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Introducere

apsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a
ajuns să fie disponibil acum în 614 limbi şi încă
mai numărăm. Ediţia 2015 a fost special redactată
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru
a te poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul
anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu.
CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU
REZULTATE MAXIME

8 Citiţi şi meditaţi cu atenţie asupra fiecărui articol. Citiţi
rugăciunile şi proclamaţiile cu voce tare. Procedând
astfel în fiecare zi, vă asiguraţi de rezultatele pe
care Cuvântul lui Dumnezeu le produce, tot ceea ce
mărturisiţi devenind realitate.

8 Parcurgeţi Biblia cu ajutorul planului de citire a Bibliei
într-un an sau în doi ani.

8 De asemenea, puteţi împărţi fiecare fragment zilnic,
astfel încât o parte să fie citită dimineaţa şi restul seara.

8 Folosiţi devoţionalul pentru a vă nota ţelurile propuse
în fiecare lună, apoi măsuraţi-vă progresul şi sărbătoriţi
fiecare victorie sau realizare.
Vă invităm să vă delectaţi în prezenţa glorioasă a Domnului pe
tot parcursul anului, savurând zilnic fragmente din Cuvântul Său!
Vă iubim! Dumnezeu să vă binecuvânteze!

- Pastor Chris Oyakhilome

Imaginea de pe copertă surprinde parteneri ai
Rapsodiei Realităţilor în Slovacia.
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SÂMBĂTĂ

1

Victoria ta este asigurată
Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu
îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te
întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta
Mea biruitoare (Isaia 41:10).

L

a începutul anului, Domnul ne-a spus: „Acesta
este anul triumfului tău!” Şi, pentru mulţi dintre
noi, s-a întâmplat exact ce a spus Domnul. Acum mai
sunt aproximativ patru luni până la sfârşitul anului. Cum
ai pus în aplicare acest Cuvânt? Nădăjduiesc că ai fost
triumfător, dar vezi tu, chiar dacă, din diverse motive,
nu ai experimentat anumite manifestări ale Cuvântului
în viaţa ta deocamdată, refuză să te tulburi. Încă nu este
prea târziu. Orice este posibil! Aceasta trebuie să fie
mentalitatea ta.
Isus a avut o mentalitate, un mod de gândire
aparte. El nu Se gândea la înfrângere, la eşec sau la
slăbiciune. Pavel a cultivat aceeaşi mentalitate. El a
spus: „Pot totul în Cristos, care mă întăreşte” (Filipeni
4:13). Aceasta este mentalitatea învingătorului; este
mentalitatea pe care ne-o dă Cuvântul. Nu contează
cum a fost viaţa ta, sau experienţele prin care ai trecut;
un lucru este sigur: toate vor lucra împreună spre binele
tău. Da, aşa va fi!
Nu Îl întreba pe Dumnezeu: „Cum se va întâmpla?”
Lasă-L pe El să Se ocupe. Responsabilitatea ta este să ai
încredere în Domnul şi să te prinzi strâns de Cuvântul
Lui. În Ieremia 32:27, El a spus: „Iată, Eu sunt Domnul
Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din

partea Mea?” Nimic nu este prea
greu pentru El. Nu te plânge când
treci prin provocări! El nu ne-a
promis că nu vor fi provocări. El
ştia că vor fi probleme. Cu toate
acestea, ne-a asigurat că, în
mijlocul provocărilor, noi vom fi
triumfători până la capăt.
Victoria ta este asigurată!
Triumful tău nu este negociabil.
Tu faci parte din Împărăţia Fiului
dragostei lui Dumnezeu, care te
conduce în incursiuni triumfale
în viaţă. Este o paradă de victorie
continuă. „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).

| Proclamaţie
Sunt întărit în Domnul şi în puterea
tăriei Lui, pentru că bucuria
Domnului este tăria mea! Sunt
triumfător la plecare şi la venire!
Am fost rânduit pentru viaţa veşnic
biruitoare în Cristos! Aceasta
este moştenirea mea în Domnul!
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 16:33;
1 Corinteni 15:57

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 6:1-14
Psalmii 56-59

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 12:22-34
Judecători 7

Note

DUMINICĂ

2

Acceptă mandatul!
Înainte de a te forma în pântece te-am cunoscut; şi
înainte să fi ieşit tu din pântece te-am sfinţit şi te-am
rânduit profet către naţiuni
(Ieremia 1:5, versiunea Fidela).

D

e fiecare dată când meditez la versetul tematic,
sunt copleşit de măreţia Dumnezeului nostru.
El a spus: „Mai înainte ca să te fi întocmit, te cunoşteam
şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te
pusesem deoparte.” Aceasta înseamnă Ieremia a fost
ales dinainte de a se naşte.
Însă poate şi mai frumos este faptul că această
realitate nu se rezumă doar la Ieremia. La fel stau
lucrurile şi cu tine. Dumnezeu te-a ales dinainte să
te fi născut. Biblia spune: „Căci pe aceia pe care i-a
cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să
fie asemenea chipului Fiului Său...” (Romani 8:29).
Expresia „cunoscut mai dinainte” utilizată mai
sus, înseamnă mai mult decât să ştii despre cineva;
sensul aici este „a avea un interes special pentru cineva.”
Dumnezeu are un interes deosebit pentru tine şi ţi-a
planificat viaţa. Înainte să te naşti, El te-a pus deoparte
pentru o lucrare specială. Există o chemare specială
peste viaţa ta, aceea de a fi martorul Lui.
Apostolul Pavel se referea la acelaşi lucru când a
spus: „Dar, când Dumnezeu – care m-a pus deoparte
din pântecele maicii mele şi m-a chemat prin harul Său
– a găsit cu cale să-L descopere în mine pe Fiul Său, ca
să-L vestesc între Neamuri; îndată, n-am întrebat nici

un om” (Galateni 1:15-16). Pavel
ştia că el era un vas ales pentru a
întoarce neamurile de la întuneric
la lumină, şi de sub puterea lui
Satan la Dumnezeu. Aşadar, nu
este surprinzător ca fost atât de
pasionat de Evanghelie.
Unii încă nu conştientizează
obligaţia lor de a predica
Evanghelia, ci continuă să se scuze.
Ei cred că slujba împăcării este
numai pentru apostoli, prooroci,
evanghelişti, pastori şi învăţători,
însă se înşală. Fiecărui creştin i
s-a dat mandatul de a face ucenici
din toate naţiunile. Nici o scuză
nu este acceptabilă pentru a nu
propovădui Evanghelia. Acceptă
mandatul de a câştiga lumea
pentru Cristos. Focalizează-te pe
acest lucru şi vei experimenta
adevărata împlinire în viaţa ta.

| Proclamaţie
Mi s-a încredinţat Evanghelia slăvită
a fericitului Dumnezeu, iar eu sunt
dedicat vestirii ei în sfera mea de
contact şi oriunde. Pasiunea mea
pentru Evanghelie este regenerată
permanent, iar entuziasmul meu
este nestins! Prin mine mulţi
ajung la cunoştinţa lui Cristos şi la
moştenirea pe care o au în El, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 4:17;
1 Corinteni 9:16-18

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 6:15-7:6
Psalmii 60-63

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 12:35-48
Judecători 8

Note

LUNI
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Apreciază lucrarea Lui
în viaţa ta

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

U

nii oameni nu apreciază şi nici măcar nu
recunosc progresele pe care le-au făcut sau
binecuvântările lui Dumnezeu din viaţa lor. Întotdeauna
au faţa îngrijorată şi sunt tulburaţi tot timpul, văzând
doar ce nu pot face şi ce nu au. Imediat încep să se
plângă: „Nu am mai fost promovat de cinci ani!”
Problema este că ei nu reuşesc să recunoască
toate celelalte promovări mai puţin evidente şi
binecuvântările pe care le-au experimentat în aceeaşi
perioadă. Promovarea nu este legată doar de locul de
muncă, ci are şi alte forme, pe care trebuie să le identifici
şi să le apreciezi. Nu ai învăţat nimic nou? Cunoştinţele
şi înţelegerea ta cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu
nu s-au îmbunătăţit deloc? Viaţa ta de rugăciune nu a
progresat? Nu te rogi mai bine decât obişnuiai să o faci?
Ia întotdeauna în considerare toate aceste binecuvântări
şi îmbunătăţiri pe care Duhul lui Dumnezeu le-a adus
în viaţa ta, pentru că, de fapt, acestea sunt chiar mai
importante decât restul. Concentrează-te asupra
lor! Bucură-te de aceste binecuvântări şi cultivă-ţi o
atitudine de recunoştinţă faţă de Dumnezeu pentru ele.
Unele promovări nu trebuie trecute cu vederea;
un exemplu este slujba şi lucrarea Duhului Sfânt
în viaţa ta. Acestea contează mai mult decât orice
binecuvântare fizică sau materială şi decât orice

promovare pe care ai putea să o
primeşti vreodată. De fapt, tocmai
lucrarea Duhului Sfânt este cea
care generează promovare la locul
de muncă. Unele persoane au fost
promovate la locul de muncă, însă
tot au devenit frustrate şi s-au
sinucis. Alţii au avut o mulţime de
bani şi tot ce se poate cumpăra
cu bani; cu toate acestea, erau
deprimaţi, nefericiţi şi au ajuns să
se autodistrugă.
Niciodată nu o să fii împlinit
pentru că ai mai mult. Şi nici nu
vei fi mai ascultător de Domnul
datorită bogăţiilor. De aceea,
învaţă să fii mulţumit şi să-I fii
plăcut în toate lucrurile. Slujeşte-I
Domnului cu bucurie, indiferent
de circumstanţe. Pune-L pe primul
loc în viaţa ta şi fii recunoscător şi
încântat de viaţa ta şi de felul în
care El te conduce.

| Rugăciune

Doamne scump, din adâncul inimii
mele recunosc credincioşia Ta faţă de
mine! M-ai învrednicit să am parte
de moştenirea sfinţilor în lumină
şi mi-ai dăruit plinătatea harului!
Îţi mulţumesc că mi-ai făcut viaţa
glorioasă, iar pe mine m-ai făcut o
expresie a harului Tău şi o întipărire a
neprihănirii, frumuseţii şi înţelepciunii
Tale, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Filipeni 1:6;
Filipeni 2:13

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 7:7-25
Psalmii 64-67

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 12:49-59
Judecători 9

Note

MARȚI

4

„Încarcă-te” în Duhul Sfânt!
Cine vorbeşte în altă limbă se zideşte pe sine însuşi...
(1 Corinteni 14:4).

U

nul dintre sinonimele pentru termenul
grecesc tradus „a zidi” este „a încărca,” la
fel cum se procedează cu un acumulator. Formularea
din versiunea Amplificată este foarte inspirată: „Cine
vorbeşte în [altă] limbă se zideşte şi se dezvoltă pe sine
însuşi...” Mai mult decât atât, în Iuda 1:20, versiunea
Amplificată apostolul Pavel ne sfătuieşte: „Dar voi,
preaiubiţilor, zidiţi-vă [consolidaţi-vă] pe credinţa
voastră preasfântă [progresaţi, ridicaţi-vă ca un
edificiu care devine din ce în ce mai înalt], rugându-vă
prin Duhul Sfânt.” Acesta este modul în care te încarci în
duh şi te încurajezi pe tine însuţi.
Te confrunţi cu o provocare care pare de neînvins?
Există proiecte pe care doreşti să le începi şi nu eşti
sigur ce paşi să faci? Activează înţelepciunea şi puterea
lui Dumnezeu, rugându-te prin Duhul Sfânt, până când
ajungi să fii plin de Duh. Dacă un om timid ar începe
să exerseze vorbirea în alte limbi în mod constant, va
deveni îndrăzneţ şi dezinvolt în scurt timp. Acelaşi lucru
este valabil şi pentru cineva slab; acesta va deveni
puternic! Slavă lui Dumnezeu!
Când vorbeşti în alte limbi şi duhul tău este
încărcat, el preia controlul asupra minţii tale. Acolo
unde în mintea ta era frică, duhul se va înălţa ca un uriaş
dinăuntrul tău şi va domina omul din afară. Pavel i-a
spus lui Timotei: „... să înflăcărezi darul lui Dumnezeu

care este în tine...” (2 Timotei 1:6).
Una dintre modalităţile prin care
poţi face acest lucru este vorbirea
în limbi!
Unii creştini cedează cu
uşurinţă în faţa ispitelor, pentru că
nu vorbesc suficient în alte limbi;
prin urmare, duhul lor este slab.
Fiecare săgeată mică din partea
duşmanului îi destabilizează.
Refuză să trăieşti o viaţa obişnuită.
Există putere în tine; înflăcăreaz-o
mereu. Când eşti singur, vorbeşte
în alte limbi! Când eşti drum,
vorbeşte în alte limbi! Când eşti
la locul de muncă, vorbeşte în
alte limbi! Această soluţie nu se
aplică doar pentru creştinii dintr-o
anumită denominaţiune, ci este
valabilă pentru fiecare copil al lui
Dumnezeu. Încarcă-te în Duhul!
Înalţă-te asemenea unui edificiu,
crescând din slavă în slavă!

| Proclamaţie

Viaţa mea este excelentă şi plină
de slavă, pentru că sunt permanent
plin de Duh Sfânt. Funcţionez
dintr-o poziţie avantajoasă de
îndrăzneală şi de victorie în Cristos
Isus, unde nu mă mai lupt, ci mă
bucur de o încântătoare viaţă de
succes, în care şirul miracolelor
este neîntrerupt, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Efeseni 5:18; Faptele Apostolilor 1:8;
2 Timotei 1:6

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 8:1-17
Psalmii 68-69

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 13:1-9
Judecători 10

Note

MIERCURI

5

Un mod de viaţă superior
Nu fiţi obsedaţi de propriul vostru avantaj. Uitaţi de voi
îndeajuns de mult cât să puteţi oferi o mână de ajutor
(Filipeni 2:4, versiunea Message – n.tr. „Mesajul”).

Î

n calitate de copil al lui Dumnezeu, tu nu ai
nevoie de cineva care să te iubească ca să poţi
iubi. Unii se plâng deseori: „Nu am nici un prieten şi
nimeni nu-şi aminteşte de mine!” Unii spun chiar:
„Din moment ce nimănui nu îi pasă de mine, nici mie
nu-mi va păsa de nimeni!” Să fim serioşi! Acesta este
un nivel inferior de viaţă. Fii tu cel care îşi aminteşte,
se îngrijeşte şi îi iubeşte pe alţii. Aceasta este ceea ce
contează pentru Dumnezeu. Binecuvântarea primită de
la cei ce îşi aduc aminte de tine este mică în comparaţie
cu ceea ce primeşti când tu îţi aduci aminte de alţii şi
dai. Biblia spune: „... Este mai ferice să dai decât să
primeşti” (Faptele apostolilor 20:35).
Când primeşti de la alţii, tot ce ai este ceea ce ai
primit. Promisiunea lui Dumnezeu nu este adresată celui
ce primeşte, ci celui care dă. Aşadar, nu caută atenţie, ci
mai degrabă ofer-o! Nu căuta dragoste; oferă dragoste!
Arată-le dragoste tuturor, inclusiv celor care te-au rănit
şi celor nelegiuiţi, care nu au nici o speranţă. Aşa vrea
Dumnezeu să trăieşti.
Sunt oameni care ştiu doar să se bucure de
atenţie; ei râvnesc să fie iubiţi de alţii. Astfel de
oameni pot fi foarte periculoşi, pentru că atunci când
nu primesc dragostea şi atenţia pe care o caută, devin

cruzi. Tu eşti sămânţa lui Avraam,
iar sămânţa lui Avraam întinde
o mână de ajutor; aude strigătul
celor nevoiaşi şi răspunde. Deci, fii
tu răspunsul; fii soluţia; fii cel care
satisface nevoile altor oameni. Nu
te îngrijora cu privire la nevoile
tale; Dumnezeu va avea grijă de
tine.
Dacă te-ai simţit vreodată
prost pentru că nu ai primit atenţie
sau dragoste din partea anumitor
persoane, schimbă-te! Nu mai fi
suferi din cauza celor care au uitat
de tine; începe să-ţi aduci aminte
de ei pentru a le face bine! Când
tu eşti cel ce îşi aduce aminte de
oameni, oferindu-le atenţie şi
îngrijire şi luând legătura cu toată
lumea, îţi vei împlini chemarea de
a fi o binecuvântare; este un mod
de viaţă superior!

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că
m-ai făcut capabil să acord ajutor.
Sunt darnic şi ziditor. Sunt mâna Ta
întinsă de dragoste şi de mântuire
către această lume. M-am născut
ca un răspuns la strigătul multora,
iar prin mine binecuvântările Tale
curg spre cei din jur, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 6:27-32

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 8:18-39
Psalmii 70-73

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 13:10-21
Judecători 11

Note

JOI

6
Ai încredere în rugăciunile tale
Învaţă-mă căile Tale, Doamne! Eu voi umbla în
adevărul Tău. Fă-mi inima să se teamă de Numele Tău
(Psalmul 86:11).

C

rezi în eficienţa rugăciunilor tale? Sau
cauţi mereu pe cineva care să te sprijine în
rugăciune? Biblia spune: „... Mare putere are rugăciunea
fierbinte a celui neprihănit” (Iacov 5:16). Iacov spune
că rugăciunea celui neprihănit este eficientă! Produce
rezultate! Atunci când te rogi, nu te gândi niciodată
că nu funcţionează. Fiind născut din nou, este greşit
să gândeşti că nu te califici să primeşti răspunsuri la
rugăciunile tale! Rugăciunea ta funcţionează. Dumnezeu
vrea să ştii acest lucru.
Una dintre provocările cu care mulţi se confruntă
în rugăciune este lipsa de concentrare. Atunci când te
rogi, trebuie să fii concentrat. Versetul tematic spune:
„... Fă-mi inima să se teamă de Numele Tău.” Versiunea
NTR spune: „... Dă-mi o inimă neîmpărţită pentru a
mă teme de Numele Tău.” Este vorba despre o inimă
neîmpărţită. Aşadar, în rugăciune, concentrează-te
asupra lui Dumnezeu şi conştientizează lucrul pentru
care te rogi.
Mulţi creştini se roagă pentru atât de multe lucruri
încât, mai târziu, nici nu mai ştiu pentru ce s-au rugat. Îi
spun atât de multe lucruri lui Dumnezeu încât, chiar şi
atunci când Dumnezeu le răspunde, ei nu ştiu, pentru
că niciodată nu au fost atenţi la ceea ce I-au cerut lui

Dumnezeu. Ei nu se roagă pentru
ceva anume sau cu un scop definit.
Păstrează un jurnal de
rugăciune! Scrie într-un jurnal
lucrurile care te preocupă şi pentru
care vrei să te rogi, şi stabileşte-ţi
un timp în care să te rogi pentru
ele. Apoi, pe măsură ce te rogi,
primeşte. Crede în rugăciunea ta;
crede că ai impact. Dumnezeu este
întotdeauna dispus să îţi acorde
lucrul dorit: „De aceea vă spun
că, orice lucru veţi cere, când vă
rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit
şi-l veţi avea” (Marcu 11:24).

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
încrederea pe care o am în Tine,
ştiind că orice lucru Îţi cer după
voia Ta, Tu mă asculţi. Tu ai făcut ca
soarele să se oprească la rugăciunea
lui Iosua, iar Tu eşti acelaşi ieri,
astăzi şi în veci. Prin urmare, sunt
deplin încredinţat că voi primi de
la Tine petiţia dorită, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 5:14-15;
Romani 12:12

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 9:1-29
Psalmii 74-77

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 13:22-30
Judecători 12

Note

VINERI

7

Cercetează-ţi inima cu Cuvântul
Domnului
Duhul omului este o lampă a Domnului, cercetând
toate cămările sufletului
(Proverbe 20:27, versiunea GBV).

M

ulţi trebuie să înţeleagă următorul lucru
despre păcat. Există păcate spirituale şi
există păcate fizice. Sunt păcate pe care le comiţi în
relaţii cu alte fiinţe omeneşti, dar sunt păcate pe care
le comiţi în relaţia ta cu Dumnezeu. Păcatele spirituale
sunt cele faţă de Dumnezeu.
De exemplu, dacă eşti mândru faţă de oameni
şi împotriva lor, s-ar putea ca ei să nu ştie acest
lucru, deoarece mândria este un păcat spiritual; doar
Dumnezeu o vede. Şi Biblia spune: „... Dumnezeu stă
împotriva celor mândri, dar le dă har celor smeriţi”
(Iacov 4:6). Cu alte cuvinte, nici un om care este mândru
nu poate să promoveze în faţa Dumnezeu. Nu poţi
umbla cu Dumnezeu cât timp eşti mândru în inima ta.
Până când lumina lui Dumnezeu nu va lumina în
inima ta şi nu îţi va descoperi mândria, poţi continua să
trăieşti în mândrie fără să ştii. Din păcate, consecinţele
păcatelor spirituale, precum mândria, sunt regretabile,
deoarece păcatele spirituale sunt mai periculoase decât
păcatele fizice. Acesta este motivul pentru care, în
calitate de copil al lui Dumnezeu, trebuie să îţi cercetezi
inima în mod constant, având Cuvântul lui Dumnezeu
ca termen de referinţă, pentru a scăpa de orice formă
de păcat spiritual. Biblia spune: „Căci Cuvântul lui
Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice

sabie cu două tăişuri: pătrunde
până acolo că desparte sufletul
şi duhul, încheieturile şi măduva,
judecă simţirile şi gândurile
inimii” (Evrei 4:12).
Cuvântul lui Dumnezeu
verifică gândurile şi motivaţia ta.
Prin urmare, dedică-te Cuvântului;
participă la întâlnirile bisericii
în mod regulat şi fii prezent la
grupul tău de studiu biblic. Pe
parcursul acestor întâlniri, prin
învăţăturile profunde şi prin
studiul Cuvântului, credinţa ta este
întărită şi inima ta este purificată
de orice nedreptate. Isus spune
în Ioan 15:3: „Acum voi sunteţi
curaţi, din pricina Cuvântului pe
care vi l-am spus.” Cuvântul te
curăţă de păcat şi îţi dă putere să
trăieşti deasupra păcatului.

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc
pentru impactul Cuvântului Tău
în viaţa mea. Mă supun deplin
conducerii Cuvântului Tău în
gânduri, în vorbe şi în fapte. Sunt
curăţit continuu prin Cuvântul
Tău, iar inima mea este purificată
de orice nelegiuire, pe măsură ce
trăiesc sub stăpânirea Cuvântului
Tău astăzi şi întotdeauna, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Timotei 3:16-17;
1 Tesaloniceni 5:22; Psalmul 44:21

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 9:3010:21
Psalmul 78
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 13:31-35
Judecători 13-14

Note

ADOP
TA
LIMBĂ O
Rapsodia Realităţilor este acum disponibilă în 614
limbi, cu scopul declarat de a fi tradusă în 652 de
limbi până la sfârşitul anului. Fiecare nouă traducere
înseamnă că mai mulţi oameni au acces la Cuvântul lui
Dumnezeu, odată cu înlăturarea barierelor lingvistice.
Fie individual, fie în grup, în familie, sau în cadrul
unei organizaţii, poţi adopta una sau mai multe limbi,
angajându-te astfel să sponsorizezi distribuirea
Rapsodiei Realităţilor vorbitorilor acelor limbi. În
plus, numele tău va fi asociat fiecărei limbi pe care ai
adoptat-o!
Diverse categorii
Pentru a avea un impact global, iniţiază un parteneriat
cu Rapsodia Realităţilor într-una din următoarele
categorii:
»» LIMBA RAPSODIEI categoria STARTER: 1 – 99 de
exemplare
»» LIMBA RAPSODIEI categoria CLASIC: 100 – 199
de exemplare
»» LIMBA RAPSODIEI categoria PLUS: 200 – 999 de
exemplare
»» LIMBA RAPSODIEI categoria DUBLU PLUS: 1000
– 4,999 de exemplare
»» LIMBA RAPSODIEI categoria TRIPLU PLUS: 5,000
– 9,999 de exemplare

»» LIMBA RAPSODIEI categoria AVANSAT: peste
10,000 de exemplare
Fiecare categorie vine cu beneficii atractive, unul
dintre acestea fiind inscripţionarea numelui tău pe
peretele de onoare al Rapsodiei Realităţilor pe toată
durata Expoziţiei IPPC 2015.
Ajută-ne să ducem Rapsodia la cât mai mulţi oameni
de pe glob în limba lor maternă, adoptând cel puţin o
limbă de traducere.
Pentru mai multe informaţii despre intrarea în
parteneriat, te rugăm să trimiţi un email la una din
următoarele adrese: rortranslators@loveworld360.
com sau rortranslations@blwinc.org

NOTE

NOTE

SÂMBĂTĂ

8

Identifică-te cu El!
Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie
numit fiul fiicei lui faraon, ci a vrut mai bine să sufere
împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de
plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Cristos
ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că
avea ochii pironiţi spre răsplătire (Evrei 11:24-26).

V

ersetul tematic este o amintire remarcabilă a
alegerii lui Moise de a fi identificat cu Domnul, în
ciuda beneficiilor şi atracţiilor din palatul lui Faraon. El fusese
crescut la palat, dar aceasta nu a însemnat nimic pentru el,
în faţa chemării divine a lui Dumnezeu pe care era menit să
o împlinească. El a renunţat la confortul temporar, la luxul şi
la faima lumească, pentru a-şi împlini destinul în Dumnezeu.
Acesta a fost un act al credinţei. Prin credinţă, el a refuzat să fie
chemat fiul fiicei lui Faraon, care l-ar fi făcut un moştenitor al
tronului Egiptului.
La aceasta Se aşteaptă Dumnezeu şi de la noi; să ne
identificăm cu El şi să preţuim chemarea noastră în El cu mult
mai mult decât bogăţia, faima şi confortul pe care lumea le poate
oferi. Uniunea ta cu Cristos este cel mai măreţ lucru din lume,
mai presus decât orice lucru pe care banii îl pot cumpăra. De
aceea, este important să ştii cine este Cristos în inima ta şi să crezi
în El din duhul tău. Buna cunoaştere a ceea ce eşti tu în Cristos
şi a moştenirii tale glorioase în El va inspira în tine o încredere şi
un curaj extraordinar, astfel încât întreaga lume nu va însemna
nimic pentru tine! Să Îi fi plăcut lui Dumnezeu în toate lucrurile
şi să împlineşti destinul Lui pentru viaţa ta vor fi singurele lucruri
care te vor interesa! Moise nu a trăit în zilele lui Isus, însă a avut

revelaţia identificării sale cu Salvatorul,
deoarece atunci când te identifici cu El,
devii şi tu un salvator! Este ceea ce a
devenit Moise. Biblia spune că prin el,
Dumnezeu a eliberat copiii lui Israel din
Egipt. Nu era nimic atractiv în a merge
să-l confrunţi pe Faraon ca să lase
poporul lui Dumnezeu să plece. Moise
a făcut-o cu riscul vieţii sale. Totuşi, el
ştia că îndeplinirea acelei instrucţiuni era
cea mai importantă sarcină din întreaga
lume! Prin urmare, el a mers fără frică. El
a părăsit Egiptul – lumea – şi tot ceea ce
reprezenta, fără să se teamă de mânia
împăratului. Nu lăsa nimic să reprezinte
mai mult pentru tine decât strigătul
celor în nevoie din lume. Aminteşte-ţi
că tu eşti un izbăvitor din Sion (Obadia
1:21); ai fost salvat pentru a-i salva pe
alţii. Identifică-te cu El în pasiunea Lui
pentru câştigarea sufletelor. Preţuieşte
chemarea Lui pentru viaţa ta – chemarea
de a câştiga suflete şi de a conduce
oamenii la mântuire – mai mult decât
comorile acestei lumi.

| Rugăciune

Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru
privilegiul de a fi identificat cu Tine!
Zelul pentru Evanghelie şi pentru
Împărăţia Ta îmi inundă toată fiinţa.
Conştientizez identitatea mea cu
Cristos, entuziasmat că sunt chemat să
schimb viaţa oamenilor cu Evanghelia,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 15:58;
Evrei 11:31

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 11:1-24
Psalmii 79 - 81

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 14:1-14
Judecători 15-16

Note

DUMINICĂ

9

Examinează-te şi schimbă-te!
Şi nu vă conformaţi acestei lumi; ci fiţi transformaţi
prin înnoirea minţii voastre, pentru a dovedi care este
voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi desăvârşită
(Romani 12:22, versiunea Fidela).

D

umnezeu vrea să continuăm sa facem
schimbări şi să ne îmbunătăţim viaţa din
slavă în slavă. El vrea ca astăzi să fii mai bine decât ai
fost ieri. Principalul mod de a face acest lucru este să-ţi
reînnoieşti mintea prin Cuvântul Său. O minte reînnoită
este o minte sfinţită să gândească corect – să gândească
în termeni de excelenţă. O minte care este înnoită cu
Cuvântul este unsă pentru a lua deciziile corecte şi a
face alegerile bune în viaţă.
Modul tău de gândire este responsabilitatea ta. Un
lucru pe care trebuie să îl înveţi este să te examinezi din
afară, să te observi şi să te întrebi: „Ce schimbări trebuie
să fac?” Prea mulţi oameni nu îşi fac timp să se analizeze
şi să se gândească la schimbările pozitive pe care lear putea adopta. Ei cred că doar ţara, politicienii, sau
guvernul trebuie să se schimbe; ştiu toate schimbările
care trebuie să aibă loc oriunde altundeva, însă nu în ei!
Reciteşte cuvintele pline de învăţăminte din
versetul tematic: „Şi nu vă conformaţi acestei lumi; ci
fiţi transformaţi prin înnoirea minţii voastre, pentru a
dovedi care este voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută
şi desăvârşită.” Acest verset îţi dă responsabilitatea de
a schimba ce este nevoie. Aşa că, decât să te gândeşti că
toţi, cu excepţia ta, sunt responsabili pentru probleme,

sau că schimbarea trebuie să vină
de la altcineva, fii acel om care va fi
un campion la astfel de schimbări
pozitive.
Fii întotdeauna pasionat
în legătură cu înaintarea celorlalţi.
Gândeşte-te astfel: „Ce pot să fac
pentru a atinge viaţa altora într-un
mod pozitiv?” Acesta este modul
corect de a gândi!

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 11:25-36
Psalmii 82-84

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 14:15-24
Judecători 17

Note

| Proclamaţie
Mintea mea se înnoieşte permanent
prin Cuvântul lui Dumnezeu şi cu
tot ce am mai bun în personalitatea
mea, influenţez lumea din jur către
Cristos! Prin Duhul Sfânt, identific
aspectele din viaţa mea care trebuie
îmbunătăţite şi produc schimbările
necesare aplicând Cuvântul lui
Dumnezeu! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 1:1-3

LUNI

10
Schimbarea este posibilă
Dar atunci când cineva se întoarce la Domnul, vălul
este dat la o parte (2 Corinteni 3:16, versiunea NTR).

Da

că ai crezut că eşti prea bătrân pentru
a-ţi împlini visele, sau că timpul tău a
trecut, nu renunţa. Biblia spune tot ce trebuie să faci:
„Căutaţi-L pe Domnul şi sprijinul Lui, căutaţi necurmat
faţa Lui” (1 Cronici 16:11). Există un material special
care poate schimba şi cel mai bătrân om; este Cuvântul
lui Dumnezeu! Moise a răspuns la chemarea Domnului
la vârsta de optzeci de ani. Vârsta lui înaintată nu i-a
afectat destinul. La fel a fost şi cu Avraam, care a primit
promisiunea la vârsta de şaptezeci şi cinci de ani.
Biblia spune: „Dar cei ce se încred în Domnul
îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi
nu obosesc, umblă şi nu ostenesc” (Isaia 40:31). Toată
energia de care ai nevoie pentru a realiza tot ceea
ce Dumnezeu ţi-a pregătit este din Duhul Sfânt şi se
află înăuntrul tău: „Căci Dumnezeu este Acela care
lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa
şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13). Nu este prea târziu să
trăieşti pentru Domnul şi să-L glorifici cu viaţa ta.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 12:1-16
Psalmii 85-88

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 14:25-35
Judecători 18

| Rugăciune
Domnul meu, Tu eşti tăria vieţii
mele. Activez harul Tău şi puterea
Ta în împlinirea destinului meu
în Tine. Sunt continuu energizat
şi cresc din putere în putere prin
Duhul Sfânt în omul dinăuntru, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 3:16; Psalmul 73:26;
Isaia 40:29

Note

MARȚI

11
Nu dispera!
El mi-a zis: „Fiul omului, vor putea oare oasele
acestea să învie?” Eu am răspuns: „Doamne
Dumnezeule, Tu ştii lucrul acesta!” (Ezechiel 37:3).

P

e măsură ce creşti din punct de vedere spiritual,
vei trece, probabil, prin anumite perioade mai
dificile, în care te vei confrunta cu provocări serioase.
Dar în acele momente nu trebuie să disperi. Nu te blama
şi nu fi deprimat din cauză că treci prin aceste momente
grele. Chiar şi atunci când toţi par să te ignore şi nimeni
nu se oferă să te ajute, în ciuda tuturor aparenţelor,
tu refuză să te laşi descurajat. De fapt, tu nu eşti uitat.
Adevărul este că Domnul te antrenează şi te învaţă să
stai pe picioarele tale şi să fii puternic. El te provoacă şi
te instruieşte în aşteptarea următorului nivel de slavă.
Indiferent cât de cumplită pare provocarea cu
care te confrunţi, nu sări din lac în puţ, căutând ajutorul
oamenilor, ci ieşi singur din situaţie prin cuvinte pline de
credinţă. Este exact ce i-a spus Dumnezeu lui Ezechiel să
facă în valea oaselor uscate (Ezechiel 37:3-4). Ezechiel a
ajuns într-o vale plină de oase uscate, iar Dumnezeu l-a
întrebat: „Vor putea oare oasele acestea să învie?”
Aceasta era o instanţă imposibilă, însă Dumnezeu
i-a spus lui Ezechiel să le „proorocească oaselor.” În
timp ce el proorocea, o mare minune a avut loc: „Şi pe
când proroceam, s-a făcut un vuiet, şi iată că s-a făcut
o mişcare, şi oasele s-au apropiat unele de altele”
(Ezechiel 37:7). Dacă te regăseşti într-o situaţie în care
eşti singur în faţa lui Dumnezeu şi totul în jurul tău pare

„uscat,” Dumnezeu te întreabă:
„Pot Eu aduce această situaţie la
viaţă?” El întreabă: „Fiul omului,
poate avea loc o schimbare?” El Se
aşteaptă ca tu să acţionezi în baza
Cuvântului Său! El vrea ca tu să pui
în practică toate lucrurile pe care
le-ai învăţat!
Provocările
cu
care
te confrunţi sunt uşor de
digerat ca pâinea pentru tine;
sunt oportunitatea ta de a-ţi
arăta credinţa în Domnul şi
de a demonstra veridicitatea
Cuvântului Său. De aceea, refuză
să te laşi descurajat. Continuă să
îţi declari sănătatea, bunăstarea şi
victoria în Isus Cristos.

| Rugăciune
Dragă Tată, Tu eşti speranţa mea,
tăria mea şi temelia existenţei
mele. Tu îmi eşti lumină şi mântuire.
Cuvântul Tău pe buzele mele aduce
viaţă în situaţii disperate şi chiar
moarte. Sunt stabilit pe cărarea
succesului, neprihănirii şi gloriei
veşnice, în Numele lui Isus, Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iov 11:15-18;
Marcu 11:23

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 12:1713:14
Psalmul 89
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 15:1-10
Judecători 19

Note

MIERCURI

12

Pregăteşte-ţi inima
pentru a primi
Să vă tăiaţi, dar, inima împrejur şi să nu vă mai
înţepeniţi gâtul (Deuteronom 10:16).

C

ând copiii lui Israel se pregăteau să treacă
râul Iordan, Domnul i-a vorbit lui Iosua,
instruindu-l să le spună oamenilor să se pregătească,
pentru că avea să se întâmple o mare minune – una
diferită faţă de cele cu care erau obişnuiţi în vremea lui
Moise. Moise a trebuit să îşi întindă mâinile peste apele
Mării Roşii, iar Dumnezeu a trimis un vânt puternic să
despartă marea în două.
Însă când Iosua a ajuns la râul Iordan, el nu a
trebuit să îşi întindă mâinile peste ape sau să folosească
toiagul lui Moise. În schimb, a trimis preoţii înaintea lui,
iar când aceştia au intrat în apă, Iordanul s-a despărţit
pentru ca oamenii să treacă pe pământ uscat. Era ceva
cu totul nou! Cu toate acestea, Dumnezeu le-a spus să
se pregătească.
Dumnezeu vrea întotdeauna ca noi să fim pregătiţi.
El chiar a spus clar: „pregăteşte-te să Îl întâlneşti pe
Dumnezeul tău” (Amos 4:12). În tot ce faci, Dumnezeu
vrea ca tu să fii pregătit. El nu ne ia prin surprindere.
De exemplu, înainte de a participa la orice serviciu
divin de la Biserică, este important să îţi pregăteşti
inima pentru lucrurile cu care Dumnezeu vrea să te
binecuvânteze. Versetul tematic spune: „Să vă tăiaţi,
dar, inima împrejur.” El îţi spune să îţi cultivi şi să îţi
pregăteşti duhul; desţeleneşte ogoarele necultivate;

pregăteşte-ţi
inima
pentru
schimbarea şi pentru slava pe care
Dumnezeu ţi le aduce. Pregăteştete pentru Cuvântul care vine la
tine. Cuvântul Lui este singurul
care poate catapulta un om de la
un nivel de slavă la altul. Cuvântul
Lui este viaţă!
Pentru fiecare oportunitate
de a primi Cuvântul lui Dumnezeu
pe care o întâlneşti, trebuie să îţi
pregăteşti inima şi să laşi mesajul
primit să îţi schimbe viaţa.
Primeşte Cuvântul cu bucurie,
din toată inima şi vei fi uimit de
rezultatele pe care le va avea în
viaţa ta. Iar dacă tu eşti cel care
le vorbeşte altora din Cuvântul lui
Dumnezeu, roagă-te şi meditează
în timp ce îţi pregăteşti mesajul.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
oportunitatea de a beneficia
regulat de lucrarea Cuvântului
Tău. De fiecare dată, inima îmi
este gata pentru a primi Cuvântul
Tău cu bucurie, fără îndoieli sau
necredinţă. Inima mea este complet
la dispoziţia Ta pentru a-Ţi exprima
gloria în viaţa mea, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ieremia 4:3-4; Ezra 7:10;
2 Cronici 12:14

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 14:1-15:4
Psalmii 90-93

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 15:11-19
Judecători 20

Note

JOI

13

Lasă Cuvântul să pătrundă
în tine

Intrarea cuvintelor Tale dă lumină; ea îi dă înţelegere
celui simplu (Psalmul 119:130, versiunea Fidela).

O

bservă ce spune psalmistul în versetul tematic
despre cuvintele pline de învăţătură; ne arată
că intrarea Cuvântului lui Dumnezeu în om dă lumină.
Aşadar, Cuvântul trebuie să pătrundă în duhul tău!
Dorinţa lui Dumnezeu este ca duhul tău să fie întreţesut
cu Cuvântul Lui din tine – astfel, tu vei fi transformat
potrivit Cuvântului, iar viaţa ta va fi schimbată. Când
Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în tine, îţi aduce
lumină. Aceasta înseamnă că omul care nu are Cuvântul
lui Dumnezeu în duhul lui, nu are lumină şi, prin urmare,
umblă în întuneric.
Având Cuvântul în duhul tău, vei progresa cu
siguranţă în viaţă. Însă nu este vorba doar despre
ascultarea mesajelor creştine la TV sau pe DVD; este
mult mai mult decât atât. Trebuie să ai mesajul în
interiorul tău, în inima ta. Acesta este lucrul care
contează. Dacă ai lua o boabă de porumb şi ai păstra-o
în cel mai bun frigider din lume, nu vei avea nici o
recoltă. Chiar dacă ai pune-o în cea mai bună bancă
şi în cea mai bună trezorerie, tot nu ar produce nici o
recoltă pentru că acestea nu sunt medii potrivite pentru
creşterea seminţelor. O sămânţă trebuie sădită într-un
mediu potrivit pentru a creşte şi a produce o recoltă.
Duhul tău este sistemul cu care recepţionezi
Cuvântul lui Dumnezeu; acolo se află lumina lui
Dumnezeu: „Duhul omului este o lampă a Domnului,

cercetând
toate
cămările
sufletului”
(Proverbe
20:27,
versiunea GBV). Unii oameni pot
recita o mulţime de pasaje biblice
pe dinafară, însă fără prea mari
rezultate, pentru că acele versete
se află în capul lor, nu în inimă.
Duhul tău trebuie să
mediteze
asupra
Cuvântului
până când acesta îţi schimbă
modul de gândire şi îţi dă o nouă
mentalitate. Dacă însă Cuvântul nu
ţi-a schimbat gândirea, înseamnă
că nu a pătruns cu adevărat în
tine şi că influenţa şi impactul lui
asupra vieţii tale sunt limitate.
Aşadar asimilează Cuvântul şi el
va rămâne în tine, producând
lucrurile despre care vorbeşte;
va fi o forţă vitală înăuntrul tău
şi te va determina să trăieşti în
conformitate cu cele scrise.

| Rugăciune
Doamne scump, Cuvântul Tău
este înmagazinat în inima mea
şi produce rezultate în toate
aspectele vieţii mele. Mă delectez
în Cuvântul Tău şi, pe măsură ce
meditez asupra Sa, sunt energizat
pentru victorie, sunt transformat
din slavă în slavă şi mintea mea este
înnoită, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iosua 1:8;
1 Timotei 4:15

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 15:5-13
Psalmii 94-98

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 15:20-32
Judecători 21

Note

VINERI

14
Un mesaj al credinţei
Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi
dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea
(1 Corinteni 13:13).

C

redinţa, nădejdea şi dragostea sunt trei forţe
sau elemente vitale, care i-au atras pe oameni
spre mesajul lui Isus când Se afla pe pământ. Însă astăzi
ne vom concentra asupra primului dintre ele: credinţa.
Când Isus le slujea oamenilor, credinţa prindea
viaţă în inima celor care Îl ascultau. El le spunea cine este
Dumnezeu, care este voia Lui cea veşnică şi ce a făcut
deja pentru ei. El a spus: „Cereţi, şi vi se va da; căutaţi
şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide” (Matei 7:7). Nici
fariseii, nici saducheii nu îi mai învăţaseră pe oameni
în acest mod! Oamenii erau încântaţi de mesajul Lui,
pentru că le dezvăluia voia Tatălui şi le umplea inimile
de credinţă.
Nu este de mirare că mulţimile Îl îmbulzeau şi
oamenii de rând Îl ascultau cu plăcere (Marcu 12:37).
Ei crezuseră că Dumnezeu îi binecuvânta doar pe cei
pe care îi alegea şi presupuneau că Lui nu Îi păsa de ei.
Dar Isus a dovedit că presupunerile lor erau eronate
şi i-a învăţat că Dumnezeu îi iubeşte pe toţi oamenii
necondiţionat.
Urmărindu-L cum scotea demoni, cum deschidea
ochii orbilor şi urechile surzilor şi chiar cum învia morţii
cu o autoritate nemaivăzută, mulţi au crezut în dragostea
Tatălui pentru ei. Biblia spune că mulţi au crezut în
Numele Lui, pentru că vedeau semnele pe care le făcea

(Ioan 2:23). De acum ei puteau
crede într-un Dumnezeu pe care
nu Îl puteau vedea cu ochii fizici şi
puteau relaţiona cu El, pentru că
Isus L-a făcut pe Tatăl real pentru
ei, prin mesajul Lui.
Iar El ne-a trimis să predicăm
acelaşi mesaj în toată lumea. El
a spus: „... Cum M-a trimis pe
Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe
voi” (Ioan 20:21). Dacă astăzi te
confrunţi cu o situaţie care pare să
nu aibă nici o soluţie, te poţi încrede
în Dumnezeu pentru o minune. El
este Dumnezeul care învie morţii
(Romani 4:17). Indiferent că este
vorba despre imposibilitatea de
a avea copii, despre un trup mort
sau nefuncţional, despre o afacere
sau despre un cont din bancă – tu
îţi poţi primi minunea chiar acum!
Crede şi vei primi!

| Rugăciune

Domnul meu, Tu eşti Creatorul
cerului şi al pământului; nimic nu
este prea greu pentru Tine! Mă
încred în Tine cu toată inima mea,
ştiind că Tu eşti Cel care dai cunună
împărătească în loc de cenuşă, Tu
îndrepţi cărările strâmbe şi faci ca
toate să lucreze spre binele meu! Îţi
mulţumesc că mi-ai dat o asemenea
viaţă de victorii nesfârşite, în
Numele lui Isus, Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 11:1;
2 Corinteni 4:18

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 15:14-33
Psalmii 99-101

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 16:1-12
Rut 1-2

Note

IPPC

Conferinţa pastorilor şi partenerilor 2015
În luna noiembrie, mii de pastori şi parteneri de lucrare
de pe tot globul se vor reuni în Lagos, Nigeria, pentru
Conferinţa pastorilor şi partenerilor 2015 (IPPC).
În acest an IPPC promite să fie un adevărat regal
pentru delegaţii care se vor delecta în Cuvânt şi se vor
bucura de o bogată părtăşie cu Duhul Sfânt. Ei vor afla
mai multe despre impactul global al lucrării noastre
la Expoziţia LoveWorld. Partenerii care s-au remarcat
cel mai mult în lucrarea de evanghelizare a lumii pe
parcursul anului 2015 vor fi nominalizaţi în cadrul
prestigioasei Gale a Premiilor LoveWorld.
Începe să-ţi faci planuri pentru a participa la această
întâlnire epocală în Lagos, Nigeria. Vei fi energizat în
omul dinăuntru pentru a face şi mari isprăvi pentru
Împărăţia lui Dumnezeu!
Notă: participarea se face pe bază de invitaţie.

N O T E

NOTE

SÂMBĂTĂ

15

El nu este departe!
Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine?
Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine;
ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale
Lui (Ioan 14:10).

C

ând era pe pământ, Domnul Isus a umblat
în unitate cu Tatăl şi era tot timpul conştient
de prezenţa Tatălui din El şi de peste El. Când a spus
în versetul tematic: „... Tatăl, care locuieşte în Mine,”
Se referea la Duhul Sfânt, care asigura prezenţa Tatălui
în El. Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu. El nu este
doar o influenţă sau un vânt misterios, aşa cum cred unii
oameni. El este Cel care face posibil ca Tatăl să locuiască
în tine! El nu este departe.
Trebuie să conştientizezi că nu eşti singur; tu eşti
în Tatăl şi Tatăl este în tine prin Duhul Sfânt! Tu eşti
una cu El. 1 Corinteni 6:17 vorbeşte despre uniunea ta
inseparabilă cu Tatăl: „Dar cine se lipeşte de Domnul
este un singur duh cu El.” Acesta este motivul pentru
care te poţi bucura de o relaţie vibrantă cu El şi poţi
umbla în unitate cu El.
Nu este nevoie să încerci să ajungi la El „strigând”
către El, ca şi cum ar fi departe şi nu te poate auzi. În 2
Corinteni 5:17, Bilbia spune: „... Căci, dacă este cineva
în Cristos, este o făptură nouă.” Tu ai venit la Cristos
prin naşterea din nou. Aşa că acum, tu eşti în El. Cristos
în tine este nădejdea slavei (Coloseni 1:27). Aşadar, la
fel ca Isus, care a spus: „Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este

în Mine” (Ioan 14:11) şi tu eşti în
Tatăl, iar Tatăl este în tine, prin
Duhul Sfânt! Aleluia!
Aceasta înseamnă că nu
mai trebuie să te temi, sau să
te îngrijorezi; s-a terminat cu
întunericul, cu confuzia şi cu
nesiguranţa în ce priveşte viitorul!
Cel Atotştiutor şi Atotputernic
locuieşte în tine! Nu este de mirare
că 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.”

| Rugăciune
Duhule Sfânt, Îţi mulţumesc că
Ţi-ai stabilit reşedinţa înăuntrul
meu şi acum umbli în, cu şi prin
mine! Prezenţa Ta permanentă
în mine m-a făcut să domnesc în
viaţă. Îţi mulţumesc pentru gloria
prezenţei Tale în viaţa mea, care
mă transformă din slavă în slavă, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Filipeni 2:13;
Ioan 15:5

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 16:1-27
Psalmii 102-103
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 16:13-18
Rut 3-4

Note

DUMINICĂ

16

Priveşte-te în oglinda lui
Dumnezeu

Şi noi toţi, cu faţa descoperită, [pentru că noi]
continuăm să privim [în Cuvântul lui Dumnezeu] ca
într-o oglindă, slava Domnului, suntem schimbaţi
continuu în acelaşi chip al Lui, într-o splendoare tot
mai mare şi de la un nivel de slavă la altul; [căci
aceasta vine] de la Domnul [Care este] Duhul
(2 Corinteni 3:18, versiunea Amplificată).

C

ând studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, te uiţi, de
fapt, în oglinda lui Dumnezeu. Versetul tematic
ne spune că ceea ce vezi când te „uiţi” în oglinda lui
Dumnezeu (când studiezi Cuvântul) este slava Domnului.
Înseamnă că atunci când priveşti insistent slava lui
Dumnezeu, în Cuvântul Său, eşti transformat în slava pe
care o vezi în Cuvânt. Ce revelaţie puternică!
Cuvântul lui Dumnezeu te reflectă; îţi arată
identitatea, originea şi moştenirea ta în Isus Cristos. Când
predic Evanghelia şi îi învăţ pe alţii din Cuvânt, le pun în
faţă oglinda lui Dumnezeu, pentru ca ei să se poată vedea
în Cuvânt, să ştie cine sunt şi ce drepturi şi abilităţi au în
Cristos! Cel care a venit la biserică gândindu-se că este lipsit
de valoare şi că nu merită dragostea lui Dumnezeu, începe
să vadă că este iubit de El. Cel care credea că nu este altceva
decât un păcătos condamnat, descoperă că a fost făcut
neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos. Aceasta este
puterea Cuvântului lui Dumnezeu; nu îţi arată doar cine eşti,
ci îţi conferă şi abilitatea de a trăi conform identităţii tale.
Îmi amintesc de un anumit tânăr cu tulburări
mentale, care a fost adus la una dintre întrunirile noastre.

Pe măsură ce Cuvântul lui Dumnezeu
a fost predicat, ungerea a venit peste
el, iar sănătatea lui mentală a fost
restaurată. Când am observat acest
lucru, l-am chemat şi l-am întrebat
cum se numeşte, iar el a răspuns
coerent; era ceva ce nu mai putuse
să facă de multă vreme. După mai
mult de un an, l-am revăzut şi l-am
întrebat ce face. „Sunt foarte bine;
chiar mi-am luat o slujbă,” mi-a spus.
Priveşte-te aşa cum te
vede Dumnezeu în Cuvântul Lui
şi acţionează în conformitate cu
această imagine. Cuvântul spune că
tu eşti neprihănirea lui Dumnezeu
– acceptă acest lucru şi trăieşte ca
atare. Continuă să studiezi şi să asculţi
Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece, cu
cât o faci mai mult, cu atât eşti mai
transformat în slava pe care o vezi în
Cuvânt.

| Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că
mi-ai dat abilitatea să văd realităţile
glorioase din Cuvântul Tău şi astfel,
să ştiu cine sunt, ce m-ai făcut şi
la ce m-ai chemat. Declar că prin
Duhul Sfânt, orice limitări, boli sau
dureri s-au dus şi toate lucrurile
s-au făcut noi. Am primit o viaţă
nouă de victorie, de putere şi de
curaj, în Numele lui Isus, Amin!

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 1:23-24

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 1
Psalmii 104-106

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 16:19-31
1 Samuel 1

Note

LUNI

17
Expresia neprihănirii Lui
Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat
pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în
El (2 Corinteni 5:21).

O

bservă cu atenţie cuvintele inspirate de
Duhul Sfânt din versetul tematic: Isus Cristos
a fost făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să putem
fi făcuţi neprihănirea lui Dumnezeu în El! Aceasta
înseamnă mult mai mult decât să fii iertat de păcate sau
să fii făcut neprihănit prin credinţă; înseamnă că noi am
devenit expresia neprihănirii Lui şi dovada dreptăţii Lui!
Acesta este creştinismul. Aceasta este Evanghelia.
Noi suntem expresia bunătăţii, a îndurării şi a harului
Lui! Noi suntem braţul Său de binecuvântare întins către
această lume. Nu este de mirare că El i-a spus lui Avraam:
„Te voi binecuvânta şi te voi face o binecuvântare”
(Geneza 12:2). Promisiunea făcută lui Avraam a fost
împlinită în Isus Cristos. Gândeşte-te: Avraam a devenit
binecuvântarea lui Dumnezeu pentru această lume; cu
alte cuvinte, dacă Dumnezeu voia să binecuvânteze pe
cineva, îl punea pe Avraam în calea lui.
Acelaşi lucru l-a făcut şi cu noi. Noi suntem
expresia personalităţii Lui; tot ce este şi reprezintă
Tatăl, este exprimat în noi şi prin noi. Domnul Isus a
făcut o declaraţie extraordinară când a spus: „... Cine
M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl...” (Ioan 14:9).
De asemenea, în Ioan 10:30, El a zis: „... Eu şi Tatăl una
suntem.” El a fost expresia voii şi naturii Tatălui. În Evrei
1:3, El este descris ca fiind imaginea Tatălui; întipărirea

perfectă şi reprezentarea supremă
a lui Dumnezeu; şi noi suntem
exact ca El.
În 1 Ioan 4:17, Biblia
spune: „Cum este El, aşa suntem
şi noi în lumea aceasta...”
Aşadar, la fel ca Isus, noi suntem
expresia voii şi personalităţii
lui Dumnezeu. Aceasta este
neprihănirea: este expresia voii
şi naturii lui Dumnezeu. Romani
5:17 spune: „... cei ce primesc, în
toată plinătatea, harul şi darul
neprihănirii, vor domni în viaţă
prin acel Unul singur, care este
Isus Cristos.” Aceasta însemnă că
tu ai fost înzestrat cu abilitatea
de a manifesta şi de a arăta voia
şi natura Tatălui oriunde: în orice
situaţie, în orice eveniment şi în
orice ocazie. Binecuvântat să fie
Dumnezeu!

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că
pe Isus Cristos, care n-a cunoscut
nici un păcat, Tu L-ai făcut păcat
pentru mine, pentru ca eu să devin
expresia neprihănirii Tale, înzestrat
cu abilitatea de a-Ţi manifesta voia
şi natura în toate lucrurile şi de a-Ţi
descoperi bunătatea şi excelenţa,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 3:21-22;
Romani 5:17-18

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 2
Psalmii 107-108

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 17:1-10
1 Samuel 2

Note

MARȚI

18

Administrator al
binecuvântărilor lui Dumnezeu

Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că
suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi, dacă suntem copii,
suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu
şi împreună moştenitori cu Cristos, dacă suferim
cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi
împreună cu El (Romani 8:16-17).

D

uhul Sfânt este administratorul bogăţiilor
lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a binecuvântat
şi te-a făcut împreună moştenitor cu Cristos (Romani
8:17); toate lucrurile sunt ale tale (1 Corinteni 3:21). Tu
moşteneşti tot ce a pregătit Dumnezeu mai dinainte să
ai, însă pentru a experimenta toate binecuvântările care
sunt ale tale în Isus Cristos, trebuie să Îl cunoşti pe Duhul
Sfânt – administratorul moştenirii tale. 1 Corinteni 2:12
spune: „Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care
vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile
pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.”
Gândeşte-te la următorul lucru: un om moare şi
lasă moştenirea lui minunată fiului său, prin testament.
Însă testamentul spune că moştenirea se află în mâinile
administratorului, pe care fiul nu îl cunoaşte. Este
imposibil ca el să se poată bucura de bogăţiile lăsate de
tatăl său, chiar dacă acestea au numele lui pe ele, dacă
nu îl întâlneşte niciodată pe administrator. În acelaşi
mod, până când nu Îl cunoşti pe Duhul Sfânt, deşi ai
binecuvântări nespuse în Cristos, nu te vei putea bucura
de ele.

O viaţă din belşug, pace,
neprihănire, vindecare, sănătate
divină, bunăstare, iertare, părtăşie
cu Tatăl şi cu Fiul Isus Cristos –
toate acestea şi multe altele sunt
binecuvântările glorioase ale lui
Dumnezeu care ţi-au fost date
pentru a te bucura de ele după
cum doreşti. Duhul Sfânt a venit să
îţi descopere aceste binecuvântări
şi să te înveţe cum să umbli în ele.
Beneficiază de lucrarea Lui în viaţa
ta; dezvoltă o relaţie puternică şi
personală cu El, iar El va îndepărta
limitele şi te va duce în moştenirea
ta divină, pe care Dumnezeu a
pregătit-o pentru tine înainte de
facerea lumii!

| Rugăciune
Binecuvântatule
Tată,
Îţi
mulţumesc că ai făcut posibil ca eu
să primesc Duhul Sfânt, care este
cea mai mare binecuvântare pe
care o poate primi cineva. Acum
ştiu că nu voi mai umbla niciodată
în întuneric, pentru că Duhul Sfânt
îmi descoperă tot ce mi-ai dăruit
în Cristos şi mă învaţă să umblu
în binecuvântările glorioase ale
Împărăţiei Tale, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 14:16; 2 Petru 1:3;
2 Corinteni 8:9

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 3
Psalmii 109-112

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 17:11-19
1 Samuel 3

Note

MIERCURI

19

Activarea puterii
Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare.
Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. Vorbiţi între voi cu
psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti,
şi cântaţi şi aduceţi-I din toată inima laudă Domnului
(Efeseni 5:18-19).

A

ctivarea puterii lui Dumnezeu şi înflăcărarea
în Duhul Sfânt sunt lucruri importante pentru
fiecare creştin. Faptele apostolilor 1:8 spune: „Ci voi
veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste
voi...” Aceasta înseamnă că toţi cei care s-au născut din
nou şi au primit Duhul Sfânt, au primit putere. Deşi
puterea este în tine, ea nu poate fi activată automat.
Cine vrea să primească ceva de la Dumnezeu
trebuie să activeze el însuşi puterea lui Dumnezeu prin
credinţă. Când Pavel i-a spus lui Timotei să înflăcăreze
darul lui Dumnezeu din el (2 Timotei 1:6), se referea la
puterea Duhului Sfânt, care este latentă în duhul tău,
dacă nu o activezi.
Tu eşti responsabil pentru activarea puterii
Lui în tine. Când te rogi în alte limbi, tu înflăcărezi
acea putere. Un alt mod de a experimenta eliberarea
puterii lui Dumnezeu în viaţa ta este acela de a declara
Cuvântul Lui. De exemplu, atunci când declari: „Pot face
toate lucrurile prin Cristos, care mă întăreşte”; „Sunt
neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos”; „Domnul
este tăria vieţii mele”; nu va trece mult timp până când
vei fi umplut de Duhul Sfânt.

Tu poţi activa puterea oricând
vrei – oriunde te-ai afla – vorbind
în limbi şi declarând Cuvântul cu
îndrăzneală. Înflăcărează acea
putere chiar acum, declarând
Cuvântul cu credinţă şi vorbind în
alte limbi. Nu va trece mult timp
până când duhul tău va fi activat
şi slava lui Dumnezeu va fi revelată
prin tine.

| Proclamaţie
Domnul este lumina şi mântuirea
mea; El este tăria vieţii mele! El
este un viteaz care poate ajuta; de
aceea, orice armă făurită împotriva
mea nu are putere. O moştenire
plăcută mi-a căzut la sorţi, o
frumoasă moşie mi-a fost dată.
Voi ieşi cu bucurie şi voi fi călăuzit
în pace; paşii mei sunt rânduiţi de
Domnul. Bucuria, sănătatea, pacea,
bunăstarea şi viaţa bună reprezintă
moştenirea mea în Cristos!
Binecuvântat să fie Domnul în veci!

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele Apostolilor 1:8;
1 Corinteni 2:4-5

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 4
Psalmii 113-116

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 17:20-30
1 Samuel 4

Note

JOI
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O personalitate minunată
Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va
trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate
lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu
(Ioan 14:26).

D

uhul Sfânt este Cel trimis de Tatăl să te
însoţească în călătoria vieţii, iar scopul Lui
este să te facă un succes absolut în toate. Aşa că este
vital să cunoşti persoana Duhului Sfânt şi să beneficiezi
de lucrarea Lui în viaţa ta. Nu te poţi bucura de o relaţie
intimă cu cineva pe care nu îl cunoşti. În acelaşi mod,
până când nu Îl cunoşti pe Duhul Sfânt şi nu înţelegi
lucrarea şi funcţia Lui în viaţa ta, nu poţi umbla împreună
cu El.
Dacă nu umbli aproape de Duhul Sfânt, nu poţi
avea succes la nivelul la care vrea Dumnezeu; poţi avea
succes la nivelul oamenilor, dar acesta nu contează în
faţa lui Dumnezeu. Adevăratul succes este cel care se
conformează standardelor şi definiţiei lui Dumnezeu.
Adevăratul succes se obţine prin Duhul Sfânt. Scopurile
vieţii tale ar trebui să fie cum să înveţi mai mult despre
Duhul Sfânt, despre lucrarea Lui în viaţa ta şi cum să ai o
părtăşie puternică cu El.
Şi aceasta deoarece, cu cât ştii mai mult despre
El, cu atât îţi vei dori să ştii mai mult. Nu va fi niciodată
suficient! Vei vrea întotdeauna din ce în ce mai mult
din minunata slavă a prezenţei Lui, care rămâne în tine
şi peste tine, care sporeşte din ce în ce mai mult. El
este minunata şi infinita personificare a înţelepciunii.

Cu El, viaţa este o revărsare de
binecuvântări fără sfârşit. El nu
este deloc plictisitor; este plin
de varietate, captivant şi cu totul
minunat.
Când oamenii spun că viaţa
este plictisitoare, este evident că ei
nu Îl cunosc pe Duhul Sfânt; nu au
o părtăşie puternică cu El. Având
părtăşie cu El, începi să Îi cunoşti
emoţiile şi comportamentul; ştii
cum se comportă şi ce gândeşte.
Aminteşte-ţi că El este Autorul
Bibliei. Nu este nimic din Cuvântul
lui Dumnezeu pe care El să nu îl
ştie. El este cel mai bun învăţător.
El ne-a dat Cuvântul scris al lui
Dumnezeu pentru ca noi să Îl
putem cunoaşte pe El, lucrările şi
Împărăţia Lui.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
glorioasa uniune cu Duhul Sfânt şi
pentru privilegiul părtăşiei continue
cu El. Pe măsură ce umblu în strânsă
comuniune cu El, experimentez
înţelepciunea
Ta
felurită,
binecuvântări supranaturale şi
revelaţii din Cuvântul Tău. Trăiesc
deasupra bolii, sărăciei, înfrângerii
şi distrugerii, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 12:3;
Filimon 1:6

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 5
Psalmii 117-118

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 17:31-37
1 Samuel 5-6

Note

VINERI

21

Practicarea Cuvântului lui
Dumnezeu

Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai
tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde
până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi
măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii (Evrei 4:12).

V

ersetul tematic de azi ne aduce în atenţie puterea,
infailibilitatea şi statornicia Cuvântului lui Dumnezeu.
Acesta produce rezultate atunci când îl credem, îl mărturisim
şi acţionăm pe baza lui, considerându-l adevărul absolut. De
exemplu, pasajul din 2 Corinteni 2:14 spune: „Mulţumiri să-I fie
aduse lui Dumnezeu, care ne poartă întotdeauna în carul Lui
de biruinţă în Cristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc,
mireasma cunoştinţei Lui.” Aceasta înseamnă că, indiferent care
sunt circumstanţele cu care te confrunţi, trebuie să rămâi ferm
în convingerea că eşti triumfător întotdeauna şi în toate lucrurile.
Nu da înapoi în credinţă şi, în pofida oricăror prognoze, rămâi
înrădăcinat în convingerea şi în proclamaţia că eşti victorios în
Cristos Isus.
Unii creştini consideră că „Ce va fi să fie, va fi”, sau „Ce
le e scris, în frunte le e pus,” însă această idee este total greşită.
Dumnezeu nu ne-a lăsat la mila diavolului sau a circumstanţelor
vieţii. El nu ne-a lăsat la voia întâmplării. Nici măcar o singură dată
nu ne-a spus în Scripturi că „Ce-o fi, o fi.” Da, într-adevăr, diavolul
şi-ar dori foarte mult ca noi să gândim aşa, ca să nu încercăm să
facem nimic pentru a schimba situaţiile în care ne aflăm, însă noi
am primit o înţelepciune mai mare decât atât, şi nu suntem în
necunoştinţă de planurile lui! Noi punem Cuvântul în practică! Noi
acţionăm pe baza Cuvântului. Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Lui
ca model pentru viaţa noastră şi ne-a învăţat să-l folosim pentru a

ne crea viaţa glorioasă pe care o doreşte
pentru noi. Astfel, este responsabilitatea
noastră să folosim Cuvântul, să îl punem
în aplicare. Filipeni 2:12 spune: „... duceţi
până la capăt mântuirea voastră, cu
frică şi cutremur.” Aşa a făcut şi Avraam.
În Geneza 17:5, Domnul i-a zis: „Nu te
vei mai numi Avram, ci numele tău
va fi Avraam, căci te fac tatăl multor
neamuri.” La vremea când Domnul i-a
făcut această promisiune, Avraam avea
aproape o sută de ani şi nu avea nici un
copil, însă L-a crezut pe Dumnezeu şi a
acţionat pe baza promisiunii pe care o
primise (citeşte pasajul din Romani 4:1721)! El nu s-a îndoit de promisiunea lui
Dumnezeu prin necredinţă, ci a fost tare
în credinţă, dându-I slavă lui Dumnezeu!
Schimbarea pe care o doreşti în finanţe,
în sănătate şi în familie depinde de tine,
nu de Dumnezeu. Acţionează pe baza
Cuvântului, în deplină conformitate
cu acesta. Rămâi ferm în convingerea
că nu poate exista decât un singur
deznodământ: ceea ce spune Cuvântul
că se va întâmpla în situaţia ta!

| Proclamaţie

Înregistrez victorii şi realizări
marcante anul acesta, pentru
că este anul meu de triumf!
Răspândesc în orice loc mireasma
cunoştinţei lui Dumnezeu, domnind
împreună cu Cristos şi aducându-I
glorie şi astăzi! Slavă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 2:14;
Isaia 55:10-11

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 6
Psalmul 119:1-112

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 18:1-8
1 Samuel 7-8

Note

A apărut versiunea 2.0 a aplicaţiei de ştiri
LoveWorld News App
Această nouă şi prietenoasă interfaţă îţi oferă acces
rapid la cele mai relevante ştiri de pe glob.
În plus, aplicaţia LoveWorld News App 2.0 îţi asigură
următoarele facilităţi:
1. Suport offline. Chiar şi după deconectarea de la
internet, se păstrează toate articolele descărcate
în timpul conexiunii.
2. Arhivă extinsă. În pagina ta de pornire au fost
condensate ultimele 25 de articole, în ordine
cronologică. Însă arhiva cu toate articolele
publicate vreodată a fost extinsă şi organizată
mai bine pentru un acces facil.
3. Modul Video super-rapid. LoveWorld News App
2.0 îţi oferă acces mult mai rapid la videoclipuri şi
o vizionare neîntreruptă.
Descarcă aplicaţia LoveWorld News App 2.0 de
pe magazinul virtual Google play store pentru
dispozitivele cu Android, sau de pe platforma iTunes
pentru dispozitivele iOS.

N O T E

NOTE

SÂMBĂTĂ

22

El este încântat de tine
Domnul Dumnezeul tău în mijlocul tău este puternic;
El va salva, El Se va bucura de tine cu bucurie; El Se
va odihni în dragostea Lui, Se va bucura de tine cu
cântare (Ţefania 3:17, versiunea Fidela).

Ş

tiai că Dumnezeu este încântat de tine? Trebuie
să-ţi faci timp chiar astăzi să meditezi asupra
acestui adevăr. Unii oameni se gândesc doar la mânia lui
Dumnezeu şi cred că El este întotdeauna supărat pe ei.
Aceşti oameni au fost crescuţi să creadă că Dumnezeu
este interesat doar de păcat şi, din cauză că este atât de
mult păcat în lume, El este supărat pe toată lumea; nu!
El nu este aşa! Dumnezeu nu mai este atât de preocupat
de păcat cum cred mulţi. Într-adevăr, El a fost preocupat
de această problemă, şi tocmai această preocupare L-a
determinat să-L trimită pe Fiul Său, Isus.
Atunci când Isus a murit pe cruce, problema
păcatului a fost rezolvată o dată pentru totdeauna. De
aceea, pentru cel ce crede în Cristos, păcatul nu mai
este o problemă. Moartea, îngroparea şi învierea lui Isus
Cristos au pus punct păcatului şi te-au transferat într-o
viaţă nouă, de neprihănire: „Pe Cel ce n-a cunoscut nici
un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim
neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:21).
Vezi tu, Dumnezeu nu este mâniat pe tine; El a rezolvat
problema păcatului şi prin aceasta Isus Cristos a spus
că „... păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră...”
(Romani 6:14).

Ce trebuie tu să faci este să
ai încredere în neprihănirea Lui; ai
încredere în ce a venit Isus să facă!
Tu eşti rodul, rezultatul lucrării de
răscumpărare a lui Cristos! Acceptă
şi primeşte neprihănirea Lui în
duhul tău şi trăieşte continuu în
slava şi în harul Lui, ştiind că El nu
este supărat pe tine, ci din contră,
este entuziasmat cu privire la tine.
În 2 Corinteni 5:19, Biblia
spune astfel: „... că adică,
Dumnezeu era în Cristos, împăcând
lumea cu Sine, neţinându-le în
socoteală păcatele lor, şi ne-a
încredinţat nouă propovăduirea
acestei împăcări.” Acesta este
punctul de vedere al lui Dumnezeu.
El nu este mânios nici măcar pe
păcătos; cu atât mai puţin pe tine,
care eşti născut din nou! De aceea,
fii încântat de Dumnezeu, pentru
că şi El este încântat de tine.

| Proclamaţie

Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în
Cristos Isus! Păcatul nu are putere
asupra mea. Tatăl meu ceresc Se
bucură de mine cântând, iar eu Îi
produc veselie şi astăzi, fiindu-I
plăcut în toate lucrurile! Sunt cununa
şi mărgăritarul Lui de mare preţ.
Sunt mâna Lui întinsă de iubire, de
pace şi de neprihănire către această
lume! Slavă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

Psalmul 89:15-17; Iov 8:20-21;
Psalmul 97:11-12

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 7
Psalmul 119:113176
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 18:9-17
1 Samuel 9

Note

DUMINICĂ

23

Legea dragostei
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).

M

ulţi au interpretat cuvintele apostolului Iacov
din versetul de mai sus dintr-o perspectivă
religioasă, gândindu-se că legea slobozeniei înseamnă o
„lege care îi face pe oameni liberi.” Nici o lege nu a fost
dată ca să ne elibereze pe noi. Am fost născuţi liberi!
Atunci când ai fost născut din nou, nu ai fost eliberat.
Poate te întrebi: „Dar nu a spus Isus că «vom cunoaşte
adevărul şi adevărul ne va face liberi»?” (Ioan 8:32).
Acum, este foarte important să înţelegem diferenţa
dintre învăţăturile pe care Isus le-a dat evreilor şi cele pe care
le-a dat Bisericii; acea afirmaţie le era adresată evreilor. Acel
verset nu spune că „adevărul vă va elibera,” ci că „adevărul vă
va face liberi.” Aceasta înseamnă că vei experimenta ceea ce
s-a întâmplat deja; libertatea care deja este în vigoare. Atunci
când cunoşti şi aplici adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu întrun domeniu al vieţii tale, experimentezi binecuvântarea şi
eliberarea din acea robie sau ignoranţă în particular, în funcţie
de caz. Însă această învăţătură li se adresa în mod special
evreilor. Iacov nu vorbea despre o lege care îl eliberează pe
creştin, pentru că din moment ce eşti născut din nou, eşti
născut liber în Cristos. Nu ai fost eliberat de Satan sau de orice
te robeşte sau îţi face rău; ţi-a fost dată o viaţă nouă care nu
a existat niciodată înainte. Devii o creaţie nouă, superioară lui
Satan. Versiunea Living Bible (Biblia Vie, n.tr.) prezintă lucrurile

cu mare acurateţe: „Însă dacă cineva
continuă să privească în legea lui
Dumnezeu pentru oamenii liberi...”
(Iacov 1:25). Aceasta este semnificaţia
legii libertăţii. Legea libertăţii perfecte
a lui Dumnezeu este legea dragostei.
1 Timotei 1:9 spune: „Căci ştim
că Legea nu este făcută pentru cel
neprihănit, ci pentru cei fărădelege
şi nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi şi
păcătoşi, pentru cei fără evlavie,
necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi
ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii
de oameni.” Înseamnă aceasta că
suntem fără lege? Da, dar nu suntem
„fărădelege” înaintea lui Dumnezeu.
Isus a spus în Ioan 13:34: „Vă dau o
poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii;
cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi
voi unii pe alţii.” Aceasta este legea
noastră, care de fapt nu este o lege,
ci un stil de viaţă. Este natural pentru
noi, creştinii, să umblăm în dragoste,
pentru că dragostea lui Dumnezeu
a fost turnată din belşug în inimile
noastre prin Duhul Sfânt (Romani 5:5).

| Rugăciune

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc
pentru dragostea Ta care a fost
turnată în inima mea prin Duhul
Sfânt. Şi astăzi dragostea Ta se
exprimă şi se descoperă în lume
prin cuvintele şi prin faptele mele,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 13:8;
1 Ioan 5:2-3

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 8
Psalmii 120-127

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 18:18-27
1 Samuel 10

Note

LUNI

24
Execută sentinţa!
Să salte de bucurie credincioşii Lui, îmbrăcaţi în
slavă, să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor!
Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor, şi sabia cu
două tăişuri, în mâna lor, ca să facă răzbunare asupra
neamurilor şi să pedepsească popoarele; să-i lege pe
împăraţii lor cu lanţuri, şi pe mai marii lor, cu obezi de
fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata
scrisă! Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii
Lui. Lăudaţi-L pe Domnul! (Psalmul 149:5-9).

Î

n creştinism, nu suntem chemaţi să ne luptăm
cu diavolul. Satan este adversarul nostru, însă
el a fost deja înfrânt! El a fost judecat, iar noi suntem
autorizaţi să executăm „judecata sa scrisă”! Aşadar, noi
nu ne luptăm cu el, ci punem în aplicare sentinţa pe
care a primit-o deja; aceasta este parte din moştenirea
noastră în Cristos: „Ca să aducă la îndeplinire împotriva
lor judecata scrisă! Aceasta este o cinste pentru toţi
credincioşii Lui. Lăudaţi-L pe Domnul” (Psalmul 149:9).
În Ioan 16:11, Isus a spus: „... stăpânitorul lumii
acesteia este judecat”; adică a fost condamnat. Aleluia!
Noi avem responsabilitatea de a-l ţine pe Satan acolo
unde îi este locul – sub picioarele noastre! Acesta este
motivul pentru care Biblia ne îndeamnă să îl alungăm!
Tu nu te lupţi cu Satan – ci pur şi simplu trebuie să-l
izgoneşti.
Învierea lui Isus te-a făcut un campion. Biblia
spune că ai fost înviat împreună cu El şi ai fost aşezat
în locurile cereşti împreună cu El (Efeseni 2:6). Tu eşti

aşezat împreună cu Cristos, mult
deasupra căpeteniilor şi puterilor
acestei lumi (Efeseni 1:20). Tu
ocupi un loc de autoritate din
Cristos, mult deasupra lui Satan
şi a oricărui lucru care are vreo
legătură cu el. Slavă lui Dumnezeu!

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 9
Psalmii 128-134

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 18:28-34
1 Samuel 11-12

| Proclamaţie
Sunt uns cu Duhul Sfânt şi cu
putere! Sunt superior diavolului
şi demonilor lui şi am autoritate
de a îndeplini judecata scrisă
împotriva lor. Triumf şi domnesc
asupra circumstanţelor astăzi şi
întotdeauna, pentru că Cel care
este în mine este mai mare decât
cel care este în lume! Slavă lui
Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 4:4;
Iacov 4:7

Note

MARȚI

25

Însuşeşte-ţi realităţile
spirituale

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

F

iind născut din nou, locul tău este în Împărăţia
Fiului dragostei lui Dumnezeu (Coloseni 1:13),
care este o împărăţie spirituală. În această împărăţie,
Dumnezeu te-a binecuvântat cu toate binecuvântările
spirituale. Acestea includ tot ce priveşte viaţa şi
evlavia (2 Petru 1:3); tot ce ţi-ai putea dori vreodată,
în concordanţă cu voia perfectă a lui Dumnezeu pentru
tine, este deja al tău în Cristos.
Vindecarea, bunăstarea, succesul şi victoria
neîntreruptă reprezintă realităţi pe care ţi le poţi însuşi
din domeniul spiritual şi pe care le poţi aplica în viaţa
ta. Însă modul în care intri în posesia acestor realităţi
spirituale în domeniul fizic al vieţii tale este prin credinţă!
Ce este credinţa? Credinţa este răspunsul duhului uman
la Cuvântul lui Dumnezeu. Acţiunile tale, răspunsul tău la
aceste realităţi pe care le vezi în Cuvântul lui Dumnezeu,
toate acestea reprezintă esenţa credinţei.
Credinţa înseamnă a acţiona pe baza adevărurilor
definite de Duhul Sfânt, a ne însuşi realităţile împărăţiei
spirituale căreia îi aparţinem şi a le aplica lumii în care
trăim. Cu alte cuvinte, atunci când vorbeşti despre
sănătatea, vindecarea, bunăstarea şi viaţa glorioasă pe
care le ai în Cristos, nu încerci să faci ceva să se întâmple;
ci mai degrabă umbli pur şi simplu în realităţile care
există în domeniul spiritual căruia îi aparţii.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 10:1-13
Psalmii 135-138

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc
pentru puterea Cuvântului Tău
şi pentru lucrarea Duhului Sfânt
în viaţa mea. Îţi mulţumesc că
îmi iluminezi duhul să cunosc şi
să îmi însuşesc tot ce mi-ai pus
la dispoziţie în Cristos. Umblu
în realitatea moştenirii mele în
Cristos, conştientizând că am biruit
lumea şi sistemele ei, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 2:12;
Evrei 2:4

Luca 18:35-43
1 Samuel 13

Note

MIERCURI

26

Un mesaj al speranţei!
Dar când a auzit Isus, i-a răspuns, zicând: „Nu te
teme; crede numai şi va fi făcută sănătoasă”
(Luca 8:50).

E

vanghelia lui Isus Cristos este un mesaj al
speranţei; este un mesaj care face viitorul real
pentru cei care îl aud şi le dă un motiv să creadă în acel viitor.
Unii oameni cred că nu au nici un viitor, însă atunci când aud
Evanghelia, speranţa reînvie în ei, iar ei pot privi înainte către
un viitor frumos. Aceasta este puterea Evangheliei.
Expresia „nu te teme” se repetă de foarte multe
ori în Scripturi; acesta este un mesaj al speranţei de
la Domnul, care îţi spune: „Capul sus, lucrurile nu
s-au terminat pentru tine, acesta nu este sfârşitul!”
Imaginează-ţi această situaţie: un anumit om a cărui fiică
era grav bolnavă strigă la Domnul pentru ajutor. Înainte
ca Isus să poată ajunge la casa omului, slujitorii acestuia
au venit aducând vestea sumbră: „Fiica ta a murit deja,
nu mai este nevoie să Îl deranjezi pe Învăţător” (Luca
8:49). Apoi Biblia spune: „Dar Isus, fără să ţină seamă
de cuvintele acestea, a zis fruntaşului sinagogii: «Nu te
teme, crede numai!»“ (Marcu 5:36). Remarcabil! În pofida
faptului că fiica omului era moartă deja, Isus îi spune: „Nu
te teme, crede numai!” Ce mesaj al speranţei! Când omul
a crezut şi L-a dus în casa lui, un miracol a avut loc: fiica sa
a revenit la viaţă. Orice speranţă fusese pierdută, însă el a
avut credinţă în cuvintele Domnului.
Unii oameni ne acuză de faptul că le dăm oamenilor
speranţe deşarte atunci când predicăm Evanghelia. Însă

ei nu ştiu că nu este vorba de
speranţă deşartă, ci de „speranţa
lui Dumnezeu.” Poate citeşti acest
pasaj astăzi şi tot ce vezi înaintea
ta este întuneric; nimic nu pare
să funcţioneze; nu vezi nici un fel
de ajutor la orizont. Cuvântul lui
Dumnezeu îţi spune: „Nu te teme, nu
s-a sfârşit. Crede numai.”
Lucrurile nu s-au sfârşit în
cazul tău; există speranţă şi viitor
pentru tine. Tot ceea ce trebuie să
faci este să „te întăreşti în Domnul şi
în puterea tăriei Lui” (Efeseni 6:10).
Încrede-te în El. El nu eşuează, nu te
lasă şi nu te dezamăgeşte niciodată.

| Proclamaţie
Slavă lui Dumnezeu în locurile
preaînalte! Eu ştiu gândurile lui
Dumnezeu pentru mine; sunt
gânduri de pace, de succes, de
bunăstare şi de viaţă triumfătoare!
Când se dezlănţuie asupra mea
furtunile vieţii, rămân neclintit,
pentru că am temelia zidită pe
stâncă! Toate lucrurile îmi sunt cu
putinţă, deoarece credinţa mea
în Cuvântul lui Dumnezeu este
eficientă. Sunt triumfător astăzi şi
întotdeauna! Binecuvântat să fie
Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 15:3; Numeri 23:19;
Ieremia 29:11

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 10:1411:1
Psalmii 139-141
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 19:1-10
1 Samuel 14

Note

JOI

27
Mereu reînnoit
Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină;
dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei
zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc; umblă, şi nu
ostenesc (Isaia 40:30-31).

C

uvântul „înnoiesc” din versetul de mai sus
corespunde în original unui termen ebraic
care înseamnă de fapt „a readuce la viaţă.” Imaginea
este aceea a unui copac care a fost retezat şi toţi
se aşteaptă să se usuce, însă dintr-o dată are loc o
schimbare şi revine la viaţă. Este un fel de metamorfoză
unde „moartea” este înlocuită cu o viaţă nouă. Profetul
aseamănă această imagine cu ceea ce se întâmplă atunci
când Îi slujim Domnului; când lucrăm în via Lui, puterea
noastră este reînnoită! Slăbiciunea este înlocuită cu
tăria Sa divină. Este un fel de schimb unde tu Îi dai Lui
slăbiciunea ta şi iei în schimb puterea Sa. Aleluia! Acesta
este motivul pentru care un alt sinonim al termenului
ebraic tradus prin „înnoire” este „substituţie”; are loc
un schimb. Astfel, renunţi la slăbiciunea ta şi primeşti
puterea Sa.
Acesta este planul lui Dumnezeu pentru tine; El
este Cel ce le dă putere celor slabi: „El îi dă tărie celui
obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin” (Isaia
40:29). Atunci când umbli în sincronizare cu Duhul lui
Dumnezeu, nu vei rămâne niciodată fără putere. Pavel
a spus: „De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar
dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru
dinăuntru se înnoieşte din zi în zi” (2 Corinteni 4:16).

În timp ce Îl aştepţi pe
Domnul cu toată încrederea (Isaia
40:31, versiunea Fidela), lucrând
pentru şi împreună cu El, are
loc o înnoire a puterii tale; eşti
reîmprospătat în mod constant şi
întinerit prin Duhul lui Dumnezeu,
prin Cuvânt. Acesta este secretul
care îl ţine pe un creştin proaspăt
şi plin de bucurie în mijlocul
zbuciumului şi al provocărilor;
întotdeauna înflăcărat şi exuberant
în duhul său.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 11:234
Psalmii 142-145
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 19:11-19
1 Samuel 15

Note

| Proclamaţie
Sunt puternic în Domnul şi în
puterea tăriei Lui! Harul Lui îmi este
de ajuns întotdeauna, iar puterea
Lui este desăvârşită în slăbiciune. El
este Stânca mea şi cetăţuia mea! El
este tăria mea şi în El mă încred pe
veci!

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 103:1-5;
Efeseni 3:16

VINERI

28
Învăţat de ungerea Lui
Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt şi
ştiţi orice lucru (1 Ioan 2:20).

C

reştin fiind, dacă tu ai primit Duhul Sfânt,
există o ungere peste viaţa ta. 1 Ioan 2:27
spune: „Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o
de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe
cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre
toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună,
rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea.” Biblia spune
că ungerea te învaţă.
Aceasta înseamnă că, oricare ar fi problema cu
care te confrunţi în calitate de copil al lui Dumnezeu – în
finanţe, la slujbă, în sănătate sau în familie – ungerea te
poate învăţa ce să faci. Dacă Îl vei asculta pe Domnul în
inima ta, Îi vei auzi vocea! Vei auzi cum îţi spune ce să
faci, pentru că este voia şi dorinţa Lui să te ghideze şi să
te conducă din slavă în slavă, pe calea triumfului!
Pasajul din Isaia 30:21 sună astfel: „Urechile tale
vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul,
mergeţi pe el!”, când veţi voi să vă mai abateţi la
dreapta sau la stânga.” Nici un copil al lui Dumnezeu nu
ar trebui să umble în întuneric sau în confuzie. Niciodată
nu trebuie să stai la o răscruce, neştiind ce să faci;
există o ungere asupra ta. Nu va mai trebui niciodată să
faci alegeri şi investiţii greşite în viaţă, pentru că ai un
„Învăţător” în tine, care ţi-a uns mintea să gândească cu
excelenţă şi să ia decizii calitative şi înţelepte.

Citeşte 1 Ioan 2:27 din
nou. Ungerea te învaţă toate
lucrurile, nu doar unele lucruri.
Cu alte cuvinte, prin Duhul Sfânt
poţi şti cum să îţi administrezi
familia, locul de muncă, afacerea,
finanţele, studiile şi tot ce îţi
trebuie în viaţă. Fii conştient
întotdeauna că nu eşti o persoană
obişnuită. Eşti uns de Dumnezeu:
„Şi cel ce ne întăreşte împreună cu
voi în Cristos, şi care ne-a uns, este
Dumnezeu” (2 Corinteni 1:21).
Ungerea Duhului face ca viaţa ta
să fie supranaturală!

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc
pentru impactul Cuvântului Tău în
viaţa mea. Prin ungerea pe care am
primit-o de la Tine şi care rămâne
în mine, ogorul meu roditor se
transformă într-o pădure, iar viaţa
mea este glorioasă în fiecare zi, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 12:9; Ţefania 3:17;
Efeseni 6:10

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 12
Psalmii 146-150

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 19:20-27
1 Samuel 16

Note

Evanghelia mobilă!

O Biblie pentru fiecare cameră de hotel

O Biblie pentru fiecare cameră de
hotel – Evanghelia mobilă!

B

iblia, care conţine Cuvântul viu al lui Dumnezeu
este un instrument eficient de evanghelizare
pentru a-i câştiga pe cei nemântuiţi. Mulţi oameni
au mărturisit că după ce au citit din Biblia pe care
au găsit-o în camera de hotel, şi-au predat viaţa lui
Isus Cristos, chiar dacă nu a fost nimeni acolo să le
predice.
Iată de ce, în 2015, anul nostru de triumf, sponsorii
Bibliei sunt hotărâţi să distribuie Biblii într-un mod
special. Prin intermediul campaniei „O Biblie pentru
fiecare cameră de hotel,” mulţi oameni vor fi atinşi
de Evanghelia lui Isus Cristos şi se vor bucura de
cunoaşterea mântuitoare a Cuvântului lui Dumnezeu.
Alăturaţi-vă acestei campanii de distribuire a Bibliei cu
comentarii din Rapsodia Realităţilor în fiecare cameră
de hotel din Nigeria, Ghana şi Africa de Sud.
Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi
deveni partener în această campanie în particular,
ca biserică, sau ca organizaţie, te rugăm să apelezi
următoarele numere de telefon: 08025013710,
08086110230.

N O T E

NOTE

SÂMBĂTĂ

29

Nu ignora strigătul lor
Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu
dragostea, care este legătura desăvârşirii (Coloseni
3:14).

Î

ntotdeauna trebuie să fii dispus să îi ajuţi pe alţii.
Trebuie să auzi strigătul lor de durere şi să răspunzi.
Există oameni care nu aud acest strigăt, indiferent dacă vine
de la depărtare, sau din apropierea lor. Există strigăte de
bucurie, dar şi de durere pe care le auzi de la cei din jur, care
te forţează să răspunzi.
Poate într-un mesaj pe care cineva ţi l-a trimis se
ascunde un strigăt de durere. Din nefericire, unii oameni nu
percep aceste lucruri; nu sunt sensibili la durerea pe care
o simt alţii. Poţi privi la cineva şi îţi poţi da seama imediat
dacă există un strigăt de durere în inima acelei persoane. Iar
atunci când observi acest strigăt, răspunde-i, nu îl ignora.
Lui Dumnezeu Îi pasă de cei săraci; Îi pasă de cei în
nevoi şi Îi pasă foarte mult de cei care trec prin durere. El este
mişcat de sentimentele generate de neputinţele noastre.
Biblia spune: „Nu întoarce niciodată spatele cuiva care
are nevoie de ajutor; mâna ta este mâna lui Dumnezeu
pentru acea persoană” (Proverbe 3:27, versiunea Message
– Mesajul, n.tr.). Nu ignora acea persoană care are nevoie
de ajutorul tău, pentru că Domnul contează pe tine: „Fiţi
dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv” (Luca 6:36).
Învaţă să gândeşti ca Dumnezeu, pentru că eşti identificat cu
El. Fii bun şi plin de afecţiune cu copiii, în special cu cei care
nu au pe cineva care să le poarte de grijă. Sunt mulţi orfani,

multe văduve şi mulţi oameni în nevoi
care strigă după ajutor. Nu îi ignora.
Ajută-i pe toţi cei ce pot beneficia
de bunăstarea ta. Biblia spune în
Proverbe 19:17: „Cine are milă de
sărac, Îl împrumută pe Domnul, şi El
îi va răsplăti binefacerea.”
Versetul tematic de azi spune:
„Dar mai presus de toate acestea,
îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este
legătura desăvârşirii.” În versiunea
King James, se spune: „îmbrăcaţi-vă
cu binefacerea.” Lasă ca dragostea ta
să fie văzută şi simţită. Dragostea ta
trebuie exprimată, trebuie dovedită
prin fapte. Auzi strigătul sufletului
obosit: „Copilaşilor, să nu iubim cu
vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu
adevărul” (1 Ioan 3:18).

| Rugăciune
Dragă
Tată,
Îţi
mulţumesc
pentru focul iubirii Tale şi pentru
compasiunea înflăcărată din inima
mea! Mă supun Duhului Tău pentru
a fi un răspuns la strigătul celor
aflaţi în nevoie. Îţi mulţumesc
pentru oportunităţi tot mai mari
prin care pot să-Ţi manifest iubirea
şi bunătatea faţă de ei, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 3:17; Proverbe 14:21;
Galateni 6:2

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 13
Proverbe 1-2

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 19:28-40
1 Samuel 17

Note

DUMINICĂ

30

Pace cu Dumnezeu
Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă,
avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus
Cristos (Romani 5:1).

V

ersetul tematic spune: „Deci fiindcă suntem
socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem
pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Cristos.”
Aceasta înseamnă că nu există război sau animozitate
între tine şi Dumnezeu. Moartea, îngroparea şi învierea
lui Isus Cristos te-au adus într-o stare de pace eternă
cu Dumnezeu. Pacea la care ne referim aici este mult
mai mult decât un „armistiţiu,” o linişte sau un sfârşit al
ostilităţilor; înseamnă unitate. Am fost aduşi într-o unire
armonioasă, într-o uniune cu Dumnezeu care nu poate fi
ruptă sau desfăcută.
Pentru a înţelege aceasta, imaginează-ţi două
naţiuni care au fost în război una împotriva alteia şi care
nu au nimic în comun. Însă acum este pace între ele; şi-au
deschis graniţele şi există cooperare între ele; a avut loc
reconcilierea. Această imagine este similară cu situaţia
omului înainte de a veni Isus. În Efeseni 2:13, Biblia spune:
„Dar acum, în Cristos Isus, voi, care odinioară eraţi
depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Cristos.” În
virtutea lucrării pe care Cristos a făcut-o în locul tău, tu ai
fost „îndreptăţit”; adică ai fost declarat neprihănit şi astfel
ai pace cu Dumnezeu. Cuvântul „îndreptăţit” provine din
grecescul „dikaioo,” care înseamnă a fi achitat. Dumnezeu
nu e supărat pe tine şi nu îţi mai ţine în socoteală păcatele.
Deci nu te teme că într-o zi ar fi posibil ca El să-Şi aducă

aminte de toate lucrurile greşite pe
care le-ai făcut şi să te pedepsească
pentru ele; nu. Tu ai venit acasă la
El; acum te odihneşti în El, pentru
că Isus a plătit preţul în locul tău.
Isaia 53:5 spune că pedeapsa care
ne dă pacea a căzut asupra Lui.
Acum ştii că poţi relaţiona cu
Dumnezeu ca fiind Tatăl tău. Romani
5:2 ne spune că prin Isus Cristos
„... am intrat în această stare de
har în care suntem...” Suntem
îndreptăţiţi înaintea lui Dumnezeu,
prin Isus Cristos. El ne-a dat acces
în prezenţa divină a lui Dumnezeu.
În Vechiul Testament, oamenii nu
aveau acest acces; doar marele
preot intra o dată pe an în prezenţa
Dumnezeului Atotputernic, pentru
a mijloci pentru popor. Însă acum,
noi avem acces direct în prezenţa
Sa, pentru că avem pace cu El;
avem părtăşie cu El, pentru că nu
există pace fără părtăşie.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că
mi-ai dat acces direct în prezenţa Ta.
Acum am pace cu tine, prin Cristos.
Relaţia mea cu Tine este vie, iar
pacea care întrece orice pricepere
îmi păzeşte inima şi mintea astăzi
şi întotdeauna, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 1:3

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 14
Proverbe 3-4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 19:41-48
1 Samuel 18

Note

LUNI

31

Dragostea este dovedită
în încercare

Însă Dumnezeu Şi-a dovedit dragostea faţă de noi prin
faptul că, în timp ce noi eram păcătoşi, Cristos a murit
pentru noi (Romani 5:8, versiunea NTR).

D

umnezeu este dragoste (1 Ioan 4:8); şi aici
vorbim despre dragoste practică, o dragoste
lipsită de egoism, vie şi reală, o dragoste ce poate fi văzută,
simţită şi atinsă. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu, şi
este nevoie de Duhul lui Dumnezeu ca să putem demonstra
acest tip de dragoste.
Dragostea trebuie demonstrată. Omul este subiectul
dragostei lui Dumnezeu. Biblia spune: „Fiindcă atât de mult
a iubit Dumnezeu lumea...” (Ioan 3:16); nu lumea formată
din obiecte, ci lumea formată din oameni. El a creat omul şi
S-a împrietenit cu el.
Omul a căzut în păcat, însă aceasta nu a stins
dragostea lui Dumnezeu. Eşecul omului a fost o oportunitate
pentru ca Dumnezeu să Îşi exprime şi mai mult dragostea
Sa nespus de mare pentru om. Dragostea este demonstrată
atunci când este testată, nu atunci când totul este frumos
şi în ordine. Este demonstrată atunci când se confruntă cu
o provocare sau o nevoie. Atunci când alţii par că merită cel
mai puţin dragostea, este o oportunitate perfectă pentru a
manifesta dragostea lui Dumnezeu.
Versetul tematic spune: „Însă Dumnezeu Şi-a
dovedit dragostea faţă de noi prin faptul că, în timp ce noi
eram păcătoşi, Cristos a murit pentru noi.” Îţi poţi imagina
acest lucru? Pe când noi eram încă păcătoşi, Cristos a murit
pentru noi – nu după ce am venit la El. Acum, Isus a spus:

„Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi
unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa
să vă iubiţi şi voi unii pe alţii” (Ioan
13:34). Cum te-a iubit El? El te-a iubit
atunci când nu meritai, când încă erai
păcătos: „Dar Dumnezeu, care este
bogat în îndurare, pentru dragostea
cea mare cu care ne-a iubit, măcar
că eram morţi în greşelile noastre...”
(Efeseni 2:4-5). La fel doreşte să îi
iubim şi noi pe ceilalţi.
Profită de orice ocazie pe care
o ai pentru a-ţi exprima dragostea!
Biblia spune: „...Şi dacă mi-aş împărţi
toată averea pentru hrana săracilor,
chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars,
şi n-aş avea dragoste (dragostea lui
Dumnezeu în mine), nu-mi foloseşte
la nimic” (1 Corinteni 13:3, versiunea
Amplificată). Pentru a experimenta
niveluri tot mai înalte ale ungerii
Duhului lui Dumnezeu, trebuie să
umbli în dragoste întotdeauna.

| Proclamaţie
Sunt plin de dragostea lui Dumnezeu!
O manifest în mod necondiţionat,
pentru că Duhul Sfânt acţionează în
mine pentru edificarea, încurajarea
şi zidirea altora, atingându-i cu
compasiunea şi cu râul iubirii
lui Cristos, până la stabilirea lor
definitivă în Împărăţia Fiului
dragostei lui Dumnezeu! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 13:13; 1 Petru 4:8;
Matei 5:44

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 15:134
Proverbe 5-7
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 20:1-8
1 Samuel 19

Note

RUGĂCIUNE
PENTRU

MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

ROMÂNIA:
www.bisericariulvietii.ro

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

DESPRE

AUTOR

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

Pentru mai multe informații despre

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

N O T E
NOTE

N O T E

NOTE

N O T E
NOTE

SLAVEI

ALE

RAPOARTE

Rapoarte
ALE SLAVEI
„Sănătos şi puternic prin Îngerul Mesager”
„Rapsodia Realităţilor mi-a transformat viaţa. Obişnuiam să mă
îmbolnăvesc des şi acest lucru părea normal, până când am luat
contact cu devoţionalul. Studiindu-l am realizat că Dumnezeu doreşte
să prosper şi să fiu sănătos, după cum prosperă şi sufletul meu. Ca
atare am respins în mod conştient boala din trupul meu declarând
Cuvântul lui Dumnezeu, iar acum boala este un lucru din trecut.” ̶ −
N. Musekiwa, Zimbabwe

„O descoperire a realităţilor divine!”
„Când am primit prima dată un exemplar al Rapsodiei Realităţilor,
nu am înţeles foarte bine unele dintre lucrurile pe care le-am citit în
el. Cu toate acestea, am continuat să îl studiez şi să meditez asupra
Cuvântului, ştiind că Biblia spune despre Cuvântul lui Dumnezeu că mă
poate face înţelept. Sunt deosebit de bucuros azi, deoarece Cuvântul
lui Dumnezeu mi-a dat înţelegere specială în realităţile divine. Acum
Scripturile îmi sunt mult mai clare, şi viaţa mea este o mărturie a
Cuvântului lui Dumnezeu.” ̶ J. Iseh, Nigeria

“Acum acţionez şi gândesc ca Isus!”
“Într-o zi am dat peste un mesaj din Rapsodia Realităţilor intitulat „Rămâi
puternic în credinţă.” Citindu-l, credinţa mi s-a întărit şi m-a ajutat să iau
o decizie deosebită; să acţionez şi să gândesc ca Isus! Am realizat că cei
care gândesc ca El sunt neînfricaţi şi nu se gândesc la ce vor spune alţii
când ei predică Evanghelia. M-am hotărât să pun în practică acest lucru
cu mama mea, care avea peste 70 de ani şi era destul de încăpăţânată.
În mod uimitor, atunci când i-am predicat Evanghelia, a fost receptivă şi
până la urmă şi-a predat inima lui Cristos!” ̶ S. Duan, Chinaa

Cărți disponibile de la editura
LOVEWORLD
 THE SEVEN SPIRITS OF GOD
 PROPHECY: UNDERSTANDING THE POWER THAT CONTROLS
YOUR FUTURE
 HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK
 PRAYING THE RIGHT WAY
 THE POWER OF TONGUES
 THE GATES OF ZION
 JOIN THIS CHARIOT
 DON’T STOP HERE!
 7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU
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 WHEN GOD VISITS YOU
 HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT
 NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
 THE HOLY SPIRIT AND YOU
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 THE OIL AND THE MANTLE
 YOUR RIGHTS IN CHRIST
 KEEPING YOUR HEALING
 THE PROMISED LAND
 RECREATING YOUR WORLD
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 DON’T PACK YOUR BAGS YET!
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Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.
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Pentru consiliere, rugăciune şi pentru a comanda Rapsodia Realităților
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