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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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VINERI

EXERSAREA
AUTORITĂŢII NOASTRE

C

Şi am auzit în cer un glas tare, care
zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea
şi împărăţia Dumnezeului nostru şi
stăpânirea Cristosului Lui; pentru că
pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea
îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a
fost aruncat jos. Ei l‑au biruit prin sângele
Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi
nu şi‑au iubit viaţa chiar până la moarte”
(Apocalipsa 12:10‑11).

ât de minunat este aceasta! Aceste versete
nu vorbesc despre noi, Biserica, ci despre
sfinţii din perioada Necazului. Aceasta se va întâmpla
în timpul Necazului cel mare. Noi vom fi deja în cer în
vremea aceea. În timp ce sfinţii care vor mai fi pe pământ
vor avea rolul lor în acest conflict spiritual, aşa cum se
menţionează, lupta în sine va fi dusă de îngeri, conduşi
de Arhanghelul Mihail.
Arhanghelul Mihail nu se luptă pentru Biserică.
Biblia ne arată că el luptă pentru Israel. În Daniel 12:1
este scris: „În vremea aceea se va scula marele voievod
Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău...ˮ Dacă citim
mai departe, versetul 7 este şi mai clar cu privire la faptul
că este vorba despre Israel. Dar în dispensaţia noastră,
îngerii luptă în favoarea noastră pentru lucruri pe care
noi nu le ştim şi pentru care nu facem nimic; în general,
ei ne slujesc, susţinându‑ne în umblarea noastră de
credinţă (Evrei 1:14).

Îngerii nu mai trebuie să lupte pentru noi atunci
când noi ne exercităm autoritatea în Cristos. De ce?
Pentru că demonii se pleacă în faţa autorităţii noastre,
deoarece noi facem uz de Numele lui Isus. Numele Lui
este mai mare decât orice guvern şi putere, decât orice
nume care se poate numi, atât în veacul acesta cât şi în
cel viitor (Efeseni 1:21)!
În creştinism, nu suntem chemaţi să ne luptăm
cu demonii; noi pur şi simplu îi izgonim: „Iată semnele
care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu
vor scoate draci…” (Marcu 16:17). El ne‑a dat autoritate
deplină peste Satan şi peste toate duhurile rele. Slăvit să
fie Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Sunt aşezat împreună cu Cristos în locurile cereşti, cu mult deasupra
oricăror principate, puteri şi conducători ai întunericului acestei
lumi. Autoritatea mea este cea a binecuvântatului Domn Isus
Cristos – singurul Dumnezeu adevărat! Prin urmare, în Numele
Domnului Isus, afirm că am putere asupra diavolului, a duhurilor
rele şi a lucrărilor lor. Le frâng influenţa de peste liderii de guverne
şi de peste agenţiile lor, ca Numele Domnului să fie glorificat. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Luca 10:18‑19; Psalmul 149:5‑9; Efeseni 2:5‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 9:1‑17 & Iosua 10‑12

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 5:12‑21 & Psalmul 104
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SÂMBĂTĂ

TE-AI NĂSCUT ÎNVINGĂTOR

Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu;
şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi
este mai mare decât cel ce este în lume
(1 Ioan 4:4).
m citit Apocalipsa 12:10‑11 în studiul anterior
şi am observat că se referă la sfinţii din
perioada Necazului cel mare. Despre ei s‑a scris că au
biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii
lor. Cuvântul „mărturisireˮ provine din traducerea din
original a termenului grecesc „marturiaˮ şi înseamnă
raport, mărturie, declaraţie, martor.
În dispensaţia noastră, noi nu încercăm şi nu
sperăm să învingem diavolul, demonii şi duhurile
anticristice. Nu! Despre noi se spune că i‑am biruit pur
şi simplu datorită identităţii noastre, datorită poziţiei
în care ne aflăm şi datorită Celui care locuieşte în
noi! Noi suntem din Dumnezeu; aceasta înseamnă că
suntem născuţi din El; venim de la El şi suntem una cu
El.
În al doilea rând, noi suntem în Cristos, aşezaţi cu
El în tărâmurile slavei, domniei şi autorităţii. Cristos –
Cel care este mai mare – locuieşte în noi. Biblia spune:
„… Cristos în voi, nădejdea slavei” (Coloseni 1:27). Nu
este de mirare că Isus a zis: „îndrăzniţi, Eu am biruit
lumeaˮ (Ioan 16:33). Cel care a biruit lumea este în
tine şi tu eşti una cu El. Cum este El, aşa suntem şi noi
în lumea aceasta (1 Ioan 4:17). Aleluia!

A

Evenimentele din lume indică faptul că trăim
vremuri de încercare. Mulţi sunt neliniştiţi, tulburaţi
şi disperaţi cu privire la sănătatea, la finanţele, la
serviciul şi la afacerea lor. Dar tu eşti chemat să trăieşti
deasupra şi să domini lumea. Aceasta să fie meditaţia
ta şi mărturisirea ta.
Spune deseori: „Sunt născut din Dumnezeu;
am biruit lumea pentru că mai mare este Cel ce
este în mine decât cel ce este în lume!ˮ Refuză să
permiţi circumstanţelor să te facă să gândeşti altfel.
Eşti învingător în Isus Cristos. Aşa ai fost născut. Ai
biruit lumea şi sistemele ei, eşecurile, falsitatea,
înşelăciunea, corupţia şi influenţele corupte. Slavă lui
Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Mai mare este Cel care este în mine decât cel care este în
lume! Cristos în mine este biruinţa mea asupra lumii. De
aceea nu contează amploarea întunericului sau a greutăţilor
din lumea de astăzi; acestea sunt oportunităţi ca să manifest
slava şi neprihănirea lui Dumnezeu. Eu trăiesc triumfător,
mai presus de boală, de inflaţie şi de teroare, pe măsură ce
umblu în Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 5:4‑5; 1 Corinteni 15:57

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 9:18‑36 & Iosua 13‑15

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 6:1‑11 & Psalmul 105
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DUMINICĂ

BUCURĂ-TE ȘI
FII RECUNOSCĂTOR

A

Să ne bucurăm, să ne înveselim şi
să‑i dăm slavă! Căci a venit nunta
Mielului; soţia Lui s‑a pregătit
(Apocalipsa 19:7).

devăratul creştinism înseamnă a trăi prin
credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu, fiind
întotdeauna recunoscător şi dându‑I slavă Domnului
pentru viaţa Lui care se află în tine. Abilitatea ta de a
exprima recunoştinţa este cheia către măreţia ta. Lui
David nu i‑a fost niciodată ruşine sau frică să îşi exprime
mulţumirea şi recunoştinţa faţă de Domnul în mod
deschis. De multe ori, el şi‑a exprimat recunoştinţa în
cântece şi în psalmi. Nu este de mirare că a trăit o viaţă
extraordinară.
Cu o anumită ocazie, în timp ce meditam la cât de
minunat este Domnul şi Îi mulţumeam pentru tot ceea
ce a făcut, am fost atras de unul dintre psalmii lui David,
care este menţionat în 1 Cronici 16. Acesta spune: „În
ziua aceea, David i‑a însărcinat pentru întâia dată pe
Asaf şi pe fraţii săi să vestească laudele Domnului.
Lăudaţi‑L pe Domnul, chemaţi Numele Lui: faceţi
cunoscut printre popoare faptele Lui înalte!ˮ (1 Cronici
16:7‑8). Ce frumos!
Atunci când realizăm tot ceea ce a făcut Domnul
pentru noi în această lume atât de crudă şi de întunecată,
cum El L‑a glorificat pe Isus în viaţa noastră în mod
extraordinar, nu putem decât să fim plini de recunoştinţă

faţă de El. Nu fi ca cei care sunt orbi faţă de toate lucrurile
bune care s‑au întâmplat în ei şi pentru ei, pentru care ar
trebui să fie recunoscători.
Porţiunea subliniată din versetul tematic, spune:
„Să ne bucurăm şi să ne înveselim şi să‑I dăm slavă!ˮ
Ar trebui să Îl lăudăm pe Domnul întotdeauna, declarând
că El este Cel care ne‑a dat victoria asupra lumii şi
asupra sistemelor ei. El a înălţat Numele lui Isus în viaţa
noastră şi prin noi răspândeşte mântuire pentru oamenii
din această lume. Încredinţează‑I viaţa ta şi fii plin de
recunoştinţă faţă de El în fiecare zi.

RUGĂCIUNE

Tată ceresc, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat victoria asupra lumii
şi a sistemelor sale, şi că mi‑ai transferat în duh credinţa care
învinge lumea. Ai înălţat Numele Domnului Isus în viaţa mea şi
prin mine ai adus mântuire în viaţa multora. Voi face cunoscute
faptele Tale şi măreţia puterii Tale în viaţa mea. Îţi mulţumesc
pentru dragostea Ta şi pentru îndurările Tale care se înnoiesc în
fiecare dimineaţă! Numele Tău este lăudat şi glorificat pe veci
în cer şi pe Pământ, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 103:1‑3; Psalmul 107:1;
Efeseni 5:20; Psalmul 32:11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 9:37‑62 & Iosua 16‑19

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 6:12‑23 & Psalmul 106
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LUNI

NORUL SLAVEI

Î

Norul Domnului era deasupra
Cortului ziua; iar noaptea, era un
foc înaintea întregii case a lui Israel,
în timpul tuturor călătoriilor lor
(Exod 40:38).

n Matei 17, Biblia ne spune că Petru, Iacov şi Ioan
erau cu Isus pe Muntele Schimbării la faţă. Pe
când se aflau acolo au apărut Moise şi Ilie, apoi, deodată,
norul lui Dumnezeu i‑a învăluit (Matei 17:5). La acelaşi
nor s‑a făcut referire în Exod 13:21 şi Exod 16:10 (studiază
ambele trimiteri).
Vedem un scenariu remarcabil în versetul tematic:
timp de patruzeci de ani, copiii lui Israel au văzut slava
lui Dumnezeu peste Cortul întâlnirii: ziua sub formă de
nor, iar noaptea sub forma unui stâlp de foc. Aceasta este
important, deoarece Biblia spune: „În tot ce au suferit,
a suferit împreună cu ei, iar Îngerul Prezenţei Sale i‑a
izbăvit. În dragostea şi în mila Sa El i‑a răscumpărat;
i‑a ridicat şi i‑a purtat în toate zilele din vechime” (Isaia
63:9, versiunea NTR).
Versetul următor ne spune că Îngerul prezenţei Lui
este Duhul Sfânt: „Dar ei s‑au răzvrătit şi L‑au întristat pe
Duhul Său cel Sfânt. De aceea El S‑a făcut duşmanul lor
şi a luptat El Însuşi împotriva lorˮ (Isaia 63:10, versiunea
NTR). El era Cel care a fost cu ei în norul slavei. În 1
Corinteni 10:1‑2 Biblia spune:

Remarcabil!
Şi pasajul biblic din 2 Cronici 5:1‑14 ne arată un lucru
interesant: Solomon construise templul lui Dumnezeu
şi preoţii trebuiau să aducă chivotul lui Dumnezeu din
vechiul cort în acest nou lăcaş. Atunci când chivotul a fost
adus, acelaşi nor de slavă a umplut templul, atât de mult
încât preoţii nu au putut rămâne în picioare să slujească
în Locul Sfânt. Aleluia!
Astăzi acea slavă este în tine şi te umbreşte,
deoarece tu eşti un purtător al chivotului. Chivotul lui
Dumnezeu este în inima ta astăzi deoarece Cuvântul Lui
este scris în inima ta (Ieremia 31:33, Evrei 8:10). Cuvântul
Lui se află unde este slava şi invers. Atât timp cât vei da
Cuvântului lui Dumnezeu locul lui în viaţa ta, vei fi mereu
acoperit de acel nor de slavă, unde eşti protejat de rău şi
de depravările acestei lumi. Slavă lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Duhul Sfânt, Duhul slavei, locuieşte în mine. Nu doar că
sunt pe deplin acoperit de slava Lui, ci şi port acea glorie cu
mine pentru a influenţa lumea mea. Chiar şi acum, această
glorie este emanată din interiorul duhului meu, pătrunzând
în corpul meu şi având impact peste tot în jurul meu.
Depravările şi corupţia din lumea de astăzi nu au nici un efect
asupra mea, pentru că trăiesc în slava lui Dumnezeu. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Cronici 5:11‑14; Matei 17:5

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 10:1‑24 & Iosua 20‑22

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 7:1‑11 & Psalmul 107
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MARŢI

IMAGINEAZĂ-ŢI DOAR
REZULTATE POZITIVE

D

Iar a Celui ce, prin puterea care
lucrează în noi, poate să facă nespus
mai mult decât cerem sau gândim noi
(Efeseni 3:20).

uhul uman este foarte puternic, cu o abilitate
extraordinară de creativitate şi imaginaţie. Ţine
minte, omul a fost creat după asemănarea lui Dumnezeu;
el arată şi funcţionează ca Dumnezeu. De aceea spunem:
„Puterea ta de imaginaţie este capacitatea ta creatoare.ˮ
Ştiind aceasta, ar trebui să‑ţi imaginezi doar
rezultate pozitive. Refuză să te îngrijorezi cu privire la
ceva. Îngrijorarea te determină să‑ţi imaginezi cele mai
rele scenarii. Îngrijorarea te împinge să‑ţi imaginezi
posibilităţi negative şi imaginaţia acelor lucruri le
cristalizează. Îngrijorarea face temerile tale posibile.
Acesta este motivul pentru care Dumnezeu ne
spune să nu ne îngrijorăm cu privire la nimic (Filipeni 4:6).
Poate că spui: „Dacă s‑a întâmplat ceva rău, nu ar trebui
să mă îngrijorez?ˮ Nu! Pur şi simplu refuză să te temi!
Atunci când te îngrijorezi, activezi o forţă magnetică care
atrage spre tine tot ce este legat de lucrul pentru care te
îngrijorezi.
Nu‑ţi imagina niciodată că vei fi dat afară din casă
pentru că eşti în urmă cu plata chiriei. Nu‑ţi imagina că îţi
pierzi serviciul. Nu te îngrijora şi nu te panica că nu îţi vor
ajunge banii pentru lucrurile pe care vrei să le faci. Nu te
îngrijora că durerea pe care o simţi s‑ar putea să fie mai

complicată decât crezi sau ar putea rezulta într‑o boală
incurabilă. Să nu ai şi să nu‑ţi formezi astfel de imagini
negative. Ceea ce îţi imaginezi determină în mare măsură
ceea ce se întâmplă. Mintea ta să fie aţintită la Cuvântul
lui Dumnezeu şi acesta să‑ţi controleze aşteptările.

PROCLAMAŢIE

Am abilitatea de a vizualiza, de a concepe imagini cu
posibilităţi mari şi glorioase din Cuvântul lui Dumnezeu şi
de a le chema în fiinţă. Rostesc pace, bunăstare, sănătate
divină, mântuire şi victorii, iar eu păşesc în realităţile
moştenirii mele în Cristos. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Matei 12:35‑36; Filipeni 4:8; Proverbe 4:23‑24

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 10:25‑42 & Iosua 23‑24

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 7:12‑25 & Psalmul 108
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MIERCURI

SLUJEȘTE-L PE DUMNEZEU
ÎN MOD CORECT

Î

Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult
arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de
glasul Domnului? Ascultarea face mai mult
decât jertfele, şi păzirea Cuvântului Său
face mai mult decât grăsimea berbecilor”
(1 Samuel 15:22).

n Ioan 4:23, Domnul Isus subliniază că adevărata
închinare este în duh şi în adevăr. Nu există altă
cale. Slujirea Domnului trebuie să fie făcută din duhul
tău şi conform Cuvântului Său. Cuvântul Lui ne oferă
modelul, ordinea prescrisă privind slujirea şi închinarea
în Împărăţia Sa.
Nu Îi dai Domnului ce vrei sau ce alegi tu; Îi dai ce
a cerut El, în modul în care a cerut. Îl slujeşti conform
cerinţelor Lui, nu conform sentimentelor sau emoţiilor
tale. Sunt oameni care spun: „Fiecare Îl poate sluji pe
Dumnezeu în felul lui!” Aceasta nu este adevărat. Atunci
când studiezi Biblia, descoperi că cei care au încercat să
Îl slujească pe Dumnezeu în felul lor au fost mustraţi de
Dumnezeu, iar unii chiar au murit.
Geneza 4 ne spune povestea lui Cain şi a lui Abel:
doi fraţi care i‑au adus ofrande Domnului. Cain a adus o
jertfă la alegerea lui, în timp ce Abel I‑a adus Domnului
ceea ce El ceruse. Ofranda lui Abel a fost acceptată, dar
jertfa lui Cain a fost respinsă. În Geneza 4:7, văzându‑l pe
Cain mânios, Dumnezeu l‑a mustrat, spunându‑i: „Dacă
faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău...”

Un alt exemplu este Moise, care, în loc să‑i
vorbească stâncii, cum îi spusese Dumnezeu, a lovit‑o.
Apa a ţâşnit din stâncă şi oamenii au băut, dar Dumnezeu
nu a fost mulţumit şi l‑a mustrat pe Moise (Numeri
20:1‑12, Deuteronom 4:21‑22). Uza, a fost omorât când
a încercat să intervină în slujire, sprijinind chivotul lui
Dumnezeu care era să se răstoarne în aria lui Nacon (2
Samuel 6:6‑7).
Dacă vrei să Îl slujeşti pe Dumnezeu aşa cum
trebuie, acordă mai multă atenţie studiului Scripturii. El
îţi va da înţelepciune şi inspiraţie prin Duhul Sfânt privind
modul în care poţi să Îi slujeşti cu adevărat, cu o inimă
curată şi o minte binevoitoare.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, mă închin Ţie în duh şi în adevăr. Te iubesc din
toată inima şi studiez Cuvântul Tău, ca să umblu mereu în
adevărul Tău şi ca să Te slujesc în mod corespunzător, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Cronici 28:9; Ioan 4:23‑24

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 11:1‑13 & Judecători 1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 8:1‑11 & Psalmul 109
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JOI

ROSTEȘTE
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Dar un singur lucru trebuie. Maria şi‑a
ales partea cea bună, care nu i se va lua
(Luca 10:42).

C

uvântul lui Dumnezeu este totul. Isus repetă
aceasta în versetul tematic, atunci când El o
admonestează pe Marta pentru că este îngrijorată de
multe lucruri. El a spus că un singur lucru este necesar
– Cuvântul lui Dumnezeu, iar sora ei, Maria, îi acordase
atenţie.
Atunci când pământul era pustiu şi gol şi în
întuneric, ce a făcut Dumnezeu? El nu a chemat îngerii
să ajute la construcţie; El nu a încercat să facă ceva
cu mâinile Lui. El doar a spus: „Să fie lumină” şi a fost
lumină (Geneza 1:3).
Cuvintele sunt puternice, însă Cuvântul lui
Dumnezeu este atotputernic; aminteşte‑ţi mereu acest
adevăr. Atunci când te‑ai născut din nou, te‑ai născut
din Cuvântul lui Dumnezeu: „fiindcă aţi fost născuţi din
nou nu dintr‑o sămânţă care poate putrezi, ci dintr‑una
care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care
este viu şi care rămâne în veac” (1 Petru 1:23). Tu eşti un
rod al Cuvântului lui Dumnezeu; eşti chemat să trăieşti
prin Cuvântul Lui, să fii edificat tot mai mult prin el. Tu
locuieşti în Cuvântul Lui şi Cuvântul Lui locuieşte în tine.
Iar Dumnezeu spune să laşi acelaşi Cuvânt divin care te‑a
adus în fiinţă să curgă acum din gura ta.

Atunci când spunem: „Rosteşte cuvinte,” nu este
vorba despre orice cuvinte pe care le spui; este vorba
despre Cuvântul lui Dumnezeu. În tărâmul Duhului, tot
ce îţi trebuie este Cuvântul lui Dumnezeu. Să ai Cuvântul
Lui în duh; să locuiască abundent în tine (Coloseni 3:16)
şi să iasă de pe buzele tale. Cuvântul lui Dumnezeu în
gura ta este rostirea lui Dumnezeu.
Pe măsură ce creşti în cunoaşterea Scripturii,
tot ceea ce vine în gândirea ta, în imaginaţia ta, se
sincronizează cu Cuvântul Său. Şi apoi vezi că, la fel ca
în cazul lui Isus, viaţa ta este manifestarea şi revelaţia
Cuvântului lui Dumnezeu. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Îmi ocup locul de stăpânire şi domnesc în Numele
Domnului Isus, peste circumstanţe. Refuz să cedez în faţa
vânturilor potrivnice şi rostesc doar cuvinte adecvate,
producând astfel schimbări în familia mea, în sănătate, în
afaceri şi în lucrarea de slujire. Lumea îmi este supusă. Eu
umblu în neprihănire şi rodesc faptele neprihănirii. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 12:37; Ioan 6:63, Iosua 1:8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 11:14‑36 & Judecători 3‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 8:12‑19 & Psalmii 110‑111

„Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea?
Îndreptându-se după cuvântul Tău” (Psalmul 119:9).
Numai cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu
pot naviga tinerii prin anii adolescenţei, când
experimentează schimbările dramatice caracteristice
tranziţiei de la copilărie către maturitate. Acesta este
motivul pentru care Campania de distribuire globală
ReachOut World TeeVolution se concentrează pe
distribuirea lunară a devoţionalului pentru tineret
Rapsodia Realităţilor TeeVo pentru toţi adolescenţii
din lume în limba pe care ei o înţeleg cel mai bine.
Implică‑te şi tu, sponsorizând campania TeeVolution
în:
• Şcoli: prin distribuirea lunară a devoţionalului
TeeVo în şcolile din cartierul tău.
• Universităţi: poţi să îi binecuvântezi pe studenţii
din universitatea ta cu devoţionalul TeeVo în fiecare
lună.
• Clase: adoptă o clasă dintr‑o şcoală şi binecuvântează
elevii cu devoţionalul TeeVo în fiecare lună.
Pentru mai multe informaţii, te rugăm să accesezi
site‑ul: www.reachoutworld.org

N O T E

NOTE
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VINERI

COMPUNE MELODII
ÎN ÎNCHINARE

Cântaţi‑I Domnului o cântare nouă,
cântaţi laudele Lui până la marginile
pământului, voi, care mergeţi pe mare şi
cei ce locuiţi în ea, ostroave şi locuitorii lor!
(Isaia 42:10).
acă Îl lăudăm pe Domnul şi ne închinăm înaintea Lui
conform Scripturilor, vom experimenta revărsarea
slavei Sale aşa cum a intenţionat El pentru viaţa noastră. Isus
a spus: „Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii
adevăraţi I se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, fiindcă
astfel de închinători doreşte şi Tatăl” (Ioan 4:23). Filipeni 3:3
spune că noi am primit adevărata circumcizie, care Îi slujim
lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm
în Cristos Isus şi care nu ne punem încrederea în lucrurile
pământeşti.
Adevărata închinare înaintea lui Dumnezeu este aceea
făcută conform Cuvântului Său. Spre exemplu, Cuvântul Lui
ne spune să‑I cântăm o cântare nouă Domnului! Cu toate
acestea, mulţi au desconsiderat importanţa acestui aspect.
Psalmistul spunea: „Cântaţi‑I Domnului o cântare nouă!
Cântaţi‑I Domnului, toţi locuitorii pământului! Cântaţi‑I
Domnului, binecuvântaţi Numele Lui, vestiţi din zi în zi
mântuirea Lui!” (Psalmul 96:1‑2).
De asemenea, Psalmul 98:1 spune: „Cântaţi‑I
Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni! Dreapta şi
braţul Lui cel sfânt I‑au venit în ajutor” Biblia. Apoi, în Psalmul
149:1, suntem încurajaţi astfel: „Lăudaţi‑L pe Domnul!
Cântaţi‑I Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui în

D

adunarea credincioşilor Lui!” Iată ce a spus David, profetul
Domnului: „Dumnezeule, Îţi voi cânta o cântare nouă, Te voi
lăuda cu alăuta cu zece coarde” (Psalmul 144:9).
De ce ne spune Duhul Sfânt să Îi cântăm Domnului o
cântare nouă? Pentru că revelaţia din Cuvântul lui Dumnezeu
dată poporului Său creşte mereu. Cuvântul Lui nu se schimbă,
dar cu cât te supui călăuzirii Duhului Sfânt şi intri sub tutela
Lui, cu atât începi să cunoşti şi să vezi mai mult; cu atât ţi se
va da mai multă cunoaştere.
Pe măsură ce creşte revelaţia şi înţelegerea Cuvântului
Său, se nasc cântări noi prin Duhul Sfânt. Cântările nebiblice
folosite în închinare au jefuit Biserica Domnului de eficienţă
pentru atât de mult timp, iar Dumnezeu vrea ca aceasta să
se schimbe. Pe măsură ce acţionăm pe baza Cuvântului Său,
cântându‑I Domnului cântări noi de închinare şi de laudă,
având revelaţia corectă a adevărului, slava Lui va umple tot
pământul. Noi am descoperit recent că avem peste 200 de
cântări noi care pot fi traduse şi cântate în orice limbă. Poţi să
urmăreşti Serviciile Globale de Laudă transmise în direct pe
platformele Loveworld.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai pus în inimă o cântare
nouă. Pe măsură ce proclam Cuvântul Tău în psalmi,
în imnuri, în cântece spirituale şi Îţi compun cântări din
inimă, duhul meu se înflăcărează. Primesc revelaţii, sfaturi
şi călăuziri divine. Îţi mulţumesc pentru lucrarea Duhului
Sfânt în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Apocalipsa 5:9; Psalmul 33:1‑4; Isaia 42:10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 11:37‑54 & Judecători 5‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 8:20‑28 & Psalmii 112‑113
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SÂMBĂTĂ

ALUNGĂ ÎNGRIJORAREA

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).
umnezeu nu vrea să te îngrijorezi cu privire la
nimic. Când îngrijorarea îţi atacă mintea, să
nu crezi că o să plece singură; nu. Îngrijorarea este de
natură spirituală; de aceea, trebuie s‑o învingi cu scutul
credinţei tale: „Pe deasupra tuturor acestora, luaţi
scutul credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile
arzătoare ale celui rău” (Efeseni 6:16).
Trebuie să te protejezi de îngrijorare şi apoi să treci
în ofensivă cu sabia Duhului Sfânt, care este Cuvântul lui
Dumnezeu în gura ta, pentru situaţia ta. Prin Cuvântul
profetic „Rhema” al lui Dumnezeu în gura ta învingi
îngrijorarea.
Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Zice aşa: „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). Nu sta pe loc să te îngrijorezi şi să te
plângi; declară ceea ce vrei să se întâmple şi mulţumeşte‑I
lui Dumnezeu că s‑a împlinit. Aleluia!

D

După ce ai făcut aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu
spune: „... Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice
pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Cristos
Isus.” Astfel, chiar şi atunci când te confrunţi cu situaţii
potrivnice, tu eşti plin de pace! Alţii nu înţeleg cum poţi
să rămâi neclintit în mijlocul problemelor. Motivul este
simplu: acţionezi pe baza Cuvântului lui Dumnezeu! Ai
aruncat toate îngrijorările tale asupra Lui (1 Petru 5:7).
Aşa se trăieşte o viaţă fără griji.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, am încredere în tot ce ai făcut pentru mine şi
ai pus la dispoziţia mea în Isus Cristos. Mă bucur mereu
pentru că mi‑ai dat o viaţă extraordinară de glorie şi de
victorie, fără zbucium, îngrijorări şi necazuri care îi doboară
pe atâţia la pământ! Pacea Ta care întrece orice pricepere
îmi învăluie inima şi mintea chiar acum, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 12:22‑30; 1 Petru 5:7

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 12:1‑21 & Judecători 7‑8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 8:29‑39 & Psalmii 114‑115
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DUMINICĂ

NORUL DE MARTORI

Şi noi dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu
un nor aşa de mare de martori, să dăm
la o parte orice piedică şi păcatul care ne
înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu
stăruinţă în alergarea care ne stă înainte
(Evrei 12:1).
ste important să ştii şi să înţelegi simbolistica
„norilor” aşa cum este revelată în Scriptură.
Fiinţele umane sunt numite nori la fel cum sunt numite
şi pomi. Spre exemplu, Isaia 61:3 ne ajută să vedem
paralela dintre oameni şi pomi. Suntem numiţi terebinţi
ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujim spre slava
Lui.
În alt loc, Biblia spune: „El este ca un pom sădit
lângă un izvor de apă...” (Psalmul 1:3). Gândeşte‑te
la aceasta. În acelaşi fel, suntem numiţi şi nori. Când
a murit Isus pe cruce şi a coborât în Locuinţa morţilor,
i‑a scos pe sfinţii Vechiului Testament din Hades. Ei au
ieşit din morminte după învierea lui Isus şi unii dintre ei
chiar au fost văzuţi de mulţi omeni în oraşul sfânt. Apoi,
în Faptele apostolilor 1:9 Biblia spune: „După ce a spus
aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S‑a înălţat la cer,
şi un nor L‑a ascuns din ochii lor.”
Observă faptul că Luca, inspirat de Duhul Sfânt,
ne spune: „... şi un nor L‑a ascuns din ochii lor.” Aici,
Luca nu vorbea despre acea masă vizibilă de vapori de
apă care pluteşte prin atmosferă. Se referea la ceea ce

E

citim în versetul tematic: „Şi noi dar, fiindcă suntem
înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la
o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de
lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă
înainte” (Evrei 12:1).
Despre acest nor imens de martori ai vieţii de
credinţă vorbeşte Biblia în Evrei 11. Aceştia sunt femei şi
bărbaţi care prin credinţa lor au făcut lucruri extraordinare
pentru Împărăţia lui Dumnezeu (Evrei 11:32‑33). Aceşti
martori ai credinţei au supus împărăţii şi au făcut lucruri
supranaturale în timpul vieţii lor pe pământ; ei au
domnit peste lumea lor. Ei au rodit neprihănire; aceasta
înseamnă că în timp ce alţii se conformau la eroare, ei au
rămas fermi în apărarea adevărului şi au prevalat. Noi,
câteodată, ne referim la ei ca făcând parte din „galeria
de onoare a eroilor credinţei.” Într‑adevăr, ei sunt un nor
de martori, fiecare având slava lui. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Eu sunt un pom al neprihănirii, plantat de Domnul; eu
sunt un nor care poartă apa, exprimând neprihănirea
Domnului şi vestind mântuirea Lui pretutindeni, oricărui
om. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 11:32‑33; Evrei 12:1

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 12:22‑48 & Judecători 9

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 9:1‑13 & Psalmii 116‑117
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LUNI

NORUL PURTĂTOR DE APĂ

Să picure cerurile de sus şi să plouă
norii neprihănirea! Să se deschidă
pământul, să dea din el mântuirea
şi să iasă totodată din el izbăvirea!
Eu, Domnul, fac aceste lucruri
(Isaia 45:8).
n epistola sa, Iuda le‑a cerut credincioşilor din
poporul lui Dumnezeu să apere credinţa de
atacurile învăţătorilor mincinoşi. În al 4‑lea verset al
epistolei lui, el a explicat că ar trebui să apărăm adevărul
cu înfocare, deoarece anumiţi oameni neevlavioşi s‑au
strecurat pe furiş printre noi, dându‑se drept învăţători.
Aceştia schimbă mesajul harului lui Dumnezeu pentru a
accepta comportamentul imoral în rândurile oamenilor şi
nu Îl acceptă pe Isus Cristos ca fiind autoritatea supremă
şi Domnul lor.
Despre aceeaşi oameni, el adaugă: „Vai de ei! Căci
au urmat pe calea lui Cain! S‑au aruncat în rătăcirea lui
Balaam din dorinţa de câştig! Au pierit într‑o răscoală
ca a lui Core! Sunt nişte stânci ascunse la mesele
voastre de dragoste, unde se ospătează fără ruşine
împreună cu voi şi se îndoapă de‑a binelea; nişte nori
fără apă, mânaţi încoace şi încolo de vânturi, nişte pomi
tomnatici fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi”
(Iuda 1:11‑12). El îi numeşte „nişte nori fără apă, mânaţi
încoace şi încolo de vânturi, nişte pomi tomnatici fără
rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi.”

Î

Dar cum ne numeşte Domnul pe noi? În primul
rând, să ne uităm la versetul din Isaia 61:3 care spune:
„să le dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună
împărătească, în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie,
în locul plânsului, o haină de laudă, în locul unui duh
mâhnit, ca să fie numiţi terebinţi ai neprihănirii, un sad
al Domnului, ca să slujească spre slava Lui.” Noi suntem
terebinţi ai neprihănirii aducând roadele neprihănirii.
De asemenea, conform Bibliei, fiecare dintre noi
este un nor; noi suntem nori ai slavei şi nori plini de apă.
Acest aspect este foarte important, deoarece versetul
din Ioan 7:38 spune: „Cine crede în Mine, din inima
lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Noi
suntem fântâni de apă vie. Din norul tău, neprihănirea
şi mântuirea cad pe pământ. Ca un nor purtător de apă,
tu reverşi neprihănire şi mântuire pe pământ, aşa cum
spune versetul tematic.

RUGĂCIUNE

Dragă tată, sunt un nor plin cu apă şi rămân umplut în
permanenţă cu Duhul Sfânt, închinându‑mă înaintea Ta în
duh şi în adevăr, cântând şi compunând melodii în inima
mea pentru Tine. Din adâncul fiinţei mele curg râuri de
apă vie; revărs în jur neprihănire, mântuire, vindecări,
bunăstare şi victorii, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 4:14; Isaia 45:8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 12:49‑59 & Judecători 10‑11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 9:14‑25 & Psalmul 118
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MARŢI

„FÂNTÂNA” DIN TINE
Cine crede în Mine, din inima lui vor
curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura
(Ioan 7:38).

C

e lucru remarcabil! Isus a spus că din adâncul
fiinţei tale ţâşnesc râuri de apă vie. Această apă
vie iese sub formă de cuvinte inspirate de Duhul Sfânt
care locuieşte în tine.
În Ieremia 2:13 Biblia vorbeşte despre puţuri
crăpate care nu pot reţine apa; dar tu nu eşti aşa! Duhul
Sfânt în tine este o fântână de apă vie, care se revarsă
din interiorul tău în cuvintele vieţii. Cuvintele pe care le
rostim au două caracteristici principale: neprihănirea şi
mântuirea. Astfel, noi rostim cuvinte de neprihănire şi de
mântuire.
Cuvintele noastre conduc oamenii la neprihănire şi
la mântuire. Aşadar, noi suntem cei care îi aduc pe mulţi
la neprihănire şi la mântuire. Aleluia! Cuvintele tale nu
sunt obişnuite. Prin cuvintele tale, neprihănirea este
propovăduită şi mulţi sunt convinşi în inimile lor să vină
la mântuire. Biblia spune în Isaia 45:8: „Să picure cerurile
de sus şi să plouă norii neprihănirea! Să se deschidă
pământul, să dea din el mântuirea şi să iasă totodată
din el izbăvirea! Eu, Domnul, fac aceste lucruri.”

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, din adâncul inimii mele curg râuri de apă
vie, pentru a da viaţă şi hrană în lumea mea, în mediul
meu ambiant. Cuvintele mele sunt impregnate cu putere
divină, producând neprihănire şi mântuire, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 10:11; Proverbe 18:4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 13:1‑21 & Judecători 12‑13

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 9:26‑33 & Psalmul 119:1‑40
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MIERCURI

FIECARE OM
ESTE IMPORTANT

E

Dacă vestesc Evanghelia, nu este
pentru mine o pricină de laudă,
căci trebuie s‑o vestesc; şi vai de
mine, dacă nu vestesc Evanghelia!
(1 Corinteni 9:16).

vanghelia este pentru toţi. Când vine vorba
despre împărăţia noastră şi despre lucrarea
împărăţiei noastre, fiecare om este important pentru
Dumnezeu. El nu vrea ca cineva să piară, ci vrea ca toţi să
ajungă la pocăinţă (2 Petru 3:9).
Evanghelia lui Isus Cristos este puternică; harul,
dragostea şi mila Lui au fost revărsate asupra tuturor
oamenilor pentru mântuirea lor. Biblia spune că Evanghelia
lui Isus Cristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea
tuturor oamenilor – indiferent de statutul, de originea sau
de etnia lor.
Dumnezeu Şi‑a propus să‑i mântuiască pe toţi şi să le
dea posibilitatea să slujească spre slava Lui. Niciunul dintre
noi nu este prea mic sau prea neînsemnat. De exemplu,
în 2 Împăraţi 5, citim despre Naaman, un comandant
al armatei regelui Siriei, un om de rang înalt, puternic,
valoros, dar care suferea de lepră. Într‑o zi, trupele siriene
au atacat Israelul şi au luat prinşi de război, printre care era
şi o fetiţă care a devenit roaba soţiei lui Naaman.
Mai târziu, această tânără servitoare israelită i‑a
spus lui Naaman că în Israel era un proroc care putea să îl
vindece (2 Împăraţi 5:3), iar Naaman nu numai că a primit

vindecarea de lepră prin profetul Elisei, ci acest general de
armată s‑a şi convertit, devenind un închinător al Domnului
Dumnezeului lui Israel. Am auzit mărturii similare despre
generali de armată care au fost conduşi la Cristos de şoferii
acestora sau de alţi angajaţi. Nimeni nu este prea mare
pentru a fi condus la mântuire.
Poate eşti stilist sau cosmetician, iar cei care îţi
solicită serviciile sunt celebrităţi, oameni bogaţi şi influenţi
ai societăţii; hotărăşte‑te să îi conduci la Cristos. Trebuie să
realizezi că slujba ta pământească, afacerea ta, educaţia
ta sau profesia ta constituie o oportunitate şi un vehicul
pentru vestirea Evangheliei. Dacă mergi cu transportul
în comun, fie că este un autobuz, un tren sau un avion,
împărtăşeşte‑le mărturia ta celorlalţi pasageri; spune‑le
despre Isus.
Nu lăsa să treacă nicio oportunitate de a împărtăşi
Evanghelia. Aceasta este misiunea pe care Domnul ne‑a
încredinţat‑o; aşadar, fii îndrăzneţ şi neînfricat. Predică‑le
Evanghelia tuturor.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că m‑ai considerat vrednic
să îndeplinesc slujba împăcării. Pasiunea mea este să fac
voia Ta, vestindu‑le Evanghelia tuturor celor de aproape
şi de departe, lucrând împreună cu Tine pentru a stabili
Împărăţia Ta pe pământ şi în inimile oamenilor, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Timotei 4:2; Marcu 16:15; Proverbe 11:30

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 13:22‑35 & Judecători 14‑16

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 10:1‑10 & Psalmul 119:41‑64
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JOI

ESTE O
ÎMPĂRĂŢIE REALĂ

I

După ce a fost închis Ioan, Isus a
venit în Galileea şi propovăduia
Evanghelia lui Dumnezeu
(Marcu 1:14).

sus Şi‑a început slujirea vorbind şi predicând
despre Împărăţia lui Dumnezeu. Biblia spune:
„După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea
şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea:
«S‑a împlinit vremea şi Împărăţia lui Dumnezeu este
aproape. Pocăiţi‑vă şi credeţi în Evanghelie»” (Marcu
1:14‑15).
Observă termenul folosit de Isus când a predicat:
„Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.” În versiunea
King James ni se spune că „este la îndemână,” ceea ce,
pe de o parte, înseamnă „este aproape, este accesibilă”;
pe de altă parte, înseamnă „este aici.” În Ioan 3:3‑5, Isus
a spus‑o atât de clar: „... Adevărat, adevărat îţi spun
că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea
Împărăţia lui Dumnezeu... dacă nu se naşte cineva
din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui
Dumnezeu.”
Observă expresiile „nu poate vedea” şi „nu poate
intra.” Aceasta arată că Împărăţia lui Dumnezeu este
reală. Nu o vezi cu ochii tăi fizici, însă o vezi în duhul tău.
Noi am „intrat” şi am devenit parte a Împărăţiei când
ne‑am născut din nou; astfel Împărăţia a devenit reală
pentru noi şi în noi.

Isus a folosit şi expresia „Împărăţia Cerurilor.” Deşi
mulţi folosesc ambele expresii în mod interschimbabil, ele
sunt în mod clar diferite. Sintagma „Împărăţia Cerurilor”
este folosită pentru a descrie acea parte a Împărăţiei
lui Dumnezeu stabilită de Isus pe pământ. Împărăţia lui
Dumnezeu cuprinde tot ceea ce este sub autoritatea lui
Dumnezeu – în Cer şi pe pământ. Dar Împărăţia Cerurilor
este acea parte a Împărăţiei lui Dumnezeu care este
funcţională pe pământ, întemeiată de Domnul nostru
Isus Cristos.
Aşadar, atunci când Isus a venit şi a spus: „Împărăţia
lui Dumnezeu este aproape,” vorbea de fapt despre
Împărăţia Cerurilor pe care venise să o întemeieze,
pentru că Împărăţia lui Dumnezeu era deja acolo înainte
să fi venit Isus pe pământ. Tatăl nostru Ceresc este Capul
Împărăţiei lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 15:24 Biblia ne
arată că la sfârşitul tuturor lucrurilor, Împărăţia Cerurilor
de pe pământ va fi predată Tatălui pentru că I‑a aparţinut
Lui tot timpul. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru Împărăţia Ta
care este în inima mea. Slava Ta este revelată şi astăzi în
mine, pe măsură ce mărturisesc vestea glorioasă a puterii
Tale mântuitoare, aducând mulţi oameni din întuneric în
libertatea slavei Împărăţiei, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 3:1‑2; Matei 10:7; Luca 17:20‑21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 14:1‑24 & Judecători 17‑18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 10:11‑21 & Psalmul 119:65‑80

Participă la cea mai mare şi mai lungă cruciadă a
Cuvântului lui Dumnezeu, care îşi propune să ajungă
să angajeze peste 7 miliarde de oameni de toate
vârstele în citirea Rapsodiei Realităţilor în diferite
formate.
Pentru a participa, înregistrează‑te pe portalul
ReachOut World în câţiva paşi:
• Accesează site‑ul h�ps://www.reachoutworld.org/
• Dă click pe butonul „Sponsor” şi completează
detaliile
• Conectează‑te să îţi fixezi obiectivele
• Decide dacă participi ca distribuitor sau ca
traducător
• Foloseşte harta în timp real pentru a vizualiza
regiunile, localităţile, oraşele şi naţiunile unde doreşti
să sponsorizezi Rapsodia Realităţilor
• Selectează numărul de exemplare, numărul de
traduceri şi numărul de formate ale devoţionalului
pe care vrei să le sponsorizezi.

Pentru mai multe informaţii, te rugăm să accesezi
site‑ul: h�ps://www.reachoutworld.org/

N O T E

NOTE
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VINERI

PREGĂTEȘTE NAŢIUNILE
PENTRU REVENIREA LUI

Şi, iată, Eu vin curând! Ferice de cine
păzeşte cuvintele profeţiei cărţii acesteia!
(Apocalipsa 22:7).

Î

n Matei 28:19‑20, Domnul ne‑a instruit: „Duceţi‑vă
şi faceţi ucenici din toate neamurile... Şi învăţaţi‑i
să păzească tot ce v‑am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în
toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” Domnul Isus
ne‑a dat un mesaj. Este mesajul mântuirii întregii lumi, pe
care El deja a desăvârşit‑o prin moartea şi prin învierea Lui.
Noi trebuie să predicăm acest mesaj până când El
va reveni pe pământ, aşa cum a promis. Pentru că timpul
pentru întoarcerea Lui este foarte aproape, noi trebuie să
predicăm Evanghelia cu mai multă fervoare şi urgenţă ca
oricând. Aceasta nu este religie; este vorba doar despre Isus
Cristos şi despre mesajul Său: El a venit să moară pentru toţi
oamenii iar Dumnezeu L‑a înviat din morţi pentru ca noi să
avem viaţa veşnică şi să intrăm în părtăşie cu Dumnezeu; şi El
revine curând pentru toţi cei care cred în El.
El ne‑a dat semnele care vor vesti venirea Lui şi astăzi
vedem întâmplându‑se multe dintre acele lucruri. Nu a mai
rămas foarte mult timp. De aceea predicăm şi chemăm orice
om la pocăinţă: „Pe El Îl propovăduim noi şi sfătuim orice om
şi învăţăm orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm
orice om desăvârşit în Cristos Isus” (Coloseni 1:28).
Biblia ne oferă o descriere interesantă a revenirii Lui:
„Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel
şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor

învia cei morţi în Cristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas,
vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să Îl întâmpinăm
pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul”
(1 Tesaloniceni 4:16‑17). Înţelegi de ce trebuie să fii pregătit,
trăind pentru El în fiecare zi?
Ştiind că venirea Domnului este mai aproape ca
oricând, trăieşte nu ca cei neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi,
împlinind scopul lui Dumnezeu cu vrednicie şi răscumpărând
vremea (Efeseni 5:15‑16), umblând cu băgare de seamă:
„Căci s‑au strecurat printre voi unii oameni scrişi de mult
pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă
în desfrânare harul Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc pe
singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Cristos” (Iuda 1:4).
Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru harul, pentru
înţelepciunea şi pentru îndurarea Lui fără margini, pe care
le‑a revărsat din belşug peste Biserica Sa pentru a propovădui
eficient Evanghelia şi pentru a stabili neprihănirea Lui pe tot
pământul în aceste zile din urmă! Cu ocazia acestui Paşte,
vesteşte Evanghelia mai mult ca niciodată. Întoarce‑i pe
mulţi din întuneric şi osândă la libertatea glorioasă a fiilor lui
Dumnezeu. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, vestesc Evanghelia neprihănirii cu multă
fervoare, cu urgenţă şi cu putere, smulgând multe suflete
de la distrugere şi osândă şi aducându‑le în Împărăţia
noastră glorioasă, în Numele lui Isus Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Ioan 3:13; 1 Corinteni 16:22; Efeseni 2:5‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 14:25‑15:10 & Judecători 19‑21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 11:1‑12 & Psalmul 119:81‑104
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SÂMBĂTĂ

LUCRĂTORI
ÎMPREUNĂ CU EL

Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele.
Cine rămâne în Mine şi în cine rămân
Eu aduce mult rod, căci, despărţiţi
de Mine, nu puteţi face nimic
(Ioan 15:5).
oi suntem lucrători împreună cu Domnul (2
Corinteni 6:1). În esenţă, fără El, nu poţi
face nimic şi fără tine, El nu poate atinge lumea ta,
pentru că tu eşti vasul Lui, purtătorul Lui de cuvânt,
cel în care El Şi‑a pus încrederea că va duce mesajul
Său de mântuire până la marginile pământului.
Observă că nu am spus: „Fără tine, Dumnezeu
nu va face nimic”; ci am spus: „Nu poate,” adică nu
poate fără acordul tău, pentru că aşa a ales. Acest
lucru este foarte puternic. Când El a spus: „Fără Mine
nu puteţi face nimic,” Se referea la deconectarea de
uniunea vitală cu El; „în afară” sau „despărţit” de
El, nu poţi face nimic. Însă şi opusul este la fel de
adevărat. Fără tine, El nu poate face nimic pentru
tine; El nu poate face nimic în viaţa ta sau în lumea
ta, pentru că aceasta ar încălca, voia, Cuvântul şi
scopul Lui.
În Marcu 16:15, Isus a spus: „... Duceţi‑vă în
toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice
făptură.” Tu trebuie să mergi cu toată îndrăzneala, cu
toată credinţa, cu tot curajul şi cu toată convingerea,
ştiind că Domnul Şi‑a făcut deja partea Lui.
Aminteşte‑ţi că Isus Şi‑a dat viaţa pentru mântuirea

N

întregii lumi. În Ioan 15:13 Biblia spune: „Nu este mai
mare dragoste decât să‑şi dea cineva viaţa pentru
prietenii săi.”
Scopul tău pe pământ este să‑I împlineşti
visul. Este să trăieşti pentru El. Lasă‑te constrâns de
dragostea Celui ce Şi‑a dat viaţa pentru ca oricine
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică (Ioan
3:16). Pune‑ţi credinţa, energia şi întreaga viaţă în
scopul propovăduirii Evangheliei. Nimic nu ar trebui
să fie la fel important pentru tine ca dragostea ta
pentru Isus Cristos, pe care o demonstrezi prin a‑i
conduce pe alţii la mântuire.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, lumina Evangheliei slavei Tale străluceşte mai
tare ca niciodată, aducând mântuirea, viaţa şi adevărul
pentru oameni de orice vârstă şi din orice loc, pe măsură ce
copiii Tăi predică Evanghelia în toată lumea. Neprihănirea Ta
este stabilită pe pământ şi în inimile oamenilor, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Corinteni 5:14‑15; 2 Corinteni 5:18‑20; 2 Corinteni 6:1

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 15:11‑32 & Rut 1‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 11:13‑24 & Psalmul 119:105‑128
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DUMINICĂ

UN EVENIMENT
EXTRAORDINAR

După ce a spus aceste lucruri, pe
când se uitau ei la El, S‑a înălţat la
cer, şi un nor L‑a ascuns din ochii lor
(Faptele apostolilor 1:9).
sus a fost răstignit, a murit şi a fost îngropat. A
treia zi, Dumnezeu L‑a înviat din morţi, iar El li S‑a
înfăţişat viu mai multor oameni de mai multe ori. Însă un
eveniment extraordinar de după învierea Lui din morţi,
care a fost o experienţă uluitoare pentru toţi martorii
oculari, a fost înălţarea Lui la cer.
În timp ce vorbea cu ucenicii Săi, deodată, Isus
a început să leviteze, S‑a ridicat în nori în faţa ochilor
lor şi a mers în Ceruri. Acest lucru a fost un eveniment
extraordinar.
Enoh trăia când Dumnezeu l‑a luat în cer şi nu s‑a
mai văzut (Geneza 5:24); Ilie era în viaţă când Dumnezeu
l‑a luat la cer într‑un car de foc (2 Regi 2:11). Însă Isus
S‑a înălţat în văzul tuturor celor prezenţi! Aşa a părăsit El
această lume. Nimeni nu a reuşit să conteste acest fapt,
pentru că au existat prea mulţi martori.
În timp ce ucenicii stăteau, privind spre cer la
această minune care se întâmplase, doi îngeri au venit la
ei şi le‑au zis: „... Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi
spre cer? Acest Isus care S‑a înălţat la cer din mijlocul
vostru va veni în acelaşi fel cum L‑aţi văzut mergând la
cer” (Faptele apostolilor 1:11). El vine iar. Binecuvântat
să fie Dumnezeu!

I

RUGĂCIUNE

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru un asemenea
eveniment extraordinar care L‑a înfăţişat pe Isus viu şi a
arătat că El este Domn peste întreaga lume. Acum şi eu
sunt aşezat împreună cu Cristos în locurile cereşti, cu
mult mai presus de toate domniile, puterile, necazurile şi
distragerile ale acestei lumi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele apostolilor 1:9; Efeseni 2:5‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 16 & 1 Samuel 1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 11:25‑36 & Psalmul 119:129‑144
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LUNI

EL A PREGĂTIT
DIN TIMP CĂILE TALE

Î

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).

n calitate de creştin, Dumnezeu ţi‑a pregătit calea – calea
pe care ar trebui să o urmezi în viaţă. Predestinarea este
activă în tine. Meditează câteva momente la conţinutul versetului
tematic; este sublim: noi am fost recreaţi în Isus Cristos pentru
faptele bune pe care Dumnezeu le‑a plănuit dinainte pentru noi,
străbătând căi pe care El le‑a pregătit din timp pentru noi.
Aceasta înseamnă pur şi simplu că viaţa ta are un curs
predeterminat. Tu nu eşti un accident. Unii înaintează pe o
cale diferită de cea pe care Dumnezeu a pregătit‑o pentru ei. Ei
locuiesc în casa greşită, în oraşul nepotrivit, merg la şcoala greşită
şi au prieteni nepotriviţi. Unii sunt la un loc de muncă neprielnic
sau în afaceri nefavorabile; au asociaţi ostili şi se regăsesc în
asocieri nepotrivite. Aceştia nu sunt conştienţi de calea special
pregătită de Dumnezeu pentru ei; aşadar, ei trudesc şi luptă prin
viaţă cu circumstanţe potrivnice.
Fiecare dintre noi are o cale predefinită de urmat, iar dacă
nu eşti conştient de lucrul acesta, ai crede că viaţa este trăită

doar după impulsuri de moment. De exemplu, poate că după
absolvirea universităţii, ai ales să îţi continui studiile. Întrebarea
este, de ce?
Poate pentru că aşa au spus părinţii tăi; poate ţi‑a plăcut
ideea de a obţine un nivel superior de studii, sau poate ţi‑ai văzut
prietenii alegând această cale şi ai hotărât să îi urmezi. Dar L‑ai
întrebat vreodată pe Dumnezeu dacă această decizie a fost sau
nu în concordanţă cu planul şi cu scopul Lui pentru viaţa ta?
Majoritatea oamenilor nu se obosesc vreodată să afle
planul lui Dumnezeu pentru viaţa lor, şi cu atât mai puţin să îl
împlinească. Însă acesta este cel mai important lucru din viaţa ta
– să descoperi scopul lui Dumnezeu pentru tine şi să îl împlineşti.
Fii înţelept şi conştientizează că întotdeauna trebuie să vorbeşti
cu Dumnezeu despre ce ar trebui să faci şi despre direcţia în care
ar trebui să mergi, deoarece tot ce vrea Dumnezeu să obţii în
viaţă a fost deja prestabilit.
Dacă vrei ce este mai bun de la Dumnezeu, dacă vrei să
trăieşti în voia Lui desăvârşită, trebuie să umbli pe calea pe care
El pregătit‑o dinainte pentru tine, iar aceasta este o cale plină de
neprihănire, de slavă, de măreţie şi de victorii nesfârşite. Slavă lui
Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Destinul pregătit de Dumnezeu mai dinainte pentru
viaţa mea acţionează în mine. În El, viaţa mea are un
scop, pentru că El mă conduce prin Duhul Său pe căile
prestabilite de El pentru mine. Tot ceea ce îmi va trebui
vreodată pentru a realiza ceea ce m‑a chemat Dumnezeu
să fac îmi este accesibil din belşug. Sunt condus pe căile
victoriei şi bunăstării fără sfârşit, în Numele lui Isus. Amin!

STUDIU SUPLIMENTAR

Romani 8:29‑30; Romani 12:2; Efeseni 1:11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 17:1‑19 & 1 Samuel 3‑7

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 12:1‑8 & Psalmul 119:145‑160
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MARŢI

ÎNLOCUIREA VECHIULUI
DE CĂTRE NOU

V

Căci, când trăiam sub firea noastră
pământească, patimile păcatelor, aţâţate
de Lege, lucrau în mădularele noastre
şi ne făceau să aducem roade pentru
moarte. Dar acum, am fost izbăviţi de
Lege şi suntem morţi faţă de Legea
aceasta, care ne ţinea robi, pentru
ca să Îi slujim lui Dumnezeu într‑un
duh nou, iar nu după vechea slovă
(Romani 7:5‑6).

ersetul tematic face parte din scrisoarea
apostolului Pavel către Biserica din Roma,
în care el i‑a îndemnat pe fraţi să Îi slujească Domnului
într‑un duh nou, nu după vechea slovă şi după roadele
firii. De ce este important acest lucru? Deoarece, în
esenţă, creştinul este o nouă creaţie, un om nou, născut
cu viaţa şi natura lui Dumnezeu în el. Prin urmare, a‑I sluji
Domnului într‑un duh nou înseamnă a‑I sluji în starea ta
actuală, ca unul care ai fost recreat în neprihănire şi în
sfinţenie adevărată, şi nu conform Legii sau simţurilor.
Acest lucru ne ajută să înţelegem ce a spus Pavel în
2 Corinteni 5:17, şi anume că dacă este cineva în Cristos,
este o făptură nouă; lucrurile vechi – viaţa veche a firii şi
tot ce este asociat cu ea – au trecut şi toate lucrurile au
devenit noi. Când te‑ai născut din nou, te‑ai îmbrăcat cu
„omul nou” care, potrivit cu Coloseni 3:10, se înnoieşte
spre cunoştinţă, după chipul lui Dumnezeu care l‑a făcut.
Gândeşte‑te la acest lucru! Nu este de mirare că Biblia

spune că la fel cum este El suntem şi noi în această lume
(1 Ioan 4:17).
În Romani 6:6 Biblia spune: „Ştim bine că omul
nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru
ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în
aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.” Viaţa veche a
fost înlocuită cu viaţa lui Cristos. Nu a fost doar o simplă
schimbare care a avut loc în tine când te‑ai născut din
nou, ci a fost o transformare, o înlocuire a tot ce era vechi
cu ceva nou. Este o viaţă cu totul nouă. Această viaţă
nouă transcende această lume. Nu poate fi contaminată
de influenţele corupte ale lumii umane.
În Romani 6:4 Biblia spune: „Noi, deci, prin botezul
în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El,
pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi prin slava
Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.” Expresia „o
viaţă nouă” înseamnă că viaţa veche are a fost complet
înlocuită cu una nouă care nu a mai existat niciodată
înainte. Această viaţă nouă îşi are originea în Dumnezeu.
Slavă în veci Numelui Său!

PROCLAMAŢIE

Îţi mulţumesc, binecuvântatule Tată, pentru viaţa lui
Cristos în mine! Îţi mulţumesc că m‑ai făcut părtaş naturii
Tale divine, care face ca divinitatea Ta să fie exprimată în
şi prin mine. Păşesc în conştientizarea noii mele vieţi şi
naturi în Cristos astăzi şi întotdeauna, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 4:22‑24; Coloseni 3:9‑10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 17:20‑18:14 & 1 Samuel 8‑10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 12:9‑21 & Psalmul 119:161‑176
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MIERCURI

CREȘTERE
EXPONENŢIALĂ A HARULUI

B

Simon Petru, rob şi apostol al lui Isus
Cristos, către cei ce au căpătat o credinţă
de acelaşi preţ cu a noastră, prin
dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului
nostru Isus Cristos: Harul şi pacea să vă fie
înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu
şi a Domnului nostru Isus Cristos!
(2 Petru 1:1‑2).

inecuvântat să fie Dumnezeu! Biblia spune că
Dumnezeu are pentru noi har mai mult (Iacov
4:6, versiunea Fidela). Nu te mulţumi să rămâi la acelaşi
nivel de har prea mult timp; urmăreşte nivelul superior.
Doreşte‑ţi întotdeauna să atingi noi niveluri ale slavei şi
harului Lui în viaţa ta.
În versetul tematic, apostolul Petru li se adresa
creştinilor care primiseră deja harul lui Dumnezeu când
a spus: „Harul şi pacea să vă fie ÎNMULŢITE.” Poţi avea
harul înmulţit, nu doar adăugat. Aceasta înseamnă
creşterea harului de mai multe ori! Cum se întâmplă
acesta? „prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului
nostru Isus Cristos!”
Cuvântul cunoaştere provine în acest text din
traducerea din original a termenului grecesc „epignosis”
şi înseamnă cunoaştere precisă, deplină, intimă faţă de
obiectul cunoaşterii. Astfel, cu cât ajungi să Îl cunoşti
mai bine pe Dumnezeu prin Cuvântul Lui, cu atât vei
experimenta mai multe salturi cuantice în har – creştere
exponenţială a harului.

Fără „epignosis,” harul tău va stagna. Nu lăsa să
se întâmple aceasta; petrece mai mult timp în Cuvântul
lui Dumnezeu. Meditează la Scripturi şi harul lui
Dumnezeu va fi înmulţit în viaţa ta. De asemenea, umblă
în smerenie şi în dragoste. Biblia spune că Dumnezeu
stă împotriva celor mândri, dar le dă har celor smeriţi
(Iacov 4:6).
Cu har înmulţit, poţi realiza mai multe pentru
Domnul! Frumuseţea, slava şi bunătatea Lui sunt
eliberate în tine şi prin tine cu un mare impact în jurul
tău. Slavă lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Prin părtăşie conştientă şi intimă cu Cuvântul Tău şi cu Duhul
Sfânt, sunt adus într‑o cunoaştere tainică a lui Dumnezeu şi a
Domnului Isus. Prin urmare, harul Lui se înmulţeşte în viaţa
mea, în fiecare zi. Acest har atrage tot ce trebuie – oameni,
circumstanţe şi resurse – pentru ca scopul lui Dumnezeu să se
împlinească în viaţa mea. Eu experimentez salturi cuantice în har,
accesând noi niveluri de slavă divină, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 9:8; Iacov 4:6; 2 Petru 3:18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 18:15‑43 & 1 Samuel 11‑13

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 13:1‑14 & Psalmii 120‑122
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JOI

LASĂ CUVÂNTUL LUI
SĂ LUCREZE ÎN TINE

C

Legea Domnului este desăvârşită
şi înviorează sufletul; mărturia
Domnului este adevărată şi îi
dă înţelepciune celui neştiutor
(Psalmul 19:7).

reşterea ta personală în calitate de creştin nu
este negociabilă. Atunci când studiezi Cuvântul
lui Dumnezeu, meditezi asupra sa şi trăieşti după
standardele sale cu consecvenţă şi cu hotărâre, creşti
spiritual şi devii mai eficient în lucrurile lui Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu te zideşte; te împuterniceşte, te
inspiră, te ridică, te motivează şi îţi dă un scop clar.
Având această claritate a scopului divin, eşti hotărât
şi te concentrezi asupra paşilor pe care trebuie să îi faci
pentru a împlini destinul pe care ţi l‑a dat Dumnezeu. El
a trasat deja direcţia vieţii tale; totul este programat în
tine. El a făcut această programare prin Cuvântul Său. De
aceea, Cuvântul Lui este foarte important în viaţa noastră.
În 2 Timotei 3:16‑17 Biblia spune: „Toată Scriptura
este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să
mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul
destoinic pentru orice lucrare bună.” Este imposibil ca
cineva a cărui viaţă este reglementată şi propulsată de
Cuvântul lui Dumnezeu să eşueze sau să fie dezavantajat.
Faptul că trăieşti după Cuvântul Lui te face un succes
absolut: „Gura ta să nu abandoneze obiceiul de a citi

(zilnic) din această Carte a Legii! Meditează la conţinutul
ei atât ziua, cât şi noaptea, urmărind să respecţi tot ce
este scris acolo. Pentru că atunci vei avea succes oriunde
vei merge; şi vei prospera” (Iosua 1:8, versiunea BVA).
Studiază şi cunoaşte Scripturile pentru tine însuţi.
În 2 Timotei 2:15, Biblia spune: „Caută să te înfăţişezi
înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător
care n‑are de ce să‑i fie ruşine, şi care împarte drept
Cuvântul Adevărului.” Atunci când studiezi Cuvântul
lui Dumnezeu şi meditezi asupra lui, Duhul Sfânt îţi
luminează duhul cu adevăruri uimitoare care îţi educă
mintea pentru a produce creştere consecventă, progres
şi bunăstare.
Cuvântul lui Dumnezeu se află acolo unde este
slava Lui şi invers. Această slavă creşte în viaţa ta constant
în timp ce meditezi asupra Cuvântului Său. Acesta este
motivul pentru care unii creştini manifestă mai multă
slavă divină decât alţii; diferenţa constă în cât de mult te
supui Cuvântului lui Dumnezeu şi trăieşti în conformitate
cu el.

PROCLAMAŢIE

Cuvântul lui Dumnezeu din mine mă programează să fiu un succes
absolut în viaţă; mă propulsează, mă împuterniceşte, mă inspiră,
mă ridică, mă motivează şi îmi clarifică scopul. Îţi mulţumesc,
Doamne, că m‑ai îndrumat în tot adevărul, învăţându‑mă să fac
alegerile corecte care sunt în concordanţă cu voia Ta desăvârşită
pentru mine. Viaţa mea este reglementată şi propulsată de
Cuvântul Tău; prin urmare, voi învinge întotdeauna. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Coloseni 3:16; Psalmul 18:30; Proverbe 30:5

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 19:1‑27 & 1 Samuel 14‑15

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 14:1‑11 & Psalmii 123‑124

Urmăreşte ştiri actualizate despre progresul distribuirii
Rapsodiei în lume în cadrul noilor programe ReachOut
World TV:
• ReachOut World Daily: prezintă un raport zilnic despre
acţiunile partenerilor Rapsodiei din toată lumea privind
distribuirea devoţionalului şi câştigarea sufletelor.
• Rhapsody Out Loud (Rapsodia cu voce tare): un program
special bazat pe un cuvânt profetic din partea omului lui
Dumnezeu potrivit căruia Rapsodia trebuie citită cu glas
tare anul acesta.
• ReachOut World Live: un program care trece în revistă
impactul global al campaniei de distribuire globală
ReachOut World.

Pentru a viziona aceste programe interesante, accesează
site‑ul de internet: rhapsodytv.live

N O T E

NOTE
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VINERI

CREȘTE-ŢI CREDINŢA
Fiindcă prin harul care îmi este dat,
îi spun fiecăruia care este printre voi,
să nu gândească mai măreţ decât ar
trebui să gândească; ci să gândească
cumpătat, aşa cum Dumnezeu a
împărţit fiecăruia măsura credinţei
(Romani 12:3, versiunea Fidela).
rimul pas pentru a‑ţi creşte credinţa este a
şti cum vine ea: Credinţa vine în urma auzirii:
„Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine
prin Cuvântul lui Cristos” (Romani 10:17). De aceea, dacă
vrei să ai mai multă credinţă, trebuie să auzi mai mult din
Cuvântul lui Dumnezeu. Nu poţi să asculţi lucruri negative
care produc frică şi să te aştepţi să îţi crească credinţa;
acele lucruri nu vor face decât să îţi crească teama.
Inundă‑ţi duhul cu Cuvântul lui Dumnezeu. Unii
oameni sunt copleşiţi de diverse provocări, pentru că
nivelul de credinţă la care operează este prea mic pentru
a rezolva situaţia. Cu toate acestea, este posibil să ai
multă credinţă slabă. Credinţa slabă este credinţa căreia
îi lipseşte exerciţiul.
Aşadar, auzirea Cuvântului lui Dumnezeu este
foarte importantă, însă dacă nu acţionezi pe baza
Cuvântului divin pe care l‑ai primit, credinţa ta va fi
slabă şi te vei clătina în faţa provocărilor. Întăreşte‑ţi
credinţa prin exerciţiu. Credinţa puternică este credinţa
care biruieşte; ea nu se clatină: „Nădăjduind împotriva
oricărei nădejdi, el a crezut şi astfel a ajuns tatăl multor

P

neamuri, după cum i se spusese: «Aşa va fi sămânţa
ta.» Şi, fiindcă n‑a fost slab în credinţă, el nu s‑a uitat
la trupul său, care era îmbătrânit, – avea aproape o
sută de ani, – nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă
copii. El nu s‑a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin
necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, I‑a dat slavă lui
Dumnezeu” (Romani 4:18‑20).
Un apetit uriaş pentru Cuvântul lui Dumnezeu îţi
va împinge credinţa să supună circumstanţele, să îl ţină
pe cel rău la locul lui şi te va face să trăieşti triumfător în
fiecare zi. Dar şi tu trebuie să îţi exersezi credinţa pentru
a o menţine puternică.

RUGĂCIUNE

Dragă tată, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea de a
auzi şi de a primi Cuvântul Tău. Credinţa mea a crescut
chiar acum, ca rezultat al Cuvântului Tău care a ajuns la
mine astăzi. Inima mea urmăreşte mereu Cuvântul Tău şi,
prin intermediu credinţei mele în Cuvântul Tău, prevalez
asupra situaţiilor şi a circumstanţelor, spre slava şi spre
lauda Numelui Tău. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Corinteni 10:15; 2 Tesaloniceni 1:3; Romani 10:17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 19:28‑48 & 1 Samuel 16‑17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 14:12‑23 & Psalmii 125‑126
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SÂMBĂTĂ

REVĂRSARE DE CUVINTE

În ziua de pe urmă, care era ziua
cea mare a praznicului, Isus a stat în
picioare şi a strigat: „Dacă însetează
cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine
crede în Mine, din inima lui vor curge
râuri de apă vie, cum zice Scriptura”
(Ioan 7:37‑38).
ă reluăm cuvintele lui Isus din versetul tematic:
El a spus că, dacă credem în El, aşa cum spune
Scriptura, din inima noastră – din adâncul fiinţei noastre
– vor curge râuri de apă vie. La ce S‑a referit atunci când
a spus „râuri de apă vie”? Ce sunt aceste ape vii? Sunt
cuvinte, râuri de cuvinte vii.
Mulţi au înţeles că expresia „râuri de apă vie” se
referă la revărsarea în exterior a Duhului Sfânt din noi;
însă aici este vorba despre cuvinte ale vieţii. Duhul este
transmis prin cuvinte, deoarece cuvintele au şi natură
spirituală. Isus a spus: „... Cuvintele pe care vi le‑am spus
Eu sunt duh şi viaţă” (Ioan 6:62).
Noi revărsăm din duhul nostru atunci când lăsăm
să curgă cuvintele de pe buzele noastre. Aşadar, atunci
când rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu din duhul tău,
atunci când profeţeşti, tu laşi să ţâşnească râuri de apă
vie. Aceasta afirmă Biblia şi, dacă împlinim Cuvântul lui
Dumnezeu, vom avea întotdeauna rezultate foarte bune.
Studiază Noul Testament şi vei descoperi că, ori de
câte ori apostolii se umpleau de Duhul Sfânt, avea loc o
revărsare de cuvinte: ei rosteau Cuvântul lui Dumnezeu

S

cu îndrăzneală (Faptele apostolilor 4:31); Cuvântul lui
Dumnezeu creştea şi se înmulţea (Faptele apostolilor
6:7; 12:24).
Umplerea cu Duhul Sfânt generează întotdeauna o
revărsare de cuvinte. De aceea trebuie să tratezi cuvintele
cu foarte mare seriozitate. Fii mereu plin de Duhul Sfânt,
în conformitate cu pasajul din Efeseni 5:18‑21 şi revarsă
cuvinte de pe buzele tale – râuri de apă vie! Aceste
cuvinte vor îmblânzi lumea, vor schimba circumstanţele
şi vor da viaţă la tot ce este în tine şi în jurul tău.

RUGĂCIUNE
Dragă Tată, eliberez energie pozitivă prin intermediul
cuvintelor mele, pentru că acestea sunt nelimitate şi eterne.
Eu rostesc viaţă peste tot ceea ce mă priveşte; declar că sunt
întărit, abilitat şi încurajat să predic Evanghelia şi are loc un
mare seceriş de suflete în Împărăţia Ta. Declar mare har peste
familia mea, peste locul de muncă, peste lucrarea de slujire
şi peste finanţele mele. Proclam Cuvântul lui Dumnezeu în
fiecare situaţie şi rostesc doar cuvinte de viaţă. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Efeseni 5:18‑20; Faptele apostolilor 4:31; Luca 6:45

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 20:1‑19 & 1 Samuel 18‑19

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 15:1‑9 & Psalmii 127‑128
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DUMINICĂ

O LUCRARE ÎNTR-O
CONTINUĂ CREȘTERE

Iată ce m‑a împiedicat de multe ori să vin la voi.
Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă
ţină pe aceste meleaguri, şi fiindcă de ani de
zile doresc fierbinte să vin la voi, nădăjduiesc să
vă văd în treacăt, când mă voi duce în Spania...
(Romani 15:22‑24).
unt atât de motivat de Pavel şi de perspectiva sa
vizionară asupra lucrării Evangheliei. Gândeşte‑te
la ce am citit în versetul tematic: el le explica celor din Biserica
din Roma motivul pentru care nu trecuse să îi vadă de mai mult
timp. El spune: „Am fost ocupat cu evanghelizarea altor regiuni,
dar acum am terminat; nu mai sunt locuri unde nu L-am predicat
pe Cristos. Prin urmare, acum pot trece pe la voi în drumul meu
spre Spania.”
Atunci când studiezi viaţa lui Pavel şi a celorlalţi apostoli ai
Domnului în cartea Faptele apostolilor, descoperi o lucrare într‑o
continuă creştere. În capitolul al doilea din Faptele apostolilor,
ucenicii care mai înainte fuseseră plini de frică, au devenit
deodată plini de îndrăzneală după ce au primit Duhul Sfânt în
Ziua Cincizecimii. Petru a predicat primul său mesaj şi trei mii
de suflete au fost mântuite: „Cei ce au primit propovăduirea
lui au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s‑au
adăugat aproape trei mii de suflete” (Faptele apostolilor 2:41).
În capitolul al treilea şi în prima parte a capitolului al
patrulea, citim cum Petru a vindecat un om paralizat care cerea
de milă la poarta templului numită Frumoasă. Ca rezultat,
oamenii au început să se adune în jurul lor. Acolo, Petru s‑a folosit
de ocazie pentru a predica şi, de data aceasta, cinci mii de suflete

S

au fost mântuite: „Însă mulţi din cei ce auziseră cuvântarea au
crezut; şi numărul bărbaţilor credincioşi s‑a ridicat aproape la
cinci mii” (Faptele apostolilor 4:4).
În Faptele apostolilor 4:31‑32, citim că, după ce apostolii
s‑au rugat şi au fost umpluţi de Duhul Sfânt „...vesteau Cuvântul
lui Dumnezeu cu îndrăzneală.” Din nou, rezultatul a fost că
mulţi oameni au crezut (Faptele apostolilor 4:32). Apostolii
predicau Evanghelia şi făceau minuni. În Faptele apostolilor
5:12 Biblia spune: „Prin mâinile apostolilor se făceau multe
semne şi minuni în norod. Toţi stăteau împreună în pridvorul
lui Solomon.” Apoi, în versetul 14 scrie astfel: „Şi tot mai mulţi
credincioşi se adăugau la Domnul, mulţimi şi de bărbaţi şi de
femei)” (Faptele apostolilor 5:14, versiunea GBV).
Observăm creşterea progresivă. Prima dată, trei mii de
oameni au crezut la o singură predică. A doua oară, numărul
celor care au crezut s‑a ridicat la aproape cinci mii (doar bărbaţi,
în afară de femei şi de copii). Adică, o mulţime! Iar lucrurile nu
s‑au terminat aici. În Faptele apostolilor 5:14, Luca spune că
numărul celor care credeau creştea tot mai mult, formând
adevărate „mulţimi” de bărbaţi şi de femei! Aşa arată o lucrare
într‑o continuă creştere.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru expansiunea continuă a
Bisericii, în ciuda eforturilor zadarnice ale oamenilor răi
şi nerezonabili. Mă rog şi astăzi pentru Biserica din toată
lumea, să avem unitate, stabilitate şi creştere, pe măsură
ce ajungem la unitatea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui
Dumnezeu, la maturitate, la statura plinătăţii lui Cristos, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 2:41‑47; Romani 15:18‑24

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 20:20‑21:4 & 1 Samuel 20‑22

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 15:10‑19 & Psalmii 129‑130
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LUNI

VORBEȘTE ÎNTOTDEAUNA
CU ÎNŢELEPCIUNE

Dar noi am primit nu duhul lumii, ci
Duhul care este de la Dumnezeu, ca
să cunoaştem lucrurile care ne‑au
fost dăruite de Dumnezeu: despre
care şi vorbim, nu în cuvinte învăţate
prin înţelepciune omenească, ci în
cele învăţate prin Duhul, explicând
cele spirituale prin mijloace spirituale
(1 Corinteni 2:12‑13, versiunea GBV).

O

bservăm că versetul tematic spune: „lucrurile…
despre care şi vorbim”; şi mai departe aflăm
care sunt aceste lucruri – este vorba despre înţelepciune!
Noi vorbim cuvinte de înţelepciune. Pasajul anterior
descrie şi mai clar: „Şi vorbim înţelepciune între cei
desăvârşiţi; însă înţelepciune nu a veacului acestuia,
nici a stăpânitorilor veacului acestuia, care vor fi
desfiinţaţi. Ci vorbim înţelepciunea lui Dumnezeu care
este în taină, ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit‑o
mai înainte de veacuri spre gloria noastră: pe care nici
unul din stăpânitorii acestui veac n‑a cunoscut‑o (pentru
că, dacă ar fi cunoscut‑o, nu L‑ar fi răstignit pe Domnul
gloriei)” (1 Corinteni 2:6‑8, versiunea GBV).
„A vorbi înţelepciune” înseamnă a rosti Cuvântul
lui Dumnezeu. Acesta îi pune în încurcătură pe vrăjmaşi,
pentru că nu îl pot înţelege! De exemplu, Cuvântul lui
Dumnezeu spune că tu eşti părtaş naturii Sale divine (2
Petru 1:4); aceasta este înţelepciunea lui Dumnezeu. De

aceea, atunci când tu declari, pe baza acestui verset:
„Sunt un asociat al Dumnezeirii; sunt părtaş la harul şi la
slava Lui; sunt o expresie a neprihănirii Sale,” tu rosteşti
înţelepciune.
Atunci când declari: „Toate lucrurile sunt ale mele,”
vorbeşti înţelepciune. Când spui: „Am viaţa lui Dumnezeu
în mine; nu trăiesc supus îmbătrânirii, nevoii, morţii sau
fricii,” vorbeşti înţelepciune.
Declară ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre
tine, indiferent cum arată situaţia cu care te confrunţi.
Afirmă‑ţi cu îndrăzneală neprihănirea, sănătatea,
stăpânirea şi uniunea cu Domnul. Rosteşte cuvinte de
înţelepciune întotdeauna, iar viaţa ta Îl va glorifica pe
Dumnezeu.

PROCLAMAŢIE

Înţelepciunea lui Dumnezeu este şi astăzi în inima mea şi
în gura mea. Cuvântul lui Dumnezeu este un foc închis în
oasele mele. În timp ce vorbesc, dizolv îndoielile. Domnesc
şi biruiesc în viaţă prin harul neprihănirii, iar slava lui
Dumnezeu este văzută şi exprimată prin mine, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 2:6‑8; Evrei 13:5‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 21:5‑38 & 1 Samuel 23‑25

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 15:20‑33 & Psalmii 131‑132
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MARŢI

ORICINE ESTE POTRIVIT PENTRU A
FI FOLOSIT DE DOMNUL

Căci mie nu mi‑e ruşine de
Evanghelia lui Cristos; fiindcă ea
este puterea lui Dumnezeu pentru
mântuirea fiecăruia care crede...
(Romani 1:16).
tunci când studiezi Scripturile, descoperi că anumite
strategii de a câştiga suflete pe care le‑am promovat
adeseori pot fi eficiente doar teoretic, nu şi practic. De exemplu,
poate spunem că bancherii sunt cei care ar trebui să atingă lumea
bancherilor cu Evanghelia, iar judecătorii ar trebui să le vorbească
despre credinţă altor judecători, etc. Aceasta este o strategie
frumoasă, dar trebuie să ţinem minte că oricine este potrivit pentru
a fi folosit de Domnul; adică oricine poate duce Evanghelia la oricine.
Nu trebuie să fii inginer ca să conduci alţi ingineri la Cristos.
Nu aşa se răspândeşte Cuvântul lui Dumnezeu. Toţi trebuie să
avem mentalitatea că suntem misionari, că suntem agenţii lui
Dumnezeu de mântuire oriunde ne‑am afla, prin urmare trebuie să
le vestim Evanghelia tuturor celor cu care ne întâlnim. Gândeşte‑te
la modul în care L‑a cunoscut pe Dumnezeu Naaman, un reputat
general care era bolnav de lepră. Dintre toţi cei care au jucat un rol
important în vindecarea lui, s‑a remarcat în mod special o tânără
slujnică israeliană.
Slujnica a vorbit cu soţia generalului; ea i‑a predicat astfel:
„... Oh, dacă domnul meu ar fi la proorocul acela din Samaria,
proorocul l‑ar tămădui de lepra lui” (2 Împăraţi 5:3). Femeia a
crezut şi aşa propunerea a ajuns înaintea regelui Siriei, iar rezultatul
a fost vindecarea miraculoasă a lui Naaman şi câştigarea lui pentru
Dumnezeu.

A

Fructifică‑ţi la maximum poziţia în orice loc te‑a aşezat
Dumnezeu şi vesteşte Evanghelia cu îndrăzneală. Există oameni
pe care Dumnezeu i‑a rânduit în mod divin să fie evanghelizaţi de
tine, iar El te‑a poziţionat şi pe tine în conformitate cu acest plan.
Poate sunt politicieni, antreprenori, lectori, angajaţi în sistemul de
sănătate, etc.; cu toate acestea, Dumnezeu te‑a pus în legătură cu
ei într‑un mod în care numai tu le poţi vorbi despre Isus.
Oamenii bogaţi merg să mănânce şi să facă cumpărături în
anumite locuri. Dacă tu deţii sau administrezi un astfel de loc, sau
dacă eşti persoana care face livrările, foloseşte‑te de oportunitate
pentru a le spune despre Isus. Dacă tu eşti chelnerul sau managerul
unui restaurant elegant doar pentru oameni bogaţi, după ce îi
serveşti, mai ales dacă îţi lasă un bacşiş, spune‑le: „Domnule,
sau doamnă, am şi eu ceva pentru dumneavoastră”; şi dă‑le o
Rapsodie a Realităţilor. Este posibil ca acea întâlnire din restaurant
să fie singura ocazie pe care acei oameni o au ca să primească
Evanghelia.
Haidem să fructificăm la maximum oportunităţile pe care le
avem ca să le ducem Evanghelia tuturor oamenilor cu care intrăm în
contact. Mesajul nostru în Cristos este adevărat şi nu este părtinitor.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că m‑ai făcut eficient
în slujba împăcării. Sunt ambasador şi administrator al
tainelor lui Cristos şi soldat în armata Lui. Rămân militant
în a le vesti Cuvântul lui Dumnezeu celor din lumea mea,
atingându‑i cu dragostea lui Cristos şi cu slava harului
Său, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 10:34‑35; 1 Corinteni 1:25‑29

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 22:1‑38 & 1 Samuel 26‑28

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 16:1‑11 & Psalmii 133‑134

27

MIERCURI

CREDINŢĂ TOT MAI MARE

Nu ne lăudăm peste măsura noastră,
adică, nu ne lăudăm cu ostenelile
altuia; ci avem nădejdea că, dacă
credinţa voastră creşte, va creşte
şi câmpul nostru de lucru între voi,
nespus de mult, după măsura noastră
(2 Corinteni 10:15).
iaţa pe care o avem în Cristos merge din
credinţă în credinţă; credinţa noastră trebuie
să fie tot mai mare! Biblia spune despre Evanghelie:
„Deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care
o dă Dumnezeu, prin credinţă, şi care duce la credinţă...”
(Romani 1:17). Cu cât primeşti mai mult Cuvântul lui
Dumnezeu, cu atât se înmulţeşte credinţa ta, deoarece
„... credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin
Cuvântul lui Cristos” (Romani 10:17).
Fii deschis pentru credinţă tot mai mare; nu te opri
acolo unde ai fost; înlătură orice limitare. În unele dintre
scrierile lui Pavel, observăm cât de mult insistă el asupra
credinţei în continuă creştere. În 2 Tesaloniceni 1:3 de
exemplu, Pavel îi laudă pe creştini pentru credinţa lor
care creştea mereu: „... credinţa voastră merge mereu
crescând, şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de
ceilalţi se măreşte tot mai mult.”
Dacă ai credinţă tot mai mare, vei avea drept
rezultat o lucrare tot mai mare. Versetul tematic în
versiunea Amplificată este redat astfel: „De aceea noi nu

V

ne lăudăm peste măsura care ni se cuvine, însuşindu‑ne
lucrarea altor oameni, ci avem speranţa şi aşteptarea
plină de încredere că, după cum credinţa voastră
continuă să crească, câmpul nostru de lucru printre voi
va fi lărgit foarte mult, în limitele trimiterii noastre.”
Cu alte cuvinte, având credinţă tot mai mare, rămâi
concentrat asupra viziunii tale în timp ce te extinzi.
Dacă eşti un lider în biserică, zideşte credinţa ta
şi a celor pe care îi conduci. Atunci când credinţa ta şi
a lor creşte, şi lucrarea se va extinde foarte mult. Într‑o
biserică sau într‑un grup în care credinţa oamenilor este
scăzută, şi lucrarea lui Dumnezeu va fi scăzută.
Această perspectivă te ajută să înţelegi mai clar
de ce sunt esenţiale învăţătura despre credinţă, lucrarea
credinţei şi viaţa de credinţă. Pentru a învăţa mai multe
despre credinţă şi despre cum funcţionează ea, citeşte
cartea „Cum să‑ţi pui credinţa în funcţiune.” O poţi găsi
în magazinul de aplicaţii al Rapsodiei Realităţilor. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Prin credinţa mea, sar peste ziduri; lumea este supusă
înaintea mea; eu domnesc peste cel rău şi peste elementele
acestei lumi. Viaţa mea este pentru gloria lui Dumnezeu!
Slava Lui în mine şi prin mine este tot mai mare, pe măsură
ce împlinesc scopul Lui pentru viaţa mea, în Numele lui
Domnului Isus. Amin!

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Tesaloniceni 1:3; 2 Corinteni 10:15

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 22:39‑65 & 1 Samuel 29‑31

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Romani 16:12‑27 & Psalmii 135‑136
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JOI

STĂPÂNIREA BISERICII
ESTE VEȘNICĂ

U

Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (greceşte:
Petros), şi pe această piatră (greceşte:
petra) voi zidi Biserica Mea, şi porţile
Locuinţei morţilor nu o vor birui
(Matei 16:18).

nii oameni sunt stupefiaţi de faptul că Biserica lui
Isus Cristos a rămas puternică, ba chiar este mai
mare şi mai eficientă ca oricând. Mă întreb la ce s‑au gândit!
Au afirmat şi erau atât de siguri că Biserica lui Isus Cristos va
fi înghiţită de planurile lor malefice, dar s‑au înşelat.
Din momentul naşterii Bisericii din Ziua Cincizecimii,
eveniment consemnat în capitolul al doilea din Faptele
apostolilor, ea a supravieţuit tuturor adversarilor care au
criticat‑o, au persecutat‑o, au urât‑o şi au luptat împotriva
ei. Este imposibil să distrugi Biserica. Acest lucru nu se va
întâmpla niciodată. Cei care se laudă cu puterea lor împotriva
Bisericii aparent şi‑au uitat istoria!
Atunci când Biserica era încă tânără, în cartea Faptele
apostolilor, au existat oameni care au fost gata să facă tot
ce le‑a stat în putinţă ca să o înăbuşe, însă cu toate acestea
Biserica încă există, iar ei au murit. De aceea degeaba îşi
imaginează vreun om, sau vreun grup de oameni, că Biserica
ori va dispărea, ori se va stinge încet şi va deveni istorie.
Stăpânirea Bisericii este veşnică.
Îmi aduc aminte de interpretarea visului ciudat al lui
Nebucadneţar, pe care nimeni nu l‑a putut explica până când
Dumnezeu nu i‑a revelat lui Daniel semnificaţia lui (Daniel

2). În interpretarea lui Daniel, toate structurile umane,
începând cu regele reprezentat de capul de aur, apoi toate
celelalte elemente reprezentate de argint, de aramă, de fier
şi de fier amestecat cu lut, vor fi distruse de o „piatră tăiată
fără ajutorul vreunei mâini omeneşti.”
Apoi, în Daniel 2:44 Biblia spune: „Dar în vremea
acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie,
care nu va fi nimicită niciodată, şi care nu va trece sub
stăpânirea altui popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate
acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic.” Piatra care a
fost tăiată fără vreo mână era de la Dumnezeu, iar acea piatră
a distrus toate structurile umane şi a instaurat o împărăţie
despre care Biblia spune că nu va trece sub stăpânirea altui
popor.
Biserica nu va cădea sub domnia sau dominaţia
altcuiva; va sta în picioare puternică până la sfârşit, pentru
că Biserica este veşnică. Biblia spune despre Isus, Capul
Bisericii: „Lucrul acesta se face şi mai luminos când vedem
ridicându‑se, după asemănarea lui Melhisedec, un al
preot... prin puterea unei vieţi nepieritoare” (Evrei 7:15‑16).
Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, mă bucur ştiind că Biserica lui Isus Cristos
continuă să devină tot mai puternică, mărşăluind în glorie.
Îţi mulţumesc pentru îndrăzneala copiilor Tăi de a vesti
Cuvântul Tău. Îţi mulţumesc că revelaţia adevărului Tău
le‑a dat abilitatea să triumfe mereu în viaţă, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Timotei 3:15; Efeseni 2:19‑22; Faptele apostolilor
26:14‑16

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 22:66‑23:25 & 2 Samuel 1‑3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 1:1‑9 & Psalmii 137‑138

Provocarea din cloud Read & Earn vine cu o oportunitate
incitantă de a câştiga în timp ce citeşti Rapsodia Realităţilor
din aplicaţia de mobil şi îi înscrii şi pe alţii să facă acelaşi
lucru.
Este o experienţă care îţi aduce împlinire şi răsplătire.
Acceptă chiar acum provocarea astfel:
• Înscrie-te şi citeşte Rapsodia zilnic
• Înscrie-i şi pe alţii să citească Rapsodia în fiecare zi
Începe astăzi şi creşte‑ţi nivelul de sponsorizare a
Rapsodiei Realităţilor acumulând puncte Read & Earn!
Accesează site-ul readandearn.reachoutworld.org pentru
a participa.

N O T E

NOTE
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VINERI

SĂRĂCIA NU ESTE O
BINECUVÂNTARE

Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru
Isus Cristos. El, măcar că era bogat,
S‑a făcut sărac pentru voi, pentru ca
prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi
(2 Corinteni 8:9).
iblia spune: „Binecuvântarea Domnului
îmbogăţeşte, şi El nu lasă să fie urmată de nici un
necaz” (Proverbe 10:22). Sărăcia nu este o binecuvântare. De
aceea Isus ne‑a eliberat de ea. Biblia spune că El era bogat,
dar cu toate acestea, de dragul nostru, El S‑a făcut sărac
pentru ca, prin sărăcia Lui, noi să fim îmbogăţiţi. El ne‑a dat
bunăstare în loc de sărăcie, tot aşa cum ne‑a dat neprihănire
în loc de păcat.
Atunci când spunem că sărăcia nu este o binecuvântare,
nu înseamnă că dacă cineva este sărac, atunci ceva este în
neregulă cu el sau cu ea, nu! Oricine poate face o alegere.
Este aceeaşi situaţie despre care vorbeşte şi Biblia atunci când
spune că au fost mulţi care au suferit, neacceptând izbăvirea
care li se dădea, pentru a obţine o înviere mai bună (Evrei
11:35).
Astfel există mulţi oameni care au ales să trăiască în
sărăcie. Dacă aceasta este alegerea ta, este în regulă, pentru
că tu ai ales astfel. Este un sacrificiu, şi nu trebuie să te simţi
ruşinat că ai făcut această alegere. Dar dacă ai devenit sărac
din cauza circumstanţelor sau ca rezultat al opresiunii altora
sau din alte cauze şi nu prin alegere personală, atunci nu este
în regulă. Ai dreptul să schimbi lucrurile.
Cu toate acestea, dacă tu alegi să fii sărac, nu încerca

B

să îi faci pe toţi ceilalţi să fie săraci, în afară de cazul în care ei
înşişi vor să înveţe de la tine principiile sărăciei, ca să devină
şi ei săraci. Însă unii dintre noi am fost chemaţi să facem
anumite lucruri în lume, motiv pentru care nu putem şi nu
trebuie să fim săraci. Nu pentru că ne place să fim „bogaţi,”
ci din responsabilitate, pentru că avem o însărcinare pe care
trebuie să o ducem la îndeplinire. Dumnezeu contează pe
noi să ducem Evanghelia până la marginile pământului. El a
spus în Matei 24:14: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi
propovăduită în toată lumea, ca să le slujească de mărturie
tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” Evanghelia este
gratuită, dar nu este ieftin să o tipăreşti şi să o difuzezi.
Domnul a spus prin profetul Zaharia: „... Cetăţile mele,
prin prosperitate, vor fi împrăştiate peste tot...” (Zaharia
1:17, versiunea Fidela). Refuză să fii sărac. Hotărăşte‑te că vei
fi atât de prosper cât a hotărât Dumnezeu să fii. Biblia spune:
„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). El doreşte ca tu să prosperi spiritual, fizic şi
financiar. Alege să nu trăieşti sub acest standard.

PROCLAMAŢIE

Sunt comoştenitor cu Cristos al lui Dumnezeu; lumea
îmi aparţine. Toate lucrurile sunt ale mele; eu locuiesc
în tărâmul supraabundenţei, unde sunt aprovizionat din
belşug cu fiecare lucru bun. Păşesc în moştenirea mea
în Cristos, prosperând, având sănătatea divină, aşa cum
prosperă sufletul meu. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Petru 1:2‑3; Psalmul 23:1‑2; Romani 8:17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 23:26‑49 & 2 Samuel 4‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 1:10‑21 & Psalmii 139‑140
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SÂMBĂTĂ

HOTĂRĂȘTE-TE SĂ URMĂREȘTI
EXCELENŢA

Î

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră
înaintea oamenilor, ca ei să vadă
faptele voastre bune, şi să Îl slăvească
pe Tatăl vostru, care este în ceruri
(Matei 5:16).

n versetul tematic, Domnul Isus ne porunceşte
să lăsăm lumina noastră să strălucească pentru
ca oamenii să poată vedea faptele noastre bune şi să Îl
slăvească pe Tatăl nostru din cer. Termenul „bune” se
referă la ceva eminent, ales, preferabil, preţios, folositor,
potrivit, admirabil, de apreciat – ceva excelent în natura
şi în caracteristicile sale şi astfel foarte potrivit pentru
scopul său.
Aceasta înseamnă că atunci când tu, în calitate
de copil al lui Dumnezeu, te hotărăşti să îţi îndeplineşti
însărcinările şi proiectele cu excelenţă, lumina ta va
lumina înaintea oamenilor, iar ei vor vedea faptele tale
bune. Faptele tale bune vor vorbi pentru tine şi oamenii
nu te vor putea ignora. Dumnezeu vrea să treacă lumea
în mâinile copiilor Săi care au fost antrenaţi să umble
în excelenţă; în mâinile celor care sunt gata să meargă
încă o milă pentru a produce cele mai bune rezultate. Te
descrie acest lucru pe tine?
Este momentul să te autoevaluezi şi să faci alegerea
conştientă de a fi cel mai bun în ceea ce faci. Respinge
jumătăţile de măsură. Realizează lucruri excelente.
Excelenţa nu poate fi ignorată. Îmi aduc aminte de ce

spune Biblia: „Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela
poate sta lângă împăraţi, nu lângă oamenii de rând”
(Proverbe 22:29). Atunci când ai o minte focalizată pe
excelenţă şi faci lucruri excelente, nu vei fi desconsiderat
de nimeni.
Excelenţa este pentru cei care fac din alegerea
de realiza lucruri excelente un stil de viaţă şi o rezoluţie
personală. Imaginează‑ţi că ar ieşi la lumină faptul că
o linie aeriană nu urmează cu stricteţe procedurile de
mentenanţă şi revizia tehnică a flotei lor, iar piloţii sar în
mod obişnuit peste diverşi paşi din lista de verificări de
siguranţă; nu ai vrea să te urci la bordul nici unuia dintre
avioanele lor. Pentru acelaşi motiv şi tu trebuie să refuzi
să cauţi scurtături sau să lucrezi cu jumătăţi de măsură
în orice faci. Nu contează dacă cineva va observa sau nu;
alege pur şi simplu să lucrezi excelent şi rămâi ferm în
decizia ta.

PROCLAMAŢIE

Am un duh de excelenţă, o minte excelentă şi fac lucruri
excelente. Duhul lui Dumnezeu din mine mi‑a dat o
extraordinară amplitudine de înţelegere şi de perspicacitate.
Am discernământ foarte bun şi judecată excelentă.
Prin urmare, am grijă la detalii şi îndeplinesc excelent
fiecare însărcinare, spre slava lui Dumnezeu! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Daniel 2:48; Daniel 6:3; Daniel 5:12

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 23:50‑24:12 & 2 Samuel 7‑8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 1:22‑31 & Psalmii 141‑142

N O T E
NOTE

N O T E

NOTE

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
„Entuziasmat de Cuvântul lui Dumnezeu!”
De când fratele meu mai mic a văzut o mărturie cum Dumnezeu
a înviat pe cineva din morţi prin intermediul Rapsodiei, el a
devenit foarte entuziasmat de Cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare
zi, el mă roagă să împărtăşesc articolele cu el şi aşteaptă cu
nerăbdare proclamaţiile şi rugăciunile de la sfârşit. Acum, el este
născut din nou, vorbeşte în alte limbi şi creşte în cunoaşterea
Cuvântului lui Dumnezeu în fiecare zi. Slavă lui Dumnezeu!
- L.E; Nigeria
„Rapsodia a fost terapia mea”
Ca student tânăr, am fost diagnosticat cu patru boli diferite
şi zi de zi depindeam de medicamente pentru a trăi. Mă
gândeam că boala era voia lui Dumnezeu pentru mine, aşa
că vorbeam negativ, afirmând că sunt cu adevărat bolnav.
Toate acestea s‑au schimbat când cineva mi‑a dăruit o
Rapsodie. Pe măsură ce am început să meditez la Cuvântul lui
Dumnezeu, credinţa mea a început să crească. Am renunţat
la medicamente şi m‑am supus la terapia prin Cuvântul lui
Dumnezeu. O lună mai târziu, durerea şi boala au dispărut cu
totul! Astăzi sunt viu şi nevătămat. Lăudat să fie Dumnezeu!
‑T.M; Senegal
„Complet restaurat!”
Am avut diverse probleme de sănătate, ceea ce m‑a făcut
să caut în mod serios o biserică. Într‑o zi, în timp ce mă
aflam la un restaurant, am găsit câteva numere ale revistei
Rapsodia Realităţilor, şi le‑am luat acasă. Am studiat în
fiecare zi articolele şi am rostit proclamaţiile şi rugăciunile
cu voce tare. Nu după mult timp, sănătatea mea a fost
complet restaurată. Duhul Sfânt m‑a îndrumat către o
biserică Christ Embassy, unde am învăţat şi am crescut în
cunoaşterea lui Cristos. Lăudat să fie Dumnezeu!
‑P.; Olanda
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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
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