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Introducere

apsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a
ajuns să fie disponibil acum în 660 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 timpul unei campanii de distribuire masivă
a acestui devoțional în Coreea de Sud.
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MARȚI
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Pune în practică iubirea ta
pentru Isus!

Dacă Mă iubiţi [cu adevărat], veţi păzi (împlini)
poruncile Mele (Ioan 14:15, versiunea Amplificată).

P

entru Tatăl ceresc nimic nu este la fel de
important ca dragostea ta pentru Isus. Întreg
Universul are legătură cu Isus. El este întruchiparea şi
revelaţia supremă a dragostei lui Dumnezeu! El este
perla coroanei Cerului şi bucuria inimii Tatălui.
Prin urmare, trebuie să-L iubeşti pe Isus cu toată
inima ta şi să menţii aprinsă flacăra iubirii tale pentru El.
Demonstrează-ţi dragostea şi devotamentul faţă de El
prin felul în care vorbeşti, prin lucrurile pe care le faci şi
prin modul în care îţi trăieşti viaţa! Iubeşte-L cu pasiune!
Iubeşte-L dincolo de vorbe şi de cântări. El să fie ţinta
ta eternă, pentru că nici un alt lucru nu te va împlini
vreodată mai mult.
În versetul tematic, Isus nu a spus: „Dacă Mă
iubiţi, să Îmi cântaţi,” sau: „Dacă Mă iubiţi, să vă închinaţi
înaintea Mea” şi nici nu a spus: „Dacă Mă iubiţi, să vă
rugaţi.” El a spus: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile
Mele.” Dovada dragostei tale pentru El este supunerea
faţă de Cuvântul Său; este a face ce ţi-a spus El.
Dar întrebarea este: „cunoşti tu Cuvântul Lui?”
Trebuie să cunoşti poruncile Lui pentru a le putea
împlini, motiv pentru care trebuie să studiezi Scriptura
şi să meditezi în mod continuu asupra sa. Biblia spune:
„Lăsaţi Cuvântul lui Cristos să locuiască abundent în
voi, în toată înţelepciunea, învăţându-vă şi sfătuinduvă unii pe alţii cu psalmi şi imnuri şi cântări spirituale,

cântându-I Domnului cu har în
inimile voastre” (Coloseni 3:16,
versiunea Fidela). Aceasta este o
chemare la cunoaşterea Cuvântului
Său. Osea 6:3 spune: „Atunci
vom cunoaşte, dacă urmărim a-L
cunoaşte pe Domnul...” (Osea 6:3,
versiunea Fidela).
Acesta este motivul pentru
care părtăşia sinceră, din toată
inima cu El trebuie să devină stilul
tău de viaţă. Prin această părtăşie,
Duhul Sfânt îţi va inunda inima cu
revelaţie despre Isus – Cuvântul
Viu – astfel încât să ştii şi să
împlineşti Cuvântul Lui, şi astfel să
îţi dovedeşti dragostea pentru El.

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc
pentru darul Fiului Tău, Isus Cristos,
care a murit în locul meu. El îmi
este Persoana cea mai dragă. El îmi
este ţinta eternă, bucuria inimii,
împlinirea, pacea şi desfătarea
veşnică! Proclam astăzi Domnia lui
Isus şi a Cuvântului Său peste viaţa
mea, care este pentru slava Ta!
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 5:14-15

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Ioan 2:15-3:10
Ezechiel 45-46

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 16:23-33
2 Cronici 3-4

Note

MIERCURI
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Glorie tot mai mare
Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă,
slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al
Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului
(2 Corinteni 3:18).
Domnul este mult mai mare decât înţelegem
noi! Mai sunt atât de multe niveluri de
cunoaştere, de devenire; şi tocmai de aceea ar trebui
fim mereu pasionaţi, plini de râvnă pentru Domnul; să
Îl cunoaştem mai mult şi să împlinim tot ce a plănuit El
pentru noi. Niciodată nu poţi să spui că ştii totul despre
El. Aşa că de ce să te opreşti, când încă mai sunt atât de
multe de învăţat, de ştiut şi de împlinit? Slava Lui este
tot mai mare. Aşadar, priveşte cu entuziasm cum viaţa
ta creşte şi se dezvoltă continuu.
Cultivă o dorinţă tot mai mare după El, după slava
şi înţelepciunea Lui în viaţa ta! Continuă să studiezi şi
să meditezi asupra Cuvântului Său şi nu numai că Îl vei
cunoaşte mai mult, ci şi slava Lui va creşte în viaţa ta.
Îngerii experimentează neîncetat minunea slavei Sale
crescânde. În timp ce privesc slava lui Dumnezeu în cer,
ei se închină, iar slava Lui se schimbă mereu. De fiecare
dată când se pleacă adânc în închinare şi apoi îşi înalţă
capul, ei văd ceva nou şi astfel continuă să se închine.
Cea mai frumoasă parte este că ei nu obosesc, pentru că
pe măsură ce se închină, cresc şi ei în slavă.
Nimeni nu poate vedea slava lui Dumnezeu fără
să fie schimbat; Slava Lui te transformă. Aminteşteţi experienţa lui Petru, Iacov şi Ioan de pe muntele

Schimbării la faţă (Matei 17:1-3).
Când l-au văzut pe Isus transfigurat
la faţă în prezenţa lor, Petru a spus:
„Doamne, este bine pentru noi să
fim aici...” (Matei 17:4, versiunea
Fidela). În acea clipă au uitat de
întreaga lume şi au vrut să rămână
în slava lui Dumnezeu.
În Ioan 17, Isus S-a rugat
Tatălui pentru ucenici şi a vorbit
mult despre slavă. De ce?
Deoarece Împărăţia lui Dumnezeu
este o Împărăţie centrată pe slavă;
în ea totul este plin de slavă. Şi
aceasta este viaţa pe care El ne-a
dat-o; suntem purtători ai slavei
Lui! El vrea ca noi să fim conştienţi
că suntem strălucirea slavei Sale!
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
gloria concentrată în Cuvântul Tău.
Pe măsură ce privesc această glorie
a Cuvântului Tău, sunt transformat
din slavă în slavă. Viaţa mea merge
doar înainte şi în sus. Port gloria
Ta în duhul meu şi cu această
conştientizare domnesc în viaţă, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 4:18; Ioan 17:22-23;
2 Cronici 5:13-14

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Ioan 3:11-24
Ezechiel 47-48

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 17:1-10
2 Cronici 5-6

Note

JOI

3
În uniune cu Tatăl
Dumnezeu este Duh; şi cine I se închină Lui trebuie să I
se închine în duh şi în adevăr (Ioan 4:24).

D

umnezeu este Duh. Prin urmare, ne putem
închina Lui şi putem relaţiona cu El doar
prin intermediul duhului nostru. Aceasta înseamnă că
nu toate vieţuitoarele I se pot închina. Animalele nu
au duh; prin urmare, ele nu I se pot închina Lui în duh;
doar oamenii o pot face. Cineva ar putea argumenta:
„Dar Scriptura spune: «Tot ce are suflare să-L laude pe
Domnul...»” (Psalmul 150:6). Da, însă există o diferenţă
între laudă şi închinare. Lauda nu necesită conştiinţă;
închinarea, da.
Când Îl lauzi, tu preamăreşti maiestatea Lui. Îi poţi
aduce mulţumiri şi elogii. Cu toate acestea, închinarea
este mai mult decât preamărire; în închinare există o
comuniune, există o relaţie. Este asemenea unei întâlniri
private, cu un cadru special de recunoaştere între cel ce
binecuvântează şi cel ce este binecuvântat, între cel mai
mare şi cel mai mic. Cel mai mare îl primeşte pe cel mai
mic în locuinţa Lui. Acest lucru nu se poate realiza decât
între oameni.
De aceea, de exemplu, nu ni se permite să ne
închinăm îngerilor. Deşi aceştia sunt mari şi puternici,
Dumnezeu ne-a înviat odată cu Cristos, ne-a făcut una
cu El şi ne-a aşezat în locurile cereşti împreună cu Fiul
Său (Efeseni 2:6), care este mult mai presus decât
îngerii. Prin urmare şi noi suntem poziţionaţi mai presus
decât ei. Aceasta este învăţătura Bibliei.

Cum este El (Isus), aşa
suntem şi noi în lumea aceasta (1
Ioan 4:17). Noi suntem împreună
moştenitori cu El: „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...” (Romani
8:16-17). Aceasta nu ne face egali
cu El, ci descrie unirea noastră
inseparabilă cu El: „Dar cine se
lipeşte de Domnul este un singur
duh cu El” (1 Corinteni 6:17). El
este Capul, iar noi suntem trupul
Lui (Coloseni 1:18). Noi suntem în
uniune cu Tatăl. Glorie Domnului!

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
minunatul privilegiu de a fi chemat
în părtăşie cu Tine. Viaţa mea
este o manifestare a înţelepciunii,
puterii şi gloriei Tale. Trăiesc doar
pe culme, pentru că am fost adus în
uniune cu Cristos şi am fost aşezat
împreună cu El în tărâmurile gloriei,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 2:6-7; 1 Corinteni 1:9;
1 Ioan 1:3

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Ioan 4
Daniel 1-2

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 17:11-21
2 Cronici 7-8

Note

VINERI

4

Dincolo de religie
Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi
spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate
vedea Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:3).

U

n om care nu este născut din nou este mort din
punct de vedere spiritual. Aceasta înseamnă
că este înstrăinat de viaţa lui Dumnezeu (Efeseni 2:12);
este despărţit de conştiinţa, slava şi lumina Dumnezeului
Atotputernic. Acest lucru este mai rău decât moartea fizică.
În Grădina Edenului, Adam a păcătuit împotriva lui
Dumnezeu. De atunci, întunericul a venit în această lume,
iar omul a devenit străin de Dumnezeu şi a fost îndepărtat
din lumina Lui. De atunci, omul a tânjit după părtăşia cu
Dumnezeu şi a căutat diferite moduri de a o restabili; aceasta
este explicaţia pentru toate religiile lumii. Religia reprezintă
strădania omului care caută propriile metode de a intra în
contact cu Dumnezeu. Din păcate, omul nu L-a găsit şi nu Îl
poate găsi pe Dumnezeu în religie. Însă Dumnezeu, în mila Sa,
L-a trimis pe Isus în lume pentru a împăca omenirea cu Sine;
pentru a ne transmite cine este El, cum este El şi care sunt
dorinţele Lui. Isus Cristos este descoperirea voii Tatălui; El este
manifestarea dragostei Tatălui; este expresia personalităţii lui
Dumnezeu şi strălucirea slavei Sale (Evrei 1:3).
Isus a venit în lume cu o nouă terminologie, spunând
că trebuie să fii „născut din nou” pentru a vedea Împărăţia
lui Dumnezeu. Aşa începe totul. Pentru ca cineva să vină
înapoi la lumina lui Dumnezeu, să aibă viaţa şi natura Lui
şi să devină una cu El, trebuie să se nască din nou. Să te
naşti din nou înseamnă să Îl primeşti pe Cristos în inima ta;

înseamnă să primeşti viaţa veşnică în
duhul tău. Viaţa veşnică este natura
Lui Dumnezeu. Este diferită de viaţa
umană cu care te-ai născut; este viaţa
incoruptibilă şi indestructibilă a Lui
Dumnezeu. Ea este cea care ne face
asociaţi ai Dumnezeirii, adică părtaşi
naturii lui Dumnezeu (2 Petru 1:4)!
Când eşti născut din nou, duhul
tău devine viu pentru Dumnezeu
(Romani 6:11) şi Împărăţia lui
Dumnezeu devine reală pentru tine.
A fi născut din nou înseamnă a fi pus
deoparte pentru o viaţă de glorie, de
triumf, de bunăstare şi de nădejde
binecuvântată. Circumstanţele acestei
lumi nu îţi mai conduc viaţa; ai fost
deconectat de la tărâmul întunericului
şi ai fost strămutat în libertatea slavei
fiilor lui Dumnezeu (Romani 8:21).
Acest lucru este mai presus de orice
religie. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc
că Ţi-ai dovedit dragostea pentru
omenire trimiţându-L pe Isus Cristos
pe pământ. Îţi mulţumesc pentru
preţioasa mântuire pe care o am în
El. Sunt o creaţie nouă în Cristos Isus,
fiind născut cu natura lui Dumnezeu
în duhul meu. Acum funcţionez în
viaţa superioară, eternă în Cristos, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 3:5-7;
1 Petru 1:23

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Ioan 5
Daniel 3-4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 17:22-26
2 Cronici 9-10

Note

SÂMBĂTĂ
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El vorbeşte pe „limba Duhului”
Dumnezeu este Duh; şi cine I se închină Lui trebuie să I
se închine în duh şi în adevăr (Ioan 4:24).

D

umnezeu relaţionează cu duhul tău, nu cu
mintea ta sau cu trupul tău. Atunci când îţi
vorbeşte, El Se adresează duhului tău. Mintea poate
încerca să judece Cuvântul Lui, fără nici un rezultat, însă
duhul ştie exact când îţi vorbeşte Dumnezeu şi ce spune
El, pentru că duhul tău Îl cunoaşte. Acolo se află lumina
lui Dumnezeu: „Duhul omului este o lampă a Domnului,
cercetând toate cămările sufletului” (Proverbe 20:27,
versiunea GBV).
Uneori, când spunem că Dumnezeu ne-a
vorbit, sunt unii care ne întreabă confuzi: „Ţi-a vorbit
Dumnezeu cu adevărat? În ce limbă a vorbit?” Ei nu
cunosc faptul că omul este duh şi Dumnezeu este tot
Duh. Când Dumnezeu vorbeşte cu duhul, El vorbeşte pe
„limba duhului”; este o comunicare de la un duh la altul.
Duhul tău înţelege când Dumnezeu vorbeşte. Limba lui
nu este limba engleză, franceză, portugheză sau oricare
altă limbă pământească, însă Îl vei auzi în limba pe care
o înţelegi atunci când El îţi vorbeşte.
Aminteşte-ţi că limba nu este altceva decât un
sunet codificat. De exemplu, dacă spun: „vava,” probabil
că nu înseamnă nimic pentru tine. Însă dacă două sau mai
multe persoane se hotărăsc să îi dea semnificaţia „vino,”
vor răspunde acelei semnificaţii la auzirea respectivului
cuvânt. Dumnezeu este Maestrul comunicării şi, cu
ajutorul limbajului duhului, El îi poate vorbi oricui. Biblia

spune: „El socoteşte numărul
stelelor şi le dă nume la toate”
(Psalmul 147:4). Data viitoare când
vezi o stea căzătoare, aminteşte-ţi
că Dumnezeu le cheamă pe nume
şi ele îl înţeleg.
Dacă nu L-ai auzit niciodată,
ar putea fi din cauză că nu ai
ascultat din inimă, sau nu ai
acordat
atenţie
Cuvântului
Său. Continuă să te antrenezi
pentru a recunoaşte vocea Lui,
prin studierea Cuvântului Său.
Dumnezeu şi Cuvântul Său sunt
una, iar El îţi vorbeşte doar în
concordanţă cu Cuvântul Său. Cu
cât studiezi mai mult Cuvântul lui
Dumnezeu, cu atât te familiarizezi
mai mult cu vocea Lui şi devii
capabil să Îi răspunzi când îţi
vorbeşte.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
abilitatea de a auzi şi de a
recunoaşte vocea Ta. Eu umblu
condus de Duhul Sfânt şi nu de firea
pământească. Astfel, duhul meu
este mereu antrenat prin Cuvântul
Tău să audă şi să discearnă glasul
Tău, care mă conduce în victorie
neîntreruptă, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 50:1; Psalmul 62:11;
Isaia 30:21

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

2 Ioan 1:1-13
Daniel 5-6

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 18:1-9
2 Cronici 11-12

Note

DUMINICĂ

6

Dragostea: manifestarea vieţii
lui Cristos în tine
Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că îi
iubim pe fraţi. Cine nu-l iubeşte pe fratele său rămâne
în moarte (1 Ioan 3:14).

P

rima manifestare a vieţii veşnice din tine este
dragostea lui Dumnezeu. Atunci când te-ai
născut din nou, dragostea lui Dumnezeu a fost insuflată
în duhul tău. Sunt oameni care ne urăsc pe noi, creştinii,
nu pentru că am face ceva greşit, ci doar din pricina
lui Isus. Aceşti oameni nu sunt născuţi din nou; ei nu
au trecut de la moarte la viaţă. Când eşti născut din
nou, nu mai poţi urî pe nimeni, deoarece în inima ta
este dragoste. Dragostea este rodul duhului tău uman
recreat. De aceea Biblia spune: „... Iar nădejdea aceasta
nu ne dezamăgeşte, întrucât dragostea lui Dumnezeu
ne-a fost turnată în inimi prin Duhul Sfânt care ne-a
fost dat” (Romani 5:5, versiunea NTR).
Ştim că am trecut de la moarte la viaţă, nu pentru
că putem face minuni; sau pentru că putem profeţi şi
vorbi în alte limbi, ci pentru că îi iubim pe fraţi! În calitate
de creştin, trebuie să alegi să umbli întotdeauna în
dragoste, fără compromis. Hotărăşte-te să nu invidiezi,
să nu-ți displacă nimeni şi să nu porţi ranchiună nimănui.
Indiferent cât de multă ură şi animozitate îţi arată cei din
jurul tău, în calitate de creştin tu ai obligaţia să iubeşti
şi nu să urăşti.
Gândeşte-te la Domnul nostru Isus: în timp ce
când Îl pironeau pe cruce şi Îl blestemau, El S-a uitat la
cer şi a zis: „... Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” (Luca

23:34). Aceasta este dragostea! Ar
fi putut să îi distrugă pe toţi întrun moment, dar dragostea Lui a
trecut cu vederea ignoranţa lor şi
le-a iertat greşeala.
Dragostea pe care o ai faţă
de alţi credincioşi este o mărturie
în duhul tău; o mărturie că ai
trecut de la viaţă la moarte. 1
Ioan 4:17 spune: „Astfel se face
că dragostea este desăvârşită
în noi...” Aceasta înseamnă că
dragostea lui Dumnezeu în inima
ta trebuie să fie dezvoltată până
la perfecţiune; trebuie să creşti în
dragoste. Continuă să îţi exersezi şi
să îţi dezvolţi dragostea. Pe măsură
ce o vei pune în practică, va ajunge
la perfecţiune.

| Proclamaţie
Sunt plin de dragoste! Natura
iubitoare a lui Dumnezeu din duhul
meu mă determină să radiez şi să
exprim dragoste faţă de toţi cei
pe care îi întâlnesc, arătându-le
bunătate şi har, apoi vorbind şi
crezând totdeauna tot ce este mai
bun despre ei, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 4:18;
Luca 23:33-34

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

3 Ioan
Daniel 7-8

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 18:10-18
2 Cronici 13-14

Note

LUNI

7

Dezvoltă-ţi natura spirituală
Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu
şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi
sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi
cei sfinţiţi (Faptele apostolilor 20:32).

Î

n calitate de creştin, unul dintre lucrurile pe
care trebuie să le faci în mod deliberat este să-ţi
dezvolţi natura spirituală şi să fii mai conştient de prezenţa
lui Dumnezeu în umblarea ta de zi cu zi. Unii creştini nu
sunt conştientizează prezenţa lui Dumnezeu, chiar dacă
sunt născuţi din nou; ei nu şi-au dezvoltat duhul şi nu s-au
maturizat în umblarea de creştin. Atunci când îţi dezvolţi
duhul, nu îţi va mai fi frică de nimic; vei fi întotdeauna
învingător. Nu va mai conta ce se întâmplă cu tine sau în jurul
tău; vei fi întotdeauna deasupra tuturor circumstanţelor.
Ai observat vreodată păsările şi modul în care
zboară? Unele pot zbura doar până la o anumită înălţime.
O raţă poate zbura mai sus şi mai mult decât o găină, dar nu
se poate menţine în aer ca o vrabie. Şi oricât de repede şi de
frumos poate zbura o vrabie, niciodată nu va putea zbura
la fel de sus ca un vultur şi nu va putea rezista în aer la fel
de mult timp ca el. La fel este şi în cazul avioanelor; unele
pot zbura doar între nouă mii şi unsprezece mii de metri
deasupra nivelului mării. Altele pot zbura la douăsprezece
mii de metri, dar nu pot ajunge mai sus, oricât de mult ar
încerca. Însă unele pot zbura şi la douăzeci de mii de metri
înălţime.
Pe plan spiritual este la fel. Unii creştini „zboară”
foarte sus. Unii vor să zboare la înălţime dar nu pot,

deoarece nu şi-au dezvoltat viaţa
spirituală pentru acel nivel; aşa că
atunci când apar problemele, sunt
copleşiţi şi zguduiţi de turbulenţe.
Însă cel care şi-a dezvoltat duhul,
zboară ca vulturul; are „viteza” şi
„portanţa” de a se ridica deasupra
turbulenţelor. Nu contează care este
situaţia ta prezentă; dacă îţi dezvolţi
duhul, te vei ridica întotdeauna
peste turbulenţe. Însă cum îţi
dezvolţi duhul?
Dumnezeu ne spune în Iosua
1:8 să medităm asupra Cuvântului
Său. Acesta este secretul pentru
a-ţi antrena duhul pentru succes.
Aşa îţi programezi duhul pentru
viaţa triumfătoare de glorie tot mai
mare. Meditează asupra Cuvântului
lui Dumnezeu. Atunci când studiezi
Cuvântul, nu citi mecanic; captează-l
în inima ta şi învaţă să-i acorzi primul
loc în viaţa ta.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
viaţa glorioasă pe care am
primit-o în Cristos Isus. Privesc
ţintă la Cuvântul Tău, umblând în
conştientizarea originii şi moştenirii
mele divine! Îţi mulţumesc că mă
ajuţi să triumf oriunde şi oricând,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Timotei 4:15;
Isaia 40:30-31

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Iuda
Daniel 9-10

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 18:19-27
2 Cronici 15-16

Note

Trimite porţii - 2015

… nu uita, fiecare copil este copilul tău

Trimite-le porţii de mâncare
copiilor nevoiaşi de Crăciun!
Crăciunul este o sărbătoare specială, când mulţi oameni
din toată lumea îşi fac timp să-şi exprime dragostea
faţă de cei dragi şi să le ofere cadouri. Fiind un sezon al
iubirii şi al dărniciei, Crăciunul reprezintă momentulcel
mai potrivit pentru a ne aduce aminte de cei mai puţin
iubiţi, de la marginea oraşelor lumii.
„Trimite porţii” este un program special pentru
distribuirea alimentelor, din cadrul Misiunii Urbane
pentru copii a organizaţiei Christ Embassy. Campania
urmărește ca şi copiii uitaţi şi defavorizaţi din suburbii
să fie sărbătoriţi de Crăciun, cu alimente, sucuri, cadouri
şi haine, la fel ca toată lumea.
Vă invităm să vă alăturaţi campaniei din acest an, când
vom celebra Crăciunul alături de mulţi copii nevoiaşi din
mai multe suburbii de pe glob, dăruindu-le speranţă,
dragoste şi Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a avea o
fundaţie solidă pe care să îşi clădească viitorul.
Pentru mai multe informaţii şi pentru a sponsoriza
acest program, vizitaţi www.theinnercitymission.org,
sunaţi la +2348123445240; +2348024779180, sau
trimiteţi un e-mail la info@theinnercitymission.org

N O T E

NOTE

MARȚI

8

Cuvântul lui Dumnezeu îţi
garantează succesul

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta,
ci cugetă asupra ei zi şi noapte, ca să iei seama să faci
conform cu tot ce este scris în ea; fiindcă atunci vei face
calea ta prosperă şi atunci vei proceda înţelept şi vei
avea bun succes (Iosua 1:8, versiunea Amplificată).

A

devăratul succes înseamnă mult mai mult
decât a avea mulţi bani şi mari proprietăţi. Isus
a spus că viaţa unui om nu stă în abundenţa posesiunilor
sale (Luca 12:15). Adevăratul succes este manifestarea
constantă şi crescândă a gloriei lui Dumnezeu în viaţa
ta. De aceea un creştin poate avea succes, chiar şi dacă
este închis pe nedrept. Paul şi Sila erau în închisoare; ei
nu eşuaseră. Chiar dacă erau în închisoare, ei au avut
succes. Au manifestat slava lui Dumnezeu şi au ieşit
triumfători.
Nu contează care este situaţia ta prezentă; tu porţi
succesul în duhul tău. Cuvântul lui Dumnezeu din tine
te va duce din slavă în slavă! Succesul absolut este să
trăieşti în Cuvânt şi prin el, punând Cuvântul pe primul
loc în viaţa ta. Dacă, de exemplu, cineva a întâmpinat
o provocare în domeniul sănătăţii, şi primul lui gând
a fost „Ce medicament pot lua?,” Cuvântul nu este pe
primul loc în viaţa lui. Daca ai o problemă la locul de
muncă şi primul lucru la care te gândeşti este că cineva
aflat într-o poziţie mai înaltă te poate ajuta, în această
situaţie; tu nu pui Cuvântul pe primul loc.
Atunci când te confrunţi cu provocări, îndreaptăte spre Cuvânt pentru călăuzire, sfat şi răspunsuri. În

primul rând, începe să te rogi.
Atunci când te rogi, chiar dacă
nu ştii ce spune Scriptura despre
situaţia cu care ai de-a face,
Cuvântul lui Dumnezeu care
rămâne întotdeauna înăuntrul
tău, se va înflăcăra în tine. Duhul
lui Dumnezeu îţi va reaminti de
Cuvântul Lui care este în duhul tău.
El îl va înflăcăra în tine. Aşadar, tot
ceea ce îţi trebuie este Cuvântul
lui Dumnezeu, care întotdeauna îţi
garantează succesul.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa 1:1-20
Daniel 11-12

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 18:28-40
2 Cronici 17-18

Note

| Proclamaţie
Duhul meu este edificat şi energizat
pe măsură ce privesc în oglinda lui
Dumnezeu şi îi asigur Cuvântului
Său primul loc în viaţa mea! Astfel,
înaintarea mea este văzută de toţi!
Slavă Domnului! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Timotei 4:15;
2 Timotei 2:15

MIERCURI

9

Mărturia interioară
Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu
sunt fii ai lui Dumnezeu (Romani 8:14).

D

umnezeu te călăuzeşte prin duhul tău, nu prin
mintea ta, iar El caută să te conducă în primul
rând prin mărturia interioară. Aceasta este cea mai
importantă călăuzire a Duhului lui Dumnezeu în viaţa ta şi
este disponibilă pentru fiecare creştin.
Acum, există o diferenţă între mărturia interioară
şi vocea interioară. Ai auzit vreodată pe cineva spunând:
„Ceva mi-a spus să mă dau la o parte de acolo; şi când
m-am îndepărtat, un accident teribil s-a întâmplat în spatele
meu!” Nu „ceva” a vorbit. Este vocea interioară. Ai putea să
auzi dintr-o dată o voce din interiorul tău spunând: „Ridicăte! Du-te şi închide gazele în bucătărie.” Oamenii au pierdut
bani, afaceri, locuri de muncă etc., pentru că nu au ascultat
de această voce.
Mărturia interioară, pe de altă parte, nu este o voce,
ci o îndrumare conştientă din duhul tău. Imaginează-ţi că te
gândeai să mergi undeva să cumperi o proprietate; sau poate
că ai primit două oferte de lucru în acelaşi timp şi nu eşti sigur
pe care să o accepţi. Într-un astfel de moment, ai nevoie să
recunoşti mărturia interioară. Cum funcţionează aceasta?
Vei descoperi că, atunci când te rogi, o conştientizare
a bucuriei erupe în inima ta în direcţia pe care Dumnezeu o
vrea pentru tine. Câteodată capul sau mintea ta s-ar putea
să nu fie de acord, însă duhul tău depune mărturie înăuntrul
tău că aceea este direcţia. Dacă, din oricare motiv, te
hotărăşti să o iei în direcţia opusă, vei constata o împotrivire

a duhului tău, nu a minţii tale. De
fiecare dată când te rogi, mărturia se
va manifesta cu reticenţă şi ezitare.
Aceasta înseamnă ca răspunsul lui
este „nu.”
Unii oameni au acţionat
împotriva călăuzirii lăuntrice şi au
ratat îndrumarea lui Dumnezeu.
Unii chiar au aşteptat semne
spectaculoase, spunând: „Doamne,
dacă un câine latră la 3 dimineaţa
din partea dreaptă a curţii mele,
voi şti că eşti Tu.” Dumnezeu nu ne
conduce în acest mod.
Prin Cuvântul Său şi prin
mărturia interioară, Duhul Sfânt
te conduce şi te călăuzeşte din
slavă în slavă. Antrenează-te să
asculţi de mărturia interioară şi de
vocea interioară; aşa vei fi scutit de
probleme inutile în viaţă. Vei avea
o viaţă glorioasă, dacă vei învăţa să
crezi şi să urmezi mărturia interioară
şi vocea interioară.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă
călăuzeşti în duhul meu prin mărturia
interioară. Mă supun încontinuu
Duhului Sfânt, prin Cuvântul Tău şi
prin rugăciune, antrenându-mi astfel
duhul să recepţioneze întotdeauna
semnalele venite de la Tine, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 16:7;
Iov 32:8

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa 2:1-17
Osea 1-2

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 19:1-12
2 Cronici 19-20

Note

JOI

10
Contemplă gloria
El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei
Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a
făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi
în locurile preaînalte (Evrei 1:3).

I

sus Cristos este strălucirea gloriei lui Dumnezeu
şi întipărirea Persoanei Sale. Aceasta înseamnă
că El este strălucirea slavei lui Dumnezeu, expresia şi
reprezentarea gloriei Tatălui. 2 Corinteni 3:18 spune:
„Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă,
slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al
Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” Cât de
important este să contempli slava Domnului!
O altă versiune spune: „Noi toţi, cu feţe
neacoperite, reflectăm slava Domnului, ca într-o
oglindă, şi suntem transformaţi în asemănarea Sa din
slavă în slavă...” (2 Corinteni 3:18, versiunea NTR). Ce
înseamnă aceasta? Oglinda lui Dumnezeu este Cuvântul
lui Dumnezeu. Ce se întâmplă atunci când contemplăm
slava lui Dumnezeu în oglinda lui Dumnezeu? Ce face o
oglindă? Reflectă tot ceea ce este pus înaintea ei. Dacă
ai sta în faţa unei oglinzi, ţi-ai vedea propria reflexie.
Cuvântul lui Dumnezeu este acea oglindă.
Prin urmare, acea reflectare, acea slavă pe care
o vezi când te uiţi în oglindă – Cuvântul Domnului –
reprezintă cine eşti tu cu adevărat; tu eşti slava lui
Dumnezeu. În fiecare zi, mărturiseşte că tu eşti slava lui
Dumnezeu! Afirmă că fiecare pas pe care îl faci este un
pas al slavei. Isus a spus: „Eu le-am dat slava pe care

Mi-ai dat-o Tu...” (Ioan 17:22);
El te-a glorificat: „Şi pe aceia pe
care i-a hotărât mai dinainte,
i-a şi chemat; pe aceia pe care
i-a chemat, i-a şi îndreptăţit; iar
pe aceia pe care i-a îndreptăţit,
i-a şi glorificat” (Romani 8:30,
versiunea NTR).
Tu eşti rodul suferinţelor
lui Cristos. Biblia vorbeşte despre
suferinţele lui Cristos şi despre
slava de care aveau să fie urmate
(1 Petru 1:11). Tu eşti slava aceea
văzută de El care L-a determinat
să sufere crucea şi să dispreţuiască
ruşinea (Evrei 12:2). Priveşte-te
în slava lui Dumnezeu, devenind
slava lui Dumnezeu! Umblă în
această conştientizare şi manifestă
slava Lui pretutindeni.

| Proclamaţie
Pe măsură ce privesc în oglinda
Cuvântului lui Dumnezeu, văd cine
sunt cu adevărat – un asociat al
Dumnezeirii – având viaţa şi natura
neprihănirii în duhul meu. Sunt
oglindirea slavei lui Dumnezeu,
un distribuitor al harului Său şi o
dovadă a iubirii şi bunătăţii Lui!
El este lumina vieţii mele şi în El
trăiesc, mă mişc şi îmi am fiinţa.
Glorie în veci Numelui Său!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 4:17; 2 Petru 1:2-3;
1 Petru 2:9

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa 2:183:6
Osea 3-6
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 19:13-22
2 Cronici 21-22

Note

VINERI

11
Trăieşte neprihănirea Lui
… Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de
veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate; Tu
ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea: de aceea,
Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn
de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi (Evrei 1:8-9).

Î

n calitate de copil al lui Dumnezeu, unul dintre
cele mai importante lucruri pe care trebuie să le
faci în viaţa ta este să te sfinţeşti. Poate că eşti înzestrat
cu diferite daruri şi ai un mare potenţial, însă ele nu se
vor manifesta pe deplin cât timp comportamentul tău
este nepotrivit. Acesta este unul dintre motivele pentru
care unii oameni nu experimentează creşterea spirituală
în viaţa lor.
Dacă vrei să ai parte de ungerea care te
promovează, te ridică, te menţine mereu în vârf şi
te protejează, trebuie să iubeşti neprihănirea şi să
urăşti nelegiuirea. Nu poţi trăi în acelaşi timp şi în
neprihănire şi în păcat. Modul tău de viaţă trebuie să
fie în concordanţă cu Evanghelia pe care o crezi şi o
predici. Când cele două nu mai corespund, vor înceta
şi binecuvântările tale. Atunci s-ar putea să constaţi că
lucrurile nu mai funcţionează în viaţa ta ca altădată.
Chiar şi când lucrurile par să funcţioneze, vei
observa însă că viaţa ta nu mai este glorioasă sau
triumfătoare. Eşti neliniştit în duhul tău, pentru că în
relaţia ta cu Dumnezeu, unele lucruri nu mai sunt în
regulă. Stilul tău de viaţă Îl întristează pe Duhul Sfânt şi tu
ştii acest lucru în sinea ta. Părtăşia cu El devine o povară.

Nu lăsa ca viaţa ta să fie astfel.
Trăieşte drept şi trăieşte pentru
El. Foloseşte această oportunitate
pentru a schimba lucrurile.
Schimbă acel aspect al
vieţii tale care nu Îl reprezintă
pe Cristos. Uneori acesta este
singurul lucru de care au nevoie
oamenii pentru a experimenta
creştere fără precedent, succes în
viaţă şi puterea Duhului mişcânduse glorios în ei şi prin ei.
Cei mai apropiaţi din viaţa
ta ar trebui să te respecte, nu doar
datorită ungerii de peste viaţa ta.
Ar trebui să te respecte şi să te
onoreze datorită caracterului tău.
Există un mod de viaţă neprihănit,
în concordanţă cu natura lui
Dumnezeu şi cu modul Lui de a
face lucrurile – la această viaţă am
fost chemaţi. Este o umblare în
neprihănire.

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc pentru
darul neprihănirii. Viaţa mea este
o demonstraţie a neprihănirii Tale,
pentru că sunt epistola lui Cristos,
văzută şi citită de toţi oamenii! Declar
că viaţa mea este pentru gloria Ta;
Îţi sunt plăcut în orice lucru şi aduc
roadele neprihănirii, în Numele lui
Isus, Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Corinteni 3:2-3; 1 Tesaloniceni 5:2223; Proverbe 11:5-6

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa 3:7-22
Osea 7-10

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 19:23-37
2 Cronici 23-24

Note

SÂMBĂTĂ

12

Domnul mântuirii tale!
Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă
tem?... (Psalmul 27:1).

D

avid a fost un profet extraordinar al lui
Dumnezeu. El a scris psalmul din care face
parte versetul tematic. El a spus: „Domnul este lumina
mea şi salvarea mea: de cine să mă tem...” (Psalmul
27:1, versiunea Fidela). Această afirmaţie este diferită
de „Domnul îmi dă lumină.” Aici, David spune că, dacă
Domnul este salvarea ta, înseamnă că tu trăieşti în mod
continuu în salvare. Cu alte cuvinte, oriunde ai merge,
eşti dinainte protejat de orice necaz sau problemă.
De exemplu, Biblia ne spune că „Numele Domnului
este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la
adăpost” (Proverbe 18:10). Aşa că dacă te afli în acel
turn, eşti în siguranţă; acesta este Numele Domnului.
Cu alte cuvinte, atunci când chemi Numele Domnului,
eşti în acel turn; eşti în siguranţă. Slavă Domnului! Dacă
Domnul este salvarea ta, nu trebuie să te temi de nimic.
Aceasta înseamnă că nu va trebui să Îl chemi să te scape
din necaz, deoarece El este deja salvarea ta. Cu această
conştientizare mergea David la război şi învingea în orice
bătălie.
David nu a fost învins niciodată în bătălie. Cât timp
a fost împăratul Israelului, singura bătălie pe care Israel
a pierdut-o a fost cea la care el nu a participat; David
nu a pierdut nici o bătălie. De ce? Deoarece el a înţeles
versetul tematic. Şi tu trebuie să conştientizezi acelaşi
lucru. Când ştii că Domnul este Salvarea ta, temerile

tale dispar, deoarece tu eşti în El şi,
prin urmare, eşti în siguranţă; nu ai
de ce să te temi! Descoperă-L pe
El ca fiind cu adevărat salvarea ta;
aceasta îţi va schimba umblarea cu
Dumnezeu!

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa 4
Osea 11-14

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 19:38-42
2 Cronici 25

| Rugăciune
Domnul este lumina şi mântuirea
mea, de cine să mă tem? Cristos
în mine este protecţia mea. De
aceea nici unul dintre paşii mei nu
va aluneca şi nici o armă făurită
împotriva mea nu va avea putere.
Nu mă tem de nimeni şi de nimic,
pentru că Domnul îmi este scutul
şi armura. Locuiesc în siguranţă,
pentru că în Cristos trăiesc, mă mişc
şi îmi am fiinţa!

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 27:1-3;
Psalmul 91:5-8

Note

DUMINICĂ

13

O zi a mulţumirii!
Mulţumiri să-I fie aduse lui Dumnezeu, care ne
poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos
şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma
cunoştinţei Lui (2 Corinteni 2:14).

P

e tot parcursul acestui an, am fost mai mult
decât biruitori prin Isus Cristos! După cum
ne-a spus chiar El la începutul anului, noi nu ne-am
zbătut pentru a fi biruitori – nu, ci am umblat într-o
permanentă paradă a victoriei. El a făcut ca aceste
lucruri să se întâmple! Acum cântăm imnuri de victorie.
David a spus: „Eu Îl voi lăuda pe Domnul pentru
dreptatea Lui şi voi cânta Numele Domnului, Numele
Celui Preaînalt” (Psalmul 7:17). Inimile noastre sunt
pline de recunoştinţă pentru Domnul, pentru toate
reuşitele memorabile ale anului 2015!
Pe măsură ce priveşti retrospectiv la anul care
s-a încheiat, chiar dacă nu ai avut succesul pe care ţi-l
doreşti în anumite domenii, nu fi deznădăjduit. Nu te
concentra asupra eşecurilor şi dezamăgirilor zilelor
trecute, ci numără-ţi binecuvântările şi laudă-L pe
Domnul cu o inimă veselă. Bucură-te de ce a făcut El
pentru tine în acest an şi celebrează bunătatea Lui şi
lucrările minunate din viaţa ta.
Aminteşte-ţi că noi umblăm prin credinţă, nu prin
vedere! În Marcu 11:23, Domnul Isus a spus că vei avea
ce vei spune (Marcu 11:23, versiunea Fidela). De aceea,
bucură-te şi fii fericit! Fie aceasta o zi a mulţumirii şi lasă ca
lauda şi închinarea ta să fie primite şi să răsune în tot cerul!

Aminteşte-ţi că atunci când
Îi mulţumeşti Domnului, Îi atragi
atenţia asupra credinţei tale.
Uneori aducem mulţumire având
mari aşteptări. De aceea spune
El: „Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci,
în toate, prin rugăciune şi cerere
cu mulţumire, faceţi cunoscute
cererile voastre către Dumnezeu.
Şi pacea lui Dumnezeu, care
întrece orice înţelegere, va păzi
inimile şi minţile voastre prin
Cristos Isus” (Filipeni 4:6-7,
versiunea Fidela).
Când Îi mulţumeşti Lui astăzi,
tu spui: „Doamne, victoriile mele
din 2016 sunt garantate; viaţa mea
va fi mărturia măreţiei, bunătăţii,
harului şi slavei Tale!” Aleluia!

| Rugăciune
Doamne scump, Tu eşti Dumnezeul
cel mare; măreţul Împărat mai
presus de toţi dumnezeii! Tu ţii în
mână adâncimile pământului şi
vârfurile munţilor sunt ale Tale!
În Tine am fost îmbogăţit în toate
privinţele. Tu mi-ai fost mereu tăria
şi scutul. Mă încred cu toată inima
în Tine şi sunt ajutat! Pentru tot
ce ai făcut pentru mine, inima îmi
tresaltă de bucurie şi Îţi dau toată
slava, în Numele Domnului Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 95:1-3;
Evrei 13:15

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa 5
Ioel 1-3

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 20:1-10
2 Cronici 26-27

Note

LUNI

14
El are nevoie de cooperarea ta
Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt
Mângâietor, care să rămână cu voi în veac
(Ioan 14:16).

D

eşi Tatăl ne-a dăruit Duhul Sfânt pentru a
fi cu noi şi a rămâne în noi, El (Duhul Sfânt)
are nevoie de cooperarea noastră pentru a-Şi îndeplini
lucrarea în viaţa noastră. El nu Îşi face lucrarea în tine,
fără tine. Aceasta explică oarecum motivul pentru care
manifestarea Lui diferă de la un creştin la altul. În unii
creştini, El Se manifestă într-o mare măsură, în timp
ce în alţii, lucrarea Lui este subdezvoltată; rareori vezi
dovada prezenţei Duhului Sfânt în viaţa lor. Aceasta nu
ar trebui să se întâmple.
Cooperează cu Duhul Sfânt şi sincronizează-te cu
El. Stimulează lucrarea Lui în viaţa ta. Lucrarea Duhului
Sfânt se manifestă şi se dezvoltă în viaţa ta în măsura în
care tu Îi permiţi aceasta. Cu cât cooperezi mai mult cu
El şi favorizezi lucrarea Lui în viaţa ta, cu atât mai mult El
Se va manifesta în tine şi prin tine.
Aminteşte-ţi că El este ajutorul tău, aşa că ai
nevoie de El. Noi suntem cei care am primit Marea
Însărcinare din partea Domnului, de a merge în întreaga
lume şi de a face ucenici din toate neamurile. Şi El ne-a
fost trimis pentru a ne ajuta să ne îndeplinim sarcina.
De aceea, încrede-te în El! Lucrează şi umblă împreună
cu El! Fără El, nu poţi face nimic (Ioan 15:5). El este tăria
necesară şi înţelepciunea de care ai nevoie.

Biblia spune: „... Pentru
că nici un om nu va învinge prin
putere” (1 Samuel 2:9, versiunea
GBV); abilităţile umane şi carisma
personală nu sunt suficiente. Totul
trebuie făcut cu ajutorul şi prin
puterea Duhului Sfânt. El trebuie
să sfinţească şi să însufleţească
lucrarea ta; altfel, aceasta nu va
avea succes cu adevărat. El a venit
să te ajute să împlineşti planul lui
Dumnezeu pentru tine; de aceea,
supune-te întotdeauna îndrumării
şi călăuzirii Lui.

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc
pentru prezenţa Duhului Sfânt în
viaţa mea. Recunosc prezenţa Sa în
mine şi mă supun călăuzirii Sale şi
astăzi. Sunt întărit şi bine poziţionat
în centrul voii Tale desăvârşite,
pentru că umblu prin Duhul.
Înţelepciunea Lui mă ghidează şi
mă propulsează, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 14:16;
Filimon 1:6

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa 6
Amos 1-4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 20:11-18
2 Cronici 28

Note

Noapte cerească

Iohannesburg, 22 ianuarie 2016
cu Pastorul Chris
Pregăteşte-te pentru o noapte de minuni în Iohannesburg,
în cadrul evenimentului „Noapte cerească” împreună cu
Pastorul Chris!
Iohannesburg, capitala provinciei Gauteng şi cel
mai mare oraş al Africii de Sud, va experimenta o
extraordinară mişcare a Duhului lui Dumnezeu chiar la
începutul anului 2016, în cadrul epocalului eveniment
„Noapte cerească”, împreună cu omul lui Dumnezeu,
Pastorul Chris.
Oamenii se vor aduna cu miile pe stadionul FNB
din Iohannesburg la 22 ianuarie pentru a primi
extraordinara împărtăşire a Cuvântului lui Dumnezeu
şi a Duhului Sfânt care le va dezvolta cunoaşterea
lui Dumnezeu şi îi va propulsa într-un nou nivel de
viață.Şi nu doar credinţă ţi se va împărtăşi la această
întâlnire glorioasă, ci se anunţă şi un mare flux de
miracole, prin care vei experimenta demonstrarea
caracterului Duhului Sfânt.
Pregăteşte-te să fii învăluit în prezenţa glorioasă
a lui Dumnezeu şi să fii poziţionat pentru o viaţă de
stăpânire şi de victorie neîntreruptă! Programează-ţi
participarea încă de acum!

N O T E

NOTE

MARȚI

15
Puterea Evangheliei
Ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la
lumină, şi de sub puterea lui Satan la Dumnezeu; şi să
primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi
moştenirea împreună cu cei sfinţiţi
(Faptele apostolilor 26:18).

P

rin puterea Duhului Sfânt, Evanghelia lui Isus
Cristos deschide ochii oamenilor pentru a
vedea lumina lui Dumnezeu. Când Cuvântul vine la un
om, acel om primeşte viziune; nu este de mirare că
psalmistul spune: „Cuvântul Tău este o candelă pentru
picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea” (Psalmul
119:105). Primul lucru pe care Duhul Sfânt îl face în viaţa
unui păcătos este să îi deschidă ochii, deoarece până
când ochii cuiva nu sunt deschişi în domeniul spiritual,
el rămâne în întuneric.
De aceea, atunci când te rogi pentru cei din
mediul tău de influenţă, din familia ta sau din regiunile
învecinate, care nu L-au cunoscut încă pe Domnul,
mijloceşte pentru deschiderea ochilor lor! Puterea
care deschide ochii este Evanghelia lui Isus Cristos,
împărtăşită prin puterea Duhului Sfânt.
Când ei vin la Cristos, El le deschide ochii –
însă acesta nu este decât începutul; El continuă să le
extindă viziunea asupra Împărăţiei prin Cuvântul Său.
Pe măsură ce studiază Cuvântul lui Dumnezeu, oamenii
aud şi învaţă mai multe despre El, iar El le luminează
ochii inimii, pentru a cunoaşte şi a umbla în dreptul şi în
moştenirea lor în Cristos.

Continuă
să
predici
Evanghelia; fără ea nu există
mântuire. Puterea mântuirii este
în Evanghelie şi ea nu funcţionează
decât pentru cei care cred; aceasta
este contribuţia ta. Biblia spune:
„... Şi cum vor crede în Cel despre
Care n-au auzit? Şi cum vor auzi,
fără ca cineva să le predice?”
(Romani 10:14, versiunea NTR).
Înţelegi de ce trebuie să îţi doreşti
cu ardoare să predici Evanghelia?
Tu eşti agentul mântuirii lui
Dumnezeu, menit să întorci
păcătoşii de la întuneric la lumină
şi de sub puterea lui Satan, către
Dumnezeu. Laudă Domnului!

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
puterea Evangheliei lui Cristos care
îmi oferă inspiraţie şi descoperire în
realităţile Împărăţiei. Eu umblu pe
cărări prestabilite, conştientizândmi chemarea de ambasador al
reconcilierii. Mă rog ca şi astăzi
ochii multor oameni de pe glob,
care sunt în întuneric, să se
deschidă la lumina Evangheliei, ca
ei să se întoarcă de la întuneric la
lumină şi în libertatea slavei fiilor
lui Dumnezeu, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 1:16;
Faptele apostolilor 20:32

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa 7
Amos 5-9
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 20:19-31
2 Cronici 29

Note

MIERCURI

16

Cât de puternică este
dorinţa ta?

A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin
mulţime şi s-a atins de haina Lui. Căci îşi zicea ea: „Dacă
aş putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui”
(Marcu 5:27-28).

B

iblia ne spune despre o femeie cu o scurgere
de sânge care, după ce a suferit timp de
doisprezece ani, s-a hotărât să primească o minune.
Această mare dorinţă a împins-o să se strecoare printr-o
numeroasă mulţime pentru a ajunge la Isus, încălcând
astfel legea care o împiedica să intre în contact cu alte
persoane.
Conform obiceiurilor evreieşti, hemoragia de care
suferea o făcea necurată; de aceea ea risca să fie omorâtă
cu pietre dacă ar fi fost găsită în public, chiar şi fără să
atingă alte persoane. Însă râvna ei pentru libertate, pentru
vindecare, a împins-o să îşi asume riscul (Marcu 5:24-29).
În mod similar, până când Ana nu şi-a dorit cu
„disperare” un copil şi până când nu s-a hotărât să
primească o minune, nimic nu s-a întâmplat. Timp de
mai mulţi ani ea a rămas în aceeaşi stare, până când
s-a hotărât că are nevoie de o minune. A intrat în Casa
Domnului, s-a aplecat cu faţa la pământ şi s-a rugat până
când a obţinut ce şi-a dorit. Mulţi au crezut că Ana i-a
făcut, pur şi simplu, o promisiune Domnului, însă ea a
făcut mult mai mult. Ea I-a adresat o adevărată petiţie lui
Dumnezeu, prezentându-I motive serioase pentru care
ea trebuia să aibă un copil. Şi rugăciunea ei a primit un
răspuns (citeşte 1 Samuel 1:9-20).

Cât de puternică este dorinţa
ta de a schimba statutul tău social?
Cât de puternică este dorinţa ta de
a schimba starea sănătăţii tale? Cât
de puternică este dorinţa ta de a
avansa la următorul nivel? Poate că
eşti pastor sau lider al bisericii - cât
de mare este dorinţa ta de a avea
copii spirituali?
Întotdeauna
vrem
să
vedem creştere; fiecare dintre noi
vrea să continue să crească şi să
progreseze, însă creşterea spirituală
din orice domeniu necesită nişte
principii de bază foarte simple,
care însă nu sunt negociabile. Unul
dintre acestea este să ai o dorinţă
înflăcărată. Fie ca dorinţa ta să fie
suficient de puternică încât să te
determine să treci la acţiune.

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc
pentru asigurarea din Cuvântul
Tău că dorinţele inimii mele nu vor
rămâne neîmplinite. Inima mea
tânjeşte de dor după Tine şi după
împlinirea scopului Tău pentru viaţa
mea. Cum doreşte un cerb izvoarele
de apă, aşa Te doreşte inima mea.
Prin mine, oamenii din lumea mea
vin în contact cu mesajul mântuirii,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Marcu 5:22-34

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa 8
Obadia

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 21:1-12
2 Cronici 30

Note

JOI

17

Fii gata pentru apropiata Sa
revenire!

Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui
arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din
cer, şi întâi vor învia cei morţi în Cristos. Apoi, noi cei vii,
care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în
nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel
vom fi totdeauna cu Domnul (1 Tesaloniceni 4:16-17).

I

sus a murit pentru păcatele întregii lumi; El nu a
murit degeaba. Și la scurt timp după învierea Lui,
El S-a ridicat la cer. Dar înainte de a Se înălţa, a promis
că Se va întoarce curând. Pregăteşte-ţi viaţa pentru
apropiata venire a Domnului Isus Cristos. El revine
pentru o Biserică fără pată, fără zbârcitură şi fără cusur;
o Biserică sfântă şi fără prihană, o Biserică ce trăieşte
în credinţă, umblă prin credinţă, umblă în Cuvântul lui
Dumnezeu şi manifestă realităţile Împărăţiei.
Acesta este motivul pentru care predicăm şi
trebuie să continuăm să predicăm Evanghelia cu cât mai
multă râvnă. Biblia spune că este mare bucurie în cer
pentru un singur păcătos care se pocăieşte (Luca 15:7).
Aşa că nu trebuie să lăsăm în seama altora predicarea
Evangheliei, în timp ce noi suntem pasivi. Acesta este
motivul pentru care trăim; este scopul vieţii tale!
Dumnezeu ne-a lăsat aici pentru a câştiga suflete pentru
Cristos. Hotărăşte-te să fii ce te-a ridicat Dumnezeu să fii
şi să împlineşti visul Lui. Nu trăi degeaba; nu trăi pentru
tine. Trăieşte pentru El. Rămâi tare în El, pentru că El
te-a făcut un biruitor în această viaţă.

Fii plin de râvnă şi de viaţă,
pentru că Isus Cristos ţi-a dat
putere asupra tuturor demonilor.
El ţi-a dat putere asupra fricii; nu
te teme de nimic. Iar atunci când El
va veni din nou, noi ne vom aduce
talanţii – Îi vom prezenta tot ce am
câştigat pentru El, iar El va spune:
„Bine rob bun şi credincios; intră
în bucuria Stăpânului tău” (Matei
25:21). Pentru aceasta cântăm, ne
închinăm şi aducem daruri; pentru
aceasta facem tot ce facem –
pentru revenirea Domnului nostru
Isus Cristos!

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc că miai încredinţat glorioasa Evanghelie
a Împărăţiei Tale. Cu toată ardoarea
şi urgenţa, predic Evanghelia
neprihănirii, smulgându-i pe mulţi
din condamnare şi din pieire și
aducându-i în Împărăţia Ta şi în
libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu,
în Numele Domnului Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 4:12;
1 Tesaloniceni 4:16-17; Evrei 9:28

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa 9
Iona 1-4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Ioan 21:13-25
2 Cronici 31

Note

VINERI

18

Osteneala ta în lucrul
Evangheliei nu este zadarnică!

Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă,
sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, va
primi însutit şi va moşteni viaţa veşnică (Matei 19:29).

O

amenii pasionaţi de Evanghelie au ceva diferit –
viaţa lor este plină de slavă. Când eşti înflăcărat în
dorinţa ta pentru Domnul, Satan poate încerca să te terorizeze
din toate părţile, însă întotdeauna vei rămâne invincibil
deoarece Domnul Însuşi este protecţia şi scutul tău.
Gândeşte-te la ce i-a spus Domnul lui Pavel: „Nu te
teme, ci vorbeşte şi nu tăcea, căci Eu sunt cu tine şi nimeni nu
va pune mâna pe tine ca să-ţi facă rău; vorbeşte, fiindcă am
mult popor în această cetate!” (Faptele apostolilor 18:9-10,
versiunea NTR). Cu alte cuvinte, El i-a spus: „Am mulţi oameni
pe care trebuie să îi aduci la Mine, aşa că am nevoie de tine
şi, datorită acestei lucrări, nimeni nu te poate răni.” Domnul
le este dedicat celor ce se angajează în slujba Sa preferată –
câştigarea de suflete! El devine apărarea ta şi Se asigură că
nevoile tale sunt împlinite, atunci cânt tu te dedici în întregime
Evangheliei. Evanghelia este prioritatea numărul unu a lui
Dumnezeu. Este atât de importantă pentru El, încât L-a trimis
pe Fiul Său să-Și dea viața pentru mântuirea oamenilor. Nici
un alt lucru din lume nu merită să trăieşti pentru el; nimic
altceva nu merită dedicarea ta – cu excepţia Evangheliei lui
Isus Cristos. Odată ce ai înţeles acest lucru şi devii un stâlp
al Evangheliei, tu devii un veritabil sediu al lui Dumnezeu,
un centru de operare pentru El, caracterizat de numeroase
activităţi şi manifestări angelice. Îngerii au instrucţiunea de a
se asigura că tot ce ai nevoie este la dispoziţia ta, atunci când

eşti un câştigător de suflete înfocat.
Petru se gândea odată la toate
lucrurile la care el şi ceilalţi apostoli
au renunţat şi pe care le-au sacrificat
pentru a-L urma pe Domnul. În Matei
19:27, el a spus: „... Iată că noi am
lăsat tot şi Te-am urmat; ce răsplată
vom avea?” Ca şi Petru, sunt unii
care se întreabă ce au de câştigat de
pe urma sacrificiilor făcute pentru a
răspândi Evanghelia în toate colţurile
pământului. Citeşte din nou răspunsul
Domnului pentru Petru: „... Şi oricine
a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau
tată, sau mamă, sau nevastă, sau
feciori, sau holde, pentru Numele
Meu, va primi însutit şi va moşteni
viaţa veşnică” (Matei 19:29).
Lucrarea ta făcută din
dragoste pentru Domnul nu este
niciodată zadarnică. De aceea fii
înflăcărat pentru Evanghelie şi de
neoprit, pentru că ea este puterea lui
Dumnezeu pentru mântuire.

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc pentru
oportunitatea şi binecuvântarea de
a fi un câştigător de suflete. Sunt
eficient în întoarcerea multora la
neprihănire; aceasta este chemarea
mea; aceasta este viaţa mea; şi
împlinesc acest vis în fiecare zi, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 15:58; Galateni 6:9;
2 Timotei 4:2

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa 10
Mica 1-3

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
1:1-11
2 Cronici 32

Note

SÂMBĂTĂ

19

Vocea cerească
Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu
se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşează pe
scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în
Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui
(Psalmul 1:1-2).

M

ulţi oameni vor încerca să te sfătuiască şi să
îţi vorbească despre anumite lucruri din viaţă,
însă trebuie să ai mare grijă şi să ai suficient discernământ
pentru a respinge orice voce care nu corespunde voii şi
naturii lui Dumnezeu. Nu asculta decât vocea Duhului –
vocea cerească!
Aceasta este vocea pe care a auzit-o Moise. Este
vocea pe care Avraam a auzit-o când Dumnezeu i-a spus:
„... Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi
vino în ţara pe care ţi-o voi arăta” (Geneza 12:1). Avraam
nu ştia unde i se cerea să plece. Biblia spune: „Fiindcă el
căuta o cetate care are temelii, al cărei ziditor şi făcător
este Dumnezeu” (Evrei 11:10, versiunea Fidela). El a
ascultat acea voce cerească, fără să o conteste sau să se
îndoiască.
Fiind creştini, noi nu suntem din această lume.
Noi suntem din rai şi viaţa noastră trebuie să ne reflecte
provenienţa. Există binecuvântări specifice pentru cei
ce resping sfaturile nedumnezeieşti. Însă, din nefericire,
nu mulţi înţeleg aceasta. De aceea, nu este de mirare că
ei nu umblă în binecuvântările Domnului. Nu contează
că sunt religioşi sau că vin de mult timp la biserică. Ei nu
umblă în voia desăvârşită a Tatălui, deoarece urmează

sfatul oamenilor – un sfat provenit
din firea umană, care nu produce
decât eşec. Când trăieşti pe baza
Cuvântului lui Dumnezeu, a sfatului
Său, viaţa este diferită! Ai siguranţă,
pace şi bunăstare. Vei înregistra
succes după succes. Vei fi ca un pom
sădit lângă un izvor de apă, care îşi
dă rodul la timp şi nelatimp; şi tot ce
faci va prospera.
Lasă ca vocea lui Dumnezeu,
prin Cuvântul Lui, să aibă ultimul
cuvânt în tot ce faci. Studiază şi pune
Cuvântul în aplicare. De multe ori,
sfatul pe care îl primeşti din Cuvânt
va fi în contradicţie cu înţelegerea şi
înţelepciunea umană, însă aceasta
se datorează faptului că aparenta
„ciudăţenie” a lui Dumnezeu este mai
înţeleaptă decât oamenii (1 Corinteni
1:25). În plus, Cuvântul Lui niciodată
nu va eşua, nu te va dezamăgi şi nu îţi
va înşela aşteptările.

| Rugăciune

Cuvântul Tău, o, Doamne, îmi este
sprijin, hrană şi desfătare. În Cuvântul
Tău am găsit viaţă! Înaintarea mea
este evidentă şi văzută de toți, pe
măsură ce meditez zi şi noapte
asupra Cuvântului Tău. Îţi mulţumesc
pentru transformarea şi pentru gloria
tot mai mare din viaţa mea şi astăzi,
prin puterea Cuvântului Tău asupra
mea, în Numele lui Isus, Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 3:1-2; Evrei 4:12;
Iacov 1:22-25

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa 11
Mica 4-5

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
1:12-26
2 Cronici 33

Note

DUMINICĂ

20

Vorbeşte în limbajul lui
Dumnezeu!

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. Şi vorbim
despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea
omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt,
întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru
lucrurile duhovniceşti (1 Corinteni 2:12-13).

O

parte a lucrării Duhului Sfânt din viaţa noastră
este să ne ajute să descoperim tot ce ne-a dăruit
Dumnezeu şi să ne înveţe să vorbim corespunzător. Duhul
Sfânt ne învaţă să vorbim spiritual; El ne învaţă să vorbim
înţelepciunea lui Dumnezeu. De exemplu, prin Duhul Sfânt,
noi ştim că Dumnezeu ne-a dat slava Lui. El ne dezvăluie
Cuvântul pentru a putea să cunoaştem, să înţelegem şi să
vorbim în concordanţă cu el. Aşa că atunci când tu declari:
„Eu sunt manifestarea slavei lui Dumnezeu,” dai glas
înţelepciunii lui Dumnezeu; vorbeşti limba lui Dumnezeu.
Înţelepciunea lui Dumnezeu este Cuvântul lui
Dumnezeu. De aceea, oamenii din lume şi cei care sunt
în necunoştinţă faţă de lucrurile spirituale, nu ne înţeleg
atunci când vorbim. 1 Corinteni 2:6-7 spune: „Totuşi ceea
ce vorbim noi printre cei maturi este o înţelepciune, dar
nu a veacului acestuia şi nici a conducătorilor acestei
lumi, cărora li se va pune capăt, ci vorbim despre
înţelepciunea tainică a lui Dumnezeu...” (versiunea NTR).
Nu vei găsi niciodată înţelepciunea tainică a lui Dumnezeu
în laboratoarele de fizică sau în cărţile de istorie; doar
Duhul Sfânt este Cel care te învaţă. El ne învaţă limbajul

lui Dumnezeu şi cum să comunicăm
folosind codul corect al sunetelor.
Nu contează cu ce provocări te
confrunţi; vorbeşte din înţelepciunea
lui Dumnezeu; vorbeşte limbajul lui
Dumnezeu. Poate că doctorii ţi-au
spus că ai o boală incurabilă, însă
continuă să declari: „Eu am viaţa
lui Dumnezeu în mine; de aceea
sănătatea mea este desăvârşită.
Refuz să fiu bolnav!” Rosteşte
întotdeauna cuvinte de viaţă şi de
sănătate; aceasta este înţelepciunea
lui Dumnezeu.
Când spui: „Refuz să fiu
bolnav,” foloseşti limbajul lui
Dumnezeu; nu o spui pentru a nu te
îmbolnăvi, ci mărturiseşti că Duhul
Celui care L-a înviat pe Isus din morţi
locuieşte în tine şi îţi revitalizează
întreaga fiinţă (Romani 8:11)!
Aleluia!

| Rugăciune

Îţi mulţumesc, Doamne, pentru
prezenţa Duhului Sfânt în viaţa
mea, care mă învaţă din Cuvântul
Tău şi îmi descoperă realităţile
Împărăţiei. Vorbesc întotdeauna
din înţelepciunea lui Dumnezeu
şi proclam excelenţă în sănătate,
la serviciu, în finanţe şi în familie.
Sunt condus spre noi niveluri de
slavă şi de victorie, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 2:6-7;
2 Corinteni 4:13

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa 12
Mica 6-7

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
2:1-13
2 Cronici 34

Note

LUNI

21
Trăieşte din duhul tău
Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care
o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă,
după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin
credinţă” (Romani 1:17).

C

ând Biblia afirmă că cei neprihăniţi vor trăi prin
credinţă, vorbeşte despre trăirea din duhul
tău. Credinţa este reacţia duhului uman la Cuvântul lui
Dumnezeu. Astfel, a trăi prin credinţă înseamnă a trăi
din duhul tău care răspunde la atingerea lui Dumnezeu.
Adică a trăi prin acest Cuvânt al Său şi bazându-te
întotdeauna pe el. Matei 4:4 spune: „... Este scris:
«Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt
care iese din gura lui Dumnezeu.»“
Pentru a avea o viaţă de creştin biruitoare, trebuie
să îţi dezvolţi simţurile spirituale. Nu te supune vieţii firii.
Când ai fost născut din nou, ai devenit o creaţie nouă;
eşti un om al duhului. Eşti diferit. Dumnezeu ţi-a dat
dorinţe noi, vise noi şi slăvite cu privire la Împărăţia Sa
spirituală. El a spus: „Vă voi da o inimă nouă şi voi pune
în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de
piatră şi vă voi da o inimă de carne” (Ezechiel 36:26).
Aceasta este realitatea celui născut din nou; duhul tău a
fost creat din nou.
Astfel, lumina şi viaţa lui Dumnezeu sunt în duhul
tău; poţi trăi confortabil din interior în afară! Atunci
când diverse lucruri negative ţi se întâmplă sau se petrec
în jurul tău, nu reacţiona ca o victimă. Preia controlul
dinăuntrul tău; rămâi bucuros şi plin de pace în faţa

adversităţii, fiind conştient că
toate lucrurile au fost programate
să lucreze spre binele tău (Romani
8:28).
Nu privi lucrurile din afară.
Tu eşti o fiinţă spirituală. Mântuirea
ta este din Duhul; Împărăţia din
care faci parte este din Duhul.
Dumnezeu este Tatăl duhurilor. De
aceea trăieşte din duhul tău.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa
13:1-10
Naum 1-3
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
2:14-24
2 Cronici 35

Note

| Proclamaţie
Umblu prin credinţă, nu prin
percepţie senzorială! Trăiesc din
duhul meu. Circumstanţele vieţii
mi se supun. Trăiesc în termenii
lui Dumnezeu; raţionez cu mintea
lui Cristos şi perspectiva mea
asupra vieţii este cea a Cuvântului
lui Dumnezeu, care îmi dă
înţelepciunea şi mentalitatea celor
neprihăniţi. Binecuvântat să fie
Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Galateni 5:16;
2 Corinteni 4:17-18

Al 15-lea
an sub tipar!

Celebrând 15 ani de impact în
toată lumea!
Fără îndoială, Rapsodia Realităţilor este devoţionalul
numărul unu în lume! Disponibil în prezent în 614 limbi
şi distribuit în toate naţiunile şi teritoriile locuite, acest
înger mesager are un impact fenomenal asupra întregii
lumi prin Evanghelia lui Isus Cristos.
Dragul nostru partener, pentru a celebra al 15-lea an
sub tipar, ţi-am pus la dispoziţie versiunea electronică a
devoţionalului, pentru a le-o distribui prietenilor tăi care
au nevoie de mântuire sau de învăţătura Cuvântului lui
Dumnezeu pentru a trăi o viaţă de victorie neîntreruptă.
Aşadar, cunoşti astfel de oameni?
Trimite-ne numele şi adresa lor de email şi le vom
trimite o ediţie aniversară a Rapsodiei Realităţilor. Poţi
să ne trimiţi email la următoarele adrese: partners@
rhapsodyofrealities.org sau rorglobalcumulative@
loveworld360.com.
Aceasta este o ocazie perfectă de evanghelizare pe
care nu-ţi poţi permite s-o ratezi! Profită de distribuirea
gratuită aniversară a Rapsodiei Realităţilor numită „Al
15-lea an sub tipar” şi câştigă-ţi prietenii şi apropiaţii
care au nevoie de Evanghelie!

N O T E

NOTE

MARȚI

22

Socotiţi neprihăniţi prin
învierea Lui!

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

C

ând Biblia spune „Deci, fiindcă suntem socotiţi
neprihăniţi prin credinţă...,” vorbeşte despre a
fi declarat nevinovat prin credinţă! Am fost achitaţi! Unii
oameni cred că noi am fost justificaţi pentru că Isus a fost
pedepsit. Însă dacă ar fi fost așa, ar fi însemnat că acuzaţia
la adresa noastră ar fi rămas valabilă. Noi nu am fost însă
justificaţi pentru că El ne-a luat păcatele. Ci am fost achitaţi
pentru că toate acuzaţiile aduse împotriva noastră au eşuat,
întrucât noi suntem o creaţie nouă.
Observăm aici ceva remarcabil: Biblia spune astfel: „Dar
Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea
cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile
noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Cristos (prin har
sunteţi mântuiţi). El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem
împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus” (Efeseni 2:4-6).
Când Isus a murit, şi noi am murit împreună cu El. Când a fost
îngropat, şi noi am fost îngropaţi. Când Dumnezeu L-a înviat
din morţi, şi noi am fost înviaţi împreună cu El! Înaintea lui
Dumnezeu şi înaintea justiţiei, din moment ce Isus Cristos a fost
înviat din morţi, şi noi am fost înviaţi împreună cu El.
Noi eram în El în moartea, îngroparea şi învierea Sa!
Astfel, atunci când El S-a înălțat, şi noi ne-am înălțat cu El! Mai
mult, pasajul din Romani 4:24-25 spune astfel: „Ci este scris şi
pentru noi, cărora, de asemenea, ne va fi socotită, nouă, celor
ce credem în Cel ce L-a înviat din morţi pe Isus Cristos, Domnul

nostru, care a fost dat din pricina
fărădelegilor noastre şi a înviat din
pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.”
Noi nu am fost justificaţi prin moartea
Sa; am fost îndreptățiți prin învierea
Sa! Este foarte important să înţelegem
acest lucru. Atunci când a fost înviat
din morţi, Isus a fost transformat întrun om nou; El este capul noii creaţii. El
a înviat cu o viaţă nouă şi astfel, Biblia
spune: „Căci, dacă este cineva în
Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi
s-au dus, iată că toate lucrurile s-au
făcut noi” (2 Corinteni 5:17). Aceasta
înseamnă că noua creaţie nu are trecut;
nu există păcat în omul nou. Învierea Sa
te-a justificat. Tu nu eşti acel om care
păcătuia. Acela era omul vechi. Omul
care păcătuia este mort; el a murit în
Cristos şi nu a mai înviat! Un alt ,,TU,”
complet nou, a fost născut la înviere:
„Noi, deci, prin botezul în moartea
Lui, am fost îngropaţi împreună cu El,
pentru ca, după cum Cristos a înviat
din morţi prin slava Tatălui, tot aşa şi
noi să trăim o viaţă nouă” (Romani
6:4). Slavă lui Dumnezeu!

| Rugăciune

Îţi mulţumesc, Doamne, pentru
neprihănirea pe care am primit-o prin
învierea lui Cristos. Odată cu Cristos am
înviat şi eu şi acum umblu în această
înnoire a vieţii! Domnesc în viaţă şi astăzi
ca un rege, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Galateni 2:16; 1 Corinteni 6:11;
Faptele apostolilor 13:38-39

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa 13:1114:20
Habacuc 1-3
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
2:25-36
2 Cronici 36

Note

MIERCURI
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Tu poţi să-L auzi în fiecare zi
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos
ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune
în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie
desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare
bună (2 Timotei 3:16-17).

M

ulţi oameni întâmpină probleme în viaţa lor,
pentru că nu ascultă îndemnurile Duhului
Sfânt. Iau decizii importante fără a se consulta cu El. Alții
se găsesc deja într-o situaţie aparent fără ieşire; însă
dacă s-ar supune Duhului Sfânt, tot necazul din viaţa lor
ar dispărea. Dumnezeu doreşte să ai succes în fiecare
zonă a vieţii tale. Lui Îi pasă de cele mai mici detalii din
existenţa ta. De aceea, este foarte important să cauţi
îndrumarea Sa în toate lucrurile.
Cea mai frumoasă parte este că Îi poţi auzi vocea
în fiecare zi. El întotdeauna vrea să discute cu tine mai mult decât vrei tu acest lucru - şi chiar îţi vorbeşte.
Problema este că mulţi ignoră vocea Lui, iar unii nici
măcar nu îşi dau seama când le vorbeşte.
Acum, să înţelegem acest adevăr: a-L asculta
pe Duhul Sfânt nu înseamnă neapărat că vei primi din
partea Lui câte un cuvânt specific în fiecare zi; Cuvântul
complet ţi-a fost dat deja, în Biblie. Acesta este manualul
nostru de instrucţiuni pentru viaţă. Pentru a-L auzi pe
Duhul Sfânt în fiecare zi, trebuie să studiezi Biblia şi,
pe măsură ce o faci, vei deveni tot mai familiar cu El şi
cu vocea Sa. Adu-ţi aminte că El este autorul Sfintelor
Scripturi.

Secretul
succesului
în
viaţă constă în a auzi vocea lui
Dumnezeu şi a acţiona pe baza
instrucţiunilor Lui. Trebuie să înveţi
să Îi răspunzi corect şi prompt!
Domnul Isus a spus în Ioan 10:27:
„Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu
le cunosc, şi ele vin după Mine.”
Acum să observăm ce a spus El că
li se întâmplă celor ce aud glasul
Său: „Eu le dau viaţa veşnică, în
veac nu vor pieri şi nimeni nu le
va smulge din mâna Mea” (Ioan
10:28).
Domnul
este
foarte
protector cu cei care Îl aud, primesc
instrucţiunile Lui şi acţionează în
consecinţă. Acordă multă atenţie
Cuvântului lui Dumnezeu în
viaţa ta. Nu ignora îndrumările şi
instrucţiunile Sale, pentru că ele
sunt viaţa ta (Proverbe 4:13).

| Rugăciune

Doamne scump, Cuvântul Tău este o
candelă pentru picioarele mele şi o
lumină pe cărarea mea. Pe măsură
ce studiez şi astăzi Cuvântul Tău,
voia Ta desăvârşită mi se descoperă
în duh şi primesc înţelepciunea
care mă abilitează s-o şi împlinesc.
Urechile mele sunt unse să Te
asculte, iar mintea îmi este unsă
pentru a înţelege tainele Împărăţiei,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iov 33:14; Proverbe 8:4-10;
Psalmul 1:1-3

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa 15
Ţefania 1-3

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
2:37-47
Ezra 1

Note

JOI
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Bucură-te de viaţa pe care El
ne-a adus-o!

Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să
prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o
aibă din belşug (Ioan 10:10).

Î

n timpul sezonului de Crăciun, poate ai auzit
unii oameni spunând: „Dacă există vreun timp
potrivit pentru a-L imita pe Cristos, acesta trebuie
să fie.” De fapt, aceasta este o concepţie greşită cu
privire la semnificaţia reală a lui Cristos, a Crăciunului
şi a creştinismului. Cu toate că există imitarea lui Cristos
în creştinism, creştinismul nu este imitarea lui Cristos.
Nu Îl poţi imita pe Cristos dacă nu ai viaţa Lui în tine.
Creştinismul este viaţa lui Dumnezeu în fiinţa umană,
acest lucru fiind făcut posibil de Cristos. Este un miracol,
şi acesta este adevăratul subiect al Crăciunului. Cristos
ne-a adus un alt tip de viaţă.
În versetul tematic, El spune: „Eu am venit ca
oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” El a venit
să ne ajute să trăim viaţa bună pe care ne-a pregătit-o
Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ea (Efeseni
2:10). El te-a chemat la o viaţă de excelenţă, bunăstare,
victorie continuă şi neprihănire! Acesta este motivul
pentru care noi le dorim oamenilor să aibă un Crăciun
fericit.
Când le urăm altora „Crăciun fericit,” nu ne
referim doar la starea lor sufletească pe parcursul acelei
zile, ci vorbim despre frumuseţea şi slava pe care Cristos
o aduce în viaţa lor. În timp ce te bucuri de aceste
sărbători, lasă adevărul lui Dumnezeu să îşi găsească

exprimarea deplină în tine.
Tratează cu îndrăzneală Cuvântul
lui Dumnezeu; îndrăzneşte să
crezi Cuvântul şi să declari: „Eu
sunt un succes pentru totdeauna.
Prosper în toate lucrurile. Toată
lumea este a mea. Domnesc în
viață şi supun circumstanţele cu
care mă confrunt voii perfecte a lui
Dumnezeu pentru mine.”
Cristos a venit; El S-a născut
deja. Mai mult, a murit pentru noi
şi a înviat deja! Acum poţi trăi acea
viaţă veșnică pe care El ne-a adus-o.
Ea este a ta acum: „Cine Îl are pe
Fiul, are viaţa...” (1 Ioan 5:12);
aceasta nu este doar o promisiune
pentru cel născut din nou. Dacă
Îl ai pe Fiul, ai acelaşi tip de viaţă
pe care o are Dumnezeu! Aceasta
este semnificaţia Crăciunului
pentru noi.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
viaţa pe care mi-ai dăruit-o în
Isus Cristos! Îţi sunt recunoscător
pentru că în Cristos trăiesc, mă mişc
şi îmi am fiinţa! El este viaţa mea!
El este totul pentru mine! Declar
că slava, harul şi neprihănirea Lui
se manifestă în mod continuu în şi
prin mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 17:3; Romani 6:23;
Ioan 10:10

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa 16
Hagai 1-2

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
3:1-11
Ezra 2

Note

VINERI

25
O celebrare a vieţii Lui în noi!
V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în
Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică
(1 Ioan 5:13).

A

stăzi, mulţi oameni din toată lumea
celebrează naşterea lui Isus. Crăciunul aduce
odată cu sine decoraţiuni simbolice, dăruirea şi primirea
de cadouri, timp petrecut în familie sau în societate,
însă este foarte important ca, dincolo de entuziasmul
şi de sărbătoarea generală, să nu pierdem din vedere
scopul pentru care a venit Cristos! Esenţa Crăciunului
este identitatea lui Isus şi ceea ce a venit El să facă pe
pământ. El nu a venit să pună bazele unei religii, nici să
ne arate doar cum să facem lucruri bune sau cum să
trăim o viaţă bună; este vorba despre mult mai mult!
În Ioan 10:10, El a spus: „Hoţul nu vine decât
să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit
ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” Isus a
venit cu un scop, şi acel scop a fost să ne dea nouă
viaţă – acelaşi tip de viaţă pe care o are şi Dumnezeu.
El a făcut afirmaţia de mai sus pentru că noi nu aveam
genul de viaţă pe care dorea Dumnezeu să o avem.
Cuvântul „viaţă” din acest text provine din traducerea
termenului „Zoe” din originalul grecesc, care înseamnă
viaţa lui Dumnezeu; viaţa şi esenţa divinităţii. Este viaţa
adevărată, indestructibilă, incoruptibilă şi veşnică pe
care o are Dumnezeu!
Dumnezeu a făcut oamenii, însă El a dorit să avem
aceeaşi viaţă cu a Sa. Planul Său, conform Scripturii, a

fost acela ca Isus să fie Cel care
ne va da această viaţă, iar noi să
o primim prin credinţă, pentru că
Dumnezeu este un Dumnezeu al
credinţei. Pasajul din Evrei 11:6 ne
învaţă: „Şi fără credinţă este cu
neputinţă să-I fim plăcuţi Lui...”
Astfel, sărbătorind Crăciunul,
celebrăm viaţa triumfătoare pe
care Isus Cristos, prin naşterea,
moartea, îngroparea şi învierea
Lui glorioasă, a făcut-o disponibilă
pentru noi. Binecuvântat să fie
Numele Lui pentru totdeauna!

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai
adus în uniune vitală cu Tine prin
Isus Cristos, care m-a făcut părtaş
naturii Tale şi un distribuitor al
vieţii divine. Viaţa lui Dumnezeu
în mine mă face indestructibil,
nepieritor şi incoruptibil; mă face
mai mult decât un simplu om. De
aceea trăiesc victorios astăzi şi
întotdeauna, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 5:11-12;
Coloseni 1:27

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa 17
Zaharia 1-3

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
3:12-26
Ezra 3-4

Note

SÂMBĂTĂ

26

Nu trăiţi în felul celorlalţi!
Pentru că tot lumeşti sunteţi. În adevăr, când între voi
sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi
nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni? (1 Corinteni 3:3).

A

tunci când ai fost născut din nou, ai încetat să fii
o persoană obişnuită. Din exterior poate părea
că nimic nu s-a schimbat, însă în duhul tău a avut loc o
transformare. A avut loc o naştere din nou reală: „Căci,
dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi
s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni
5:17).
Acum că eşti născut din nou, Dumnezeu doreşte să îţi
înnoieşti mintea în mod consecvent prin Cuvântul Lui şi să
gândeşti, să vorbeşti şi să trăieşti la un nivel superior. El nu
vrea ca tu să trăieşti şi să vorbeşti ca restul lumii. Biblia spune:
„Şi nu vă conformaţi acestei lumi; ci fiţi transformaţi prin
înnoirea minţii voastre...” (Romani 12:2, versiunea Fidela).
Prin meditarea asupra Cuvântului lui Dumnezeu îţi dezvolţi
o mentalitate excelentă. Vei avea „vederea Împărăţiei,”
percepţia lucrurilor prin prisma Împărăţiei; vei vedea cum
vede Cristos şi vei trăi la un nivel mai înalt.
Urmează paşii şi trăieşte viaţa superioară, pentru
că există un nivel de viaţă mai înalt în Cristos. Nu gândi și
nu umbla ca oamenii obişnuiţi. Maturizează-te! Bebeluşii
în Cristos gândesc, vorbesc şi umblă ca oamenii obişnuiţi,
pentru că nu ştiu încă cine sunt. Astfel de creştini spun: „Numi înţeleg viaţa. Lucrurile nu fac decât să se înrăutăţească
cu fiecare zi ce trece.” Vezi tu, ei vorbesc prin prisma
sentimentelor lor. Este posibil să fie creştini de ani de zile,

însă încă nu au pricepere în cuvântul
neprihănirii, ci sunt dominaţi de
simţurile proprii. Cu toate acestea,
pentru creştinul matur spiritual,
comunicarea este diferită. El
rosteşte Cuvântul lui Dumnezeu, nu
lasă sentimentele să îl copleşească.
Gândurile, cuvintele şi acţiunile
sale sunt toate din perspectiva
Cuvântului. El cunoaşte perspectiva
biblică cu privire la orice. Poate
momentan nu sunt bani în buzunarul
sau contul său, însă cu toate acestea,
el declară: „Am primit drept
moştenire o ţară foarte plăcută! Eu
sunt sămânţa lui Avraam; de aceea
lumea îmi aparţine.”
Mărturiseşte
întotdeauna
ce spune Dumnezeu despre tine.
Atunci când vei vorbi şi vei trăi astfel,
vei fi o minune înaintea oamenilor,
pentru că vorbeşti şi funcţionezi
în autoritatea înţelepciunii lui
Dumnezeu. Aleluia!

| Proclamaţie

Mintea mea este înnoită prin
Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt ce spune
Dumnezeu că sunt! Sunt ca un pom
sădit pe malul apei, aducând rod în
orice vreme. Sunt mai mult decât
biruitor, pentru că Cel care este mai
mare locuieşte în mine. Viaţa mea este
o mărturie a bunătăţii şi a harului lui
Dumnezeu. Glorie în veci Numelui Său!

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Corinteni 2:4-7; Ioan 10:33-36;
Psalmul 82:5-7

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa 18
Zaharia 4-6

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
4:1-12
Ezra 5

Note

DUMINICĂ

27

Încredinţează-ţi lucrările în
mâna Lui!

Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor
izbuti planurile (Proverbe 16:3).

A

deseori oamenii îşi fixează ţeluri şi iau
diverse decizii în viaţa lor, poate în legătură
cu finanţele lor, cu familia, cu locul de muncă sau cu
afacerea lor; însă pe cât de important este să ai nişte
ţeluri, pe atât de important este să nu le stabilești
mânat de emoţii. Fixează-ţi ţelurile prin Duhul Sfânt.
Aici greşesc mulţi oameni.
Importanţa postului şi a rugăciunii, în această
situaţie, este covârşitoare. Postul înseamnă că te separi
de orice altceva, în special de mâncare, pentru a petrece
timp în părtăşie cu Domnul, discutând cu El şi rugându-te
în alte limbi pentru dorinţele şi ţelurile tale. Dacă lucrezi
la un anumit proiect şi vrei să ştii care este pasul următor,
roagă-te în alte limbi. Duhul Sfânt îţi va da ce să spui şi îţi
va dezvălui gândurile lui Dumnezeu în ce te priveşte, şi
aşa vei şti exact ce trebuie să faci mai departe.
Dă-I Domnului întotdeauna ţelurile şi dorinţele
tale în rugăciune. Da, pot apărea limitări; proiectele sau
ţelurile pe care le ai pot fi de aşa natură încât nici nu ştii
cum să începi să te rogi pentru ele, însă ai încredere în
Duhul Sfânt. El te va ajuta să te rogi corect. Romani 8:26
spune astfel: „Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea
noastră, căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar
Însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.”
Nu lua decizii majore în viaţă fără a merge pe calea
Duhului. Aceasta te va scuti de multe probleme şi te va

aşeza pe calea victoriei neîncetate.
În timp ce te pregăteşti pentru noul
an, predă-I Domnului planurile şi
scopurile tale, şi El îţi va arăta pe
ce cale trebuie să mergi. Care sunt
ţelurile tale? Ce viziune ai? Predă-Ile Lui şi ai încredere în îndrumarea
Sa.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa
19:1-10
Zaharia 7-8
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
4:13-22
Ezra 6

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
direcţionarea Duhului Tău pentru
mine în anul care vine. În mâinile
Tale capabile încredinţez toate
dorinţele şi scopurile mele pentru
familie, pentru finanţe, pentru
slujbă, pentru afacere şi pentru
lucrare, ştiind că Tu poţi să faci
nespus mai mult decât pot eu să
cer, sau să îmi imaginez, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 37:5; Proverbe 3:5-6;
Ieremia 17:7-8

Note

LUNI

28
Ridică-ţi antena spirituală
Pe când Îi slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt
a zis: „Puneţi-Mi-i deoparte pe Barnaba şi pe Saul,
pentru lucrarea la care i-am chemat”
(Faptele Apostolilor 13:2).

Î

n câteva zile va fi 2016. Este foarte important să
ne pregătim şi să fim poziţionaţi corect pentru
slava şi victoriile pe care El le-a planificat pentru noi în
anul care vine. Un mod de a face aceasta este postul şi
rugăciunea; petrece timp în rugăciunea în alte limbi, în
studierea şi meditarea asupra Cuvântului, şi zăboveşte
asupra viziunilor, îndemnurilor, ideilor şi gândurilor care
vin de la Duhul lui Dumnezeu.
Domnul a pregătit ceva special pentru tine în anul
care vine. Este bucuria şi dorinţa Sa să te ajute să îţi trasezi
parcursul şi să navighezi triumfător prin lumea aceasta.
Cu toate acestea, duhul tău trebuie pregătit şi antenele
tale spirituale poziţionate şi acordate fin pe lungimea
de undă a Duhului Sfânt pentru a primi binecuvântări,
instrucţiuni, îndrumări şi sfaturi divine. Cuvântul Lui
ascuns în inima ta, pe care îl iei cu tine în anul care vine,
îţi va da tot avantajul de care ai nevoie pentru a trăi în
succes şi în excelenţă în tot anul următor.
Cel mai important aspect al postului nu este abstinenţa
de la mâncare; este a-ţi muta atenţia de la mâncare asupra lui
Dumnezeu. Așadar, minimizează activităţile sau distragerile
nenecesare atunci când posteşti. Nu ar trebui sa uiţi că
posteşti; această conştientizare te ajută să supui poftele firii
şi să te menţii focalizat asupra Duhului. Te va ajuta să îţi ridici

antenele spirituale ca să poţi auzi
Vocea Domnului.
Nu uita, postim şi ne rugăm
nu pentru că dorim să-L schimbăm
pe Dumnezeu, ci pentru că dorim să
fim conduşi în niveluri mai înalte ale
gloriei Lui şi ale operării Duhului Său
în viaţa noastră. Prin urmare, atunci
când posteşti pune-ţi în vedere un
obiectiv şi o aşteptare clară. Aceasta
te va ajuta să îţi canalizezi timpul de
rugăciune, studiu şi meditaţie.
Sunt numeroase persoane
care postesc mult fără să se roage.
Nu ar trebui să fie aşa; trebuie să
incluzi intervale de rugăciune, studiu
si meditaţie asupra Cuvântului care
să fie adecvate şi regulate. Nu doar că
acest lucru îţi va acorda fin antenele
spirituale, ci vei fi mereu cu un pas
înaintea situaţiilor, viaţa ta va fi
îmbunătăţită şi vei fi corect poziţionat
pentru un 2016 glorios şi triumfător.

| Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
beneficiile postului şi rugăciunii. Pe
măsură ce mă dedic acestor activităţi
spirituale,
după
instrucţiunea
Duhului Tău, recepţia mea spirituală
este îmbunătăţită; sunt mai bine
acordat să primesc semnale divine,
instrucţiuni, sfaturi şi idei pentru a
naviga glorios prin anul care vine, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele Apostolilor 14:23;
Luca 2:36-37; Daniel 9:2-3

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa
19:11-21
Zaharia 9-11
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
4:23-37
Ezra 7

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

MARȚI

29

Poziţionează-te pentru
mai mult

Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune
şi cu post (Matei 17:21).

D

upă cum am învăţat în studiul nostru
precedent, postul ne ajută să ne sincronizăm
duhul cu Dumnezeu. Nu Îl determină pe Dumnezeu să
ne asculte; ne determină pe noi să Îl ascultăm pe El.
Poate te întrebi: „Cum mă poate ajuta postul în
rugăciune?” În Matei 26:41, Isus a spus: „Vegheaţi şi
rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr,
este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.”
Postul este un exerciţiu spiritual; este o formă de negare
a sinelui, în care îţi poţi supune firea, apetitul şi poţi
asculta vocea Duhului lui Dumnezeu din adâncul tău.
Postul îţi întăreşte hotărârea şi te ajută sa te focalizezi,
pentru că rugăciunea este un act de comunicare în care
tu Îi vorbeşti Domnului şi în acelaşi timp Îl asculţi pe El.
El doreşte să îţi vorbească în mod personal şi ca
tu să Îl înţelegi cu claritate. Totuşi, nu Îl poţi auzi atunci
când duhul tău este perturbat de alte lucruri. Acesta este
scopul postului. Este momentul trecerii în noul an, şi
sunt multe lucruri despre care El ar dori să îţi vorbească.
Este momentul să te repoziţionezi pentru manifestări
mai glorioase ale Duhului lui Dumnezeu în viaţa ta. Fii
entuziasmat de fiecare oportunitate pe care o ai de a
posti şi de a te ruga, deoarece este o oportunitate de a
fi repoziţionat pentru mai mult.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa 20
Zaharia 12-14

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

| Rugăciune
Cei ce se încred în Domnul şi îl
aşteaptă, îşi înnoiesc puterea;
zboară ca vulturii, aleargă şi nu
obosesc, umblă şi nu ostenesc.
De aceea, Doamne, în timp ce mă
închin înaintea Ta în pregătirea
anului care vine, experimentez
influenţa supranaturală a Duhului
Sfânt în viaţa mea şi în tot ce fac.
Sunt călăuzit, instruit şi poziţionat
pentru următorul nivel de slavă pe
care l-ai pregătit pentru mine, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioel 1:14; Ezra 8:23;
Faptele Apostolilor 13:2

Faptele Apostolilor
5:1-11
Ezra 8

Note

MIERCURI

30

Adu-I la cunoştinţă cererile
tale cu mulţumiri!

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi
cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin
rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri (Filipeni 4:6).

U

neori, oamenii se roagă şi stăruie neîncetat
pentru anumite lucruri; poate este vorba
despre slujba lor, despre finanţele, familia sau sănătatea
lor, sau despre ceva care îi preocupă profund, şi se pare
că lucrurile nu se schimbă. Este posibil ca veriga lipsă
să fie faptul că nu aduc rugăciunile şi cererile lor „cu
mulţumiri.”
Să citim din nou versetul tematic: „Nu vă
îngrijoraţi de nimic, ci în orice lucru aduceţi cererile
voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi
cereri, cu mulţumiri.” Acum, observăm că nu spune: „Nu
vă îngrijoraţi de nimic, ci în orice lucru aduceţi cererile
voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, doar prin rugăciuni
şi cereri.” Ci versetul sună astfel: „... prin rugăciuni şi
cereri, cu mulţumiri...!”
Aceasta înseamnă că rugăciunile şi cererile tale
trebuie aduse cu mulţumire. Atunci când îţi prezinţi
în această manieră cererile, ceea ce urmează să vină
peste tine este pacea lui Dumnezeu care este dincolo
de capacitatea noastră de a înţelege: „Şi pacea lui
Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi
inimile şi gândurile în Cristos Isus” (Filipeni 4:7). Este
remarcabil! Acel gen de pace care îi face pe toţi să se
mire îţi va păzi inima şi gândurile atunci când îţi vei
aduce cererile şi rugăciunile înaintea Domnului „cu

mulţumiri.” Oamenii din jurul tău
nu pot înţelege de ce ai atât de
multă pace şi cum poţi fi în control
în ciuda opoziţiei, provocărilor
şi a vânturilor care se stârnesc
împotriva ta.
Ai o cerere specială pentru
2016? Adu-o la cunoştinţa Lui prin
cereri şi rugăciuni, cu mulţumiri.
Nu cerşi şi nu te plânge. Cere,
primeşte şi fii plin de bucurie.
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa 21
Maleahi 1-2

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
5:12-23
Ezra 9-10

Note

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc
pentru revelaţia din Cuvântul Tău
de astăzi şi pentru că m-ai adus
în viaţa de pace şi de nelimitată
bunăstare în Cristos Isus. Declar
că pacea Ta care întrece orice
pricepere umple inima mea şi
a celor dragi şi astăzi, iar noi
propăşim în mod extraordinar în
tot ce întreprindem, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 16:33; Ioan 14:27;
Ioan 16:24

JOI

31
Laudă-L în orice circumstanţe!
De aceea, Doamne, Te voi lăuda printre neamuri, voi
cânta spre slava Numelui Tău (Psalmul 18:49).

Î

ntotdeauna este important să Îi mulţumim
Domnului pentru toate lucrurile minunate pe
care le experimentăm, chiar şi pentru cele pe care nu le
considerăm atât de plăcute. Unii oameni sunt bucuroşi
şi Îi mulţumesc Domnului doar atunci când lucrurile
par să meargă bine, însă clachează în faţa adversităţii.
Nu trebuie să fie aşa. Indiferent de situaţie sau de
circumstanţele în care te găseşti, întotdeauna trebuie să
Îi mulţumeşti lui Dumnezeu Tatăl. Laudă-L şi închină-te
Lui indiferent ce se întâmplă în jurul tău. Vă voi spune o
întâmplare.
Cu câţiva ani în urmă, un domn creştin, care lucra
în conducerea ţării sale, se ruga şi aştepta o promovare
la serviciu. Apoi, la serviciu a avut loc o altercaţie;
cineva l-a acuzat de anumite lucruri, care nu erau, de
fapt, vina lui, aşa că s-a rugat puternic ca Dumnezeu să-i
facă dreptate. În loc să fie reabilitat însă, a fost declarat
vinovat şi a fost demis. Toate îi mergeau prost. Dar, deşi
se afla în acea stare, a continuat să participe la serviciile
divine, slujind şi închinându-se Domnului, încrezător că
Dumnezeu îl va ajuta.
Nu după mult timp, a avut loc o schimbare în
conducerea ţării şi toţi superiorii săi de la fostul său
loc de muncă au fost concediaţi, însă el a fost repus în
funcţie! Şi din moment ce avea cea mai mare vechime

şi experienţă dintre toţi cei care
au rămas în acel loc de muncă, el
a devenit noul şef. Dacă ar fi fost
promovat când şi-a dorit el, ar fi
fost printre superiorii care au fost
daţi afară de noua conducere.
Uneori nu avem idee ce face
Domnul în spatele scenei pentru
noi, şi tocmai de aceea Biblia spune:
„Mulţumiţi-I lui Dumnezeu pentru
toate lucrurile, căci aceasta este
voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus,
cu privire la voi” (1 Tesaloniceni
5:18). „În toate lucrurile”
înseamnă „în orice situaţie”;
mulţumeşte-I Lui, indiferent ce
se întâmplă! Atunci când te uiţi
retrospectiv asupra anului 2015,
fii bucuros şi entuziasmat în duhul
tău, mulţumindu-I Domnului
pentru triumful şi slava pe care o
vei experimenta în anul care vine.

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc
că ai făcut din 2015 un an glorios
pentru mine. Mi-ai umplut inima
cu laudă, închinare şi mulţumire.
Astăzi Te rog să primeşti cântările
de închinare, de laudă şi de
mulţumire pe care Ţi le aduc din
toată inima ca pe nişte jertfe de
bun miros, plăcute Ţie, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 96:8;
Psalmul 18:46-49

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Apocalipsa 22
Maleahi 3-4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele Apostolilor
5:24-32
Neemia 1-2

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

SLAVEI

ALE

RAPOARTE

Rapoarte
ALE SLAVEI
„Ziditorul şi catalizatorul ceresc al credinţei!”
„Rapsodia Realităţilor mi-a transformat viaţa. Studierea ei m-a dus
la un nou nivel al înţelegerii Cuvântului lui Dumnezeu. Nu vreau sămi mai încep niciodată ziua fără ea. De când am început să citim
Rapsodia în fiecare miercuri la adunarea generală a şcolii, am văzut
schimbări pozitive în studenţi. Iar unii membri ai staff-ului au început
să folosească devoţionalul şi înregistrează schimbări uimitoare.
Rapsodia Realităţilor este într-adevăr un catalizator şi un ziditor
ceresc al credinţei.” − V. Manickarajah, Sri Lanka

„Eliberat de religiozitate!”
„Mă dedic citirii Rapsodiei Realităţilor în fiecare zi, pentru că m-a
eliberat de religiozitate şi m-a scos din groapa ignoranţei. Devoţionalul
mi-a schimbat viaţa în toate modurile posibile şi m-a pus din nou pe
calea cea dreaptă. Este o bucurie să ştiu cine sunt în Cristos şi că sunt
liber să Îl slujesc pe Dumnezeu. Mai mult, viziunea mea pentru lucrare
a fost aprinsă. Sunt foarte mulţumitor lui Dumnezeu şi pastorului Chris
pentru acest devoţional.” ̶ E. K. Dapaab; Ghana

“Salvat de vrăjitori”
“Abia fusesem angajat de o companie, iar fiul patronului îmi devenise
în scurt timp prieten bun. El avea mulţi prieteni „bogaţi şi influenţi”
şi, într-o zi, m-a invitat să merg să mă întâlnesc cu unul dintre ei. Am
ajuns la un conac de un galben ţipător şi, fără să bănuiesc nimic, am
aşteptat în sufragerie în timp ce el a dispărut în una din încăperile mai
îndepărtate. În timp ce am aşteptat acolo, mai mult de o oră, diverşi
oameni veneau din acea cameră, de parcă mă inspectau; unul dintre
ei a încuiat uşa. Am început să mă simt foarte inconfortabil, aşa că miam scos Rapsodia Realităţilor. După ce am citit din ea, am vorbit în alte
limbi şi, la puţin timp după aceea, o altă persoană a intrat în cameră şi
le-a poruncit celorlalţi să îmi dea voie să plec. Am plecat bucuros, ştiind
că Dumnezeu m-a salvat de vrăjitori.” ̶ B. Nzekwem; Nigeria

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
 7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO FOR YOU
 WHEN GOD VISITS YOU
 HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT
 NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
 THE HOLY SPIRIT AND YOU
 NONE OF THESE DISEASES
 THE OIL AND THE MANTLE
 YOUR RIGHTS IN CHRIST
 KEEPING YOUR HEALING
 THE PROMISED LAND
 RECREATING YOUR WORLD

 RHAPSODY OF REALITIES DAILY DEVOTIONAL		
 RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)
 DON’T PACK YOUR BAGS YET!
 WISDOM FOR WOMEN
 UNENDING SPRING OF JOY

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:
MAREA BRITANIE:		
Tel: +44(0)1303 270970
nigeria:

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

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

canada:

Tel: +1 647-341-9091

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

ROMÂNIA:

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

