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Introducere
Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a ajuns să
fie disponibil acum în 5900 limbi, iar numărul acestora este
în continuă creştere. Ediţia 2022 a fost special redactată
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru a
te poziţiona pentru un succes răsunător pe tot parcursul
anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de rodire
şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu.
CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU
REZULTATE MAXIME

8 Citiţi şi meditaţi cu atenţie asupra fiecărui articol. Citiţi

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

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

8 De asemenea, puteţi împărţi fiecare fragment zilnic,

astfel încât o parte să fie citită dimineaţa şi restul seara.

8 Folosiţi devoţionalul pentru a vă nota ţelurile propuse

în fiecare lună, apoi măsuraţi‑vă progresul şi sărbătoriţi
fiecare victorie sau realizare.

Bucuraţi–vă de prezenţa glorioasă a Domnului şi de victoria
Sa, savurând porţia zilnică din Cuvântul Său! Dumnezeu să vă
binecuvânteze!

– Pastor Chris Oyakhilome
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MARŢI

CREDE ȘI ACŢIONEAZĂ
PE BAZA ADEVĂRULUI

Veţi cunoaşte adevărul şi
adevărul vă va face slobozi
(Ioan 8:32).

Î

ntr‑o zi, un domn care fusese diagnosticat cu
tuberculoză a venit să mă vadă. Avea dureri în
piept şi tuşea sânge. Era destul de grav. El mi‑a arătat
documente medicale legate de diagnostic. Apoi i‑am
zis: „Crezi că Isus trăieşte în tine?” El a spus: „Da.” Aşa
că, i‑am spus: „Aceasta înseamnă că nu poţi suferi de
tuberculoză, deoarece viaţa lui Cristos în tine nu este
supusă bolii, infirmităţii sau vreunei forme de infecţii.”
Când s‑a dus din nou la doctori, ei i‑au confirmat că
testul pentru tuberculoză i‑a ieşit negativ. Aleluia! Acest
om a fost uimit. Întrebarea este, de ce atâţia oameni
cedează în faţa bolii? Deoarece ei nu Îl cunosc pe Isus;
nu cunosc adevărul. Dar ce putem spune despre cei care
au auzit Evanghelia adevărată despre sănătate divină şi
totuşi sunt răpuşi de boală? Aceasta arată că ei nu au
crezut cu adevărat ceea ce au auzit. Atunci când crezi cu
adevărat mesajul Evangheliei, acesta îţi schimbă viaţa!
Aşa cum citim în versetul tematic, Isus a spus: „Veţi
cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face liberi.” Isus
nu a minţit niciodată pe cineva; niciodată! Atunci când
spui: „Am tuberculoză,” de exemplu, cum ai aflat? Poate
că ai avut nişte simptome precum tuse, tuse cu sânge,
secreţii, dureri în piept etc. Aceste simptome te‑au făcut

să crezi că ai tuberculoză. Dar de ce nu vrei să afli ce spune
Dumnezeu despre tine? Care sunt semnele prezenţei lui
Dumnezeu în viaţa ta?
Al cui raport îl vei crede? Raportul lui Dumnezeu
sau raportul unor teste medicale? Acela pe care îl vei
crede, este acela la care vei răspunde. Atunci când crezi
în semnele şi în simptomele bolii, vei acţiona ca un
bolnav. Dar atunci când acţionezi pe baza Cuvântului
lui Dumnezeu, are loc o transformare; vei realiza că din
moment ce Cristos este în tine, tu trăieşti prin Duhul
Sfânt şi nicio boală sau infirmitate nu se poate dezvolta
în trupul tău. Slavă lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Am primit o viaţă indestructibilă care este superioară
oricărei vieţi omeneşti. Noua mea viaţă vine din Cuvântul
lui Dumnezeu; este veşnică, pentru că Duhul Sfânt, care
patrulează în trupul meu, îmi inundă viaţa cu viaţa divină,
eliminând orice infirmitate. Viaţa veche care era supusă
bolii a fost înlocuită de viaţa lui Dumnezeu. Cred acest
adevăr şi trăiesc în consecinţă! Slavă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

Isaia 53:1; 1 Petru 1:23; Romani 8:10‑11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 9:14‑32 & Numeri 7‑8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 23:1‑10 & Psalmii 50‑51
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MIERCURI

BUNĂSTARE
DE JUR ÎMPREJUR

V

Preaiubitule, mai presus de toate
doresc ca tu să prosperi şi să fii
sănătos, aşa cum prosperă sufletul tău
(3 Ioan 1:2, versiunea Fidela).

ersetul tematic se ocupă de trei aspecte
ale vieţii tale: aspectul material – care este
bunăstarea materială, aspectul fizic al vieţii tale – care
este sănătatea trupului tău şi apoi bunăstarea spirituală
– care înseamnă prosperitatea sufletului tău. Dar
prosperitatea sufletului tău este principală. Cum poate
prospera sufletul tău? Prin Cuvântul lui Dumnezeu.
Biblia spune: „Cuvântul lui Cristos să locuiască din
belşug în voi...ˮ (Coloseni 3:16).
Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu se află din
belşug în tine, prosperi spiritual. De exemplu, dacă
ai mulţi bani, aceasta îţi aduce bunăstare materială
deoarece poţi obţine lucrurile pe care le vrei cu banii
pe care îi ai. În acelaşi mod, Biblia spune că prosperi
spiritual având Cuvântul lui Cristos din belşug în tine.
Meditează asupra Cuvântului lui Dumnezeu; ascultă‑l;
studiază‑l; îmbibă‑te cu el. Strânge Cuvântul Lui în inima
ta până când se va revărsa din gura ta în orice situaţie.
Umple‑te de el în aşa fel încât indiferent cu ce te
întâlneşti în viaţă, să răspunzi doar din şi prin Cuvântul
lui Dumnezeu!
Există creştini care o duc bine din punct de vedere
spiritual; ei prosperă în sufletul lor; ei duc o viaţă

neprihănită, totuşi sunt bolnavi şi faliţi din punct de
vedere financiar. Aceasta nu este voia lui Dumnezeu.
După cum citim în versetul tematic, El vrea să prosperi
şi să fii sănătos aşa cum prosperă sufletul tău. El vrea
ca tu să reuşeşti în tot ceea ce te priveşte; El vrea să
experimentezi abundenţă şi bunăstare.
El vrea de asemenea ca tu să trăieşti în sănătate.
Există ceva mai bun decât vindecarea şi anume
sănătatea divină, în care nu te mai îmbolnăveşti! Iar El
spune în Cuvântul Său: „Mai mult decât orice, aceasta
vreau pentru tine: ca să prosperi şi să ai sănătate...ˮ
Acesta este planul lui Dumnezeu: o viaţă echilibrată de
bunăstare materială, fizică şi spirituală. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Am fost împuternicit să excelez, să am succes şi să prosper
în totul, în duh, în suflet şi în trup. În Cristos, nu am devenit
doar un moştenitor al lui Dumnezeu, ci şi un comoştenitor
cu Cristos. Prin urmare, am parte din belşug de bogăţii, de
fericire, de pace şi de împlinire, spre slava lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Iosua 1:8; 2 Corinteni 9:8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 9:33‑50 & Numeri 9‑10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 23:11‑21 & Psalmii 52‑54
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JOI

EL ARE UN PLAN
MĂREŢ PENTRU TINE

Căci noi suntem lucrarea mâinii
(capodopera) lui Dumnezeu, recreaţi în
Cristos Isus [născuţi din nou] să putem
face acele fapte bune pe care Dumnezeu
le‑a predestinat (le‑a planificat mai
dinainte) pentru noi [străbătând
căile pe care El ni le‑a pregătit din
timp] ca să umblăm în ele [trăind
viaţa bună pe care El a prestabilit‑o
şi a aranjat‑o ca noi s‑o putem trăi]
(Efeseni 2:10, versiunea Amplificată).
umnezeu are un plan măreţ pentru viaţa
ta, dar dacă nu îl cunoşti, nu îl poţi împlini.
El a pregătit o viaţă bună pentru tine. Aceasta citim în
versetul tematic. Dumnezeu a planificat lucruri bune
pentru ca tu să le împlineşti. Dar s‑ar putea ca niciodată
să nu le realizezi dacă nu ştii că Dumnezeu are un astfel
de plan pentru tine.
De aceea studierea Cuvântului lui Dumnezeu şi
meditarea asupra sa au mare importanţă, te ajută să
te familiarizezi cu planurile Lui şi cu viaţa pe care El a
pregătit‑o pentru tine. Iar prin lucrarea Duhului Sfânt,
care te ajută să împlineşti planul lui Dumnezeu pentru
viaţa ta, vei avea acces la tainele şi la realităţile Împărăţiei
Lui. Aleluia!
Biblia declară: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă,
o preoţie împărătească, o naţiune dedicată, un popor
special, pe care Dumnezeu şi L‑a câştigat ca să fie al

D

Lui, ca să vestiţi lucrările Lui minunate şi să manifestaţi
virtuţile şi perfecţiunile Celui ce v‑a chemat din
întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9, versiunea
Amplificată). El te‑a ales pentru excelenţă şi perfecţiune,
să manifeşti virtuţile şi lucrările Lui minunate. El te‑a ales
să fii lumina lumii.
Aceasta este extraordinar! Am înţeles aceasta
devreme în viaţa mea şi m‑am hotărât să trăiesc viaţa
pe care Isus mi‑a dat‑o; nimic mai prejos! Aceasta este
chemarea noastră; acesta este planul lui Dumnezeu.
De ce ai vrea să trăieşti o viaţă inferioară? Nu accepta
aceasta. Anul acesta, poţi să fii plin de succes aşa cum
a rânduit Dumnezeu să fii, dacă vei umbla prin Cuvântul
Lui. Ai fost născut să manifeşti slava lui Dumnezeu şi să
institui voia şi neprihănirea Lui pe pământ.

RUGĂCIUNE

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc că mă iubeşti atât
de mult! Îţi încredinţez viaţa mea, ca să mă conduci în
voia Ta desăvârşită mereu. Sunt supus călăuzirii Duhului
Sfânt, care mă conduce pe cărarea succesului şi a bucuriei,
manifestându‑Ţi slava şi stabilindu‑Ţi voia şi neprihănirea
pe pământ, câştigând suflete şi aducându‑i pe oameni din
întuneric la lumina Ta minunată, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Ieremia 29:11; Ioan 16:13; Psalmul 16:11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 10:1‑31 & Numeri 11‑13

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 23:22‑35 & Psalmul 55
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VINERI

LAUDĂ-L CU BUCURIE

Î

Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se
rugau, şi Îi cântau cântări de laudă lui
Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau.
Deodată s‑a făcut un mare cutremur de
pământ, aşa că s‑au clătinat temeliile
temniţei. Îndată, s‑au deschis toate
uşile, şi s‑au dezlegat legăturile fiecăruia
(Faptele apostolilor 16:25‑26).

n capitolul şaisprezece al cărţii Faptele apostolilor,
Luca ne relatează o întâmplare plină de inspiraţie.
Pavel şi Sila, persecutaţi pentru vestirea Evangheliei,
fuseseră închişi. Ei se aflau în închisoarea dinăuntru, în
lanţuri, având picioarele prinse în butuci. Dar ceva s‑a
întâmplat atunci când ei au început să cânte cu bucurie:
a avut loc un cutremur care i‑a scos din închisoare.
De multe ori, tot ceea ce facem în rugăciune este doar
să cerem. Dar este putere în a‑L lăuda pe Domnul cu bucurie.
Biblia spune: „Bucuraţi‑vă întotdeauna” (1 Tesaloniceni
5:16). Vor fi mereu circumstanţe şi situaţii care vor încerca
să‑ţi capteze atenţia şi să‑ţi răpească bucuria. Uneori, s‑ar
putea să fie nişte valuri de veşti rele care te‑ar putea întrista
sau supăra, sau anumite probleme care să te preocupe.
Indiferent care este cazul, refuză să te îngrijorezi şi laudă‑L pe
Domnul cu bucurie.
Biblia spune: „Şi aruncaţi toate îngrijorările voastre
[toate anxietăţile, toate neliniştile, toate frământările, o
dată pentru totdeauna] asupra Lui, căci El însuşi veghează
asupra voastră şi vă îngrijeşte cu afecţiune” (1 Petru 5:7,

versiunea Amplificată). Apoi mai spune: „Nu vă îngrijoraţi de
nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa
lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea
lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile
şi gândurile în Cristos Isus” (Filipeni 4:6‑7).
Cineva ar putea spune: „Mă îngrijorez doar când
problemele devin serioase.” Nu, Isus a spus: „Să nu vi se
tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă
în Mine” (Ioan 14:1). Da! Nimic nu ar trebui să te tulbure
vreodată. De aceea este important să meditezi la Cuvântul lui
Dumnezeu. Prin meditare la Cuvântul Lui, eşti antrenat să ai
mentalitatea corectă; nu poţi fi altfel decât bucuros!
Profetul spune: „Mă bucur în Domnul, şi sufletul
Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu” (Isaia 61:10).
Psalmistul spune: „Şi atunci mi se va bucura sufletul în
Domnul: se va veseli de mântuirea Lui” (Psalmul 35:9).
Domnul Isus a spus în Matei 21:16: „... N‑aţi citit niciodată:
«Din gura pruncilor şi a sugarilor Ţi‑ai pregătit laudă»?”
(Matei 21:16, versiunea GBV). Învaţă să Îl lauzi pe Domnul cu
bucurie întotdeauna.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, inima mea este plină de bucuria şi de veselia
Duhului Sfânt şi astăzi. Bucuria Domnului în viaţa mea este
independentă de circumstanţe. Nu contează ce veste sau
eveniment încearcă să mă supere; sunt mereu bucuros
în Duhul Sfânt, cu ajutorul căruia sunt pe veci învingător.
Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Petru 1:8; Proverbe 17:22; Psalmul 30:11‑12

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 10:32‑52 & Numeri 14‑15

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 24:1‑9 & Psalmul 56
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SÂMBĂTĂ

O VIAŢĂ DE
RUGĂCIUNE EFICIENTĂ

D

Isus le‑a spus o pildă, ca să le
arate că trebuie să se roage
necurmat, şi să nu se lase
(Luca 18:1).

omnul Isus Şi‑a dedicat mult timp rugăciunii
atunci când a umblat pe pământ. Biblia spune:
„A doua zi dimineaţă, pe când era încă întuneric, Isus
S‑a sculat, a ieşit, şi S‑a dus într‑un loc pustiu. Şi Se ruga
acoloˮ (Marcu 1:35). Cu altă ocazie, Luca menţionează
că: „... S‑a dus în munte să Se roage, şi a petrecut toată
noaptea în rugăciune către Dumnezeuˮ (Luca 6:12). El a
avut o viaţă de rugăciune eficientă, viaţă pe care Biblia ne
încurajează să o urmăm.
El a spus în Luca 18:1 că ucenicii Lui „trebuie să
se roage necurmat şi să nu se lase.ˮ Apostolul Pavel
a repetat acelaşi lucru: „Rugaţi‑vă neîncetatˮ (1
Tesaloniceni 5:17). În 1 Timotei 2:8, el a mai spus: „Vreau
dar ca bărbaţii să se roage în orice loc, şi să ridice spre
cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli.ˮ Acesta
este îndemnul lui Dumnezeu pentru noi. Trebuie să trăim
o viaţă de rugăciune. Cât de important este acest lucru!
Motivele pentru care trebuie să avem o viaţă de
rugăciune eficientă nu includ îndeplinirea unor obligaţii
religioase, nu! Aici mulţi oameni greşesc, confundând
lucrurile. În primul rând, rugăciunea este un privilegiu;
este un drept care ni s-a acordat pentru a stabili o
comunicaţie cu Tatăl prin credinţă, prin Cuvântul Lui şi

prin Duhul Sfânt. Tatăl doreşte să fructificăm mereu
această oportunitate de a ne ruga care ne‑a fost dată.
În al doilea rând, atunci când Isus a zis că oamenii
trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase, El privea
la conexiunea pe care o avem cu Tatăl în comunicarea
noastră constantă care ne consolidează credinţa. Credinţa
vine în urma auzirii Cuvântului (Romani 10:17). Prin acea
părtăşie, noi auzim Cuvântul Său deoarece Tatăl vorbeşte
mereu; El mereu ne împărtăşeşte din Cuvântul Lui.
De aceea, Pavel ne‑a învăţat să ne rugăm: „Harul
Domnului Isus Cristos, şi dragostea lui Dumnezeu, şi
împărtăşirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toţi! Aminˮ
(2 Corinteni 13:14). Cuvântul „împărtăşireˮ provine din
traducerea din original a termenului grecesc „koinoniaˮ
care mai înseamnă părtăşie. Învaţă să pui timp deoparte
pentru a vorbi cu Domnul în rugăciune; aceasta va aduce
o transformare extraordinară în viaţa ta, transformare pe
care nu ai fi crezut‑o posibilă vreodată.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru beneficiul extraordinar al
unei vieţi de rugăciune eficientă. Beneficiez de oportunitatea
rugăciunii; mă rog în autoritatea Cuvântului Tău având revelaţie
Rhema şi discernământ. Chiar acum, mă rog pentru oamenii
de pretutindeni, proclamând favoarea şi domnia neprihănirii
lui Dumnezeu peste naţiuni şi peste liderii lor, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 6:18; Ioan 15:7; Ioan 15:16

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 11:1‑26 & Numeri 16‑17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 24:10‑21 & Psalmii 57‑58
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DUMINICĂ

ANUNŢĂ VESTEA BUNĂ

B

Pavel, rob al lui Isus Cristos, chemat să
fie apostol, pus deoparte ca să vestească
Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o
făgăduise mai înainte prin prorocii Săi
în Sfintele Scripturi.Ea Îl priveşte pe Fiul
Său, născut din sămânţa lui David, în ce
priveşte trupul, iar în ce priveşte duhul
sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul
lui Dumnezeu, prin învierea morţilor;
adică pe Isus Cristos, Domnul nostru
(Romani 1:1‑4).

iblia spune că Isus a fost dovedit cu putere că este
Fiul lui Dumnezeu, în ce priveşte Duhul sfinţeniei,
prin învierea din morţi. El este viu pentru totdeauna! Mai
merită remarcat un alt lucru foarte frumos cu privire la sensul
efectiv al sintagmei „Fiul lui Dumnezeuˮ care înseamnă
„Dumnezeu în trup uman.” Şi de aceea L‑au şi crucificat iudeii,
deoarece, prin legea lor, Isus Se făcuse egal cu Dumnezeu
atunci când a spus că El este Fiul lui Dumnezeu.
Dar El însuşi este cu adevărat Dumnezeu; aceasta
spune Biblia. Pavel Îl numeşte „marele nostru Dumnezeuˮ:
„aşteptând fericita nădejde şi arătarea slavei marelui
nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Cristos. El S‑a dat pe Sine
Însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege
şi Să‑şi curăţească un popor pentru El Însuşi, zelos pentru
fapte buneˮ (Tit 2:13‑14). Despre acest Isus este vorba.
În Faptele apostolilor 1, după învierea Lui, pe când
vorbea cu discipolii şi le răspundea la întrebări, Biblia spune:
„... pe când ei se uitau la El, S‑a înălţat la cer şi un nor L‑a

ascuns din ochii lorˮ (Faptele apostolilor 1:9). Ei L‑au văzut
ridicându‑Se la ceruri; El nu a dispărut dintr‑o dată; El S‑a
înălţat înaintea lor. Aleluia! Biblia spune: „Şi pe când stăteau
cu ochii pironiţi spre cer, pe când El Se înălţa...ˮ (Faptele
apostolilor 1:10).
Acesta a fost cel mai glorios lucru care s‑a întâmplat
vreodată în lume: Isus, nu doar că a înviat din morţi, dar El a
levitat în mod fizic – şi ei L‑au privit cum S‑a înălţat la ceruri.
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Biblia spune că doi bărbaţi
îmbrăcaţi în alb au apărut şi le‑au spus ucenicilor: „Bărbaţi
galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S‑a
înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum
L‑aţi văzut înălţându‑Se la cerˮ (Faptele apostolilor 1:11).
Acest anunţ trebuie să îl facem public şi noi astăzi în toată
lumea.
Spune‑le tuturor din lume că Isus a înviat din morţi şi
că El S‑a înălţat la cer. Şi că El va reveni! Este slujba noastră
să răspândim această veste bună pretutindeni. Dă‑le de ştire
celor din jurul tău că Isus revine şi că acest lucru este mai
aproape decât îşi pot imagina ei.

PROCLAMAŢIE

Sunt îndrăzneţ şi pasionat în predicarea Evangheliei tuturor
celor din jurul meu, pentru că sunt purtătorul slavei şi al
neprihănirii lui Dumnezeu în această lume, distribuitorul
milei şi al harului Lui. Mă rog acum, ca neprihănirea să fie
revărsată peste naţiuni şi astăzi, rezultând într‑o avalanşă
de suflete aduse în Împărăţie, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 10:14; Romani 1:16‑17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 11:27‑12:17 & Numeri 18‑19

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 24:22‑27 & Psalmii 59‑60
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LUNI

STĂPÂNIREA NUMELUI SĂU

B

După ce a vorbit cu ei, Domnul
Isus S‑a înălţat la cer şi S‑a
aşezat la dreapta lui Dumnezeu
(Marcu 16:19).

iblia spune că Dumnezeu a învestit Numele
lui Isus cu toată autoritatea (Filipeni 2:9‑10);
Numele Lui are cea mai mare onoare, cea mai mare
autoritate din toate timpurile! Astăzi, dacă tu crezi în acel
Nume, eşti fericit! Indiferent ce te‑a afectat, indiferent de
cât timp eşti doborât sau de câtă vreme trăieşti la limită,
dacă tu crezi în Numele Lui, victoria ta este garantată.
Mulţi nu au înţeles puterea, slava şi stăpânirea
Numelui Său. Numele Lui distruge cancerul; aduce
sănătate şi întregire trupului tău fizic. Numele Lui te
eliberează de sub robia diavolului. Eşti într‑o dilemă
sau într‑o situaţie tulbure? Foloseşte Numele lui Isus.
Numele Lui are putere în cer, pe pământ şi sub pământ.
Niciun demon nu poate rezista puterii şi domniei
Numelui Său. Numele Lui este un instrument, este o
armă! Va produce în mod garantat rezultatul pe care îl
aştepţi deoarece atunci când ceri ceva în Numele Lui,
este ca şi cum Isus însuşi face acea cerere. Orice există în
această lume şi dincolo de ea se supune Numelui lui Isus.
În 1 Ioan 5:13 Biblia ne arată ceva frumos; ne spune
să credem în Numele Fiului lui Dumnezeu. Înseamnă să
pui Numele lui Isus în acţiune! Acesta este accesul tău la
o viaţă de victorii nesfârşite, de slavă şi de binecuvântări.

Biblia mai spune: „... pentru ca în Numele lui Isus să se
plece orice genunchi din ceruri, de pe pământ şi de sub
pământˮ (Filipeni 2:10).
În viaţa ta, fii liniştit şi netulburat zilnic, indiferent de
adversităţile sau adversarii cu care te‑ai putea confrunta.
Numele Lui este apărarea ta şi siguranţa victoriei tale.
Poate că astăzi unele uşi par să ţi se închidă; poate te
confrunţi cu presiune şi cu tensiune din toate părţile;
fă uz de Numele lui Isus. Numele Lui este de încredere.
Încrede‑te în Domnul şi cheamă Numele Lui şi astăzi.
Slavă lui Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

În Numele lui Isus Cristos, mă rog pentru copiii lui Dumnezeu din
toată lumea care se confruntă cu boala. Trimit cuvântul de vindecare
la ei; libertatea lui Isus Cristos este a lor şi chiar acum, starea de bine
revine în trupul lor. Declar că sunt liberi prin puterea Duhului Sfânt!
Mă rog, în special pentru copii. Le poruncesc duhurilor de boală să
plece de la ei! Sănătatea divină curge peste toţi cei din poporul lui
Dumnezeu din întreaga lume şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Filipeni 2:9‑11; Luca 10:19; Faptele apostolilor 4:10‑12

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 12:18‑44 & Numeri 20‑21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 25:1‑12 & Psalmii 61‑64

Ediţia de martie a Serviciilor de vindecare Healing
Streams („Râuri de vindecare”) cu Pastorul Chris se va desfăşura
între zilele de 18 şi 20 ale lunii. Slujbele vor fi transmise în direct
în toate naţiunile lumii şi mulţi oameni vor fi conduşi într‑o
atmosferă supranaturală de credinţă şi de minuni.
La ediţiile din precedente, minuni fenomenale de tot
felul au fost înregistrate în lumea întreagă, inclusiv în centrele de
vindecareorganizatedeparteneri.Aceastăediţieseprefigurează
a fi şi mai glorioasă, pe măsură ce tot mai mulţi oameni vor fi
inundaţi de puterea vindecătoare a lui Dumnezeu.
Te poţi pregăti astfel:
• Rugându‑te: alege un interval de rugăciune şi roagă‑te la
timpul stabilit
• Făcând publicitate: trimite invitaţii şi încurajează‑i şi pe alţii să
participe
• Amenajând locaţii: organizează centre de vindecare în case,
spitale, parcuri, etc.
• Devenind partener: poţi sponsoriza transmisiunea directă
Începe să te pregăteşti pentru a participa la acest
program transformator!
Pentru mai multe informaţii, te rugăm să accesezi
site‑ul de internet: https://healingstreams.tv/

N O T E

NOTE

8

MARŢI

CE NE REVINE
PRIN TESTAMENT

Î

Mie, deşi sunt cel mai neînsemnat dintre toţi
sfinţii (poporul consacrat al lui Dumnezeu),
mi‑a fost acordat şi încredinţat cu multă
bunăvoinţă acest har (favor, privilegiu) să
le vestesc neamurilor bogăţiile nesfârşite
(nelimitate, nepătrunse, incalculabile şi
inepuizabile) ale lui Cristos [bogăţii pe care
nicio fiinţă umană nu le‑ar fi putut descoperi]
(Efeseni 3:8, versiunea Amplificată).

n Evrei 9:16, Biblia spune: „În adevăr, acolo unde
este un testament, trebuie neapărat să aibă
loc moartea celui ce l‑a făcut.” Cuvântul „testament”
reprezintă traducerea din original a termenului grecesc
„diathēkē” şi înseamnă ultima dispoziţie, ultimul
testament. În versetul 17, citim: „Pentru că un testament
nu capătă putere decât după moarte. N‑are nicio putere
câtă vreme trăieşte cel ce l‑a făcut.”
Atât timp cât o persoană care şi‑a făcut testamentul
trăieşte, acesta nu este în vigoare; nu poate fi îndeplinit.
Dar odată ce moare persoana respectivă, testamentul
intră în vigoare. Aceasta ni se spune despre Isus,
Mijlocitorul Noului Testament. Aşadar, întrebarea este:
Ce anume se află în Testamentul lui Isus pentru noi? Ce
anume ne‑a încredinţat? Ce ne‑a oferit?
Ne‑a dat tot ce are El; totul, inclusiv viaţa Lui! Dacă
un om scrie în testamentul său: „Ţi‑am dat tot ceea ce
am,” atunci ar fi bine să afli în ce constă aceasta. În versetul
nostru tematic, apostolul Pavel, prin revelaţia Duhului

Sfânt, ne descrie ceea ce a fost trimis să propovăduiască
despre acest testament, şi anume bogăţia Domnului Isus
pe care ne‑a dat‑o nouă, adică ceea ce ne‑a lăsat nouă
în testamentul Său! El a numit aceste bogăţii ca fiind
„nepătrunse.” Cât de reconfortant!
În Coloseni 1:12, Biblia spune: „mulţumindu‑I
Tatălui, care v‑a învrednicit să aveţi parte de moştenirea
sfinţilor, în lumină.” Prin urmare, Tatăl ne‑a rânduit să
fim beneficiari ai bogăţiilor lui Cristos.
Cum umbli în această moştenire? Prin Cuvântul
lui Dumnezeu. Pe măsură ce studiezi Cuvântul Său şi
meditezi asupra sa, nu doar că vei descoperi moştenirea
pe care o ai în Cristos, ci vei începe şi să beneficiezi de
lucrurile pe care El ţi le‑a pus la dispoziţie. Biblia spune:
„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).

PROCLAMAŢIE

Am primit acces nelimitat la bogăţiile nesfârşite,
nelimitate, nepătrunse, incalculabile şi inepuizabile ale lui
Cristos, bogăţii pe care nico fiinţă umană nu le‑ar fi putut
descoperi. Sărăcia nu face parte din viaţa mea, pentru că
sunt un moştenitor al lui Dumnezeu; prin urmare, argintul
şi aurul îmi aparţin; lumea este a mea. Slavă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Petru 1:3; 1 Corinteni 3:21‑22; Romani 8:16‑17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 13:1‑37 & Numeri 22‑23

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 25:13‑27 & Psalmii 65‑66
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MIERCURI

VERDICTUL FINAL

V

Isus i‑a zis: „Eu sunt Calea,
Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu
vine la Tatăl decât prin Mine”
(Ioan 14:6).

enirea Domnului Isus Cristos este aproape,
foarte aproape; prin urmare, pregăteşte‑ţi
viaţa. Pregăteşte‑te să te întâlneşti cu Domnul. Să nu fii
luat prin surprindere. Indiferent de ocupaţie, fie că eşti
politician, militar, poliţist, judecător, avocat sau student,
toţi oamenii pot crede şi ar trebui să creadă în Isus.
Singurul mod prin care oamenii pot afla, pot înţelege şi
pot primi mântuirea este prin intermediul Evangheliei lui
Isus Cristos.
Isus a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6). El
nu a făcut referire la religie în acest verset, ci la modul în
care poţi ajunge la Dumnezeu; Isus este Calea, singura
Cale. De asemenea, El este şi Viaţa; ceea ce înseamnă că
oricine trăieşte în afara lui Cristos, duce o simplă viaţă
biologică, nu una adevărată.
Apostolii au înţeles acest aspect; prin urmare,
în propovăduirea lor, au spus: „În nimeni altul nu este
mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat
oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi” (Faptele
apostolilor 4:12). Acesta este verdictul final. Oriunde
te afli astăzi, înţelege că mântuirea nu o găseşti în altă
parte. Dacă citeşti aceste lucruri şi nu L‑ai făcut pe Isus

Domnul vieţii tale, te chem să crezi cu toată inima ta în
Isus Cristos. Deschide la Rugăciunea de mântuire de la
finalul acestui devoţional şi rosteşte cu voce tare această
rugăciune şi primeşte astfel mântuire pentru sufletul tău.
Iar pentru tine, care eşti născut din nou, este
timpul să predici Evanghelia mai mult ca niciodată.
Propovăduieşte‑o pretutindeni, tuturor celor din lumea
ta: pe strada ta, la locul tău de muncă sau în afacerea ta,
în oraşul tău şi în naţiunile lumii. Domnul contează pe
tine. El a spus în Marcu 16:15: „Duceţi‑vă în toată lumea
şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” Nu o ţine
doar pentru tine. Predică mântuirea pretutindeni.

RUGĂCIUNE

Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai chemat la slujba împăcării. Îţi
mulţumesc pentru abilitatea supranaturală de a transforma
viaţa celor de aproape şi de departe prin intermediul
Evangheliei. Şi acum, în Numele Domnului Isus, mă rog pentru
toţi cei care vor primi mântuirea astăzi; Mă rog ca Numele lui
Isus să fie pus peste ei începând din această zi. Satan nu mai
are nicio revendicare asupra lor. Îi binecuvântez cu Cuvântul
Tău, cu harul Tău, cu dragostea Ta şi cu Duhul Sfânt. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Marcu 16:15; 2 Corinteni 5:18‑19

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 14:1‑26 & Numeri 24‑26

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 26:1‑11 & Psalmii 67‑68
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JOI

NESUPUS MORŢII
Iată, vă spun o taină: nu vom adormi
toţi, dar toţi vom fi schimbaţi
(1 Corinteni 15:51).

M

ulţi oameni au înţeles greşit pentru mult timp
versetul din Evrei 9:27, care spune: „Şi, după
cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar
după aceea vine judecata…” Pentru mulţi oameni, aceasta
înseamnă: „Într‑o zi, toţi vom muri; fiecare moare la un
moment dat.” Dar nu este aşa; se înşeală. Nu este adevărat
că toţi trebuie să moară. Biblia nu spune: „Oamenilor le este
rânduit să moară.” Este o diferenţă între expresia „oamenilor le
este rânduit să moară” şi expresia „... oamenilor le este rânduit
să moară o singură dată...”
Versetul din Evrei 9:27 argumentează de câte ori
trebuie oamenii să moară; nu că ei trebuie să moară neapărat.
Versetul poate fi reformulat astfel: „Pentru că oamenii nu ar
trebui să moară de mai multe ori...” Cu alte cuvinte, întrucât
Isus Cristos a fost jertfit şi de vreme ce oamenii nu trebuie să
moară de mai multe ori, atunci Isus a fost trimis să moară o
dată pentru totdeauna. Acum că El a murit, moartea nu mai
este obligatorie. Aceasta este interpretarea corectă a acestui
verset; nu că oamenilor le‑a fost programată o dată a morţii.
Moartea nu este de la Dumnezeu; este un duşman şi
încă unul învins, care se află în aşteptarea distrugerii totale:
„Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi
vrăjmaşii sub picioarele Sale. Vrăjmaşul cel din urmă care va

fi nimicit va fi moartea” (1 Corinteni 15:25‑26). „… dar care a
fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Isus
Cristos, Care a desfiinţat moartea şi a adus la lumină viaţa şi
nemurirea, prin Evanghelie” (2 Timotei 1:10, versiunea NTR).
Când te naşti din nou, te naşti în viaţă şi în nemurire!
Acum poţi să înţelegi de ce versetul nostru tematic
spune: „nu vom adormi toţi”; ceea ce înseamnă că nu toţi
vom muri. În 1 Tesaloniceni 4:16‑17 Biblia spune că la venirea
lui Isus, credincioşii în Cristos care au murit vor fi primii care
vor învia şi apoi zice: „Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom
fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să Îl întâmpinăm pe
Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.”
Aceasta înseamnă că nu toţi vor muri!
Nu eşti supus morţii. Viaţa veşnică, viaţa lui Dumnezeu,
esenţa divinităţii, ţi‑a fost transferată în duh când L‑ai primit
pe Isus în inima ta. Scripturile spun că dacă Îl ai pe Fiul lui
Dumnezeu, ai viaţa. Dar trebuie să fii conştient de acest lucru
şi să trăieşti în fiecare zi conştientizând această realitate;
având conştiinţa orientată spre viaţă, nu spre moarte. Slavă lui
Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Am fost adus de la umanitate la eternitate, pentru că
legea Duhului de viaţă în Isus Cristos m‑a izbăvit de legea
păcatului şi a morţii. Nu este moarte pe cărarea mea!
Umblu doar pe cărarea vieţii. Sunt liber de orice formă de
moarte, indiferent că este vorba de moarte în finanţe, în
afacere, la locul de muncă sau în sănătate. Sunt pe veci
dincolo de raza de acţiune a morţii! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 3:14; 1 Corinteni 15:51‑57

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 14:27‑52 & Numeri 27‑28

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 26:12‑23 & Psalmii 69‑70
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VINERI

DOMNIA MORŢII
S-A SFÂRȘIT

Î

Totuşi moartea a domnit, de la
Adam până la Moise, chiar peste
cei ce nu păcătuiseră printr‑o
călcare de lege asemănătoare
cu a lui Adam, care este o icoană
preînchipuitoare a Celui ce avea să vină
(Romani 5:14).

n urma neascultării sale, Adam a pierdut stăpânirea
asupra lumii şi astfel Satan a devenit dumnezeul
acestei lumi (2 Corinteni 4:4, versiunea Fidela). Atunci a
început şi domnia morţii pe pământ. Aminteşte‑ţi porunca
lui Dumnezeu pentru Adam: „… Dar din pomul cunoştinţei
binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca
din el vei muri negreşit.” El Se referea la moartea spirituală;
iar moartea spirituală este cauza morţii fizice, după cum
spune şi versetul tematic: „Totuşi moartea a domnit, de la
Adam până la Moise (Legea lui Moise)...”
Dar cine deţinea această putere a morţii? În Evrei
2:14, Biblia ne oferă răspunsul: „Astfel, dar, deoarece
copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a
fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să‑l
nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul.”
Aşadar, Satan se afla în spatele acestei domnii a morţii. Este
important de menţionat că domnia morţii s‑a încheiat odată
cu apariţia Legii lui Moise; moartea a domnit de la Adam
până la Moise (Romani 5:14).
În Evrei 2:14‑15, Biblia spune: „Astfel, dar, deoarece
copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a

fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să‑l
nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul.
Şi să îi izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau
supuşi robiei toată viaţa lor.” Ei erau robi nu din cauza morţii,
ci din cauza fricii. Frica de moarte i‑a ţinut în continuare în
robie, deşi domnia morţii se sfârşise odată cu Legea. Prin
Legea care se baza pe legământul avraamic, orice om putea
avea putere asupra morţii, însă ei nu cunoşteau acest adevăr,
deoarece erau supuşi robiei, de frica morţii.
Gândeşte‑te câţi oameni trăiesc astăzi în frică. Frica
de moarte îi ţine pe oameni în robie. Însă, în Romani 6:9,
Biblia spune că Isus Cristos a venit să elibereze oamenii de
această frică: „Ştim că Cristosul înviat din morţi nu mai
moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui.”
Cristosul este Isus şi trupul Său – Biserica! Capul şi trupul
îl formează pe Cristos. Dacă moartea nu mai are stăpânire
asupra Capului, nu se poate manifesta nici asupra trupului;
moartea nu mai are nicio putere asupra ta. În 2 Timotei 1:10
(versiunea NTR), Biblia spune că ai fost adus la viaţă şi la
nemurire. Slavă lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Sunt neînfricat, pentru că moartea a fost complet
înfrântă şi paralizată de Isus! Moarte, unde ţi‑e boldul?
Mormântule, unde ţi‑e victoria? Atunci când Isus a înfrânt
moartea, eu mă aflam în El şi împreună cu El am triumfat
asupra morţii şi a mormântului! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 15:51‑57; 2 Petru 1:2‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 14:53‑72 & Numeri 29‑31

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 26:24‑32 & Psalmii 71‑72
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SÂMBĂTĂ

MISIUNEA TA
ȘI LUCRAREA TA

I

Iar ei au plecat şi au propovăduit
pretutindeni. Domnul lucra împreună
cu ei şi întărea Cuvântul prin
semnele care Îi însoţeau. Amin!
(Marcu 16:20).

sus ştia că are o misiune şi o lucrare pe pământ.
El avea să întemeieze Împărăţia lui Dumnezeu
pe pământ, caracterizată de noi principii de viaţă, de
modul lui Dumnezeu de a înfăptui lucrurile, de un nou
mod de exprimare şi de o altă mentalitate. Astăzi, noi
cei credincioşi formăm o naţiune, o Împărăţie de preoţi,
având aceeaşi misiune şi lucrare pe pământ.
Mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu că noi am
răspuns chemării când ne‑a spus: „... Cum M‑a trimis
pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi” (Ioan 20:21).
Noi îndeplinim mandatul Lui, continuând lucrarea lui Isus
de stabilire a Împărăţiei care nu este clădită de mână
omenească – Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ.
Luca, autorul Evangheliei şi al Faptelor apostolilor,
ne ajută să avem o perspectivă mai clară asupra acestui
adevăr: „El i‑a dus afară până spre Betania. Şi‑a ridicat
mâinile şi i‑a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, S‑a
despărţit de ei şi a fost înălţat la cer. După ce I s‑au
închinat, ei s‑au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Şi
tot timpul stăteau în Templu şi Îl lăudau şi Îl binecuvântau
pe Dumnezeu. Amin!” (Luca 24:50‑53). Cât de înălţător!

În relatarea sa, Marcu preia spusele lui Luca:
„Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S‑a înălţat la cer
şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu” (Marcu 16:19). Apoi
continuă prin a relata reacţia apostolilor: „Iar ei au plecat
şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună
cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care Îl însoţeau.
Amin!” (Marcu 16:20). Au mers şi au propovăduit
pretutindeni. Acelaşi lucru îl facem şi noi astăzi.
Propovăduieşte Evanghelia plin de pasiune.
Aminteşte‑ţi ce ne‑a spus Domnul să facem: „Vindecaţi
bolnavii, înviaţi morţii, curăţiţi‑i pe leproşi, scoateţi
afară demonii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi”
(Matei 10:8). El ne‑a dat atât puterea, cât şi autoritatea
de a face lucrări măreţe în Numele Său şi de a demonstra
lumii întregi caracterul Duhului Sfânt.
Prin urmare, ocupă‑ţi locul în lucrarea Evangheliei.
Nu lăsa nimic să te distragă de la misiunea ce ţi‑a fost
încredinţată de Domnul. Aceasta trebuie să fie misiunea
ta şi lucrarea ta pe pământ. Slujeşte‑I lui Dumnezeu
dezinteresat, cu o pasiune nestinsă.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru înaintarea Evangheliei
slavei lui Cristos prin noi şi astăzi. Îmi menţin aprinsă
pasiunea pentru predicarea Evangheliei, ştiind că Domnul
însuşi lucrează în şi prin mine. Sunt dedicat răspândirii
Evangheliei în toată lumea, ştiind că mulţi sunt aduşi
din păcat în neprihănire şi în libertatea slavei fiilor lui
Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 28:18‑20; 1 Corinteni 9:16‑17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 15:1‑20 & Numeri 32‑33

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 27:1‑8 & Psalmul 73
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DUMINICĂ

DECLARAREA DOMNIEI LUI
Însă tuturor celor ce L‑au primit, adică
celor ce cred în Numele Lui, le‑a dat
dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu,
născuţi nu din sânge, nici din voia firii,
nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu
(Ioan 1:12‑13, versiunea NTR).

E

xistă oameni care, deşi au auzit despre Isus şi
au crezut în El, nu L‑au recunoscut ca Domn
al vieţii lor şi de aceea nu sunt încă mântuiţi. Nu este
suficient să crezi; Biblia spune că până şi demonii cred şi
tremură: „Tu crezi că Dumnezeu este Unul singur. Bine
faci; şi demonii cred, şi tremură! Vrei dar să ştii, o, om
deşert, că, fără fapte, credinţa este moartă?” (Iacov
2:19‑20, versiunea GBV).
În Romani 10:9‑10, Biblia ne arată calea spre
mântuire: „Dacă Îl 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. Căci prin credinţa din inimă se
primeşte neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se
ajunge la mântuire.” Acesta este adevărul! Mărturisirea
lui Isus ca Domn îl propulsează pe păcătos în mântuire.
În slujirea ta, fă‑ţi timp să îi ajuţi pe cei care încă
nu au înţeles acest lucru, explicându‑le că mântuirea este
gratuită, iar Isus Cristos a făcut‑o posibilă şi disponibilă
tuturor oamenilor, de drept. Însă ea nu poate deveni o
experienţă vitală, de facto, în viaţa oamenilor dacă nu

este asumată prin declararea lui Cristos ca Domn.
În versetul tematic citim: „Însă tuturor celor ce
L‑au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le‑a dat
dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12,
versiunea NTR). Aleluia! L‑ai primit pe Cristos în inima
ta prin afirmarea credinţei tale. În momentul în care ai
făcut această declaraţie de credinţă (conform Romani
10:9‑10), Cristos a început să locuiască în tine; ai devenit
o nouă creaţie – un copil al lui Dumnezeu cu drepturi
depline – având viaţa şi natura Lui în duhul tău. Nu este
de mirare că El afirmă: „Vedeţi ce dragoste ne‑a arătat
Tatăl, să ne numim copiii lui Dumnezeu!” (1 Ioan 3:1).
Glorie lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Isus a împlinit cerinţele şi standardele neprihănite ale dreptăţii,
plătind preţul pentru mântuirea întregii umanităţi. Prin urmare,
mă rog şi astăzi pentru cei nemântuiţi de pretutindeni, ca ei să
îşi deschidă inima la înţelegerea Evangheliei, să‑şi mărturisească
credinţa în Isus Cristos ca Domn, crezând în inima lor că
Dumnezeu L‑a înviat din morţi. Şi astfel să fie aduşi la viaţa nouă
în Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 10:8‑13; Ioan 3:5‑7

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 15:21‑47 & Numeri 34‑36

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 27:9‑20 & Psalmul 74
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LUNI

CONDUS DE DRAGOSTE
Prin aceste lucruri, El ne‑a dăruit
promisiunile Lui preţioase şi foarte
mari, pentru ca, prin acestea,
scăpând de depravarea care este în
lume din cauza poftelor, să deveniţi
părtaşi ai naturii dumnezeieşti
(2 Petru 1:4, versiunea NTR).

Î

ntr‑adevăr, există lucruri care îi pot afecta pe
creştini, însă nu este vorba despre boli sau
virusuri, deoarece Isus declară fără echivoc că NIMIC nu
te va putea vătăma (Luca 10:19). Lucrurile cu adevărat
periculoase pentru creştin sunt mânia, amărăciunea,
frica, necredinţa etc. Dumnezeu nu vrea ca mintea ta
să fie tulburată şi întinată de aceste lucruri negative, de
aceea declară în Evrei 12:15: „Luaţi seama bine ca nimeni
să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu
cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să
vă aducă tulburare şi mulţi să fie întinaţi de ea.”
Creştinul este părtaş naturii divine; el are viaţa şi
natura lui Dumnezeu, natura dragostei şi a neprihănirii.
De aceea este foarte trist să vezi creştini care nu umblă în
dragostea lui Dumnezeu. În Luca 6:27, Isus spune: „Dar
Eu vă spun vouă care Mă ascultaţi: «Iubiţi‑i pe vrăjmaşii
voştri, faceţi‑le bine celor ce vă urăsc»” iar în versetul
35, El spune din nou: „Voi însă iubiţi‑i pe vrăjmaşii
voştri, faceţi bine...” (Luca 6:35). Aleluia! Iubirea va birui
întotdeauna!

Când umbli în dragoste, stăpâneşti situaţiile, eşti
de neînvins. Domnul spune: „Binecuvântaţi‑i pe cei ce
vă blestemă, rugaţi‑vă pentru cei ce se poartă rău cu
voi” (Luca 6:28). Nu contează ce se spune despre tine;
rămâi impasibil la comentariile aduse împotriva ta, şi
lasă‑te condus de dragoste. Rămâi milostiv, bun şi iubitor,
asemenea Tatălui tău ceresc. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta nemărginită
pe care Ţi‑ai revărsat‑o peste noi. Tu mi‑ai transferat
caracterul Tău iubitor ca să‑i influenţez şi să‑i binecuvântez
pe cei din jur; dragostea Ta domneşte în inima mea astăzi
şi întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Romani 13:10; 1 Ioan 4:7‑8; 1 Ioan 4:19‑21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 16:1‑20 & Deuteronom 1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 27:21‑31 & Psalmii 75‑77

Atunci când ne rugăm, Dumnezeu răspunde! Se
întâmplă minuni, au loc schimbări globale, se desăvârşesc
destine şi se transformă viaţa multora.
Creştinilor de pretutindeni li se oferă o altă mare
oportunitate de a sta în spărtură pentru întreaga lume la
Ziua mondială de rugăciune cu Pastorul Chris pe 25‑26
martie, 2022.
Poţi să li te alături miliardelor de participanţi din
lume în realizarea unui impact extraordinar astfel:
• Pregăteşte‑te pentru acest program prin rugăciune
• Pregăteşte‑i şi pe alţii spunându‑le despre program
• Urmăreşte transmisiunea directă pe internet pe reţelele
LoveWorld, pe diverse platforme de socializare, posturi TV
prin cablu şi prin satelit şi prin radio

Vizitează site‑ul prayer.rhapsodyofrealities.org

N O T E

NOTE
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MARŢI

ÎMPREUNĂ CA UNUL

D

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 aşezat împreună
în locurile cereşti, în Cristos Isus
(Efeseni 2:4‑6).

umnezeu vrea ca noi să înţelegem acest mesaj
şi să îl purtăm până la capătul pământului. El
declară că pe noi, care eram morţi în păcatele noastre,
ne‑a adus la viaţă împreună cu Cristos. Cu alte cuvinte,
când Isus Se afla pe Cruce, noi am fost făcuţi una cu El în
moartea Sa substitutivă. Când El a fost răstignit, am fost
răstigniţi şi noi în El. Când El a murit, am murit şi noi în
El. Aleluia!
Când El a fost îngropat, am fost şi noi îngropaţi.
Când Dumnezeu L‑a înviat, am înviat şi noi. Ne‑a înviat
împreună şi ne‑a aşezat împreună cu El în locurile cereşti.
El este Capul trupului; împreună suntem acum Cristos,
deoarece am murit în El, am fost îngropaţi în El şi am
înviat în El. Acum suntem una cu El!
Biblia spune: „Dar cine se lipeşte de Domnul este
un singur duh cu El” (1 Corinteni 6:17). Noi suntem
împreună‑moştenitori cu El (Romani 8:17). Suntem
împreună ca unul singur. Aleluia! În Efeseni 1:22‑23,
Scriptura spune: „El I‑a pus totul sub picioare şi L‑a dat

căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul
Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.”
Deşi El este Cel care umple toate lucrurile (Efeseni
4:10), plinătatea Lui este Biserica – trupul Său. Noi
suntem desăvârşirea Lui şi suntem compleţi în El: „Căci
în El locuieşte trupeşte toată plinătatea dumnezeirii
şi în El, Care este capul oricărei stăpâniri şi autorităţi,
sunteţi şi voi compleţi” (Coloseni 2:9‑10, versiunea NTR).
Glorie lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Am fost botezat în trupul lui Cristos, adus în uniune
cu divinitatea. Când Cristos a înviat din morţi, am fost
înviat şi eu împreună cu El. Acum sunt aşezat împreună
cu El în locurile cereşti, în locul de domnie, de slavă şi de
autoritate. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Corinteni 12:27; Coloseni 1:18; Efeseni 5:29‑30

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 1:1‑25 & Deuteronom 3‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 27:32‑44 & Psalmul 78
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MIERCURI

LUCRĂRILE ȘI NUMELE LUI

Şi M‑am arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob,
prin numele de Dumnezeu Atotputernic, dar prin
numele Meu IEHOVA nu le‑am fost cunoscut
(Exodul 6:3, versiunea Fidela).
… ai preamărit Cuvântul Tău
mai presus de tot Numele Tău
(Psalmul 138:2, versiunea Fidela).
umnezeu Se revelează pe Sine, Îşi descoperă
puterea şi slava prin Numele Lui. El i S‑a prezentat
lui Moise ca fiind Iehova. Iehova este versiunea latinizată a
tetragramei ebraice YHWH. Să trecem rapid în revistă şapte
nume ale lui Iehova revelate poporului Israel în diverse ocazii.
După o lungă călătorie prin pustiu, când aceştia au ajuns la
Mara, au descoperit că apa era amară şi imposibil de băut.
Prin Moise, Dumnezeu a îndulcit apa, spunând: „... nu te voi
lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni; căci Eu
sunt Domnul care te vindecă” – Iehova Rafa (Exodul 15:26)
şi „... Eu îţi voi binecuvânta pâinea şi apa şi voi îndepărta
boala din mijlocul tău” (Exodul 23:25, versiunea NTR).
Au mers mai departe şi Amalec le‑a declarat război, însă, prin
puterea lui Dumnezeu, Iosua l‑a neutralizat complet. Sărbătorind
victoria, Moise I s‑a închinat Domnului numindu‑L: „Domnul, steagul
meu” – Iehova Nisi (Exodul 17:13‑15). Aleluia! Călătoria lor a continuat,
iar Dumnezeu le‑a zis copiilor lui Israel: „... Eu sunt Domnul, care vă
sfinţesc” – Iehova Mecodishem (Exodul 31:13; Leviticul 20:8). Mai
târziu, după ce au intrat în ţară, ajungem în vremea judecătorilor, la
Ghedeon. El lucra pământul când, deodată, Îngerul Domnului i s‑a arătat
şi l‑a întărit. Atunci Ghedeon s‑a închinat, I‑a zidit un altar Domnului şi i‑a
pus numele: „Domnul este pace” sau Iehova Shalom (Judecători 6:24).
După mai mulţi ani, Amalec s‑a ridicat din nou. Dar Moise

D

profeţise că Dumnezeu avea să poarte război cu Amalec din generaţie
în generaţie (Exod 17:16, versiunea NTR). Aşa că Dumnezeu i‑a poruncit
lui Saul, regele Israelului la acea vreme: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor:
«Mi‑duc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel, când i‑a astupat
drumul la ieşirea lui din Egipt. Du‑te acum, bate‑l pe Amalec şi
nimiceşte cu desăvârşire tot ce‑i al lui»...” (1 Samuel 15:2‑3). Atunci
Dumnezeu S‑a revelat ca fiind „Domnul oştirilor” – Iehova Savaot. El este
şi Dumnezeul războiului.
Ani mai târziu, Dumnezeu i‑a vorbit profetului Ieremia, care
mijlocea neîncetat pentru poporul lui Dumnezeu, iar Ieremia L‑a
propovăduit sub numele de Iehova Tsidkenu: „Domnul, Neprihănirea
noastră” (Ieremia 23:6; 33:16). Profetul Ezechiel dezvăluie un alt nume
care descrie domnia şi prezenţa Sa milenară în Ierusalim: Iehova Shama:
„Domnul este aici.”
Această ultimă revelaţie din Vechiul Testament a condus către
numele vestit de profetul Isaia: „Emanuel” care înseamnă „Dumnezeu
este cu noi” – nume care anunţa naşterea lui Cristos. Conform Scripturii,
Cuvântul S‑a întrupat, a locuit printre noi şi I s‑a dat Numele Isus! Acest
Nume este cel mai măreţ dintre toate. Celelalte revelaţii ale numelui
Tatălui se bazau pe faima Lui, dar mai presus de toate, a fost înălţat
Cuvântul Lui – Cuvântul viu şi întrupat – Isus: „... ai preamărit Cuvântul
Tău mai presus de tot Numele Tău” (Psalmul 138:2, versiunea Fidela).
Tot ce se află în cer, pe pământ şi sub pământ răspunde în faţa
Numelui lui Isus; acesta este Numele Dumnezeirii; Numele care este mai
presus de orice nume (Filipeni 2:9‑11). Binecuvântat să fie Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

Ce binecuvântare este să ştiu că Dumnezeu ne‑a dat Numele
care este mai presus de orice nume, Numele lui Isus! Trăiesc
în şi prin puterea acestui Nume, exprimând neprihănirea
Ta, umblând în victorie şi în slavă. Sunt un succes, pentru că
Numele lui Isus este chemat peste mine. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Filipeni 2:9‑11; Psalmul 138:2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 1:26‑56 & Deuteronom 5‑7

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 28:1‑10 & Psalmii 79‑80

17 JOI
CRISTOS – NEPRIHĂNIREA TA
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).
ersetul tematic conţine unul dintre cele
mai puternice adevăruri revelate vreodată
în Cuvântul lui Dumnezeu. Este ceva măreţ: Cristos a
fost făcut neprihănirea noastră. Neprihănirea ta este
neprihănirea lui Isus Cristos; nu ai câştigat această
neprihănire; ai primit‑o atunci când te‑ai născut din nou
în Cristos.
Neprihănirea lui Dumnezeu acţionează în tine şi
prin tine şi te face stăpân peste lumea în care trăieşti.
Conştientizarea neprihănirii îţi oferă stăpânire asupra
vieţii şi asupra tuturor circumstanţelor ei. Profetul Isaia
dezvăluie acest lucru spunând: „Orice armă care este
făurită împotriva ta va da greş şi pe orice limbă care
se ridică să te judece o vei condamna. Aceasta este
moştenirea robilor Domnului şi îndreptăţirea lor din
partea Mea, zice Domnul” (Isaia 54:17, versiunea NTR).
Îndreptăţirea ta vine de la Domnul. De aceea, în
Filipeni 3:9, Pavel declară: „Şi să fiu găsit în El, nu având
o neprihănire a mea pe care mi‑o dă Legea, ci aceea
care se primeşte prin credinţa în Cristos, neprihănirea
pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.” Aleluia!
Afirmă plin de îndrăzneală: „Cristos este
neprihănirea mea!” Nu îl lăsa niciodată pe Satan să te

V

înşele inducându‑ţi ideea că nu eşti suficient de neprihănit
pentru binecuvântările lui Dumnezeu. Eşti neprihănit
asemenea lui Isus, deoarece El este neprihănirea ta.
Neprihănirea Lui este cea care contează şi aceasta ţi‑a
fost transferată de însuşi Cristos.
Slavă lui Dumnezeu pentru neprihănirea lui Isus
Cristos: binecuvântarea şi darul lui Dumnezeu pentru toţi
oamenii! În Romani 5:17, Biblia spune: „Dacă deci, prin
greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur,
cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea,
harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin
acel Unul singur, care este Isus Cristos!” Eşti socotit
neprihănit fără plată prin răscumpărarea care este în Isus
Cristos (Romani 3:24), având viaţa şi neprihănirea Lui
în duhul tău. Acum poţi avea părtăşie cu Dumnezeu în
dragoste, fără nici un simţământ de vină, de condamnare
sau de inferioritate! Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Binecuvântat să fie Dumnezeu! Am fost socotit neprihănit
fără plată în Isus Cristos, având viaţa şi natura Lui în duhul
meu. Îţi mulţumesc, Tată, pentru jertfa substitutivă a
Domnului Isus Cristos prin care am fost făcut neprihănit.
Prin darul neprihănirii pe care l‑am primit, umblu în
stăpânire şi domnesc în viaţă asupra circumstanţelor, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Romani 3:27‑28; Romani 4:1‑8; Tit 3:4‑5; Efeseni 2:4‑5

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 1:57‑80 & Deuteronom 8‑10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 28:11‑20 & Psalmii 81‑82
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VINERI

BOALA NU ESTE NORMALĂ

E

Preaiubitule, îţi doresc ca toate
lucrurile tale să îţi meargă bine
şi sănătatea ta să sporească tot
aşa cum sporeşte sufletul tău
(3 Ioan 1:2).

xistă creştini şi chiar slujitori ai Evangheliei
care, deşi lucrează din greu pentru Domnul, se
confruntă cu diverse afecţiuni, boli şi dureri. Unii spun că
este „normal” să te îmbolnăveşti şi îl iau drept exemplu pe
profetul Elisei, care s‑a îmbolnăvit şi a murit, în ciuda ungerii
lui puternice (2 Împăraţi 13:14).
Sau mai fac referire la Epafrodit, slujitorul lui Pavel
care, deşi avea mare râvnă pentru Domnul, s‑a îmbolnăvit
şi a fost foarte aproape de moarte (Filipeni 2:30). Astfel,
pentru mulţi, boala devine o normalitate. Însă nu, boala
nu este normală! În primul rând, Biblia nu ne‑a îndemnat
niciodată să ne călăuzim viaţa după modelul lui Elisei sau al
lui Epafrodit! Isus este exemplul pe care trebuie să îl urmăm
– pe El trebuie să Îl imităm – deoarece Biblia spune că aşa
cum este El, la fel suntem şi noi în lumea aceasta (1 Ioan
4:17). Isus nu S‑a îmbolnăvit niciodată. El ne‑a dat puterea
de a vindeca bolile şi de a tămădui suferinţele oamenilor.
În 1 Corinteni 11:1, Pavel spune: „Călcaţi pe urmele
mele, după cum şi eu calc pe urmele lui Cristos.” Nicăieri
nu se consemnează faptul că Pavel sau apostolii ar fi fost
vreodată bolnavi („ţepuşul” lui Pavel se referea la prigonirile
iudeilor, nu la o afecţiune fizică, n.tr.). Ci ei au fost cei care i‑au

vindecat pe oamenii aflaţi în suferinţă (Faptele apostolilor
19:11‑12, 5:15‑16).
Împlineşte Cuvântul lui Dumnezeu. Modelează‑ţi
viaţa după Cristos şi după Cuvântul Lui, luând aminte la
învăţăturile de credinţă ale apostolilor. Ei aveau stăpânire
asupra suferinţei, a bolii şi a infirmităţii, poruncindu‑le
atât acestora cât şi demonilor care le provocau să dispară.
Aceasta este viaţa pe care o avem în Cristos.
Refuză să te îmbolnăveşti. Rămâi ferm ancorat în
Cuvântul credinţei şi acesta te va călăuzi către Dumnezeu
şi către calea Duhului Sfânt. Meditează la Cuvântul lui
Dumnezeu. În Romani 8:11, Biblia spune: „Şi dacă Duhul
Celui ce L‑a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi,
Cel ce L‑a înviat pe Cristos Isus din morţi va învia şi trupurile
voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte
în voi.” Acest lucru este posibil deoarece Cristos locuieşte în
tine. Prin urmare, înarmează‑te cu puterea acestui adevăr
şi domină boala şi suferinţa. Stăpâneşte asupra depravării,
a negativismului şi a influenţelor corupte din această lume.
Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Adevărul lui Dumnezeu este revelat în duhul meu şi eu
umblu în conformitate cu acesta. Duhul Celui ce L‑a înviat
pe Isus din morţi locuieşte în mine, iar El mă revitalizează
pe deplin! El este viaţa şi sănătatea trupului meu! Chiar şi
neprihănirea lui Dumnezeu este revelată în trupul meu.
Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Matei 9:35; Marcu 3:14‑15; 3 Ioan 1:2; Apocalipsa 22:2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 2:1‑20 & Deuteronom 11‑12

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Faptele apostolilor 28:21‑31 & Psalmii 83‑84
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SÂMBĂTĂ

ADOPTĂ MENTALITATEA
VIEŢII DIVINE

Î

Niciun locuitor nu zice: „Sunt
bolnav!” Poporul Ierusalimului
capătă iertarea fărădelegilor lui
(Isaia 33:24).

ncă de tânăr, am înţeles semnificaţia vieţii veşnice,
am crezut cu tărie în aceasta şi am continuat să
predic şi să trăiesc această viaţă pe deplin – mai presus de
boală, de suferinţă, de infirmitate. Cu toate acestea, s‑a
întâmplat să ajung de urgenţă la spital; petrecând o dată
chiar zece zile în acel loc. Însă nu am renunţat, datorită
veridicităţii acestui mesaj.
Cred cu tărie în viaţa lui Cristos din mine, în
supremaţia şi în superioritatea acestei vieţi asupra
diavolului, a bolii, a slăbiciunii şi a morţii. Aşadar, am
continuat să mărturisesc viaţa divină dinăuntrul meu,
fără ca Satan să îmi poată schimba vreodată această
mărturie. Scriindu‑le credincioşilor din Biserică, apostolul
Ioan le spune: „V‑am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi
care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa
veşnică...” (1 Ioan 5:13).
De ce spune apostolul Ioan că viaţa veşnică este
viaţa ta actuală? De ce este atât de important să trăieşti
cu conştientizarea faptului că ai viaţa lui Dumnezeu în tine
acum? Datorită impactului pe care viaţa lui Dumnezeu o
are în viaţa ta.
Nicio boală sau suferinţă nu ar trebui să se dezvolte
în trupul tău, deoarece tu ai viaţa veşnică. Indiferent

cum te simţi acum, menţine‑ţi mărturisirea de credinţă.
Declară: „Am viaţa veşnică! Prin urmare, în Numele
Domnului Isus Cristos, refuz să permit oricărei dureri,
boli sau suferinţe să se manifeste în trupul meu. Nu pot fi
atins de boală. Viaţa veşnică acţionează în mine!”
Din când în când, rosteşte aceste cuvinte cu
credinţă şi rămâi ferm pe poziţie. În scurt timp, orice
boală – fie că este vorba de diabet, de cancer, de o boală
terminală sau de altceva – îţi va părăsi trupul. Acesta
este efectul vieţii veşnice în tine. Sunt ani de zile de când
mă bucur de sănătatea divină. Viaţa veşnică acţionează
în mine, în fiecare fibră a fiinţei mele, în fiecare celulă a
sângelui meu şi în fiecare os din trupul meu. Aleluia!
Este chemarea noastră, dreptul nostru şi
moştenirea noastră să trăim deasupra durerii, a bolii şi
a suferinţei, deoarece viaţa lui Dumnezeu acţionează
în noi. Am descoperit că acest lucru este adevărat nu
doar în Cuvântul scris, ci este adevărat şi în duhul meu,
în sufletul meu şi în trupul meu. Dezvoltă şi tu această
mentalitate!

PROCLAMAŢIE

Viaţa veşnică acţionează în mine! Refuz să accept boală
sau infecţii în trupul meu. Sunt superior diavolului şi
elementelor acestei lumi. Preiau controlul asupra trupului
meu cu Cuvântul lui Dumnezeu şi refuz să mă plec în faţa
bolii, a maladiei sau a infirmităţii. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Timotei 6:12; 1 Ioan 1:2; 1 Ioan 5:11‑13

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 2:21‑52 & Deuteronom 13‑15

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 1:1‑12 & Psalmii 85‑86
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DUMINICĂ

PUNE ÎN ACŢIUNE FORŢA
CREATOARE DIN TINE

V‑am spus aceste lucruri ca să aveţi pace
în Mine. În lume veţi avea necazuri;
dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea
(Ioan 16:33).
uvântul „lume” din versetul tematic provine
din traducerea din original a termenului
grecesc „cosmos,” care semnifică lumea în deplinătatea
ei, cu structurile, sistemele şi întregul ei cuprins, inclusiv
locuitorii săi şi faptele acestora; orice a fost făcut, creat
sau fondat vreodată.
În Evrei 11:3, întâlnim termenul grecesc „aion”
tradus tot prin „lume.” „Aion” este cursul sau epoca,
sau sistemul de funcţionare din cuprinsul „cosmosului.”
Diversele sale ere, succesiunea epocilor şi oamenilor
care au trăit de‑a lungul lor. Ce semnifică acestui lucru?
Aminteşte‑ţi cuvintele lui Isus: „... Eu am biruit lumea
(cosmosul).” Aşadar, El a biruit lumea în deplinătatea ei;
pe toţi locuitorii acesteia împreună cu faptele, puterile şi
abilităţile lor.
Când oamenii sunt stăpânitorii lumii, pot influenţa
structura şi sistemul ei de funcţionare. Oamenii îşi pot
crea propriul „aion” manipulând cosmosul şi folosindu‑l
în scopuri malefice care te pot afecta în mod direct.
Însă, prin „Rhema” lui Dumnezeu (Cuvântul lui
Dumnezeu rostit în mod profetic), tu poţi birui orice
lucru săvârşit, gândit sau intentat împotriva ta în cosmos,
de‑a lungul existenţei tale pe pământ. Biblia spune: „Prin
credinţă înţelegem că au fost urzite lumile prin Cuvântul

C

lui Dumnezeu, aşa că lucrurile care sunt văzute nu au
fost făcute din lucruri care se văd” (Evrei 11:3, versiunea
Fidela).
Nu privi pasiv cum Satan şi demonii săi aduc
stricăciune şi moarte în jurul tău; repară, acţionează,
desăvârşeşte şi restaurează lumea, „aionul” tău. Fii
responsabil şi preia controlul asupra propriei tale vieţi,
rostind cu înflăcărare Cuvântul lui Dumnezeu. Există
o forţă creatoare în tine, care te ajută să obţii viaţa şi
mediul ambiant pe care ţi le doreşti; te ajută să îndrepţi
destine şi să modifici cursul evenimentelor din lumea
ta, conform Cuvântului lui Dumnezeu. Pune în acţiune
această forţă.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, cu credinţa mea şi prin Cuvântul Tău, îmi
sincronizez viaţa la planul tău, la scopul şi la voia Ta.
Mă bucur din plin de pacea Ta, de bunăstarea Ta şi de
productivitatea Ta în toate domeniile vieţii mele! Prosper
în orice faptă bună; totul în lumea mea se conformează la
voia Ta şi la destinul Tău pentru mine, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Iosua 1:8; Evrei 11:1; Ioan 1:1‑3; Coloseni 1:16‑17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 3:1‑38 & Deuteronom 16‑17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 1:13‑23 & Psalmii 87‑88
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LUNI

ROSTEȘTE
CUVINTE „RHEMA”

Î

Prin credinţă înţelegem că au fost urzite
lumile prin Cuvântul lui Dumnezeu,
aşa că lucrurile care sunt văzute nu
au fost făcute din lucruri care se văd
(Evrei 11:3, versiunea Fidela).

n lecţia anterioară am învăţat că, dacă aplicăm
principiile de credinţă adecvate, ne putem
structura, repara, restaura sau chiar recrea universul
personal. Dar ce anume a structurat şi a proiectat mai
exact „aion‑urile” – sistemele lumii, adică structurile
socio‑economice şi managementul mediului pe parcursul
unei anumite perioade a istoriei umane, inclusiv în arte
şi în ştiinţe? Răspunsul este: Cuvântul lui Dumnezeu.
În versetul tematic termenul „cuvânt” provine din
traducerea din original a termenului grecesc „Rhema,”
care înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu rostit în mod
profetic.
„Rhema” este un „lucru”; adică este substanţă
spirituală. Aminteşte‑ţi că tot ce vezi a fost făcut din
lucruri care nu se văd, iar Cuvântul „Rhema” al lui
Dumnezeu este un „lucru” care nu se vede. De aceea,
atunci când rostim cuvintele „Rhema” ale lui Dumnezeu,
aducem diverse lucruri în fiinţă, în conformitate cu Biblia:
„lucrurile care sunt văzute nu au fost făcute din lucruri
care se văd”; totul a fost făcut prin Cuvântul „Rhema” al
lui Dumnezeu (Evrei 11:3, versiunea Fidela). Aleluia!

Aşadar rosteşte deseori cuvinte de tip „Rhema”;
cuvinte care vin de la Tatăl. Dacă vrei să rosteşti cuvinte
„Rhema,” ele trebuie să vină de la Dumnezeu, prin
Duhul Sfânt care locuieşte în tine. De aceea este foarte
important să te rogi mult prin Duhul Sfânt. În timp ce faci
acest lucru, te vei surprinde rostind cuvinte înţelese care
sunt inspirate de Duhul Sfânt, din Cuvântul lui Dumnezeu
sau în conformitate cu el; acestea sunt „Rhema.”
În timp ce scoţi la iveală aceste cuvinte din
duhul tău şi le rosteşti, aceste „lucruri” spirituale for
fi diseminate în atmosfera spirituală a vieţii tale, şi
„aion‑ul” tău va fi controlat de cuvintele „Rhema” ale
lui Dumnezeu, rostite de gura ta. Binecuvântat să fie
Dumnezeu! Astfel, controlează lumea ta prin Cuvântul
lui Dumnezeu. Rosteşte Cuvântul Lui prin Duhul Sfânt.
Cuvintele „Rhema” să ţâşnească din tine şi să creeze
lumea pe care o doreşti, la standardele Scripturii. Slavă
lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Cuvintele mele sunt unse cu putere, pentru că sunt plin
de Duhul Sfânt! Cuvântul „Rhema” al lui Dumnezeu este
pe buzele mele şi astăzi, iar în Numele lui Isus, declar
că umblu în sănătate divină, în creştere, în bunăstare şi
înaintez cu paşi de uriaş. Viaţa mea este pentru slava lui
Dumnezeu. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 6:17‑18; Luca 4:4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 4:1‑13 & Deuteronom 18‑21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 1:24‑32 & Psalmul 89

Canalul Rhapsody TV tocmai a lansat un nou
program special numit ALOUD („Cu voce tare,” n.tr.)! Acest
program se bazează pe cuvântul profetic rostit de omul lui
Dumnezeu, potrivit căruia Rapsodia ar trebui citită cu voce
tare în anul 2022. „Când îţi citeşti Rapsodia, citeşte‑o cu
voce tare. Puterea rezidă în Cuvântul rostit,” a declarat el.
Profită de şansa de a participa la acest program
motivaţional astfel:
• Realizează un videoclip de 4 minute citind rapsodia cu
glas tare în diferite locaţii
• Trimite adresa de internet a videoclipului pe platforma
de socializare KingsChat cu indicativele: #aloud
#ireadrhapsodyaloud
• Încurajează‑i şi pe alţii să participe
Pentru mai multe informaţii, te rugăm să apelezi
următoarele numere de telefon:
+27 11 326 0971‑2
+44 (0) 1 708 556 604
+234 808 055 2590
+1 800 620 8522

N O T E

NOTE
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MARŢI

EL NE AJUTĂ ÎN
LIMITĂRILE NOASTRE

P

Şi în acelaşi fel şi Duhul vine în ajutor
slăbiciunii noastre, pentru că noi nu ştim
ce să cerem aşa cum ar trebui, dar Duhul
Însuşi mijloceşte cu suspine de nespus
(Romani 8:26, versiunea GBV).

rima parte din versetul tematic spune: „Şi în
acelaşi fel şi Duhul vine în ajutor slăbiciunii
noastre, pentru că noi nu ştim ce să cerem aşa cum ar
trebui...” Observăm că Pavel nu spune că nu ştim deloc
pentru ce trebuie să ne rugăm, ci subliniază faptul că nu
ştim cum ar trebui să ştim. Aşadar, această slăbiciune
este o limitare a cunoaşterii, dar Duhul Sfânt ne ajută
în această situaţie. Este o parte din lucrarea Lui în viaţa
noastră de care trebuie să fim conştienţi şi să beneficiem.
Dacă te‑ai confruntat vreodată cu situaţii în care
nu cunoşti suficiente informaţii sau detalii, nu te nelinişti.
Încrede‑te în Duhul Sfânt. Biblia spune că Duhul însuşi
mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Cu alte cuvinte,
Duhul Sfânt stă în spărtură şi mijloceşte pentru tine; El
preia controlul în favoarea ta şi Îşi împlineşte lucrarea de
mijlocire în şi prin tine.
Acest aspect este foarte important, pentru că Duhul
Sfânt nu Se roagă singur. El are nevoie de abilităţile tale
vocale. De exemplu, Biblia spune în Faptele apostolilor
13:2 că, în timp ce apostolii posteau şi se rugau, Duhul
Sfânt a spus: „Puneţi‑Mi‑i deoparte pe Barnaba şi pe
Saul pentru lucrarea la care i‑am chemat.”

Instrucţiunea Domnului ca Barnaba şi Saul (care
mai târziu a devenit Pavel) să fie consacraţi pentru lucrare
a venit ca un cuvânt profetic, rostit prin unul dintre cei
care posteau şi se rugau acolo. Cineva a primit acest
cuvânt şi l‑a rostit, şi cu toate acestea Biblia consemnează
că „Duhul Sfânt a spus...” Aceasta este lucrarea Duhului
Sfânt în tine. El te va ajuta să te rogi corect şi eficient şi va
rosti Cuvântul lui Dumnezeu prin tine.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru lucrarea de mijlocire
a Duhului Sfânt prin mine. Beneficiez de aportul Său de
revelare a voii Tale în lucrurile importante. El mă ajută să
mă rog eficient şi să împlinesc voia Ta desăvârşită în viaţa
mea şi în toate acţiunile mele, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 14:16; Romani 8:26

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 4:14‑44 & Deuteronom 22‑24

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 2:1‑11 & Psalmul 90
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MIERCURI

EL ÎŢI VORBEȘTE
ÎN DUHUL TĂU

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu
le cunosc, şi ele vin după Mine
(Ioan 10:27).

„S

unt născut din nou şi vorbesc în alte limbi;
mă rog, dar nu L‑am auzit niciodată pe
Duhul Sfânt răspunzându‑mi sau vorbindu‑mi. Ce este în
neregulă cu mine?” Unii oameni îşi pun această întrebare
în mod repetat.
Dacă eşti creştin şi îţi este greu să discerni vocea
Duhului Sfânt, problema nu este că vocea Lui este slabă
sau se aude încet atunci când vorbeşte. În primul rând,
probabil că Duhul Sfânt ţi‑a vorbit, dar nu L‑ai ascultat,
sau crezi că mintea ta îţi vorbeşte. Duhul Sfânt ne
vorbeşte tot timpul, dar noi nu Îl auzim cu urechile fizice,
ci cu duhul nostru, înăuntrul nostru.
Dacă asculţi cu duhul tău, Îl vei auzi. Şi, din nou,
atunci când studiezi Scripturile, El îţi vorbeşte; El îţi
vorbeşte şi prin Scripturi. De aceea, ori de câte ori studiezi
Cuvântul Lui, se creează o ocazie ca Duhul Sfânt să îți
slujească şi să îţi vorbească. Aşadar, acceptă învăţătura şi
îndrumarea lui din Biblie. În 2 Timotei 3:16 citim: „Toată
Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să
înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în
neprihănire.”
Atunci când un creştin spune: „Eu vorbesc
cu Domnul, dar El nu îmi răspunde,” el trebuie să

înţeleagă faptul că, atunci când Îi vorbeşti, Domnul nu
trebuie neapărat să îţi răspundă în momentul în care
ai îngenuncheat aşteptând un răspuns! Poate că El nu
acţionează în clipa aceea, dar El îţi va vorbi întotdeauna.
El îţi vorbeşte în fiecare zi.
Astfel, în calitate de copil al lui Dumnezeu, nu
spune niciodată: „Nu ştiu dacă Duhul Sfânt îmi vorbeşte.”
Spune ce a spus Isus: „Tatăl mă cunoaşte pe mine şi eu Îl
cunosc pe El” (Ioan 10:15). Isus a mai spus: „Oile Mele
ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine”
(Ioan 10:27). Astfel, tu spui: „Eu cunosc vocea Domnului;
cunosc vocea Duhului Sfânt, şi El îmi vorbeşte.”
Atunci când spui acest lucru, duhul tău devine
conştient de vocea Duhului Sfânt din interiorul tău, de
îndrumarea şi de cuvintele Lui din viaţa ta.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru abilitatea de a Te auzi
cum îmi vorbeşti prin Cuvântul Tău şi prin Duhul Tău
şi de a‑Ţi recunoaşte vocea. Duhul meu este sensibil la
vocea Ta. Căile Duhului Sfânt îmi sunt revelate, iar eu
sunt ghidat dinăuntru şi prin Cuvântul Tău ca să cunosc
şi să umblu pe căile vieţii, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Isaia 30:21, Faptele apostolilor 13:2; Ioan 16:7‑13

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 5:1‑16 & Deuteronom 25‑27

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 2:12‑20 & Psalmul 91

24

JOI

SABIA ȘI SCUTUL

C

Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul
credinţei, cu care veţi putea stinge toate
săgeţile arzătoare ale celui rău... şi sabia
Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu
(Efeseni 6:16‑17).

uvântul lui Dumnezeu este o sabie; este o armă
ofensivă pentru războiul spiritual. Observă
că Pavel nu ţi‑a cerut să înfrunţi inamicul mânuind un
exemplar tipărit al Bibliei, aşa cum ai proceda cu o sabie
fizică. Nu! Termenul „cuvânt” aici provine din traducerea
din original a termenului grecesc „Rhema,” care înseamnă
Cuvântul lui Dumnezeu rostit în mod profetic.
„Rhema” descrie un Cuvânt specific într‑un moment
specific, pentru un scop specific. De aceea, „Rhema” este
Cuvântul lui Dumnezeu venit din inima ta pe buzele tale
– Cuvântul inspirat de Dumnezeu care iese din gura ta.
Atunci când Domnul l‑a confruntat pe cel rău în pustiu,
i-a zis: „... Este scris: «Omul nu va trăi numai cu pâine, ci
cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu»” (Luca
4:4). Din nou, cuvântul subliniat este tradus din grecescul
„Rhema.” Domnul Isus mânuia sabia Duhului rostind
Rhema (arma Cuvântului divin rostit) şi l‑a biruit pe cel rău.
Cuvântul „Rhema” al lui Dumnezeu nu este doar un
cuvânt pe care‑l porţi în inimă; ci este un cuvânt inspirat de
Dumnezeu pe care îl rosteşti cu gura. Este un cuvânt care
a mai fost rostit, sau care este pe cale să fie rostit. Aleluia!
Pune întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu pe buzele tale;

dacă nu este rostit de gura ta, nu este o sabie şi nu este o
armă.
După cum „Rhema” este o armă prin care declanşezi
ofensiva împotriva vrăjmaşului, şi credinţa este o armă,
este un scut în calea adversarului şi a atacurilor lui: „Pe
deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care
veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău”
(Efeseni 6:16). Nu trebuie să cauţi un scut numit credinţă;
credinţa este în duhul tău. Ai fost născut din nou având
măsura de credinţă de care ai nevoie (Romani 12:3) ca să
trăieşti victorios şi să domneşti în mod glorios în viaţă. Tot
ce trebuie să faci e să o creşti prin Cuvântul lui Dumnezeu
şi să o întăreşti folosind‑o.
Această credinţă neutralizează, stinge, dezamorsează
şi anihilează toate săgeţile arzătoare pe care duşmanul le
aruncă asupra ta. Credinţa ta este victoria asupra tuturor
circumstanţelor şi adversităţilor vieţii: „Pentru că oricine
este născut din Dumnezeu biruieşte lumea; şi ceea ce
câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră” (1
Ioan 5:4). Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Cuvântul Tău este în inima mea şi în gura
mea, prevalând în timp ce îl rostesc! Rostesc cuvinte de
neprihănire, de înţelepciune, de bunăstare, de victorie
şi de abundenţă. Iar cu scutul credinţei, sting săgeţile
arzătoare ale celui rău, minciunile şi stratagemele lui,
umblând în victoria Domnului. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 6:13‑16; Evrei 4:12; Evrei 11:3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 5:17‑39 & Deuteronom 28

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 2:21‑29 & Psalmii 92‑93
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VINERI

EL NU NE-A CERUT
SĂ NE RUGĂM ÎN VAN
Rugaţi‑vă neîncetat
(1 Tesaloniceni 5:17).

R

ugăciunea poate fi foarte eficientă, sau poate
fi doar religie goală. Există oameni care nu se
aşteaptă să primească răspuns atunci când se roagă. Pentru
ei, rugăciunea face parte din religiozitatea lor. Dar Dumnezeu
nu ne‑a poruncit niciodată să ne rugăm degeaba. Rugăciunea
este comunicare reală; tu chiar vorbeşti cu Cineva care te
ascultă şi care este gata să‑ţi răspundă.
Una dintre caracteristicile minunate ale lui Dumnezeu
este aceea că El ştie ce este în inima ta înainte să‑I ceri. El ştie
ce urmează să‑I spui încă înainte să te rogi. Atunci, de ce Se
aşteaptă El să te rogi? Pentru că Dumnezeu acţionează în
legalitate; deşi te iubeşte, El operează după reguli, după legile
pe care El le‑a stabilit. Biblia spune că El le‑a dat Pământul
oamenilor, ca ei să trăiască pe el şi să‑l guverneze. De
aceea, El are nevoie de invitaţia oamenilor ca să intervină în
circumstanţele din existenţa lor.
De exemplu, dacă îţi plăteşti chiria la timp, proprietarul
apartamentului în care stai nu poate intra pur şi simplu în el
pentru că deţine imobilul; acest lucru ar fi ilegal, pentru că
tu eşti custodele apartamentului; el trebuie să intre doar
invitat de tine. Aşa funcţionează lucrurile şi cu Dumnezeu. Noi
suntem custozii Pământului. El are nevoie de invitaţia noastră
ca să intervină în treburile oamenilor.

Atunci când ai probleme sau nu ştii ce să faci într‑o
anumită situaţie şi ai nevoie de intervenţia Lui, trebuie să I‑o
ceri, chiar dacă El vede ce se întâmplă. Să luăm ca exemplu
modul în care El a interacţionat cu copiii lui Israel; în Ezechiel
36, El le‑a descris mai multe binecuvântări. Însă în versetul
37, El spune: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată în ce
privinţă Mă voi lăsa înduplecat de casa lui Israel, şi iată ce
voi face pentru ei: voi înmulţi oamenii ca pe o turmă de oi»”
(Ezechiel 36:37). Dumnezeu acţionează în legalitate.
Astfel, prin rugăciuni, tu Îi vorbeşti Domnului despre
ceea ce gândeşti, despre emoţiile tale şi Îi aduci cererile tale,
iar El îţi răspunde. În timp ce te rogi, în special atunci când te
rogi în alte limbi, Duhul Sfânt pune cuvinte în gura ta, cuvinte
sfinte pe care le poţi rosti înaintea Domnului, ca să aduci
schimbare în lumea din care faci parte.
Rugăciunea are un loc foarte important în viaţa unui
creştin. Printre alte beneficii şi binecuvântări glorioase,
rugăciunea garantează protecţia lui Dumnezeu asupra ta;
insecuritatea ta dispare şi primeşti curaj să înfrunţi orice vine
împotriva ta în această viaţă. Aşadar urmează îndemnul din
versetul tematic şi roagă‑te neîncetat. Slavă lui Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Îţi găseşti plăcerea în auzirea
şi în împlinirea rugăciunilor mele. Chiar acum, mă rog
ca neprihănirea să fie turnată peste naţiuni, aducând
mântuire peste tot; Îţi mulţumesc pentru Duhul harului
Tău care acţionează în inima oamenilor ca să fie receptivi,
mai mult ca niciodată, faţă de Evanghelie, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 18:1; Efeseni 6:18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 6:1‑16 & Deuteronom 29‑30

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 3:1‑12 & Psalmul 94
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SÂMBĂTĂ

CHEI PENTRU
RUGĂCIUNI EFICIENTE

Într‑o zi, Isus Se ruga într‑un loc
anumit. Când a isprăvit rugăciunea,
unul din ucenicii Lui I‑a zis:
„Doamne, învaţă‑ne să ne rugăm...”
(Luca 11:1).
tunci când studiezi viaţa primilor profeţi şi a
apostolilor, chiar şi viaţa Domnului Isus, descoperi
că toţi au fost foarte eficienţi în viaţa lor de rugăciune. În
versetul tematic, ucenicii L‑au rugat pe Domnul să‑i înveţe
cum să se roage, pentru că au observat cât de eficiente erau
rugăciunile Lui. Aşadar, nu este suficient să te rogi; rugăciunea
eficientă şi fierbinte a omului neprihănit este cea care produce
rezultate.
Există reguli şi îndrumări scripturale pentru a avea
rugăciuni eficiente. Există unele lucruri pentru care trebuie să
te rogi – să mijloceşti – necurmat; şi există alte lucruri pentru
care este suficient să te rogi o singură dată, pentru că dacă
te tot rogi pentru acel lucru, aluneci în necredinţă în loc să îţi
foloseşti credinţa.
Mai mult, există lucruri pentru care nu trebuie să te rogi,
pentru că indiferent cât de mult te rogi pentru ele, Dumnezeu
nu va răspunde, deoarece cererea ta este ilegală din punct
de vedere spiritual. Astfel, sunt mai multe tipuri de rugăciuni
şi există reguli diferite după care funcţionează. Citeşte cărţile
noastre: „Cum să te rogi corect” şi „Cum să te rogi eficient”
pentru a învăţa mai multe. Nu te rogi pur şi simplu; trebuie
să te rogi după reguli, iar regulile urmează diferitele tipuri de
nevoi.

A

Bineînţeles, un lucru foarte important pe care trebuie
să‑l ceri întotdeauna de la Dumnezeu este îndrumarea sau
direcţia. Aceasta nu înseamnă că trebuie să‑L întrebi tot
timpul cum să te rogi pentru o anumită situaţie, dar, chiar
şi fără să I‑o ceri, El te îndrumă prin Duhul Sfânt, pentru că
acesta este unul din lucrurile pe care Duhul Sfânt a venit să
le îndeplinească în viaţa ta. Acesta este motivul pentru care
trebuie să te rogi des în alte limbi.
Duhul Sfânt şi Cuvântul lui Dumnezeu sunt cheile tale
pentru a te ruga eficient. Duhul Sfânt te va face să fii conştient
de Cuvântul lui Dumnezeu atunci când te rogi. Adu‑ţi aminte,
Isus a spus că El te va conduce în tot adevărul. El te va învăţa
toate lucrurile (Ioan 14:26). El îţi va arăta ce să faci în fiecare
situaţie. Isus a spus: „... Cine Mă urmează pe Mine nu va
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8:12).
Cum Îl urmezi pe El? Prin Cuvântul Său şi prin îndrumarea
Duhului Sfânt. Duhul Sfânt locuieşte în tine astăzi, iar El
te îndreaptă către Scripturi, Cuvântul lui Dumnezeu, ca să
primeşti îndrumare în toate lucrurile, inclusiv în eficientizarea
rugăciunilor tale.

RUGĂCIUNE

Îţi mulţumesc, Tată scump, pentru darul preţios al
Duhului Sfânt pe care L‑ai trimis să‑mi dea direcţie şi să
mă călăuzească în tot adevărul, inclusiv în eficienţa în
rugăciune. Astăzi, El mă ghidează să cunosc şi să mă rog
voia Ta şi să disponibilizez o putere nemaipomenită care
să schimbe lumea mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 5:15‑16; Iacov 5:16

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 6:17‑49 & Deuteronom 31‑32

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 3:13‑19 & Psalmii 95‑96
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DUMINICĂ

PURTĂTORI AI ÎMPĂRĂŢIEI
ȘI AI SLAVEI LUI

C

Să vă purtaţi într‑un chip
vrednic de Dumnezeu, care vă
cheamă la Împărăţia şi slava Sa
(1 Tesaloniceni 2:12).

onform învăţăturilor Domnului Isus, Împărăţia
lui Dumnezeu a venit deja. De fapt, Biblia spune
că Împărăţia este în inimile noastre, subliniind foarte
clar faptul că este vorba de o Împărăţie spirituală: „...
Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească
privirile. Nu se va zice: «Uite‑o aici,» sau «Uite‑o acolo!»
Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul
vostru” (Luca 17:20‑21). Aşadar noi nu suntem pe „calea”
către Împărăţie; nu! Noi purtăm Împărăţia Lui în noi. Nu
doar că suntem în Împărăţie, ci noi suntem şi purtători ai
Împărăţiei Lui.
Acum, în această Împărăţie este slavă. Cele două nu
pot fi despărţite. Biblia vorbeşte despre slava Împărăţiei.
Atunci când am răspuns chemării la Împărăţie, am
răspuns şi chemării la slavă: „Iată la ce v‑a chemat El,
prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului
nostru Isus Cristos” (2 Tesaloniceni 2:14). Am primit
slava. Aleluia!
Isus a spus în Ioan 17:22, în rugăciunea Sa către
Tatăl: „Eu le‑am dat slava, pe care Mi‑ai dat‑o Tu, pentru
ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una.” Pavel spune în
Romani 8:30 că am fost glorificaţi. Slava este una eternă,
şi ea rezidă în duhul nostru: „Dumnezeul oricărui har,

care v‑a chemat în Cristos Isus la slava Sa veşnică...” (1
Petru 5:10). Binecuvântat să fie Dumnezeu!
Biblia descrie această slavă ca fiind o „slavă
minunată” (2 Petru 1:17). Iar pasajul din 2 Corinteni 3:10
o numeşte „slava care o întrece cu mult.” Aceasta este
slava Împărăţiei, de care aparţinem şi pe care o purtăm.
În 2 Petru 1:3 ni se spune că am fost chemaţi la slavă şi
la excelenţă.
Apoi Biblia merge şi mai departe şi spune că trebuie
„... să vestim lucrările minunate şi să manifestăm
virtuţile şi perfecţiunile Celui ce ne‑a chemat din
întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9, versiunea
Amplificată). Motivul pentru care putem arăta slava Lui
– virtuţile şi perfecţiunile Lui – constă în faptul că noi
purtăm aceste lucruri în noi. Aleluia! Aşadar lasă slava
Lui să se exprime în lumea ta şi atinge viaţa oamenilor
din jur cu viaţa Împărăţiei Lui.

PROCLAMAŢIE

Sunt un purtător al puterii, al slavei şi al domniei Împărăţiei
lui Dumnezeu. Împărăţia se extinde în mine şi prin mine.
Lumea mea şi mediul meu înconjurător sunt sub influenţa
slavei lui Dumnezeu. Umblu în conştientizarea şi în
realitatea poziţiei mele în Cristos şi manifest neprihănirea
Lui, spre slava Numelui Său. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Romani 8:30; Evrei 2:10; 1 Tesaloniceni 2:12

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 7:1‑35 & Deuteronom 33‑34

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 3:20‑25 & Psalmul 97
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LUNI

ODIHNA ÎN CRISTOS

Rămâne doar o odihnă ca cea de
Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
Fiindcă cine intră în odihna Lui, se
odihneşte şi el de lucrările lui, cum S‑a
odihnit Dumnezeu de lucrările Sale
(Evrei 4:9‑10).
bservă fraza subliniată din versetul tematic:
„Fiindcă cine intră în odihna Lui...” Această odihnă
este odihna în Cristos; este mult mai mult decât odihna
trupului fizic. Este odihnă pentru sufletul tău, o stare în care
nu te mai agiţi şi nu te mai zbaţi pentru absolut nimic. Biblia
spune: „Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit tot ce priveşte
viaţa şi evlavia...” (2 Petru 1:3).
Tot ce ai nevoie pentru a avea succes, bunăstare, victorie,
sănătate şi măreţie ţi‑a fost pus la dispoziţie în Cristos. Aşadar, de
ce să te îngrijorezi? Nu trebuie să te mai zbaţi în viaţă. Bucură‑te
de odihna lui Dumnezeu. Aleluia! Isus a spus: „De aceea vă
spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu‑vă ce veţi
mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu‑vă cu
ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana,
şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?” (Matei 6:25).
În scrisoarea sa inspirată de Duhul Sfânt către Biserica
din Filipi, Pavel spune: „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). Mulţi nu
au înţeles acest adevăr, şi de aceea nu se bucură de o viaţă de
odihnă absolută şi de binecuvântări. La locul lor de muncă, în

O

afacerea lor, în proiectele în care sunt implicaţi sau chiar şi în
responsabilităţile lor de evanghelizare, ei lucrează şi se zbat din
greu, cu rezultate puţine sau deloc.
Dacă acest lucru te descrie şi pe tine, ai nevoie de
o înnoire a minţii. Zbuciumul nostru nu Îi face plăcere lui
Dumnezeu. Duhul Sfânt a fost trimis să ne ajute exact pentru
acest motiv. În Ioan 14:16 (versiunea Amplificată), Isus a spus:
„Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Ajutor (Mângâietor,
Avocat, Mijlocitor – Sfătuitor, Susţinător, Însoţitor) care să
rămână cu voi veşnic.” El este aici, astăzi şi acum, în calitate de
Ajutor al tău.
Nu eşti singur. Cristos este în tine şi cu tine; nu lucra şi
nu umbla singur. Trăieşte în odihna Lui. Biblia spune că suntem
aşezaţi împreună cu El în locurile cereşti: „El ne‑a înviat
împreună şi ne‑a pus să şedem împreună în locurile cereşti în
Cristos Isus” (Efeseni 2:6). Aceasta nu este o poziţie de greutăţi,
de lupte şi de zbucium; este o poziţie de odihnă, de stăpânire,
de putere şi de autoritate. Biblia spune că toate lucrurile au fost
terminate înainte de fondarea lumii (Evrei 4:3). Acum El spune:
„Bucură‑te de toate lucrurile.” Trăieşte în odihna Lui, pentru că
toate lucrurile sunt ale tale.

PROCLAMAŢIE

Face parte din moştenirea mea, în calitate de sămânţă a
lui Avraam, să excelez şi să progresez în viaţă, din slavă
în slavă, fără stres. Trăiesc în mod continuu în odihna
lui Dumnezeu. Acum şi întotdeauna, umblu în slava Lui,
manifestând dragostea, harul şi neprihănirea Lui. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Matei 11:28‑30; 1 Petru 5:7; Matei 6:25‑34

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 7:36‑50 & Iosua 1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 3:26‑31 & Psalmii 98‑100

În era digitală a zilelor noastre, creştinilor li se
oferă cea mai rapidă şi mai uşoară modalitate de a vesti
Evanghelia până la marginile pământului şi anume aceea
de a crea subiecte online care să inspire, să încurajeze şi
să inﬂuenţeze pozitiv cititorii. Platforma Qubwebs îţi oferă
oportunitatea să îţi creezi cu uşurinţă propriul blog şi să
începi imediat să îi inspiri pe cei din sfera ta de contact!
Poţi să îţi creezi propriul blog în 4 paşi simpli:
• Accesează site‑ul www.qubwebs.com
• Dă click pe butonul Sign Up
• Configurează‑ţi profilul şi dă click din nou pe butonul
Sign Up
• Dă click pe link‑ul trimis la adresa ta de email pentru
validarea contului tău
Pentru mai multe informaţii, vizitează site‑ul www.
qubwebs.com

N O T E

NOTE
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MARŢI

TOTUL A FOST
PENTRU TINE

El este Capul trupului, al Bisericii.
El este începutul, cel întâi născut
dintre cei morţi, pentru ca în
toate lucrurile să aibă întâietatea
(Coloseni 1:18).

E

xpresia „cel întâi născut dintre cei morţi” nu
înseamnă că a fost primul care să învie din
morţi. Înainte de moartea răscumpărătoare a lui Isus,
au mai existat şi alţi oameni care au înviat din morţi, dar
apostolul Pavel ne transmite prin Duhul Sfânt un mesaj
diferit în acest pasaj. Atunci când Isus a murit, El a murit
şi în spiritual, de aceea El a fost primul care să învie din
moarte spirituală.
Moartea spirituală este separarea de Dumnezeu. În
timp ce Isus atârna pe crucea aceea, El a suferit agonia de a
fi despărţit de Tatăl. Biblia spune că El a strigat cu glas tare:
„... «Eloi, Eloi, lama sabactani?» care tălmăcit înseamnă:
«Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M‑ai
părăsit?»” (Marcu 15:34). Acesta a fost un rezultat al faptului
că El a fost făcut păcat pentru noi. Despărţirea Sa de Tatăl a fost
în locul nostru. Biblia spune: „Pe Cel ce n‑a cunoscut nici un
păcat, El L‑a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea
lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:21).
Ar fi fost ilegal ca Isus să fie în iad, pentru că El era fără
păcat, însă El a mers în iad în locul nostru. Biblia relatează cum
El S‑a luptat cu Satan în iad şi l‑a înfrânt, împreună cu toate
cohortele întunericului: „A dezbrăcat domniile şi stăpânirile,

şi le‑a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor
asupra lor prin cruce” (Coloseni 2:15).
Nimeni nu mai ieşise până atunci din moarte spirituală,
adică de sub robia lui Satan, dar Isus a făcut‑o. El a plătit preţul
întreg, pentru fiecare om. Astfel, pentru că un om neprihănit a
fost dat pentru păcătoşi, a devenit legal şi posibil ca păcătoşii
să primească neprihănirea Lui. El a luat locul nostru de păcat,
pentru ca noi să putem obţine neprihănirea Lui. Acum suntem
la fel de neprihăniţi ca Isus!
El te‑a făcut expresia neprihănirii Sale, pentru că a murit
spiritual pentru tine, şi, atunci când a ieşit din moarte, şi tu erai
în El. Acum tu domneşti şi stăpâneşti împreună cu El în locurile
cereşti – în tărâmul vieţii. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru jertfa lui Isus
în locul meu, prin care am fost făcut neprihănit. Umblu în
neprihănirea Ta şi o manifest, domnind în viaţă cu Cristos
din locurile cereşti, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Romani 5:17; 1 Corinteni 1:30; 2 Corinteni 5:21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 8:1‑21 & Iosua 3‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 4:1‑10 & Psalmul 101
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MIERCURI

SCOATE APĂ DIN IZVOARELE
MÂNTUIRII
Veţi scoate apă cu bucurie
din izvoarele mântuirii
(Isaia 12:3).

E

u m‑am hotărât cu ani în urmă, pe vremea când
încă eram student, că voi fi întotdeauna fericit.
Am descoperit devreme din Cuvântul lui Dumnezeu că
nimeni nu a fost trimis să mă facă fericit, pentru că Isus a
împlinit deja tot ce era necesar pentru a‑mi da o bucurie
de nespus şi plină de slavă (1 Petru 1:8, versiunea Fidela).
Am bucurie în duhul meu. De aceea fii întotdeauna
entuziasmat de lucrurile lui Dumnezeu. Nu aştepta ca
altcineva să te facă fericit.
Dacă ai primit mântuirea, bucuria vine din tine –
din duhul tău. Biblia spune: „Veţi scoate apă cu bucurie
din izvoarele mântuirii” (Isaia 12:3). Fericirea este o
stare a minţii şi este rodul bucuriei. Bucuria are şi alte
roade: râsul, strigătele, cântatul şi dansatul. Şi ştiai că
dărnicia se numără şi ea printre roadele bucuriei? Atunci
când eşti plin de bucurie, dăruieşti.
Ai observat vreodată că, dacă cineva îţi cere
ceva când eşti plin de bucurie, aproape de fiecare dată
răspunsul este „da”? Cu greu poţi refuza ceva ce ţi se
oferă sau ţi se propune, cu greu poţi spune „nu.”
Tot aşa, atunci când eşti plin de bucurie în prezenţa
Domnului, ai observat că nu este necesar să ceri nimic?
Tot ce contează este că există o dorinţă în inima ta. În

timp ce tu îţi exprimi bucuria, aceste dorinţe îţi sunt
împlinite. Biblia spune: „Domnul să‑ţi fie desfătarea, şi
El îţi va da tot ce‑ţi doreşte inima” (Psalmul 37:4). Lauda
şi închinarea pot face să ţi se întâmple aceste lucruri.
De aceea, atunci când mergi la biserică, încearcă
să ajungi devreme; nu pierde segmentul de laudă şi
închinare, pentru că este foarte important. Vei descoperi
că listele tale de cereri de rugăciune se vor reduce
drastic; nu va mai fi necesar să te rogi pentru atât de
multe lucruri. Găseşte‑ţi plăcerea în Domnul, iar El îţi
va da dorinţele şi cererile din inima ta pe care nu le ştie
nimeni.

PROCLAMAŢIE

Sunt mereu vesel şi exuberant în laude, ştiind că pe
măsură ce mă delectez în Domnul, El îmi împlineşte toate
dorinţele inimii mele. Viaţa mea este plină de bucurie
şi de fericire. Bucuria Domnului în inima mea este tăria
mea, şi cu bucurie scot din profunzimile duhului meu
excelenţă, victorii, bunăstare, pace, succes, sănătate şi
alte binecuvântări minunate, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 16:25‑26; 2 Cronici 20:22; 1 Petru 1:8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 8:22‑39 & Iosua 5‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 4:11‑25 & Psalmul 102

31

JOI

V

CREAT FĂRĂ DEFECT
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).

ersiunea Amplificată a versetului tematic ne
arată ceva extraordinar: „Căci noi suntem
lucrarea mâinii (capodopera) lui Dumnezeu, recreaţi în
Cristos Isus [născuţi din nou] să putem face acele fapte
bune pe care Dumnezeu le‑a predestinat (le‑a planificat
mai dinainte) pentru noi [străbătând căile pe care El ni
le‑a pregătit din timp] ca să umblăm în ele [trăind viaţa
bună pe care El a prestabilit‑o şi a aranjat‑o ca noi s‑o
putem trăi].”
Tu eşti capodopera de excelenţă a lui Dumnezeu.
Dacă ai un dispozitiv mobil produs, de exemplu, de
Samsung, există o siglă pe acel dispozitiv care arată că este
fabricat de Samsung. Tot aşa, Dumnezeu te‑a marcat cu
sigla Lui. Şi ţine minte, tot ce face Dumnezeu este excelent
şi veşnic.
Dacă acest lucru este adevărat, atunci, din punctul
de vedere al lui Dumnezeu, tu nu trebuie să cedezi în faţa
bolii, a neputinţei, sau a elementelor acestei lumi, pentru
că El te‑a făcut superior lor. El te‑a făcut mai puternic decât
infirmităţile şi decât influenţele negative şi corupte din
această lume de întuneric. Nimic din această lume nu îţi
poate face rău şi nu te poate opri în vreun fel.

De aceea unul dintre semnele celor care vor crede,
enumerate de Isus, este următorul: „... dacă vor bea ceva
de moarte, nu îi va vătăma” (Marcu 16:18). Aşa doreşte El
să gândeşti. Tu nu eşti ca oricine altcineva. Tu eşti o fiinţă
superioară: eşti în clasa făpturilor lui Dumnezeu, care sunt
create fără defect. Ai fost făcut să funcţionezi perfect şi
excelent în viaţă. Slavă lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Am fost creat să fac fapte bune şi să trăiesc viaţa bună pe
care Dumnezeu mi‑a pregătit‑o mai dinainte. Viaţa mea
este pentru slava lui Dumnezeu. Umblu în excelenţă. Am
fost certificat pentru succes. Nu doar că am natura Tatălui
meu ceresc în mine, dar am şi marca Lui pe mine. Slavă lui
Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 2:10; Iacov 1:18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 8:40‑56 & Iosua 7‑9

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 5:1‑11 & Psalmul 103
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RUGĂCIUNE
PENTRU

MÂNTUIRE

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

„Doamne, Dumnezeule, cred din toată
inima mea în Isus Cristos, Fiul Dumnezeului
cel Viu. Cred că El a murit pentru mine
si că Dumnezeu L‑a înviat din morți.
Cred că este viu si astăzi. Mărturisesc
cu gura mea că Isus Cristos este Domnul
vieții mele de astăzi înainte. Prin El și în
Numele Lui, am viață veșnică; sunt născut
din nou. Îți mulțumesc, Doamne, că îmi
mântuiești sufletul! De acum sunt copilul
lui Dumnezeu! Aleluia!”
Felicitări! De acum eşti copilul lui Dumnezeu.
Pentru maimulte informaţii despre modalităţi
prin care poţi să tedezvolţi în calitate de creştin,
te rugăm să ni te adresezi folosind informaţiile de
contact de mai jos:

MAREA BRITANIE:
Tel: +44 (0)1708 556 604

AFRICA DE SUD:
Tel: + 27 113260971
+ 27 113260972

NIGERIA:
Tel.:+234‑703‑000‑0927
+234‑812‑340‑6791
+234‑812‑340‑6816
+234‑01‑462‑5700

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

CANADA
Tel: +1 647‑341‑9091

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

DESPRE

AUTOR

Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele
corporaţiei Believers LoveWorld Inc., o misiune
dinamică, multilaterală, cu extindere global,
este autorul revistei Rapsodia Realităţilor,
devoţionalul numărul 1 pe plan mondial şi
al multor alte cărţi (peste 30). Este un dedicat
slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu al cărui
mesaj a adus realitatea vieţii divine în inima
multora.
Milioane de oameni au fost binecuvântaţi
prin emisiunea sa televizată „Atmosphere for
Miracles” (Atmosfera pentru miracole, n.tr.), care
aduce prezenţa lui Dumnezeu chiar în casele
oamenilor. Viziunea misiunii sale se extinde
în lume prin programe creştine de calitate
transmise cu ajutorul reţelelor de televiziune
prin satelit LoveWorld.
La renumita Şcoală de Vindecare,
manifestând lucrarea de vindecare a lui Isus
Cristos prin darurile Duhului Sfânt, a ajutat
mulţi oameni să primească vindecare.
De peste 30 de ani, Pastorul Chris îşi
îndeplineşte cu deosebită pasiune însărcinarea
divină de a atinge oamenii de pretutindeni cu
prezenţa lui Dumnezeu prin misiuni, cruciade
şi alte platforme care au ajutat milioane de
semeni să experimenteze viaţa victorioasă,
plină de semniﬁ caţie şi de scop din Cuvântul
lui Dumnezeu.

N O T E
NOTE

Rapoarte
ALE SLAVEI
„Rapsodia este unică!”
Acum câţiva ani, când am început să merg la biserică, am
primit Rapsodia Realităţilor. Pe măsură ce o citeam zilnic,
primeam călăuzire şi instrucţiuni din cuprinsul ei. Mi‑a
răspuns la fiecare întrebare arzătoare din inima mea.
Partea cea mai bună este că şi ceilalţi cărora le‑am distribuit
Rapsodia s‑au întors cu multiple mărturii. Rapsodia este,
într‑adevăr, unică! Slavă lui Dumnezeu!
‑C.; Olanda
„Rapsodia este o minune!”
Am fost musulman mulţi ani, până când am primit Rapsodia
Realităţilor în timpul unei campanii de distribuire gratuită.
Fiica mea cea mică era bolnavă de mult timp. Vomita
întruna şi era prea slăbită să mai poată sta în picioare sau
să mănânce. Când partenerii Rapsodiei ne‑au vizitat, ne‑au
împărtăşit mesajul din devoţional şi, instantaneu, copila mea
s‑a vindecat. Niciodată nu am mai văzut o asemenea minune.
Rapsodia mi‑a vindecat fiica. Slavă lui Dumnezeu!
„Rapsodia mi‑a schimbat viaţa”

‑A.; Nigeria

Mă bucur de atâta fericire şi pace de când am intrat în
contact cu acest Înger mesager. Am dobândit încredere cu
privire la Cuvântul lui Dumnezeu pentru mine. Acum umblu
în conştientizarea că nu pot duce lipsă de nimic, niciodată,
ceea ce mă face să umblu în abundenţă în fiecare zi. Rapsodia
mi‑a schimbat complet viaţa. Glorie lui Dumnezeu!
‑D.N; Hawaii
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Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:
MAREA BRITANIE:		
Tel: +44 (0)1708 556 604

nigeria:

Tel: +234–8023324188,
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+234–1–8925724
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AFRICA DE SUD:
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