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Introducere

apsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a
ajuns să fie disponibil acum în 402 limbi şi încă
mai numărăm. Ediţia 2014 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 Durban, Africa de Sud.
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Patrulă angelică!
De aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o
urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El le va
porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;
şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti
piciorul de vreo piatră (Psalmul 91:10-12).

P

e vremea lui Avraam, Biblia ne relatează cât
de răi şi de păcătoşi erau oamenii în cetatea
Sodoma. Dumnezeu, văzând răutatea cetăţii, a trimis doi
îngeri să o distrugă: „Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma
seara; şi Lot şedea la poarta Sodomei. Când i-a văzut
Lot, s-a sculat, le-a ieşit înainte şi s-a plecat până la
pământ” (Geneza 19:1).
Tu înţelegi că în calitate de creştini, prin rugăciune,
noi putem chema îngerii să patruleze pe străzile din
oraşele noastre, aşa cum făceau în vremurile biblice?
Rugându-ne, noi putem anula planurile şi acţiunile
oamenilor răi în diferite oraşe şi naţiuni. Da, putem.
Biblia spune: „Nu sunt oare toţi (îngerii) duhuri
slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei
ce vor moşteni mântuirea?” (Evrei 1:14). Prin activităţi
angelice iniţiate de rugăciunile noastre, putem ajuta
oamenii legii să întreprindă operaţiuni decisive pentru
stoparea celor care perpetuează răul şi confuzia. Trebuie
să refuzăm postura de victimă şi să nu ne mai uităm
pasivi cum Satan şi cohortele lui fac ravagii prin oraşele
şi satele din lumea întreagă. Noi putem să le zădărnicim
atacurile.

Imaginează-ţi că un adevărat
infern s-ar dezlănţui în vecinătatea
ta, cu oameni ţipând şi fugind în
toate părţile, încercând să scape de
gloanţele şi maşinile atacatorilor
înarmaţi. Tu ce ai face, ai fugi ca toţi
ceilalţi, cu toată prezenţa Duhului
Sfânt din viaţa ta? Există o cale cu
mult mai bună de a face faţă unor
asemenea situaţii, iar această cale
este rugăciunea. Este timpul ca noi
creştinii să ne rugăm cum trebuie,
să facem uz de autoritatea noastră
în Cristos şi să angajăm intervenţia
angelică în oraşele şi naţiunile
noastre. Dumnezeu contează pe
noi şi trebuie să acţionăm.

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că
ne porţi mereu în carul de biruinţă
al lui Cristos pentru a răspândi în
orice loc mireasma cunoştinţei şi
gloriei Lui. Prin puterea Duhului
Sfânt, voi pune în aplicare Cuvântul
Tău în rugăciune pentru a nimici
lucrările diavolului din oraşul meu
şi din naţiunea mea. Îţi mulţumesc
pentru această revelaţie din
Cuvânt, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 2:14;
1 Ioan 5:4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Efeseni 6:10-24
Isaia 31-32

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Tit 1:1-16
Ieremia 49

Note

JOI
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Seamănă cuvinte drepte în
viaţa ta

Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie
batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera
(Galateni 6:7).

D

omnul Isus, în debutul pildei semănătorului,
a spus: „Semănătorul a ieşit să-şi semene
sămânţa” (Luca 8:5). Apoi, în versetul unsprezece, a
explicat că sămânţa semănată reprezintă Cuvântul lui
Dumnezeu, dându-ne de înţeles că, de fapt, cuvintele
nu sunt altceva decât seminţe.
În versetul tematic citim că ceea ce semeni,
aceea vei şi secera. Dacă semeni seminţe bune (cuvinte
drepte) în viaţa ta, ele vor produce rezultate bune. Nu
poţi semăna seminţe de porumb, de pildă, aşteptând
să culegi mango; fiecare sămânţă rodeşte după soiul ei.
Aşadar, întrebarea este: ce fel de cuvinte semeni în viaţa
ta?
Cuvintele vin spre noi fie atunci când îi ascultăm
pe alţii vorbind, fie prin mesaje primite din mass-media,
prin ceea ce citim sau vizionăm. Aceste cuvinte devin
seminţe semănate în viaţa noastră, reproducând în noi
caracterul lor. Ceea ce eşti astăzi nu este un accident,
ci reprezintă rezultatul tuturor seminţelor (cuvintelor)
semănate în tine de-a lungul vieţii de către cei care teau crescut, de mediul ambiant, de şcolile absolvite şi de
toată informaţia primită prin văz şi auz. Cum au ajuns
aceste cuvinte în tine nu este atât de important; ceea
ce contează este faptul că au pătruns acolo, iar astăzi tu

eşti produsul lor.
Dacă acele cuvinte (seminţe)
nu au fost cele mai bune, iar tu
vrei să faci nişte ajustări, trebuie
să semeni „seminţe” noi. Nu poţi
schimba nimic prin plâns sau prin
regrete, ci doar semănând cuvinte
drepte în tine. Seamănă cuvinte de
bucurie, de pace şi de iubire şi vei
culege acelaşi soi de seceriş. Viaţa
ta merge în direcţia cuvintelor
tale. Dacă limbajul tău are cuvinte
excelente, viaţa ta va fi excelentă.
Opreşte-ţi inima şi urechile
de la cuvinte rele. Singurele
cuvinte pe care ar trebui să le
laşi să prindă rădăcini în inima ta
sunt cele care te inspiră, te ridică,
te binecuvântează şi te animă
în direcţia voii desăvârşite a lui
Dumnezeu pentru tine.

| Proclamaţie
Domnul desăvârşeşte tot ce are
legătură cu mine! Eu sunt o expresie
a gloriei, harului, înţelepciunii şi
neprihănirii Lui. Păşesc şi astăzi pe
cărări prestabilite de El, progresez
prin Cuvântul Lui şi trăiesc
triumfător spre slava Numelui Său.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 15:7;
Coloseni 4:6

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Filipeni 1:1-30
Isaia 33-34

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Tit 2:1-15
Ieremia 50

Note

VINERI

3

Obârşia noastră cerească
Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde Îl
şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos
(Filipeni 3:20).

A

tunci când ai fost născut din nou, ai devenit
cetăţean cu drepturi depline al cerului.
Tu provii din guvernarea Sionului, funcţionând ca
ambasador al cerului pe pământ. Duhul Sfânt reliefează
clar acest lucru în scrierile lui Pavel adresate Bisericii.
În Efeseni 1:21 citim că Isus a fost aşezat în locurile
cereşti într-o poziţie de autoritate mai presus de orice
domnie şi putere; aceasta înseamnă mai presus de
orice conduceri sau guverne precum şi de autoritatea
prin care acestea guvernează: „Mult deasupra fiecărei
stăpâniri şi autorităţi şi puteri şi domnii...” (Efeseni
1:21, versiunea Fidela).
Poate vei spune: „Foarte bine, aici este vorba
despre Isus, însă ce legătură are acest lucru cu mine?”
Pasajul din Efeseni 2:5-6 îţi arată legătura: „... 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.” Observă actuala ta
poziţie: ai fost înviat împreună cu Cristos şi ai fost aşezat
cu El în locurile cereşti.
Aceasta înseamnă că şi tu faci parte din guvernul
cerului, fiind mai presus de orice domnie şi stăpânire,
precum şi de autoritatea cu care acestea guvernează.
Oriunde eşti sau ajungi în lumea aceasta, conştientizează
obârşia ta cerească. Atunci când trec dintr-o ţară în

alta sau dintr-un mediu în altul,
conştientizez întotdeauna că fac
parte din guvernul cerului. Preia şi
tu aceeaşi mentalitate. Tu nu eşti
un om obişnuit.
Priveşte dincolo de cetăţenia
ta pământească, către Sion,
adevărata ta ţară natală. Psalmul
87:4-5 arată că şi tu te-ai născut
în Sion. Eşti mai presus de orice
influenţe demonice şi de orice
forţe ale răutăţii din această lume.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Filipeni 2:1-18
Isaia 35-37

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Tit 3:1-15
Ieremia 51

Note

| Proclamaţie
Am fost aşezat cu Cristos într-o
poziţie de autoritate, deasupra
oricăror guverne, autorităţi, puteri,
conduceri, domnii sau nume care se
pot numi, atât în veacul acesta, cât
şi în cel care va veni. Sunt deasupra
oricăror circumstanţe ale vieţii, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 2:1-6; Matei 17:5;
Psalmul 87:4-5

SÂMBĂTĂ

4

Smerenia: calea spre măreţie
Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi pocăi [schimba,
întoarce la Dumnezeu] şi nu veţi deveni ca nişte copilaşi
[plini de încredere, smeriţi, iubitori, iertători], nu veţi
putea intra niciodată în Împărăţia cerurilor [deloc]. De
aceea, oricine se va smeri şi va deveni ca acest copilaş
[plin de încredere, smerit, iubitor, iertător] va fi cel mai
mare în Împărăţia cerurilor
(Matei 18:3-4, versiunea Amplificată).

O

amenii cu adevărat mari sunt, de obicei,
foarte smeriţi. Oamenii înfumuraţi şi
aroganţi nu ajung niciodată „mari” în adevăratul sens al
cuvântului. De fapt, ei sunt înfumuraţi deoarece măreţia
nu este o caracteristică a lor. În Proverbe 18:12, Biblia
spune: „Înainte de pieire, inima omului se îngâmfă,
dar smerenia merge înaintea slavei.” Iacov 4:6, de
asemenea, spune: „Dar, în schimb, ne dă un har şi
mai mare. De aceea zice Scriptura: «Dumnezeu stă
împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.»”
Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să fie smerit.
Totuşi, smerenia nu înseamnă prostie sau lipsă de minte.
Smerenia este o paradigmă a minţii şi o atitudine a inimii;
este o calitate a omului lăuntric. Poţi identifica un om
smerit, nu doar după înfăţişarea exterioară, ci, mai ales,
după viaţa lui interioară. Adevărata smerenie înseamnă
supunerea ta în întregime Domniei lui Isus Cristos prin
Cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu este singura putere care,
odată ajunsă în duhul tău, face schimbările potrivite. Când
studiezi Cuvântul şi îl laşi să îţi călăuzească gândurile,

acţiunile şi modul de viaţă, în mod
automat te supui lui Isus, deoarece
El este Cuvântul Viu.
Dumnezeu te-a destinat
pentru măreţie! Cu cât devii mai
mare, cu atât fii mai smerit. Oamenii
mici sunt necizelaţi, impulsivi şi lipsiţi
de respect. Nu te evalua niciodată
în funcţie de realizările fireşti sau
de abilităţile tale fizice; în schimb,
supune-te Cuvântului. Urmează
instrucţiunile şi supune-te liderilor
tăi. Pe măsură ce primeşti Cuvântul
lui Dumnezeu şi acţionezi în
conformitate cu el, devii mai smerit,
iar viaţa ta devine mai glorioasă.

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc
pentru viaţa lui Cristos pe care ai
pus-o în mine. Îţi mulţumesc pentru
prezenţa Duhului Sfânt, care mă
învaţă şi mă călăuzeşte dinăuntru.
Îţi mulţumesc pentru Cuvântul
Tău care mă învaţă importanţa
smereniei şi care produce şi astăzi în
mine ceea ce spune, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 9:48;
1 Petru 5:6

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Filipeni 2:19-3:11
Isaia 38-39

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Filimon 1:1-9
Ieremia 52

Note

DUMINICĂ
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Fii tu însuţi
Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în
Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit
Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele
(Efeseni 2:10).

D

umnezeu vrea ca tu să te preţuieşti pentru
ceea ce eşti. Există oameni care nu sunt
satisfăcuţi cu privire la ei înşişi; ei poartă povara de a
dori totdeauna să fie ca altcineva. Nu; fii tu însuţi!
Iar primul mod în care să faci acest lucru este să te
preţuieşti, deoarece Dumnezeu te preţuieşte şi este
fericit cu privire la tine. Aminteşte-ţi că nu poţi trata
bine pe altcineva dacă nu te tratezi bine pe tine, mai
întâi; dacă nu te bucuri cu privire la tine însuţi, nu te poţi
bucura nici cu privire la alţii.
Tu eşti valoros înaintea lui Dumnezeu; iată de
ce El L-a trimis pe Isus să moară în locul tău. Valoarea
unui articol constă în preţul plătit pentru achiziţionarea
lui. Valoarea ta este dată de viaţa Fiului lui Dumnezeu,
Domnul nostru Isus Cristos. Deci, pune preţ pe tine însuţi
şi încetează să mai fii altcineva. Fii bucuros cu privire la
tine şi dă tot ce ai mai bun pentru Dumnezeu. El iubeşte
diversitatea şi tocmai în aceasta constă frumuseţea
vieţii. Noi suntem atât de mulţi în această lume, dar
Dumnezeu Se exprimă prin fiecare dintre noi în diferite
moduri, iar până când nu recunoşti acest lucru, nu vei
putea să aduci la suprafaţă ce este mai bun în tine.
Este responsabilitatea ta să scoţi la iveală ce este
mai bun în tine. Inima ta este ca o grădină, iar Dumnezeu

Se aşteaptă ca tu să o îngrijeşti
şi să aduci cel mai bune roade.
Tu decizi ce rodeşte grădina ta:
natura recoltei pe care o produci.
Ce semeni, aceea culegi (Galateni
6:7).
Citim în versetul tematic
ca tu eşti lucrarea Mâinii lui
Dumnezeu. Tu eşti capodopera
Lui. Tu însemni atât de mult pentru
El. Fii împlinit cu adevărul că El te
iubeşte, te doreşte şi este fericit să
aibă pe cineva ca tine. Recunoaşte
excelenţa unicităţii tale. Iubeşte-te
pe tine însuţi, deoarece Dumnezeu
te iubeşte; apoi, exprimă această
iubire faţă de ceilalţi. Refuză să
le permiţi altora să te facă să te
simţi un nimic. Tu eşti cel mai bun
în felul tău unic. Crede, acceptă şi
acţionează în acest mod.

| Proclamaţie
Sunt lucrarea Mâinii lui Dumnezeu;
am fost recreat în Cristos pentru
fapte bune. Îmi recunosc originea,
moştenirea şi personalitatea în
Cristos; prin urmare, credinţa mea
este operativă şi eficace, în Numele
lui Isus! Sunt ceea ce are Dumnezeu
mai bun, frumuseţea şi cununa
creaţiei Lui, iar viaţa mea este
pentru slava Sa, acum şi în veci.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 139:14;
1 Petru 2:9

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Filipeni 3:12-4:3
Isaia 40-41

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Filimon 1:10-25
Plângerile lui
Ieremia 1

Note

LUNI
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Iubeşte-i pe ceilalţi aşa cum
sunt

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin
faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos a
murit pentru noi (Romani 5:8).

U

nii oameni consideră că toţi cei care nu sunt ca
ei au o problemă; ei încearcă să îi „schimbe”
pe alţii sau să îi determine să se ridice la standardele
lor. După atâţia ani de pastoraţie, am învăţat că nu poţi
„schimba” pe nimeni. Cel mai bun mod este să îi vezi aşa
cum îi vede Dumnezeu; iubeşte-i aşa cum sunt.
Dumnezeu nu ne-a cerut să ne schimbăm ca să ne
poată iubi. El ne-a iubit pe când eram noi încă păcătoşi. El nu
a aşteptat ca, mai întâi, să devenim neprihăniţi; El ne-a iubit
aşa cum eram şi L-a trimis pe Isus să moară în locul nostru.
Dacă Dumnezeu nu a aşteptat ca noi să ne „schimbăm”
mai întâi şi apoi să Îl trimită pe Isus să moară pentru noi,
atunci, în relaţiile noastre trebuie să emulăm acelaşi lucru.
Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să efectuăm schimbări
în viaţa noastră sau să aşteptăm să vedem schimbări la alţi
oameni. Schimbarea pe care toţi trebuie să o îmbrăţişăm
este aceea care ne ajută să le acordăm mai mult har altora;
schimbarea care ne ajută să devenim tot mai mult ce vrea
Dumnezeu să fim: expresia slavei, neprihănirii şi dragostei
lui Dumnezeu. Nu trebuie să îţi „schimbi” vecinii, prietenii,
colegii, partenerul de viaţă, etc.; iubeşte-i doar. Toţi sunt
minunaţi, aşa cum sunt.
Citeşte ceea ce spune Pavel: „Am fost slab cu cei
slabi, ca să-i câştig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul,
ca, oricum, să-i mântuiesc pe unii din ei” (1 Corinteni 9:22).

Aceasta înseamnă că el a făcut ceva
schimbări, pentru a le face loc şi
altora în relaţia cu el. Aceasta este
atitudinea pe care trebuie să o
emulam şi noi.
Aduceţi-vă aminte că, înainte
de a învăţa acest principiu el încerca
să schimbe oamenii. El se afla pe
drumul Damascului pentru a-i
„schimba” pe creştini, când Domnul
l-a chemat şi i-a dat însărcinarea lui
divină (Fapte 9:3-5), de a întoarce
neamurile de la întuneric la lumină,
de sub puterea lui Satan la Dumnezeu.
Dar toate acestea au fost cu un scop:
ca neamurile să primească iertarea
de păcate şi o moştenire printre cei
ce sunt sfinţiţi (Fapte 26:18). Dar nu
pentru ca Dumnezeu să iubească,
astfel, neamurile mai mult.
Noi
putem
împărtăşi
dragostea lui Dumnezeu – Cuvântul
Său – cu alţii, ajutându-i să devină
ceea ce vrea Dumnezeu, nu ceea ce
am vrea noi.

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată, pentru că mă
ajuţi să-i preţuiesc pe ceilalţi pentru
ceea ce sunt. Îţi mulţumesc pentru
dragostea Ta care este în mine şi pe
care o voi manifesta şi astăzi faţă
de cei din jur prin cuvinte şi prin
fapte, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 5:5;
1 Ioan 4:17

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Filipeni 4:4-23
Isaia 42-43

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 1:1-14
Plângerile lui
Ieremia 2

Note

MARȚI

7

Reflectarea ta în El
Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să
fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără
vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care
străluciţi ca nişte lumini în lume, ţinând sus Cuvântul
vieţii; aşa ca, în ziua lui Cristos, să mă pot lăuda că
n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar
(Filipeni 2:14-16).

P

artea subliniată a versetului nostru tematic
afirmă: „Ţinând sus Cuvântul vieţii.” Când ţii
sus Cuvântul vieţii, tu ridici imaginea lui Isus, deoarece
El este Cuvântul viu şi El este viaţa. Lucrul minunat legat
de această imagine este că atunci când este ridicată,
oamenii se văd pe ei înşişi, văd cât de frumoşi sunt,
văd reflectarea lor în Cristos. În 2 Corinteni 3:18, Biblia
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.”
Pe măsură ce privim în oglinda lui Dumnezeu,
care este Cuvântul Său în care frumuseţea lui Cristos
este exprimată, suntem transformaţi în aceeaşi slavă
pe care o vedem în Cuvânt. Atunci descoperi că nu
eşti omul slab, sau bolnavul care credeai tu că eşti,
nici nu eşti dependentul de substanţe pe care alţii l-au
desconsiderat. Tu eşti slava lui Dumnezeu. Cristos este
frumuseţea şi neprihănirea ta. Cum este El, aşa eşti şi tu
în această lume (1 Ioan 4:17).
Iată de ce este atât de important ca tu să
studiezi Cuvântul lui Dumnezeu şi să meditezi asupra

sa. Pe măsură ce faci acest lucru,
descoperi reflectarea a cine eşti tu
în Cristos, precum şi moştenirea
ta în El. „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” (Fapte 20:32).
Cu cât te uiţi mai mult în oglinda
lui Dumnezeu (Cuvântul Său), cu
atât credinţa ta este mai aprinsă
şi devii tot mai mult ceea ce vezi
în Cuvânt (Romani 10:17). Slavă lui
Dumnezeu!

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
revelarea lui Isus în Scriptură.
Privind în Cuvântul Tău, sunt
transformat din slavă în slavă! Sunt
atât de recunoscător, Doamne, nu
numai pentru că viaţa mea este
o expresie a neprihănirii Tale,
ci şi o manifestare a frumuseţii,
înţelepciunii şi excelenţei Tale, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 4:17; Coloseni 3:4;
Iacov 1:25

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Coloseni 1:1-23
Isaia 44-45

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 2:1-9
Plângerile lui
Ieremia 3

Note

Pregăteşte-te pentru

2014
Conferinţa
Internaţională
a Pastorilor şi
Partenerilor

Î

n câteva săptămâni, mii de lucrători şi lideri de biserică
din întreaga lume se vor îndrepta spre Lagos, Nigeria,
pentru a participa la Conferinţa Internaţională a Pastorilor
şi Partenerilor 2014. Delegaţii conferinţei vor beneficia,
pe parcursul unei întregi săptămâni, de administrarea
plină de ungere a Cuvântului lui Dumnezeu care îi va
propulsa pe calea unui tot mai mare succes în viaţă şi
în lucrarea de slujire. Vor fi energizaţi să facă şi mai mari
isprăvi pentru Împărăţia lui Dumnezeu!
Partenerii misiunii vor fi recunoscuţi pentru imensa
contribuţie la răspândirea Evangheliei în lume în anul
2014. Vor fi celebraţi cu mare bucurie şi vor fi abilitaţi
prin Duhul Sfânt să fie şi mai eficienţi în lucrare.
Începe pregătirile pentru Conferinţa Internaţională
a Pastorilor şi Partenerilor 2014. Pentru mai multe
informaţii în ce priveşte înregistrarea, vizitează site-ul
www.ippconline.org
Notă: Înregistrarea se face pe bază de invitaţie.

N O T E

NOTE

MIERCURI

8

Destinat pentru măreţie
Isaac a făcut semănături în ţara aceea şi a strâns rod
însutit în anul acela; căci Domnul l-a binecuvântat.
Astfel omul acesta s-a îmbogăţit şi a mers
îmbogăţindu-se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns
foarte bogat (Geneza 26:12-13).

I

saac a primit din partea Domnului instrucţiunea
de a nu-şi părăsi ţara din cauza foametei.
În vremea aceea oamenii migrau spre Egipt pentru
ajutoare, iar Isaac se gândea să procedeze la fel. Însă
Domnul i-a vorbit: „... Nu te coborî în Egipt! Rămâi în
ţara în care îţi voi spune. Locuieşte ca străin în ţara
aceasta; Eu voi fi cu tine şi te voi binecuvânta; căci
toate ţinuturile acestea ţi le voi da ţie şi seminţei tale
şi voi ţine jurământul pe care l-am făcut tatălui tău,
Avraam” (Geneza 26:2-3).
Isaac a urmat instrucţiunea lui Dumnezeu, iar
rezultatul îl vedem consemnat în versetul tematic. El a
ajuns atât de bogat, încât filistenii îl invidiau, iar acest
lucru s-a petrecut în timp ce ţara era devastată de
foamete. Dumnezeu îl destinase pe Isaac la măreţie,
însă el s-ar fi îndepărtat de acest plan dacă n-ar fi urmat
îndemnul Domnului de a rămâne în Gherar.
Urmează călăuzirea Duhului lui Dumnezeu pentru
viaţa ta. Chiar şi atunci când te afli la o răscruce, rezistă
tentaţiei de a o lua în direcţie opusă faţă de ceea ce
ţi-a arătat sau ţi-a spus Dumnezeu. Supune-te Duhului
Sfânt, pentru că numai El cunoaşte şi deţine planul

detaliat al măreţiei, bunăstării
şi victoriei tale. Măreţia ta nu
este determinată de locul natal,
ci de cetăţenia ta cerească şi
de acumularea consecventă a
Cuvântului lui Dumnezeu în duhul
tău.
Măreţia este moştenirea
ta. Oriunde te-ai afla: la serviciu,
acasă sau la şcoală, conştientizează
faptul că eşti destinat pentru
măreţie.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Coloseni 1:24-2:5
Isaia 46-47

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 2:10-18
Plângerile lui
Ieremia 4-5

Note

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
măreţia Ta care este în duhul meu.
Eu sunt sămânţa lui Avraam, prin
urmare manifest măreţie. Prin
Cuvântul Tău şi prin Duhul Sfânt,
bunăstarea, măreţia şi victoriile
mele sunt remarcabile, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Galateni 3:29;
2 Petru 3:1-2

JOI

9
Nu-i judeca pe ceilalţi
Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu
veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta (Luca 6:37).

Î

n calitate de creştin, una dintre trăsăturile duhului
tău recreat este dragostea, iar dragostea nu-i judecă
şi nu-i bârfeşte pe ceilalţi. Nu povesti niciodată ceva ce i-ar
face pe cei ce te ascultă să-i dispreţuiască pe cei despre care
vorbeşti. Este greşit. Când îi judeci pe alţii, Dumnezeu te
ignoră. S-ar putea să întrebi: „De unde ştii?”
Odată au venit la Isus nişte lideri iudei cu o femeie
pe care spuneau că o prinseseră chiar în timp ce comitea
păcatul de adulter. Ei I-au spus lui Isus: „Învăţătorule,
această femeie a fost prinsă în adulter, chiar asupra faptei. Şi
Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe unele
ca acestea. Dar Tu ce spui? Spuneau aceasta, ispitindu-L,
ca să Îl acuze. Dar Isus, aplecându-Se, scria cu degetul pe
pământ de parcă nu îi auzea” (Ioan 8:4-6, versiunea Fidela).
Cărturarii şi fariseii aceia erau gata s-o ucidă cu pietre
pe femeia păcătoasă, după Legea lui Moise, însă voiau
părerea lui Isus. Biblia spune că Isus i-a ignorat, scriind cu
degetul pe pământ, pentru că aşa procedează Dumnezeu
cu cei care judecă. Isus afirmase deja: „... Adevărat,
adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El
nu face decât ce Îl vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl
face şi Fiul întocmai” (Ioan 5:19). Aşadar, atunci când i-a
ignorat pe farisei, Domnul a exprimat răspunsul Tatălui faţă
de atitudinea lor de a-i judeca pe ceilalţi.
Iar atunci când în sfârşit Şi-a ridicat capul, El le-a
zis acuzatorilor femeii: „Cine dintre voi este fără păcat să

arunce cel dintâi cu piatra în ea”
(Ioan 8:7). Dar nimeni n-a mai putut
face aşa ceva. Astfel, unul după
altul, ei au lăsat pietrele şi au plecat,
lăsând-o pe femeie singură înaintea
Domnului. „Isus i-a zis: «Femeie,
unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu
te-a osândit?» «Nimeni, Doamne»,
I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: «Nici Eu
nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai
păcătuieşti»” (Ioan 8:10-11); şi astfel
a scăpat-o din mâinile lor.
Noi trebuie să procedăm ca
Isus; El a spus: „Eu nu te osândesc.
Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.” Isus
a recunoscut că ea comisese un
păcat. Aceasta înseamnă că şi noi
putem recunoaşte când oamenii
păcătuiesc; însă, la fel ca Isus, să nu-i
judecăm. Prezintă partea bună din
oameni; nu fi cel care îi pune într-o
lumină proastă. Rolul tău este de a
propaga iubirea.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că L-ai
trimis pe Fiul Tău Isus în trup uman,
pentru a ne arăta cum să trăim.
Cum este El, aşa sunt şi eu în lumea
aceasta, plin de dragoste şi de
compasiune, ştiind ce şi cum trebuie
să le răspund celor din jur. Cuvintele
mele binecuvântează şi ridică, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Eclesiastul 5:2;
Romani 14:4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Coloseni 2:6-23
Isaia 48-49

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 3:1-11
Ezechiel 1-2

Note

VINERI

10

Cristos şi conectarea biruinţei
Sale la Biserică

[Şi întotdeauna mă rog] Dumnezeului Domnului
nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, ca să vă dea un duh
de înţelepciune şi de descoperire [de inspiraţie în
mistere şi taine], în cunoaşterea Lui [adâncă şi intimă]
(Efeseni 1:17, versiunea Amplificată).

N

u te bucuri că este voia lui Dumnezeu ca tu
să primeşti revelaţie în tainele cunoaşterii
depline şi intime a lui Cristos? El vrea ca duhul tău să fie
inundat de lumină, astfel încât să poţi înţelege profunde
realităţi spirituale despre Cristos şi despre conectarea
biruinţei Lui la Biserică. Dacă aceste lucruri nu erau
posibile sau importante, Duhul Sfânt nu l-ar fi inspirat
pe apostolul Pavel să se roage aşa.
Rugăciunea lui Pavel din versetul tematic şi
celelalte consemnate în epistolele sale, în mod sigur
nu însumează toate rugăciunile înălţate vreodată de
acest mare apostol. Însă Duhul Sfânt a ales ca acestea
să fie înregistrate în Scriptură pentru că sunt importante
pentru Biserică; ele reprezintă chiar „respiraţia” Duhului
pentru Biserică. Din versetul optsprezece, Duhul Sfânt
începe să ne arate ce taine vrea să înţelegem: taine
despre Isus Cristos, despre victoria Lui; despre poziţia
pe care o ocupă El acum şi legătura pe care o au toate
acestea cu Biserica (Efeseni 1:18-23). De ce vrea El atât
de mult ca noi să ştim aceste lucruri?
Chiar şi o înţelegere simplistă asupra pasajului
din Efeseni 1:18-23 te va ajuta să te confrunţi cu orice
inamic sau provocare din viaţă.

Află că un creştin este
un învingător în Isus Cristos,
născut să domnească în viaţă şi
să stăpânească circumstanţele.
Conştientizează aceasta despre
tine; cunoaşte-ţi identitatea,
moştenirea, relaţia pe care o ai
cu Domnul Isus Cristos şi locul
tău în El. Aceste adevăruri te vor
propulsa mereu deasupra oricărei
situaţii.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Coloseni 3:1-4:1
Isaia 50-51

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 3:12-19
Ezechiel 3

Note

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi
descoperi taine adânci cu privire
la tot ceea ce ai făcut pentru mine
în Cristos. Îţi mulţumesc că îmi dai
înţelegere deplină asupra poziţiei
mele de autoritate în Cristos şi
asupra unirii mele cu Tine, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 2:11;
Coloseni 1:9-10

SÂMBĂTĂ

11

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

E

xistă mai mulţi termeni greceşti care au fost
traduşi prin cuvântul „dragoste” în Noul
Testament, dintre care vom studia doi. Primul este
„Agape,” iar celălalt este „Phileo.” Cel din urmă provine
din cuvântul grecesc „Philadelphia,” care înseamnă
„dragoste frăţească.” Dragostea frăţească este acea
afecţiune divină pe care o simţi faţă de fraţii şi surorile
tale în Cristos. Are loc atunci când înveţi să faci unele
lucruri pentru ei, eşti dispus să îi ajuţi, să primeşti stima
lor, dar şi să îi stimezi, să fii bun şi plin de afecţiune faţă
de ei. Biblia încurajează acest tip de dragoste. Evrei 13:1
spune: „Stăruiţi în dragostea frăţească.”
De exemplu, dacă eu aş sta pe un scaun şi tu ai
veni, însă nu ar mai fi locuri, ţi-aş zice: „Vino, îţi fac loc
lângă mine, pe scaunul meu” – aceasta este bunătate
frăţească. Poate că îmi împart mâncarea cu tine –
aceasta este expresia dragostei frăţeşti. „Agape,” pe de
altă parte, este diferită; este dragostea jertfitoare; un
dar făcut cu sacrificiu. În acest caz, nu împart scaunul
cu tine, ci ţi-l ofer să stai pe el; nu mai împart mâncarea
cu tine, ci ţi-o dau pe toată. Aceasta este „agape,”
dragostea lui Cristos.
„Agape” este dragostea care a fost turnată în
inimile noastre prin Duhul Sfânt (Romani 5:5); aceasta
înseamnă că poţi cu adevărat să îi iubeşti pe toţi într-un

mod cu totul altruist. Efeseni 5:2
spune: „Trăiţi în dragoste, după
cum şi Cristos ne-a iubit şi S-a dat
pe Sine pentru noi «ca un prinos
şi ca o jertfă de bun miros – lui
Dumnezeu.»” Dragostea la care
se face referire aici este „agape”;
aceeaşi dragoste altruistă pe care
Dumnezeu a arătat-o unei lumi
plină de păcătoşi, deşi ei nu au
meritat-o. Ţie ţi se cere să îi iubeşti
pe ceilalţi în acelaşi mod, dacă vrei
să fii umplut cu toată plinătatea lui
Dumnezeu.
Unii pot spune: „Aceasta
sună prea dificil!” Nu şi atunci
când ai fost născut din nou şi ai
Duhul Sfânt. Dragostea (agape)
este produsul duhului tău uman
recreat. Tu ai fost născut să
iubeşti. Antrenează natura divină a
dragostei din tine în mod continuu.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
dragostea
Ta
necondiţionată,
jertfitoare, pe care ai turnat-o în
inima mea, prin Duhul Tău. Sunt
constrâns de dragostea lui Cristos
să îi binecuvântez şi să îi ridic pe
toţi cei pe care îi voi întâlni astăzi,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 3:16;
Romani 5:6-8

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Coloseni 4:2-18
Isaia 52-53

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 4:1-16
Ezechiel 4

Note

DUMINICĂ

12

Puterea celei mai mici întruniri
Şi nu vă conformaţi acestei lumi; ci fiţi transformaţi
prin înnoirea minţii voastre, pentru a dovedi care este
voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi desăvârşită
(Romani 12:2, versiunea Fidela).

A

ici, Domnul Isus ne arată că până şi cea mai
mică întrunire a oamenilor lui Dumnezeu,
formată din doar doi sau trei credincioşi, poate efectua
schimbări supranaturale şi poate realiza imposibilul,
prin rugăciunea de învoire. Există vreo schimbare pe
care vrei să o faci în familia ta, la locul de muncă sau în
oraşul în care locuieşti? Se întâmplă ceva ce nu îţi place?
Sau este ceva ce ai vrea să previi? Sună doi sau trei
credincioşi, explică-le problemele şi rugaţi-vă în învoire
pentru o schimbare.
Nu spune doar: „Învoieşte-te cu mine...” şi apoi
începi să te rogi; explică-le problema pentru ca ei să se
învoiască cu tine în inima lor. Trebuie să fie o „învoială a
inimilor,” nu o „învoială a minţilor.” Acesta este motivul
pentru care trebuie să precizezi lucrul pe care îl vrei,
pentru ca ei să aibă aceeaşi viziune ca tine şi să se roage
în învoire. După ce ai făcut aceasta, rămâi ferm pe poziţie
şi declară: „În Numele lui Isus Cristos din Nazaret, noi
stăm împotriva acestui lucru şi vrem o schimbare!” Şi
aşa va fi!
Când trebuie să mă rog cu privire la unele lucruri
cu liderii de lucrare, nu îi sun să le zic: „Domnilor, să
ne rugăm pentru cutare şi cutare lucru”; nu! Mai întâi
le explic problemele şi până să termin de explicat, ei

deja sunt „încărcaţi” de aceleaşi
năzuinţe; toată lumea vrea să facă
imediat ceva şi abia atunci începem
să ne rugăm. Nu este suficient să
ai oameni care să se roage pentru
tine sau cu tine; trebuie să existe
învoire. Domnul ne-a spus în
Cuvânt: „Vă mai spun iarăşi că,
dacă doi dintre voi se învoiesc
pe pământ să ceară un lucru
oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu
care este în ceruri” (Matei 18:19).
Aşadar nu mai aştepta. Pune acest
lucru în aplicare. Fructifică puterea
rugăciunii de învoire; foloseşte-o
pentru a schimba atât viaţa ta, cât
şi pe a altora. Foloseşte-o pentru
a-ţi schimba oraşul, naţiunea şi
mediul în care trăieşti, pentru
slava lui Dumnezeu.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
puterea rugăciunii de învoire, prin
care noi putem schimba orice
situaţie. Mă învoiesc acum cu toţi
cei care au nevoie de un miracol prin
intervenţie divină în circumstanţele
lor. Îmi unesc credinţa cu a lor
cerând un miracol chiar astăzi, în
Numele Domnului Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Amos 3:3;
Matei 18:20

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Tesaloniceni
1:1-2:16
Isaia 54-56
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 5:1-14
Ezechiel 5-6

Note

LUNI

13

Susţine programarea binelui în
tine

Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu
sare, ca să ştiţi cum trebuie să-i răspundeţi fiecăruia
(Coloseni 4:6).

V

ersetul nostru tematic subliniază valoarea şi
importanţa comunicării edificatoare şi pline
de har. Tu trebuie să îţi foloseşti limba în mod corect.
Spune ce trebuie despre alţii. Nu spune cuvinte care să
îi rănească pe cei cu care, sau despre care vorbeşti.
Când rosteşti cuvinte care îi rănesc pe cei cu
care, sau despre care vorbeşti, tu îţi distrugi, de fapt,
programarea ta de a face bine. Motivul pentru care se
întâmplă aceasta constă în faptul că Dumnezeu ne-a
trimis pe pământ tocmai pentru a-i edifica şi a-i ajuta
pe semenii noştri, fiind expresia neprihănirii, bunătăţii
şi harului Său faţă de ei. De aceea, atunci când alegem
să îi rănim pe alţii, noi afectăm programarea noastră de
a face bine şi neprihănirea lui Dumnezeu din noi; apoi,
viaţa noastră merge în direcţie greşită şi ne întrebăm de
ce lucrurile nu funcţionează aşa cum ar trebui.
O dată, în Biblie, Aaron şi Maria, sora lui Moise,
au vorbit împotriva lui Moise: „Maria şi Aaron au
vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene
pe care o luase el de nevastă; căci luase o femeie
etiopiană. Şi au zis: «Oare numai prin Moise vorbeşte
Domnul? Nu vorbeşte oare şi prin noi?» Şi Domnul a
auzit-o” (Numeri 12:1-2). Lui Dumnezeu nu I-a plăcut ce
au făcut ei (Numeri 12:6-9). Rezultatul a fost că Maria

s-a îmbolnăvit de lepră, din cauza
cuvintelor de judecată rostite
împotriva lui Moise.
Ar trebui să fii atent la
cuvintele pe care le rosteşti şi cum
le spui, în special dacă sunt despre
lucrătorii lui Dumnezeu. Fiind
născut din nou, tu ai înţelepciunea
lui Dumnezeu în duhul tău, care
să te ghideze să vorbeşti corect,
întotdeauna aliniat la voia perfectă
a lui Dumnezeu.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Tesaloniceni
2:17-3:13
Isaia 57-58
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 6:1-10
Ezechiel 7

Note

| Rugăciune
Dragă Tată, înţelepciunea Ta este
activată în mine şi astăzi; este în
inima mea şi în cuvintele mele!
Prin cuvintele pe care mă inspiri
să le spun, viaţa multora va fi
transformată, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 2:16;
1 Petru 3:10

MARȚI

14

Onoarea şi măreţia vin de la
Dumnezeu

De la Tine vine bogăţia şi slava, Tu stăpâneşti peste tot,
în mâna Ta este tăria şi puterea, şi mâna Ta poate să
mărească şi să întărească toate lucrurile
(1 Cronici 29:12).

D

avid a făcut declaraţia din versetul nostru
tematic în ultimele zile ale vieţii lui, când era
înaintat în vârstă. El vorbea cu Dumnezeu în rugăciune
şi a zis: „O Doamne, de la Tine vine şi bogăţia şi slava...”
Vedem în această rugăciune de unde vin bogăţiile şi
slava: de la Dumnezeu.
David era un om al onoarei. Profetul Samuel îl
unsese şi el ştia că va deveni rege al Israelului. A început
să înveţe despre ungerea Duhului lui Dumnezeu şi
despre funcţia şi îndatoririle unui rege. El a studiat
aceste lucruri şi s-a comportat într-un mod care i-a
plăcut lui Dumnezeu, chiar şi atunci când a fost încercat
(2 Timotei 2:15).
Una dintre aceste ocazii a fost atunci când Regele
Saul, vrând să îl omoare pe David, a pornit în urmărirea lui
însoţit de trei mii de soldaţi. David a avut oportunitatea
de a-l ataca pe Saul, însă nu a făcut-o, pentru că ştia că
astfel nu l-ar fi dezonorat doar pe Saul, ci şi ungerea,
deoarece Saul fusese uns de Dumnezeu. Chiar şi atunci
când a tăiat colţul hainei lui Saul pentru a-i demonstra
că a fost suficient de aproape pentru a-i face rău, i-a
părut rău şi I-a cerut lui Dumnezeu să îl ierte (1 Samuel
24:5). În faţa lui era un om care îl vâna şi care îl voia
mort; cu toate acestea, el a ales să îl onoreze, pentru că

David era un om al onoarei şi ştia
de unde venea aceasta. Ştia că nu
regele îl putea face mare, ci numai
Dumnezeu.
În Psalmul 75:6-7, David a
mai spus: „Căci nici de la Răsărit,
nici de la Apus, nici din pustiu nu
vine înălţarea. Ci Dumnezeu este
Cel ce judecă...” Nici un om, nici o
funcţie sau oportunitate naturală
nu te pot face măreţ; această
putere nu se află decât în mâinile
lui Dumnezeu. Tu eşti un om de
onoare. Aşa că învaţă să umbli în
onoare, pentru că te-ai născut în
onoare. Este viaţa ta; este locul
în care trăieşti şi lucrul pe care
trebuie să îl dai.

| Proclamaţie
Doamne scump, sunt recunoscător
pentru destinul măreţ pe care îl am
în Tine. Tu m-ai născut în măreţie
şi onoare şi de aceea îi onorez pe
ceilalţi, recunoscând că şi ei fac
obiectul iubirii Tale. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 3:16;
Psalmul 71:21

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Tesaloniceni
4:1-18
Isaia 59-60
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 6:11-20
Ezechiel 8-9

Note

Aplicaţia de ştiri
LoveWorld News

O

modalitate rapidă şi distractivă de a fi la curent cu tot
ce se întâmplă în comunitatea Believers’ Loveworld
(„Lumea de dragoste a credincioşilor,” n.tr.).
Informează-te cu privire la principalele evenimente şi la
cele mai fascinante întâmplări de pe tot cuprinsul dragii
noastre misiuni. Urmăreşte reportaje de ştiri actualizate,
galerii foto şi video, chiar şi în timp ce te deplasezi. Postează
comentarii şi schimbă impresii cu familia şi cu prietenii.
Iată câteva comentarii din partea utilizatorilor:
„Foarte tare aplicaţie, cu ultimele ştiri de misiune! Îmi place
mai ales pentru că citirea titlurilor şi a relatărilor este foarte
facilă.”
Princewill N.
„Cea mai bună aplicaţie dacă vrei să ţii pasul cu activităţile
comunităţii BLW”
Stanford M.
Alătură-te distracţiei
Dacă ai întrebări sau reacţii cu privire la aplicaţie, trimite un
email pe adresa: tips@loveworldnews.com
De asemenea, poţi să trimiţi întâmplări, articole,
fotografii, sau videoclipuri de la evenimente de interes ale
adunării locale sau ale grupului tău tot la adresa: tips@
loveworldnews.com
Necesită Android. 2.3.3 sau mai nou.

N O T E

NOTE

MIERCURI

15

Dimensiunile iubirii
Aşa încât Cristos să locuiască în inimile voastre prin
credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă
în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii
care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea;
şi să cunoaşteţi dragostea lui Cristos care întrece orice
cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui
Dumnezeu (Efeseni 3:17-19).

V

ersetul nostru tematic ne arată patru
dimensiuni ale dragostei lui Dumnezeu:
lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea dragostei
Lui. Cât de departe merge dragostea ta? Îi poţi tu iubi pe
cei mai răi păcătoşi? Pe cei care se confruntă cu cele mai
mari eşecuri? Poate fi dragostea ta întinsă la nesfârşit?
Odată Petru L-a întrebat pe Isus: „Doamne, de câte
ori să îl iert pe fratele meu când va păcătui împotriva
mea? Până la şapte ori?” Răspunsul Domnului a fost
cu adevărat provocator; El a spus: „Eu nu-ţi zic până la
şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte” (Matei
18:22). Aceasta înseamnă de patru sute nouăzeci de ori
pe zi. Imaginează-ţi că cineva te răneşte de atâtea ori
într-o zi; Domnul spune: „Iartă!”
Apostolul Pavel a avut o mărturie impresionantă
în 1 Timotei 1:13-14. El spune că era un hulitor,
un prigonitor şi un batjocoritor, însă a primit harul
Domnului. Dragostea Lui l-a ajuns şi l-a salvat de pe
calea distrugerii. Cât de departe ajunge dragostea ta?
Cât de mult poţi ierta?

Dragostea
nu
renunţă
niciodată; nu se mânie uşor, şi nici
nu ţine cont de insultele altora.
Iartă de atâtea ori de cât este
provocată. Nu cunoaşte limite. Nu
este de mirare că Pavel a trebuit să
se roage ca oamenii să înţeleagă
infinita şi necondiţionata dragoste
a lui Dumnezeu. Această revelaţie
te va schimba pentru totdeauna
şi îţi va da o îndrăzneală şi o
încredere de neclintit.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Tesaloniceni
5:1-28
Isaia 61-63
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 7:1-10
Ezechiel 10-11

Note

| Proclamaţie
Cristos locuieşte în inima mea
prin credinţă. Sunt înrădăcinat şi
fundamentat în dragoste şi astfel
sunt capabil să înţeleg iubirea
infinită, intimă şi necondiţionată a
lui Dumnezeu. Aşa că sunt plin de
toată plinătatea lui Dumnezeu, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 13:1-13

JOI

16
Abundenţă de har
Căci dacă prin greşeala unuia moartea a domnit prin
unul; cu mult mai mult, cei ce primesc abundenţă de
har şi din darul dreptăţii vor domni în viaţă prin unul,
Isus Cristos (Romani 5:17, versiunea Fidela).

U

nii oameni citează Romani 5:17 astfel: „cei
ce primesc abundenţa harului...” Aşa este
redat în unele traduceri; este introdus articolul hotărât
pentru termenul „abundenţă,” însă acesta nu ar trebui
să apară. O citire corectă este „abundenţă de har.” Există
o diferenţă.
Când Biblia spune „abundenţă de har,” se referă la
o revărsare de sus. Însă depinde de tine cât har vrei să
primeşti. Acesta este motivul pentru care nu ar trebui să
spună „abundenţa harului,” pentru că nu este definită
cantitativ. Unii au primit mai mult har decât alţii, şi,
după cum spune Biblia, (El) „... ne dă un har şi mai
mare...” (Iacov 4:6). Responsabilitatea lui Dumnezeu
este să reverse mai mult har, în timp ce a noastră este
să îl primim!
Următoarea parte a versetului tematic spune:
„... şi din darul dreptăţii.” Această construcţie este
articulată hotărât, deoarece darul neprihănirii (al
dreptăţii) este acelaşi, pentru toţi. Toţi am primit acelaşi
dar al neprihănirii, şi nimeni nu este mai neprihănit ca
altul: „şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care
vine prin credinţa în Isus Cristos, pentru toţi şi peste
toţi cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire” (Romani
3:22).

Aşa că toţi cei ce primesc
abundenţă de har şi darul
neprihănirii, vor domni ca regii în
viaţă! Cum vei şti că domnesc? Îi vei
auzi declarând cuvinte de putere!
„Pentru că vorba împăratului
are putere...” (Eclesiastul 8:4).
Dacă resimt vreo durere în trupul
lor, în loc să se plângă, ei declară:
„Pleacă, în Numele lui Isus!” Ei
domnesc peste dureri, peste boli,
peste infirmităţi, peste demoni şi
peste orice circumstanţe. Aleluia!

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

2 Tesaloniceni
1:1-12
Isaia 64-66
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 7:11-28
Ezechiel 12-13

Note

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
harul bogat pe care l-am primit
şi pentru darul neprihănirii. Mă
întăresc în acest har supranatural
pe care l-ai turnat din belşug peste
mine, pentru a excela, pentru a
prospera şi a progresa. Astfel,
binecuvântările Tale divine şi
promovările sunt evidente în viaţa
mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 4:7;
2 Timotei 2:1

VINERI

17
Mai înţelept decât Solomon
Şi voi, prin El, sunteţi în Cristos Isus. El a fost făcut
de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire,
sfinţire şi răscumpărare (1 Corinteni 1:30).

Î

nţelepciunea extraordinară a lui Solomon şi
strălucirea lui i-au inspirat pe mulţi oameni din
vremea lui şi i-au lăsat uimiţi. El era celebrat ca fiind cel
mai înţelept om care a trăit vreodată, până la Isus. Biblia
spune că tot Israelul îl respecta şi îl admira pe Solomon
datorită manifestării înţelepciunii lui Dumnezeu în viaţa
lui: „Tot Israelul a auzit de hotărârea pe care o rostise
împăratul. Şi s-au temut de împărat, căci au văzut că
înţelepciunea lui Dumnezeu era în el, povăţuindu-l în
judecăţile lui” (1 Împăraţi 3:28).
Cum şi-a primit Solomon înţelepciunea?
Dumnezeu i-a dat-o; şi a făcut-o prin cuvinte. El i-a
spus lui Solomon: „Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi
pricepută...” (1 Împăraţi 3:12); aceasta a fost tot. El
nu a încercat să „repare” nimic din capul lui Solomon
pentru a-l face înţelept; nici nu l-a atins. El doar a rostit
cuvintele, iar Solomon a crezut şi a început să manifeste
înţelepciunea.
Însă când a venit Isus, El a spus: „Unul mai înţelept
decât Solomon este aici,” referindu-Se la Sine (Matei
12:42; Luca 11:31). Biblia spune în versetul tematic că
Isus „a fost făcut de Dumnezeu înţelepciune pentru
noi,” adică Isus Cristos este Înţelepciunea ta. Aceasta
te face şi pe tine „mai înţelept decât Solomon.” Tu ai

„phronesis” (termen grecesc),
adică înţelepciunea celui drept;
înţelepciune practică; o atitudine
mentală stabilă sau o programare
a minţii de a raţionaliza, de a
răspunde, de a interpreta situaţii
şi de a se purta cu excelenţă!
Dumnezeu nu ţi-a spus
aceasta doar prin Duhul Sfânt,
ci a şi scris în Scriptură că El te-a
făcut înţelept! Cristos a devenit
înţelepciunea ta desăvârşită.
Acest nivel e mult mai măreţ
decât ce a avut Solomon. Tu ai
excelenţă pentru că eşti plin de
Duhul Sfânt. Conştientizează acest
lucru. Înţelepciunea nu este doar
văzută şi auzită în tine, tu eşti
întruchiparea înţelepciunii, pentru
că ai fost născut după imaginea lui
Cristos, în care sunt ascunse toate
comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei
(Coloseni 2:3).

| Proclamaţie
Cristos este înţelepciunea mea. Eu
am o minte excelentă; tot ce fac
iese bine, pentru că trăiesc în voia
lui Dumnezeu, îndrumat, păzit şi
promovat de această înţelepciune.
Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 2:6;
Coloseni 1:27

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

2 Tesaloniceni
2:1-17
Ieremia 1-2
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 8:1-13
Ezechiel 14-15

Note

SÂMBĂTĂ

18

Administrează-ţi mintea
pentru a produce excelenţă

Prin urmare, vă îndemn fraţilor, prin îndurarea lui
Dumnezeu, să vă aduceţi trupurile voastre ca o jertfă
vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o
închinare duhovnicească din partea voastră! Nu vă
conformaţi acestui veac, ci lăsaţi-vă transformaţi
prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteţi discerne
voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi desăvârşită
(Romani 12:1-2, versiunea NTR).

Ş

tiai că îţi poţi controla mintea? Aceasta înseamnă
reînnoirea minţii. Poţi să-ţi accesezi mintea şi să
descoperi ce „dosare” trebuie „şterse” şi ce „programe”
trebuie „descărcate şi instalate.” Tu poţi determina ce
schimbări să faci în structura gândirii tale; aceasta este
administrarea minţii; este un principiu fundamental pentru
a-ţi creşte valoarea, a-ţi multiplica succesul, şi a-ţi creşte
statutul.
Locul în care te afli astăzi este rezultatul funcţionării
minţii tale. Personalitatea ta este expresia minţii tale şi,
în calitate de creştin, tu trebuie să înveţi să îţi controlezi
mintea. Dacă nu îţi administrezi mintea, ea va continua
să îţi dea lucrurile pe care le-a înmagazinat deja, fie bune,
fie rele. Uneori oamenii se întreabă: „Ce mai pot face?
Am încercat din greu să fac aceasta; m-am rugat şi am
postit; am făcut aceasta şi aceasta, şi tot nu am reuşit.”
Administrează-ţi mintea.
Versetul nostru tematic spune: „... lăsaţi-vă
transformaţi prin reînnoirea gândirii voastre, ca să
puteţi discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi

desăvârşită.” Aceasta înseamnă
că tu ai responsabilitatea de
a-ţi administra mintea pentru
a produce excelenţă. Aceasta
aşteaptă Dumnezeu de la tine; El
te instruieşte astfel pentru că deja
a pus în tine abilitatea necesară
acestui scop. Viaţa ta: cum trăieşti,
ce faci, caracterul cuvintelor tale,
totalitatea
personalităţii
tale,
reprezintă expresia minţii tale.
Ce schimbări vrei să faci?
Ce anume vrei mai mult în viaţa
ta şi care sunt lucrurile la care vrei
să renunţi? Poţi face aceasta prin
reînnoirea minţii tale cu Cuvântul lui
Dumnezeu şi sincronizând gândurile
tale cu Duhul lui Dumnezeu. Biblia
spune că aşa cum gândeşte un om
în inima lui, aşa este el (Proverbe
23:7). Tu preiei caracterul gândurilor
tale; de aceea, administrează-ţi
mintea pentru a produce excelenţă.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
abilitatea pe care mi-ai dat-o
de a-mi administra mintea. Îmi
reînnoiesc mintea cu Cuvântul Tău
în fiecare zi, pentru a deveni tot ce
m-ai destinat să fiu şi să împlinesc
voia Ta desăvârşită. Duhul meu
produce excelenţă şi astăzi, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 2:16;
Filipeni 4:8

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

2 Tesaloniceni
3:1-18
Ieremia 3-4
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 9:1-10
Ezechiel 16

Note

DUMINICĂ

19

Cultivă un caracter excelent
Ruben, tu, întâiul meu născut, puterea mea şi pârga
tăriei mele, întâiul în vrednicie şi întâiul în putere,
năvalnic ca apele – tu nu vei mai avea întâietatea!
Căci te-ai suit în patul tatălui tău, mi-ai spurcat patul,
suindu-te în el (Geneza 49:3-4).

E

ste posibil ca cineva să aibă un mare talent sau
să fie înzestrat cu o mare iscusinţă, însă atunci
când este nevoie de acel talent, persoana respectivă să nu
fie aleasă, pentru că nu are un caracter potrivit. Dacă îţi
edifici mintea şi îţi dezvolţi structurile mentale potrivite,
mai devreme sau mai târziu le vei vedea manifestările în
personalitatea ta. În acest context, „structură mentală”
nu înseamnă imaginaţie sau raţionament, ci atitudini pe
care le-ai cultivat de-a lungul anilor, şi care îţi controlează
acţiunile.
De exemplu, cineva poate avea o voce bună, însă
nu poate face muzică bună. Nu din cauză că vocea lui nu
este fantastică, ci pentru că nu a fost antrenat şi disciplinat
pentru a-şi folosi darul la capacitate maximă. În versetul
tematic citim despre Ruben. Caracterul şi abilitatea lui
au intrat în coliziune. El a fost începutul puterii lui Iacov,
excelenţa înţelepciunii lui. Aceasta înseamnă că Iacov a
investit foarte mult în el, însă el a fost năvalnic ca apele;
de aceea nu avea să exceleze.
Cuvântul „năvalnic” provine din traducerea
termenului ebraic „Pachaz,” care înseamnă a fi de
nestăpânit, indisciplinat. Ruben era nestatornic ca apa

înspumată. El avea abilitatea de
a fi cineva cu influenţă şi prosper,
însă caracterul lui l-a împiedicat să
exceleze.
Un caracter excelent îţi dă
abilitatea de a prelua mai multe
sarcini datorită performanţei.
Aceasta înseamnă că oamenii se
pot baza pe tine, iar atunci când
este nevoie de o inovaţie, se
gândesc imediat la tine. Însă există
şi oameni la care nu se gândeşte
nimeni să le ofere responsabilităţi,
pentru că nu se poate conta pe ei.
Devino cea mai bună versiune
a ta, cultivându-ţi un caracter bun.
Înăuntrul tău sunt comori ascunse;
tu ai venit în această lume cu o
personalitate unică. Tu ai ceva ce
nimeni din întreaga lume nu mai
are; de aceea este important să îţi
găseşti locul şi cea mai bună parte
a particularităţii tale.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
investiţia Cuvântului Tău în mine
şi pentru antrenamentul pe care
îl primesc prin Duhul, care m-au
ajutat să îmi formez un caracter
excelent. Recunosc şi fructific harul
Tău din mine, de a face mai mult şi
de a atinge noi niveluri de măreţie,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 119:9; Daniel 6:3;
Faptele Apostolilor 20:32

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Timotei 1:1-20
Ieremia 5-6

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 9:11-28
Ezechiel 17

Note

LUNI

20

Crede în ceea ce El te-a
făcut să fii

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie
împărătească, un neam sfânt, un popor pe care
Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să
vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din
întuneric la lumina Sa minunată (1 Petru 2:9).

O

bservă descrierea noastră din versetul
tematic: noi suntem speciali, suntem regali;
am fost aleşi să fim expresia neprihănirii lui Dumnezeu
şi manifestarea slavei Lui pe pământ. Noi suntem ce
are Dumnezeu mai bun. El a pus foarte multe lucruri în
duhul nostru, pentru a binecuvânta lumea.
În Geneza 12:2, El i-a spus lui Avraam: „Voi face din
tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un
nume mare şi vei fi o binecuvântare.” Tu eşti sămânţa lui
Avraam, pentru că Biblia spune: „Şi, dacă sunteţi ai lui
Cristos, sunteţi «sămânţa» lui Avraam...” (Galateni 3:29).
Aşa că tu nu eşti doar binecuvântat, ci şi o binecuvântare.
Tu porţi binecuvântarea cu tine. Tot ce atingi este
binecuvântat; la fel sunt toţi cei care au legătură cu tine.
Meditează un moment la moştenirea şi la atributele
tale în Cristos. Biblia spune că tu eşti capodopera lui
Dumnezeu (Efeseni 2:10), lucrarea Lui – creat pentru
excelenţă. Tu ai fost echipat complet cu toate lucrurile de
care ai nevoie pentru a trăi o viaţă victorioasă, pentru a
fi un succes răsunător. Aşa că nu încerca să fii altcineva.
Fii satisfăcut de ceea ce eşti şi de faptul că Dumnezeu te
iubeşte şi este bucuros să te aibă.

Mai mult, continuă să semeni
seminţe bune – cuvinte bune –
în personalitatea ta; ascultă şi
însuşeşte-ţi doar cuvintele care te
inspiră şi îţi consolidează siguranţa
identităţii tale în Cristos. Dumnezeu
este convins de calitatea lucrării pe
care a făcut-o. El ştie adevărata ta
valoare şi abilităţile tale. El ştie că
nimic nu îţi este imposibil. El te-a
poziţionat deasupra bolii, maladiilor,
sărăciei, eşecului, morţii şi diavolului.
El te-a făcut indestructibil, pentru
că a spus că orice armă făurită
împotriva ta va fi fără putere (Isaia
54:17).
Crede aceste adevăruri şi
trăieşte conform lor, ca să poţi trăi
la potenţial maxim şi să devii tot ce
te-a menit El să fii.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că
m-ai făcut special; sunt bucuros să
ştiu că sunt unic şi să înţeleg tot ce
m-ai făcut în Isus Cristos. Mă predau
Ţie pentru a împlini voia Ta perfectă
pentru viaţa mea, spre slava Ta, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 2:10;
2 Corinteni 5:21

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Timotei 2:1-15
Ieremia 7-8

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 10:1-18
Ezechiel 18-19

Note

MARȚI
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Îl slujim pe Dumnezeu din
duhul nostru

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

B

iblia ne învaţă că omul este duh; el are un
suflet şi locuieşte într-un trup. El relaţionează
cu domeniul spiritual prin duhul său, care este domeniul
adevăratei sale existenţe. Prin trup relaţionează cu lumea
fizică, materială, iar cu sufletul se conectează la domeniul
intelectual.
Mulţi oameni nu au înţeles niciodată diferenţa
dintre minte şi duh; ei cred că mintea este duhul, dar
cele două nu sunt unul şi acelaşi lucru. Atunci când ai fost
născut din nou, nu mintea sau trupul tău au fost născute
din nou, ci duhul tău. Biblia spune: „... căci dacă este
cineva în Cristos, este o făptură nouă” (2 Corinteni 5:17).
Aici este vorba despre duhul tău, care este în Cristos.
Duhul tău este adevărata ta persoană. Duhul tău este
omul dinăuntru, cel care relaţionează cu Dumnezeu.
Domnul Isus a spus că Dumnezeu este Duh, şi
că cei ce I se închină trebuie să I se închine în Duh şi în
adevăr. Aceasta înseamnă pur şi simplu să I te închini
lui Dumnezeu din inimă şi în conformitate cu Cuvântul,
care este adevărul. Tot astfel noi înţelegem lucrurile lui
Dumnezeu prin duhul nostru. Romani 10:10 spune:
„... căci prin credinţa din inimă (din duh) se capătă
neprihănirea...”
Apoi, pe baza acelei relaţii, ne determinăm mintea
şi simţurile să funcţioneze în aceeaşi direcţie. Astfel
preiei controlul asupra minţii şi sentimentelor tale prin

duhul tău. Aceasta înseamnă că
ceea ce exprimi în afară sub formă
de caracter depinde de condiţia
duhului tău, care este inima ta.
Acesta este motivul pentru
care avem nevoie ca Duhul lui
Dumnezeu să ne îndrume, pentru
că doar Duhul Sfânt poate ajunge
adânc în inima umană şi poate face
schimbările pe care Dumnezeu
le vrea în noi; de la un nivel de
slavă la altul. Duhul lui Dumnezeu
ne ghidează mintea să gândim
către Dumnezeu, să gândim ca
Dumnezeu şi să gândim de la
Dumnezeu. Omul nu poate face
aceasta prin propriile sale forţe,
pentru că simţurile noastre nu sunt
create să relaţioneze cu Dumnezeu;
noi Îl slujim pe El din duhul nostru.

| Rugăciune
Dragă
Tată,
Îţi
mulţumesc
pentru puterea prezenţei Tale
extraordinare în viaţa mea. Îmi
deschid inima şi mintea la Cuvântul
Tău şi mă supun Duhului Sfânt
pentru a fi călăuzit şi poziţionat
pentru excelenţă şi măreţie, pe
măsură ce Te slujesc din duhul meu
în lucrarea Evangheliei, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 1:9;
Ioan 4:23

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Timotei 3:1-16
Ieremia 9-10

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 10:19-39
Ezechiel 20

Note

Biblioteca Digitală Pastor Chris
Biblioteca Digitală Pastor Chris este un magazin virtual
excelent şi plin de resurse care îţi pot îmbogăţi viaţa. Acest
magazin îţi dă acces instant la materialele transformatoare
ale Pastorului Chris Oyakhilome PhD. Folosind posibilităţile
de cumpărare incluse în aplicaţie poţi obţine mesajele
tale preferate, audio sau video, acoperind o gamă largă de
subiecte printre care Vindecare şi Sănătate, Credinţă, Trăire
creştină, Părtăşie cu Duhul Sfânt, Rugăciune, Prosperitate şi
Finanţe, bucurându-te de ele direct pe dispozitivul mobil,
oricând, oriunde, în deplasare!
Mai mult, folosind downloaderul, media library şi playerele
incorporate în aplicaţie, managementul achiziţiilor tale
este mult simplificat; vei avea astfel parte de o experienţă
deosebită!
Poţi primi de asemenea şi notificări speciale cu privire la
fiecare mesaj nou lansat de Pastorul Chris împreună cu alerte
referitoare la diverse oferte speciale, reduceri şi multe altele!
Disponibil pentru: IPad, IPad mini, iPhone, iPod Touch şi toate
dispozitivele care folosesc sistemul de operare Android.
Pentru a descărca vizitaţi:
Apple Store: http://bit.ly/pcdl-ios
GooglePlay Store: http://bit.ly/pcdl-andr
Sau folosiţi codurile QR:

N O T E

NOTE

MIERCURI
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„În toate aceste lucruri...”
Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Cristos?
Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau
foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia,
sau sabia? După cum este scris: „Din pricina Ta
suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte
oi de tăiat.” Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem
mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit
(Romani 8:35-37).

D

rumul tău către succes poate trece prin încercări
şi provocări: inflaţie, recesiune economică,
probleme de sănătate, şomaj, etc. Vestea bună este însă
aceea că nu contează cu ce situaţie te confrunţi în ţara ta;
Cuvântul spune că în toate aceste lucruri suntem mai mult
decât biruitori prin Cristos. Acest adevăr ar trebui să îţi
aducă pace, linişte şi bucurie.
Ştiind că ne vom confrunta cu provocări în această
lume, Domnul Isus ne-a asigurat de victorie atunci când a
zis în Ioan 16:33: „V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace
în Mine. În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am
biruit lumea.” Situaţiile tulburătoare vin de la duşmanul
nostru – diavolul – dar Dumnezeu te-a făcut deja biruitor.
„Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit,
pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este
în lume” (1 Ioan 4:4). Ai fost ridicat deasupra influenţelor
depravate şi corupte ale acestei lumi.
Să citim din nou versetul tematic; spune clar că nici
necazul, nici strâmtorarea, nici persecuţia, nici foametea,
nici lipsa de îmbrăcăminte, nici primejdia sau sabia nu ne pot

separa de dragostea lui Dumnezeu,
pentru că în pofida tuturor acestor
lucruri, suntem mai mult decât
biruitori. Acum, dacă aceasta ar
însemna doar că indiferent cu ce te
confrunţi în lumea aceasta, vei birui,
tot ar fi minunat, dar înseamnă mult
mai mult decât atât. Înseamnă că ai
trecut dincolo de a birui, pentru că ai
biruit deja cu mult timp în urmă – în
Cristos! Tu trăieşti acum în victoria lui
Cristos! Aceasta înseamnă că nu mai
ai cu ce să te lupţi sau ce să încerci
să biruieşti, pentru că ai învins deja.
Nu permite circumstanţelor vieţii
sau situaţiei economice din ţara ta
să te transforme într-o victimă. Ai
fost născut în viaţa victorioasă odată
cu naşterea ta din nou. De aceea,
spune ca apostolul Pavel: „Nici unul
dintre aceste lucruri nu mă mişcă...”
(Faptele apostolilor 20:24, versiunea
Fidela).

| Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
viaţa glorioasă pe care o am
în Cristos! Cel care este mai
mare locuieşte în mine, prin
urmare trăiesc triumfând peste
circumstanţe în deplină împlinire,
bucurie, glorie şi stăpânire!
Domnesc prin Cuvântul Tău,
indiferent de ceea ce simt, văd sau
aud, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 1:2-3;
Psalmul 126:1-2

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Timotei 4:1-16
Ieremia 11-12

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 11:1-16
Ezechiel 21

Note

JOI
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Ce facem în vremuri de
austeritate

Când oamenii sunt doborâţi, atunci vei spune: Va
fi înălţare; şi El îl va salva pe cel umil (Iov 22:29,
versiunea Fidela).

P

rovocările din ziua de astăzi au devenit
enorme, dar în mijlocul inflaţiei şi a creşterii
costului de trai, tu tot poţi să spui: „Atunci când oamenii
sunt doborâţi, eu sunt ridicat.” Atunci când începi să
simţi presiunea recesiunii economice, nu te plânge;
este momentul să pui Cuvântul în aplicare. Intră în
cămăruţa ta şi începe să îţi declari abundenţa în Cristos.
Proclamă că eşti sămânţa lui Avraam, un moştenitor al
lui Dumnezeu şi împreună moştenitor cu Cristos.
După ce proclami suficient Cuvântul lui Dumnezeu
peste situaţia ta, aceste mărturisiri ale credinţei tale îţi
vor domina simţurile şi, atunci când vei fi întrebat: „Cum
îţi mai merge?” vei răspunde: „Lucruri minunate se
întâmplă! Lucruri bune vin în calea mea astăzi!” Aleluia!
Dacă nu rosteşti Cuvântul, sistemul acestei lumi te va
copleşi şi vei fi o victimă în viaţă. Însă dacă ai Cuvântul
Domnului în gura ta, vei străpunge orice barieră din
viaţă.
Un principiu important pe care trebuie să îl înveţi
şi care te va ajuta să creşti financiar este acela de a
învăţa să îţi laşi mintea să năzuiască dincolo de situaţia
economică din jurul tău. Gândeşte-te cât de mare este
Dumnezeu. Gândeşte-te la toată lumea ca fiind a ta,
pentru că exact aşa şi este: „... Toate lucrurile sunt ale
voastre” (1 Corinteni 3:21). Învaţă valoarea disciplinei

de a medita asupra Cuvântului
lui Dumnezeu; aceasta îţi va da o
mentalitate extraordinară, astfel
încât să rămâi netulburat chiar şi
în vremuri de austeritate.
Lasă Cuvântul lui Dumnezeu
să îţi lărgească viziunea. Refuză să
recunoşti lipsa şi nevoia. Priveşte
dincolo de orizont. Bunăstarea ta
trebuie să fie născută din Cuvânt în
pofida oricăror circumstanţe. Isaac
a prosperat în mijlocul condiţiilor
economice potrivnice. Într-o
vreme de foamete, Biblia spune
că el s-a îmbogăţit şi a crescut
până când a ajuns foarte puternic
(Geneza 26). Chiar dacă se pare că
nu există mari comori în ţara ta, la
fel ca Isaac, în mijlocul greutăţilor,
tu poţi avansa şi prospera,
devenind foarte puternic.

| Proclamaţie
Eu avansez şi prosper în toate
aspectele vieţii! Cel care este
mai mare decât toţi locuieşte în
mine şi mă face superior inflaţiei,
nesiguranţei, bolii şi diavolului.
Sunt victorios în Cristos Isus!
Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Iosua 1:9; Efeseni 6:10;
Iov 22:29

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Timotei 5:1-25
Ieremia 13-14

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 11:17-40
Ezechiel 22

Note

VINERI

24
Credinţa ta va învinge
Fiindcă tot ce este născut din Dumnezeu, învinge
lumea; şi aceasta este victoria care învinge lumea:
credinţa noastră (1 Ioan 5:4, versiunea Fidela).

Î

n vremurile în care trăim, foarte multă informaţie
negativă este vehiculată în lume şi aceasta a permis fricii
să se infiltreze în inima celor care nu sunt puternic înrădăcinaţi
în Cuvânt. Domnul Isus a făcut referire la aceasta în Luca 21:2526, când a descris unele dintre semnele zilelor din urmă. El a
zis astfel: „... şi pe pământ va fi strâmtorare mare printre
neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al
valurilor; oamenii îşi vor da sufletul de groază în aşteptarea
lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ...” În Luca 18:8, El
a pus o întrebare foarte interesantă: „... dar când va veni Fiul
Omului, va găsi El credinţă pe pământ?”
Tu trebuie să rămâi statornic în credinţă, indiferent de
provocările şi greutăţile din lume. Refuză să renunţi sau să
cedezi presiunilor vieţii. Cuvântul spune în Efeseni 6:13-16: „De
aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi
împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare după ce veţi
fi biruit totul. Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul,
îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate
cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora,
luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile
arzătoare ale celui rău.”
Cu scutul credinţei ai abilitatea inerentă de a neutraliza
toate (nu doar câteva sau unele) săgeţile arzătoare ale
duşmanului. Atunci când aruncă săgeata fricii către tine, declară:
„Refuz să mă tem, pentru că Cel ce este mai mare locuieşte în

mine!” Sau dacă te atacă cu săgeata
bolii, spune: „Refuz să fiu bolnav; trupul
meu este templul Duhului Sfânt!”
Îţi poţi antrena credinţa astfel
încât să reuşeşti în orice lucru. De
exemplu, în domeniul finanţelor tale,
poţi să îţi observi progresul de la un nivel
la altul. Imaginează-ţi că, acţionând prin
credinţă, ai spus că vei primi o anumită
sumă în decurs de o săptămână, însă
nu ai primit-o decât după o lună. Nu te
condamna, ci spune: „Data viitoare are
să fie mai bine.” Apoi acordă mai multă
atenţie studierii Cuvântului şi meditării
asupra lui şi pune-ţi credinţa în acţiune
cu fiecare ocazie. Aşa îţi antrenezi
credinţa să crească şi să împlinească
lucruri şi mai mari. Acest principiu nu
se aplică doar la finanţele tale, ci este
valabil în fiecare aspect al vieţii tale. Îţi
poţi antrena credinţa prin Cuvânt ca să
biruiască dincolo de orice provocări şi
adversităţi ale vieţii.

| Rugăciune

Doamne scump, Îţi mulţumesc pentru
credinţa care biruieşte lumea. Pe
măsură ce îmi voi demonstra şi astăzi
credinţa, circumstanţele mi se vor
supune, obstacolele vor fi eliminate
şi voi umbla în bunăstare şi în victorii
supranaturale. Îmi exercit stăpânirea
asupra bolii şi sărăciei, asupra eşecului
şi a elementelor acestei lumi, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 5:4; Proverbe 18:21;
Marcu 11:23

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Timotei 6:1-21
Ieremia 15-16

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 12:1-13
Ezechiel 23

Note

SÂMBĂTĂ

25

Fii harnic
Vezi tu un om harnic în ocupaţia lui? El va sta în
picioare înaintea împăraţilor; nu va sta în picioare
înaintea celor neînsemnaţi
(Proverbe 22:29, versiunea Fidela).

H

ărnicia este abilitatea de a acorda atenţie şi
consecvenţă pentru a obţine excelenţa în
orice circumstanţă. Înseamnă a trata orice situaţie cu
gradul de migală corespunzător. Eşti harnic, sau diligent,
atunci când te angajezi cu dedicare şi perseverenţă în
transformarea viziunii în realitate. Acestea sunt cele
două elemente ale diligenţei sau hărniciei: dedicare şi
perseverenţă. Domnul Se aşteaptă să acţionăm aşa în tot
ceea ce ne porunceşte să facem.
O persoană harnică implică tot ce are mai bun
în ceea ce face şi acordă atenţie detaliilor ca să obţină
perfecţiunea. Atunci când eşti diligent, Dumnezeu
te promovează şi te duce într-un loc de influenţă şi
autoritate. Aceasta este ceea ce citim în versetul tematic:
vei sta înaintea regilor, nu înaintea oamenilor de rând.
Gândeşte-te la regele David: diligenţa şi
credincioşia lui în a paşte „puţinele oi” ale tatălui său (1
Samuel 17:28) au lucrat în el antrenamentul şi experienţa
necesară, pavând astfel calea către înfrângerea lui Goliat.
Astfel el a ajuns campionul Israelului.
Citeşte despre el în 1 Samuel 17 şi vei realiza cât
de harnic era în îndeplinirea sarcinilor încredinţate.
Atunci când tatăl lui l-a trimis pe câmpul de luptă ca să
întrebe ce mai fac fraţii săi, Biblia precizează faptul că

David a lăsat oile cu un păstor (1
Samuel 17:20). Nu a zis: „Ei bine, e
vorba doar de un drum scurt, mă
voi întoarce imediat” şi a fugit, nu.
A găsit pe cineva care să aibă grijă
de oi cât timp era plecat; aceasta
înseamnă să fii diligent. Nu e de
mirare faptul că a fost ales rege al
Israelului.
Dacă
studiezi
profilul
oamenilor de succes din lume,
indiferent de domeniul de
activitate, vei descoperi un factor
comun în viaţa lor – diligenţa. Este
un ingredient vital al succesului
pe care trebuie să îl practici, atât
în viaţa personală, cât şi în cele
spirituale. Fii harnic în rugăciune, în
studierea Cuvântului şi în părtăşia
cu Duhul Sfânt. Acestea te vor
îmbogăţi spiritual; vei deveni plin
de succes în duhul tău, acolo unde
se găseşte adevăratul succes.

| Proclamaţie
Sunt un om harnic! Sunt meticulos,
perseverent şi hotărât pentru a
asigura excelenţa în tot ceea ce
fac! Mă angajez până la cel mai mic
detaliu pentru a transforma fiecare
viziune în realitate. Sunt un bun
administrator al lui Cristos, credincios
Cuvântului Său şi părtăşiei Duhului
Sfânt! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 10:4;
2 Corinteni 8:7

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

2 Timotei 1:1-18
Ieremia 17-18

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 12:14-29
Ezechiel 24

Note

DUMINICĂ

26

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

Î

ncă de la începutul lucrării Sale, Domnul Isus a
umblat în strânsă părtăşie cu Duhul Sfânt. El nu
a făcut nimic fără Duhul Sfânt. În versetul tematic, El Se
referă la Duhul Sfânt ca fiind Tatăl care locuieşte în El,
pentru ca imediat să facă distincţie de Tatăl din ceruri:
„Eu Mă duc la Tatăl” (Ioan 14:12). În Ioan 5:19, El a zis:
„... Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât
ce Îl vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul
întocmai.” Isus era în Tatăl şi Tatăl era în Isus prin Duhul
Sfânt şi tot Duhul Sfânt era Cel care făcea „lucrările Lui”
(Faptele apostolilor 10:38). Aceasta este o realitate pe
care trebuie să o recunoşti în viaţa ta de creştin.
Duhul Sfânt din tine este cheia succesului
extraordinar şi absolut. Nici unul dintre cei care au
umblat cu El, după cum spune Scriptura, nu a fost învins
vreodată; nici unul nu a fost un eşec. Toţi cei care L-au
primit au căpătat pricepere şi au devenit campioni. Mulţi
dintre cei care formează Biserica de azi trebuie să ştie
sigur cine este Duhul Sfânt şi care este lucrarea Lui în
viaţa lor. El Însuşi este Dumnezeu. El este puterea activă
a Dumnezeirii. A-L avea în tine înseamnă a fi făcut pentru
viaţă.
Dacă L-ai primit pe Duhul Sfânt să locuiască
în tine, rămâi constant în părtăşie cu El. Ascultă-L şi

acţionează pe baza Cuvântului Său.
Conştientizează faptul că El este
o Persoană şi că locuieşte în tine,
împreună cu duhul tău. Dacă ştiu
ceva sigur, este părtăşia mea cu
Duhul Sfânt; acesta este secretul
siguranţei mele. Atunci când stau
în părtăşie cu El, limitările mele
sunt îndepărtate; sunt conştient
de faptul că El m-a făcut victorios şi
învingător în viaţă.
Umblând în părtăşie cu Duhul
Sfânt, trebuie să realizezi faptul
că El te înţelege mai mult decât te
înţelegi tu însuţi. El ştie cum să te
ia, cum să pună problema şi cum să
Se ocupe de tine. Nimic din ceea ce
eşti nu I se pare străin sau ciudat.
El este mai pasionat de succesul
tău decât ai putea fi tu vreodată.
Doar supune-te Lui în tot ceea te
îndeamnă să faci, iar viaţa ta va fi
un exemplu al lucrării Harului care
îi va inspira şi îi va motiva pe mulţi.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că
m-ai adus într-o asemenea unire
şi părtăşie cu Duhul Sfânt. Sub
călăuzirea Sa, umblu şi astăzi în voia
Ta absolută şi în moştenirea mea
glorioasă în Cristos. Înţelepciunea
Sa se exprimă şi astăzi prin mine, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 6:17; Romani 8:14;
Romani 8:9

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

2 Timotei 2:1-26
Ieremia 19-22

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Evrei 13:1-25
Ezechiel 25-26

Note

LUNI

27
Păzeşte-ţi inima
Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies
izvoarele vieţii (Proverbe 4:23).

T

ot ceea ce a planificat Dumnezeu pentru viaţa ta,
tot ceea ce vei deveni vreodată, este în inima ta.
De aceea El vrea să îţi păzeşti inima cu atenţie, mai mult
decât orice. Aceasta înseamnă că trebuie să filtrezi cu
conştiinciozitate tot ceea ce intră în inima ta.
Gândeşte-te la sămânţa de portocală; acea sămânţă
conţine tot potenţialul unui portocal. Atunci când o pui în
mediul potrivit, va face rădăcini, tulpină, ramuri, frunze şi, în
final, numeroase portocale, cu multe alte seminţe în ele. Un
potenţial extraordinar este programat într-o mică sămânţă.
Acum, Dumnezeu spune să îţi păzeşti inima cu
vigilenţă, pentru că există lucruri care pot pătrunde în ea şi
pot altera sau distruge ceea ce El a programat pentru bine şi
excelenţă în tine. Pe de altă parte, sunt lucruri care pot intra
în inima ta ca să catalizeze, să potenţeze şi să susţină toate
lucrurile glorioase pe care El le-a programat deja în viaţa ta.
Scopul lui Dumnezeu în viaţa ta este programat în inima ta.
Tot ceea ce vei fi vreodată, oriunde vei merge şi tot ce vei
face vreodată ca să-L slujeşti pe Dumnezeu în viaţa ta, toate
acestea au fost programate în inima ta – în duhul tău – şi
El ţi-a dat responsabilitatea de a face tot ce este necesar
pentru a-ţi păstra inima aşa.
Din moment ce El îţi spune specific că trebuie să pui
o strajă în inima ta, înseamnă că problemele pot apărea
prin gânduri. Pot veni prin simţuri şi pot călători apoi prin
gânduri, pentru că mintea este poarta duhului. Astfel, orice

informaţie care vine prin mintea
ta trebuie scanată şi filtrată. Dacă
permiţi ca informaţii alterate să intre
în inima ta, vei trăi o viaţă diferită
de ceea ce a planificat Dumnezeu
pentru tine. Astfel ajung oamenii să
comită crime şi să trăiască o viaţă
groaznică, încercând apoi să dea vina
pe alţii pentru nefericirea lor. Tu eşti
arhitectul vieţii tale.
Ceea ce a programat
Dumnezeu în tine îţi este revelat
prin Cuvântul Său. Cuvântul
Său în tine te va schimba şi va
distruge orice informaţie contrară,
împiedicând-o să prindă rădăcini
în inima ta. Aşadar, îngrijeşte-ţi
inima; controleaz-o prin Cuvântul
lui Dumnezeu! Refuză să accepţi
gânduri şi roade ale imaginaţiei
care nu sunt conform naturii, voii şi
scopului lui Dumnezeu.

| Rugăciune
Cuvântul Tău este o candelă
pentru picioarele mele şi o lumină
pe cărarea mea. Sunt călăuzit
totdeauna de Cuvântul Tău în
toate lucrurile. Dumnezeu mi-a
programat duhul pentru excelenţă
şi pentru măreţie şi, pe măsură ce
meditez asupra Cuvântului Său,
viaţa mea se aliniază la standardele
Sale, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 119:105;
Faptele Apostolilor 20:32

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

2 Timotei 3:1-17
Ieremia 23-25

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Iacov 1:1-27
Ezechiel 27

Note

MARȚI

28

Voia şi scopul Lui sunt
exprimate în Scriptură

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

V

oia, natura şi scopul lui Dumnezeu sunt
revelate în Cuvântul Său. A neglija Cuvântul
înseamnă a fi în întuneric în ceea ce priveşte voia Tatălui
şi modul în care vrea El să trăieşti. Acesta este motivul
pentru care trebuie să cunoşti Cuvântul tu însuţi. El a zis:
„Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă.” Este vorba
despre cunoştinţa Cuvântului lui Dumnezeu. Astfel,
dacă oamenii lui Dumnezeu eşuează în viaţă, aceasta se
întâmplă pentru că ei rămân în necunoştinţă, nu pentru
că este lipsit de putere Cuvântul Său. Isus a spus: „... aţi
desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră”
(Marcu 7:13).
Oamenii care trăiesc bazându-se pe tradiţii şi
pe înţelepciunea omenească fac Cuvântul fără efect
în viaţa lor; ei scurtcircuitează puterea Cuvântului lui
Dumnezeu, făcându-l neproductiv pentru ei. Cuvântul
lui Dumnezeu are putere întotdeauna, însă îşi pierde
eficacitatea în viaţa celui care încearcă să îl înţeleagă
raţional, folosindu-se de informaţia sau cunoştinţa
umană.
Lasă Cuvântul să devină standardul tău şi „sistemul
tău de control” în creşterea ta de la un nivel de glorie
la altul. Trebuie să faci aceasta ca să devii bărbatul sau
femeia care te-a destinat Dumnezeu să fii. Uni oameni

sunt creştini de ani de zile, dar nu
au idee despre planul şi scopul
lui Dumnezeu pentru viaţa lor.
Nu sunt siguri care este voia lui
Dumnezeu cu privire la nimic.
Cuvântul lui Dumnezeu este voia
Sa exprimată; de aceea trebuie să
investeşti timp în a studia Cuvântul
şi a medita asupra lui, ca să îţi
cunoşti moştenirea în Cristos.
Pe măsură ce ajungi să îţi
cunoşti moştenirea în El, înveţi şi
să iei în stăpânire ceea ce spune
Cuvântul că îţi aparţine. Mai mult,
eşti capabil să înţelegi scopul
moştenirii pe care o ai în El, motivul
pentru care te-a binecuvântat
atât de mult şi cum să foloseşti
binecuvântarea în mod corect.

| Proclamaţie
Îţi mulţumesc, Doamne, pentru
că m-ai rânduit să fiu umplut
de cunoaşterea ta în toată
înţelepciunea
şi
priceperea
spirituală. Astfel sunt capabil
să înţeleg şi să umblu în voia Ta
perfectă în orice moment. Viaţa
mea este împlinirea destinului pe
care l-ai rânduit pentru mine, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Petru 1:5-10

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

2 Timotei 4:1-22
Ieremia 26-28

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Iacov 2:1-26
Ezechiel 28

Note

PASTOR CHRIS LIVE
Este un program inspirat de Dumnezeu, condus de Duhul
Sfânt şi orchestrat în mod divin ca să conducă poporul lui
Dumnezeu în unitate în rugăciune şi în scop; nu este nimic
altceva decât spaţiul live al Pastorulul Chris pe Yookos!
Spaţiul Live al Pastorului Chris pe Yookos pune la dispoziţie
o platformă unică pentru socializare pe unul dintre siteurile de media aflate în dezvoltare explozivă. Plină de
conţinut interactiv, motivator şi captivant, fiecare vizită
în această comunitate online este un timp memorabil de
transfer şi revelaţie.
Ce să urmăreşti pe Spaţiul Live al Pastorului Chris
•
•
•
•

Rugăciune şi postări blog
Jocuri şi concursuri
Ştiri LoveWorld pe Pastor Chris Live
Video-uri

Cum să urmăresc Pastor Chris Live? Este foarte uşor.
Iată câţiva paşi simpli:
a) Intră pe adresa de internet www.yookos.com/
community/pastorchrislive
b) Când se deschide pagina, selectează „Follow” din
coloana din dreapta. Vei începe să primeşti notificările de
rugăciune şi postările de pe blog ale omului lui Dumnezeu.
Vizitează www.yookos.com/community/pastorchrislive ca
să te convingi singur. Vei fi bucuros că ai făcut-o!

N O T E

NOTE

MIERCURI

29

Foloseşte Cuvântul în
confruntare cu mânia

„Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele
peste mânia voastră (Efeseni 4:26).

U

nul dintre lucrurile deosebit de frumoase în
legătură cu Cuvântul este aplicabilitatea lui. Poţi
pune în practică Cuvântul în orice domeniu al vieţii tale, iar
el va produce rezultate durabile. Să luăm ca exemplu ceea
ce am citit în versetul tematic. Unii oameni nu se împacă
uşor atunci când se mânie; ei depăşesc orice limită şi chiar
ţin ranchiună multă vreme. Nu fii aşa, ci foloseşte Cuvântul
lui Dumnezeu când te confrunţi cu mânia.
A nu lăsa ca soarele să apună peste mânia ta
înseamnă că, dacă te-ai mâniat cu privire la ceva, trebuie să
rezolvi acel lucru imediat, în aceeaşi zi. Niciodată să nu rămâi
mânios pentru acelaşi lucru o perioadă mai lungă. Biblia
spune că mânia locuieşte în sânul nesăbuiţilor (Eclesiastul
7:9, versiunea NTR), iar tu nu eşti nesăbuit.
Mânia nestăpânită este o manipulare satanică ce
nu trebuie să-şi găsească loc în viaţa ta sub nici o formă.
Oamenii care se lasă în voia unei astfel de mânii îi dau prilej
demonului de mânie să preia controlul asupra minţii lor.
În umblarea cu Domnul, unul dintre lucrurile pe care El
caută să le împlinească este acela de a-Şi exprima deplin
dragostea prin tine, astfel încât devii blând şi bun şi nu mai
răspunzi aşa uşor la provocări. Nimeni care se lasă pradă
mâniei nu îşi poate menţine reuşitele în viaţă.
Adu-ţi aminte de Moise: Dumnezeu a mărturisit că el
era cel mai blând om de pe faţa pământului (Numeri 12:3).
Cu toate acestea, atunci când Moise a cedat nervos şi s-a

mâniat, aceasta l-a costat lucrarea lui.
Dumnezeu i-a spus să
vorbească stâncii, ca aceasta să dea
apă pentru copiii lui Israel (Numeri
20:8), însă din cauză că se mâniase
pe încăpăţânarea israeliţilor, Moise a
lovit stânca de două ori. Apa a ţâşnit
din stâncă, însă Dumnezeu nu a fost
satisfăcut (Numeri 20:11). Apoi i-a
zis lui Moise: „Pentru că n-aţi crezut
în Mine, ca să Mă sfinţiţi înaintea
copiilor lui Israel, nu voi veţi duce
adunarea aceasta în ţara pe care i-o
dau” (Numeri 20:12). Moise a fost
„concediat” din cauza mâniei lui.
Ofensele vor veni, după
cum spune Biblia; oamenii vor face
uneori lucruri care te vor răni sau te
vor ofensa, însă nu permite niciodată
mâniei să te facă să reacţionezi astfel
încât să regreţi mai târziu. Rămâi în
Cuvânt şi umblă în dragoste.

| Proclamaţie
Înţelepciunea lui Dumnezeu mă
îndrumă să vorbesc şi să trăiesc
întotdeauna aşa cum trebuie;
manifestând
neprihănirea
lui
Cristos! Duhul meu este blând
şi liniştit, de mare preţ în ochii
Domnului. Sunt plin de răbdare,
compasiune şi bunătate şi manifest
dragostea lui Dumnezeu faţă de cei
din jur şi astăzi. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Luca 5:5; Faptele Apostolilor 20:32;
Proverbe 19:11

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Tit 1-2
Ieremia 29-30

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Iacov 3:1-18
Ezechiel 29

Note

JOI

30
Există un scop pentru viaţa ta!
Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în
Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit
Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele
(Efeseni 2:10).

D

umnezeu are un scop pentru viaţa ta; El
are un scop pentru tot ceea ce face. În Ioan
10:10, Isus a zis: „...Eu am venit ca oile să aibă viaţă,
şi s-o aibă din belşug.” În 1 Ioan 3:8, Biblia spune: „...
Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările
diavolului.” Apoi, în Luca 19:10, El a zis: „... Fiul Omului
a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” Scopul
Său era foarte clar: a venit să facă voia Tatălui. Tot aşa şi
tu ai fost născut pentru un scop; ai venit ca să faci voia
Tatălui ceresc.
În Faptele Apostolilor 26, citim despre Saul din
Tars, care, pe drumul spre Damasc, a avut o întâlnire
specială cu Domnul. Domnul l-a chemat pe nume şi i-a
zis: „... M-am arătat ţie ca să te pun slujitor şi martor...”
(Faptele Apostolilor 26:16). Dumnezeu nu face nimic
fără un scop precis. Motivul pentru care El i S-a arătat
lui Saul, care mai târziu a devenit Pavel, a fost acela de
a-l face slujitor şi martor, pentru ca el (Pavel) să le poată
vesti neamurilor Evanghelia (Faptele Apostolilor 26:18).
Ai descoperit care este scopul tău? Ştii de ce te-ai
născut? Dacă nu ai aflat încă, poţi face aceasta astăzi!
Îndrăzneşte să-L întrebi pe Domnul; El îţi va spune.
Îţi poate vorbi şi ţie la fel de explicit cum i-a vorbit

apostolului Pavel. De asemenea,
El te îndrumă spre acel scop
pe măsură ce umbli cu El şi faci
lucrurile pe care te-a chemat El să
le faci.
Nu te-ai născut degeaba,
pentru nimic. Te-ai născut pentru
slava lui Dumnezeu. Te-ai născut
ca să umbli cu El şi să-I aduci slavă.
El a plănuit încă de la început să-L
slujeşti şi să trăieşti pentru Cristos.
Lasă ca acest scop să fie stabilit în
inima ta astăzi. Ţine-te strâns de
această viziune divină de a-I aduce
slavă; şi vei experimenta creştere
şi succes extraordinar în viaţa ta,
în tot ceea ce faci.

| Rugăciune
Dragă Tată, scopul Tău pentru viaţa
mea este stabilit în inima mea.
M-am născut ca să Îţi aduc slavă şi
onoare. Trăiesc ca să îmi împlinesc
destinul în Cristos, preluând
viziunea divină de a-Ţi aduce slavă,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Timotei 1:8-9;
Faptele Apostolilor 26:16-18

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Tit 3:1-15
Ieremia 31-32

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Iacov 4:1-16
Ezechiel 30

Note

VINERI

31
O viaţa bună şi fericită!
Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune săşi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte
înşelătoare, să se depărteze de rău şi să facă binele,
să caute pacea şi s-o urmărească (1 Petru 3:10-11).

E

ste atât de încurajator să ştii că, în calitate de
copil al lui Dumnezeu, poţi fi în fruntea generaţiei
tale şi poţi trăi o viaţă glorioasă; o viaţă în care poţi fi fericit
şi de care poţi fi mulţumit în fiecare zi. Unii oameni nu sunt
mulţumiţi cu viaţa lor şi dau vina pe oricine pentru eşecul
lor: pe conducerea ţării, pe mediul în care trăiesc, sau pe
vecini; aceasta nu va schimba nimic.
Ca să fii succesul absolut care te-a proiectat
Dumnezeu să fii, este nevoie să trăieşti după Cuvânt.
Cuvântul lui Dumnezeu descoperă principiile fundamentale
ale succesului pe baza cărora poţi acţiona ca să dobândeşti
măreţie în viaţă. De exemplu, învăţăm o lecţie foarte
folositoare din versetul tematic, asupra modului în care
poţi să trăieşti o viaţă bună şi fericită. Haideţi să-l citim din
nou, de data aceasta folosind traducerea Living Bible (Biblia
Vie, n.tr.): „Dacă vrei o viaţă fericită şi bună, controlează-ţi
limba şi păzeşte-ţi buzele de la a spune minciuni. Întoarcete de la rău şi fă binele. Încearcă să trăieşti în pace, chiar
dacă trebuie să fugi după ea ca să o prinzi şi să o păstrezi”
(1 Petru 3:10-11).
Aţi observat? Ni se spune foarte clar că, dacă vrei
să fii mulţumit cu viaţa ta şi să vezi zile bune, există o cale
de a transforma acestea în realitate: evită răul şi fă binele;

mergi acea milă în plus ca să trăieşti
în pace cu toţi oamenii. Traducerea
Message (Mesajul, n.tr.) spune:
„Oricine doreşte să îmbrăţişeze
viaţa şi să-şi vadă zilele umplânduse de bine trebuie să facă astfel:
să nu spună nimic rău sau care să
rănească, să stârpească răul şi să
cultive binele, să fugă după pace
cu toată puterea sa” (1 Petru 3:1011). Pune aceste lucruri în practică.
Dumnezeu Însuşi îţi dă reţeta pentru
o viaţă de succes: o viaţă plină de
bine!
Iubesc Cuvântul lui Dumnezeu
pentru că este manualul nostru de
instrucţiuni pentru o viaţă glorioasă;
este Lumina care ne ghidează
în neprihănire, în stăpânire şi în
victorie. Viaţa ta poate fi frumoasă,
extraordinară, entuziasmantă, plină
de împlinire şi de excelenţă dacă
trăieşti după Cuvântul lui Dumnezeu.

| Rugăciune
Binecuvântatule Tată ceresc, Îţi
mulţumesc pentru că mi-ai dat o
viaţă extraordinară în Cristos; sunt
împlinit, bucuros şi entuziasmat de
viaţa mea, pe care ai împodobit-o cu
frumuseţea, slava şi neprihănirea
Ta. Sunt poziţionat prin harul Tău
pe calea măreţiei, pentru că trăiesc
după Cuvântul Tău. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 12:14;
2 Petru 1:3

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Filimon 1:1-25
Ieremia 33

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Iacov 5:1-20
Ezechiel 31

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
„M-am reunit cu familia mea!”
„Am fost binecuvântat cu adevărat prin Rapsodia Realităţilor.
Niciodată nu m-am gândit că aş putea trăi din nou în pace şi unitate
cu familia mea. Însă, studiind cuvintele din devoţional şi aplicându-le
în casa mea, pacea şi unitatea au fost restaurate!” ̶ M. Nawakwi,
Tanzania

„Am primit speranţă din nou prin Rapsodia Realităţilor!”
„Am fost invitat să particip la o întâlnire a congregaţiei Christ Embassy
din Borrowdale, Harare, într-un moment în care trăiam fără speranţă. A
fost un serviciu divin foarte puternic şi am avut foarte puternic impresia
că păstoriţa îmi vorbea direct prin predică. După serviciu, am primit
un exemplar al Rapsodiei Realităţilor, pe care l-am studiat în fiecare
dimineaţă. Devoţionalul m-a ajutat după aceea să stârnesc credinţa din
inima mea şi să declar cuvinte pline de credinţă atunci când aproape
îmi pierdusem slujba. Astăzi lucrurile merg excelent la muncă. Slavă
Domnului!” ̶ G. Mambemba, Zimbabwe

„Cuvântul lui Dumnezeu a venit la viaţă sub ochii mei!”
„Meditam asupra unui articol din Rapsodia Realităţilor intitulat
«Protejat de pieire» când, dintr-o dată, frânele taxiului în care eram au
cedat. Era în timpul orei de vârf şi vehiculul a intrat într-o intersecţie
aglomerată, lovind alte două maşini. Cuvântul lui Dumnezeu a venit
la viaţă sub ochii mei în secunda aceea, toţi cei din taxi şi din celelalte
maşini fiind «protejaţi de pieire.» Aleluia!” ̶ F. Keijuko, Uganda
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Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.
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