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Introducere

apsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a
ajuns să fie disponibil acum în 710 limbi şi încă
mai numărăm. Ediţia 2016 a fost special redactată
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru
a te poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul
anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu.
CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU
REZULTATE MAXIME

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

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

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

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

- Pastor Chris Oyakhilome

Imaginea de pe copertă surprinde parteneri ai Rapsodiei
Realităţilor din Bulgaria, în timpul unei campanii de
distribuire masivă organizată cu ocazia Zilei Independenţei.
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Slujeşte în înnoirea duhului
Fiindcă pe când eram în carne, pasiunile păcatelor,
care erau prin lege, lucrau în membrele noastre, să
aducă rod pentru moarte. Dar acum, suntem dezlegaţi
de lege, fiind moartă legea în care eram ţinuţi; ca să
servim în înnoirea duhului şi nu în vechimea literei
(Romani 7:5-6, versiunea Fidela).

V

ersetul tematic face parte din scrisoarea
apostolului Pavel către biserica din Roma,
pe care acesta o sfătuieşte să Îi slujească lui Dumnezeu
în înnoirea duhului şi nu după vechile îndemnuri ale
firii pământeşti. Să Îi slujeşti lui Dumnezeu în înnoirea
duhului înseamnă să Îi slujeşti în starea ta actuală a celui
recreat în neprihănire şi în sfinţenie desăvârşită, și nu
potrivit Legii sau simţurilor tale.
Aceasta 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; cele vechi – vechea viaţă a firii
pământeşti şi lucrurile asociate acesteia – s-au dus şi
toate lucrurile s-au făcut noi. Fiind născut din nou, tu
ai o viaţă cu totul nouă; o viaţă plină de Duhul Sfânt,
influenţată şi chiar dominată de Duhul.
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 cea
veche a fost răstignită împreună cu Cristos. Acum, tu
trebuie să te îmbraci cu Cristos (Galateni 3:27). Când
ai fost născut din nou, a avut loc o adevărată naştere

spirituală, nu doar o simplă schimbare. A avut loc o
înlocuire a vechii naturi, pe care ai moştenit-o de la
părinţii tăi, cu viaţa indestructibilă a lui Dumnezeu.
Aceasta este o viaţă cu totul nouă.
Această viaţă nouă este superioară tuturor
distragerilor şi slăbiciunilor din tărâmul lumesc. 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” (Romani 6:4). Expresia „viaţă nouă”
nu se referă la o refacere sau la o recondiţionare a vieţii
de până acum. De fapt, înseamnă că vechea viaţă a fost
complet înlocuită de una nouă, care nu a mai existat.
Mai mult decât atât, această nouă viaţă este
înălţătoare, superioară calitativ celei umane, deoarece
îşi are originea în Dumnezeu. Vechea ta natură a fost
îndepărtată în momentul în care L-ai mărturisit pe Isus
Cristos ca Domn, iar acum tu ai fost ridicat la o viaţă
nouă, pentru a-L sluji pe Dumnezeu în înnoirea duhului.

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
că m-ai adus într-o înnoire a vieţii,
o viaţă care trece dincolo de acest
tărâm fizic. Declar că eşecurile şi
problemele asociate cu vechea
natură s-au dus, iar eu m-am
îmbrăcat cu omul cel nou, care se
înnoieşte spre cunoștință, după
chipul lui Cristos, în Numele lui Isus.
Amin.

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

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Ioan 16:17-33
1 Cronici 7-8
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni
15:1-10
Proverbe 28

JOI
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Preţuieşte-ţi identitatea
Astfel încât părtăşia credinţei tale să devină
lucrătoare prin recunoaşterea oricărui lucru bun care
este în voi, în Cristos Isus
(Filimon 1:6, versiunea Fidela).

Î

n calitate de făptură nouă în Cristos Isus, tu eşti
deosebit; faci parte dintre cele dintâi şi cele mai
bune dintre făpturile lui Dumnezeu: „El, de bunăvoia
Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim
un fel de pârgă a făpturilor Lui” (Iacov 1:18). Tu eşti
încununarea frumuseţii şi cel mai bun lucru din tot ceea
ce a creat Dumnezeu. Tu eşti capodopera Lui, realizată
cu excelenţă (Efeseni 2:10).
Psalmul 139:14 spune că eşti minunat şi că ai fost
făcut într-un mod uimitor şi admirabil (versiunea GBV);
tu eşti opera de artă minunată creată de Dumnezeu, iar
psalmistul spune: „Sufletul meu ştie foarte bine aceasta!”
Şi tu ar trebui să ştii lucrul acesta, să conştientizezi că tu
eşti tot ce are Dumnezeu mai bun. Prin urmare, iubeştete şi bucură-te de tine însuţi. Preţuieşte-ţi identitatea.
Nu îţi dori să fi fost altcineva.
În tine există foarte multe lucruri bune. Tu eşti o
perlă de mare valoare. Dacă tu nu te iubeşti pe tine, nu
poţi iubi pe nimeni altcineva cu adevărat. Nu aştepta
complimentele altora; stai în faţa unei oglinzi şi apreciază
ceea ce a creat Dumnezeu. Fă-ţi singur complimente.
Declară că eşti frumos, iar apoi laudă-L pe Dumnezeu
pentru că te-a făcut excelent şi plin de slavă. Priveşte-

te în oglindă şi spune: „Doamne, îmi place ceea ce ai
făcut!”
Înţelege că tu emani slava Lui. Prin urmare,
iubeşte-L şi iubeşte ceea ce a creat El - PE TINE. Bucurăte de fiecare moment al vieţii tale. Priveşte întotdeauna
la partea pozitivă a lucrurilor. Apreciază lucrurile bune
oriunde le vezi. Preţuieşte-te, apoi preţuieşte-i şi pe cei
din jurul tău. Antrenează-ţi mintea să gândească pozitiv
şi vei fi uimit de rezultate.
Pentru Dumnezeu tu eşti întotdeauna pe primul
loc! Ar trebui să-ţi spui mereu acest lucru. Nu te evalua
niciodată în funcţie de lucrurile pe care le spun oamenii
despre tine; părerea lui Dumnezeu despre tine este
singura care contează cu adevărat. Poate nu ştiai, însă
El nu crede decât lucruri bune despre tine; acesta este
motivul pentru care a investit atât de mult în tine. Slavă
în veci Numelui Său!

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, dreptatea şi
judecata sunt temelia scaunului
Tău de domnie; bunătatea şi
credincioşia sunt înaintea feţei
Tale. Îţi mulţumesc că m-ai făcut
o expresie a harului şi a slavei
Tale şi că mi-ai împodobit inima
cu frumuseţea nepieritoare a unui
duh blând şi liniştit! Ce bucurie este
să ştiu că sunt capodopera Ta! Voi
vesti mereu lucrările Tale minunate
şi dragostea Ta uimitoare. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 1:17; 1 Petru 2:9;
Efeseni 2:10

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Ioan 17:1-26
1 Cronici 9-10
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni
15:11-19
Proverbe 29

VINERI
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El domneşte prin tine
Dacă deci prin greşeala unuia singur, moartea a domnit
prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în
toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni
în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Cristos
(Romani 5:17).

T

u ai fost născut, predestinat şi desemnat să
domneşti în această viaţă. Biblia spune că Isus
Cristos ne-a făcut „... împăraţi şi preoţi; şi vom domni
pe pământ” (Apocalipsa 5:10, versiunea Fidela). 1
Corinteni 15:25 spune ceva foarte interesant şi anume
că: „... El trebuie să domnească până îi va pune pe toţi
duşmanii sub picioarele Sale” (versiunea Fidela).
Astăzi Isus nu este prezent pe pământ în mod fizic;
cu toate acestea, El domneşte prin aceia care „primesc,
în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii.” Singurul
mod în care El domneşte este atunci când noi domnim
prin neprihănire. Înţelegerea învăţăturii neprihănirii ne
face să domnim în viaţă. Aceasta îţi conferă sentimentul
de stăpânire, astfel încât nimic nu te mai zdruncină;
tu deţii şi controlul asupra circumstanţelor. Tu faci ca
lucrurile să se întâmple!
Neprihănirea este natura lui Dumnezeu, iar
această natură ţi-a fost dăruită în momentul în care teai născut din nou. Prin urmare, exercită-ţi stăpânirea. Tu
eşti un rege – trăieşte ca atare! Nu vorbi ca şi cum ai fi din
această lume. Refuză să se temi. Vorbeşte cu autoritate,
deoarece întreaga natura se află sub un decret suveran
de a te asculta şi de a răspunde la cuvântul tău. Refuză

să te milogeşti de alţii sau să cerşeşti, deoarece regii nu
cerşesc.
Dumnezeu nu vrea să Îl implori atunci când
doreşti să facă ceva pentru tine, ci să procedezi aşa cum
te-a învăţat: roagă-te în conformitate cu Cuvântul Său
şi decretează rezolvarea în Numele lui Isus. Domină
mediul tău înconjurător şi ia în stăpânire circumstanţele
vieţii tale. Declară cu îndrăzneală bunăstare, sănătate
divină şi progres pentru tine şi pentru cei dragi ai tăi, iar
în scurt timp le vei vedea împlinindu-se.
Cuvintele tale au putere, deoarece eşti un rege:
„... vorba împăratului are putere...” (Eclesiastul 8:4).
Declară chiar acum: „Eu funcţionez în Duhul stăpânirii!
Cristos domneşte prin mine! Astăzi, eu sunt expresia
neprihănirii Lui! Lumea îmi este supusă. Binecuvântat
să fie Dumnezeu!”

| Proclamaţie
Slavă lui Dumnezeu în locurile
preaînalte! Am primit har să
domnesc în viaţă ca un rege. Prin
urmare, îmi exercit stăpânirea
asupra
circumstanţelor.
Eu
manifest gloria lui Dumnezeu
şi declar bunăstare, sănătate,
progres, slavă, favoare divină şi
pace pentru mine şi pentru cei
dragi. Cuvântul lui Dumnezeu
învinge şi produce rezultate în mine
astăzi şi întotdeauna, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 28:1; Daniel 7:18;
Apocalipsa 11:15; 20:6

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Ioan 18:1-27
1 Cronici 11-13
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni
15:20-28
Proverbe 30

SÂMBĂTĂ
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Lasă-L să preia controlul
asupra vieţii tale
Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul
Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim,
în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile
pământului (Faptele apostolilor 1:8).

E

xistă oameni care, deşi îşi doresc să Îi slujească
lui Dumnezeu cu viaţa lor, se luptă cu diferite
lucruri care le fac viaţa nefericită. Motivul este clar:
aceştia fie nu au Duhul Sfânt, fie nu I s-au predat Lui.
Chiar dacă L-au primit să trăiască în ei, El nu deţine
controlul asupra vieţii lor.
Nimeni nu poate duce o viaţă creştină de succes,
fără Duhul Sfânt. El este Cel care aduce puterea lui
Dumnezeu în viaţa ta pentru a te întări şi pentru ca tu
să fii eficient în calitate de creştin. El te învaţă Cuvântul,
astfel încât să cunoşti voia desăvârşită a lui Dumnezeu,
iar apoi te îndrumă să trăieşti conform acesteia şi să îţi
împlineşti destinul în Cristos.
Împreună cu Duhul Sfânt, potenţialul tău devine
nelimitat. Prezenţa Lui în viaţa ta te face energic, fervent,
eficient, excelent şi îndrăzneţ. El nu este o simplă
putere sau influenţă; El este puterea lui Dumnezeu,
personalitatea activă a Dumnezeirii. Permite-I să preia
controlul vieţii tale şi nimic nu îţi va mai fi imposibil. El
este ajutorul şi puterea de care ai nevoie pentru a face
toate lucrurile. El îţi conferă abilitatea dinamică de a
efectua schimbări şi împuternicirea divină de a îndeplini
orice sarcină şi de a schimba situaţiile fără speranţă.

Pavel a spus: „Pot totul în Cristos care mă
întăreşte” (Filipeni 4:13). El ştia că, avându-L pe Duhul
Sfânt, are împreună cu El toate lucrurile necesare pentru
a se bucura de viaţa veşnică şi pentru a-şi împlini în mod
glorios destinul divin în Cristos. Astfel, supunerea de care
a dat dovadă în 2 Corinteni 3:5 nu trebuie să ne surprindă:
„Nu că suntem capabili (calificaţi sau abilitaţi) prin noi
înşine să credem, să judecăm sau să gândim ceva ca
venind de la noi, dar puterea, abilitatea şi destoinicia
ne vin de la Dumnezeu” (versiunea Amplificată).
Devino capabil prin capabilitatea Lui. Lasă-L să
acţioneze prin tine nestingherit, iar luptele tale se vor
sfârşi. Din momentul în care El preia controlul vieţii tale,
vei experimenta numai progres, creştere şi victorii.

| Proclamaţie
Dumnezeu nu mi-a dat un duh de
frică, ci de putere, de dragoste şi
de minte sănătoasă! Domnul îmi
este ajutorul şi abilitatea. El îmi
este tăria şi destoinicia. De aceea,
pot totul prin puterea Sa care
lucrează în mine. Sunt eficient în
exprimarea credinţei mele. Glorie
lui Dumnezeu!

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Ioan 18:28-19:6
1 Cronici 16-16

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 16:14; Ioan 14:26;
Romani 8:11

1 Corinteni
15:29-39
Proverbe 31

DUMINICĂ
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Urmează Cuvântul lui
Dumnezeu
Şi le-a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi
în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei”
(Ioan 8:31).

C

ineva ar putea spune: „Eu Îl urmez pe Isus
Cristos.” Însă cum Îl poţi urma pe Isus în
mod practic? Îl urmezi în şi prin Cuvântul Lui. Dovada
că Îl urmezi constă în împlinirea Cuvântului Său; o viaţă
trăită prin Cuvântul lui Dumnezeu. El a spus: „Dacă Mă
iubiţi, veți păzi poruncile Mele” (Ioan 14:15). Isus şi
Cuvântul lui Dumnezeu sunt una. Prin urmare, a-L iubi
pe El înseamnă să fii rapid în împlinirea Cuvântului Său,
în orice moment.
Sunt oameni care spun: „Voi face tot ce îmi va
spune Dumnezeu să fac, dacă voi auzi glasul Său.” Ce
nu realizează aceşti oameni este faptul că Dumnezeu a
spus deja tot ce era necesar să le spună copiilor Săi, prin
Cuvântul Lui scris – Biblia. Dacă doreşti să auzi vocea
Lui astăzi, studiază Cuvântul Său. Aceasta este vocea
Tatălui, vocea lui Isus şi vocea Duhului Sfânt.
Dacă nu acţionezi şi nu trăieşti conform Cuvântului
scris, chiar dacă Dumnezeu ţi-ar vorbi din ceruri, nu ar
fi o mare diferenţă; tu tot nu vei asculta. Tot ce spune
El este întotdeauna în concordanţă cu Cuvântul scris,
Biblia. Aceasta reprezintă un compendiu al gândurilor
Sale pe care ni l-a dat pentru a trăi prin el: „Toată
Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să
înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în
neprihănire” (2 Timotei 3:16).

Trăieşte prin Cuvântul lui Dumnezeu şi nu te vei
abate niciodată pe o cale greşită, deoarece Cuvântul Lui
este lumină (Psalmul 119:105). Cuvântul Domnului îţi
oferă un mod de viaţă şi o mentalitate dreaptă. Bucurăte de o viaţă care are cu adevărat un scop şi o direcţie,
prin Cuvântul Lui. Nu trăi după imaginaţiile, observaţiile,
sau presupunerile tale şi nici după înţelepciunea
lumească; ci urmează Cuvântul Domnului şi vei fi un
adevărat succes.

| Rugăciune
Dragă Tată, Cuvântul Tău este o
candelă pentru picioarele mele şi
o lumină pe cărarea mea! Eu nu
funcţionez după înţelepciunea
acestei lumi, pentru că Isus Cristos
a fost făcut înţelepciune pentru
mine. Inima mea este deschisă să
primească instrucţiuni din Cuvântul
Tău care să mă propulseze în
direcţia voii Tale pentru viaţa mea,
în Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Ioan 19:17-42
1 Cronici 17-19

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 1:1-3;
Iacov 1:22-25

1 Corinteni
15:40-49
Eclesiastul 1-2

LUNI

6

Victorie prin Cuvântul lui
Dumnezeu

Cine crede în Fiul are viaţa veşnică… (Ioan 3:36).

P

lanul lui Dumnezeu pentru viaţa noastră este
ca noi să avansăm şi să creştem din slavă în
slavă. Totuşi, puţini creştini l-au acceptat ca pe o realitate
pentru viaţa lor; aceasta se datorează fie experienţelor
nefericite din trecut, fie unei învăţături greşite. De aceea
este posibil ca uneori să auziţi un predicator spunând
congregaţiei: „Şi eu sunt descurajat câteodată.” Cineva
ar putea face această greşeală din dorinţa de a părea
sincer şi smerit însă, de fapt, nu dovedeşte decât
necunoaşterea realităţilor spirituale.
Cu toate acestea, unora le place să audă astfel
de lucruri şi chiar îi vorbesc de rău pe pastorii care,
după părerea lor, pretind că totul este mereu în regulă.
Însă nu este o pretenţie falsă; aceasta este realitatea.
Spunem că totul este întotdeauna în regulă deoarece
noi deţinem controlul. Lumea este în posesia şi sub
dominaţia noastră datorită lui Isus care a făcut posibil
acest lucru pentru noi. Aleluia!
Oamenii în viaţa cărora Cuvântul lui Dumnezeu
nu este real cred că toţi ceilalţi experimentează aceleaşi
lucruri ca și ei. Însă nu este aşa. Experienţa ta, bună
sau rea, nu anulează adevărul şi puterea Cuvântului
lui Dumnezeu. Afirmaţia „Sunt descurajat câteodată,”
este demoralizantă; este chiar traumatizantă, deoarece
curajul este un lucru vital pe care Dumnezeu ni-l cere.
În Scriptură El ne sfătuieşte să nu ne lăsăm niciodată
descurajaţi.

Dacă eşti descurajat, înseamnă că ţi-ai pus
credinţa în forţele proprii, nu în Domnul. Înseamnă
că le-ai permis sentimentelor proprii să stabilească
circumstanţele existenţei tale. Când crezi Cuvântul lui
Dumnezeu, nu înseamnă că nu te vei confrunta cu teste
ale credinţei; dimpotrivă, acestea vor fi dovada faptului
că ceea ce ai crezut este real.
Credinţa este un proces de luare în posesie. Când
crezi că vei primi ceva, lucrul pentru care îţi exerciţi
credinţa devine ceva stabilit în duhul tău (Iov 22:28,
versiunea Fidela). Apoi, din ceva ce crezi, devine ceva
ce ştii; ceva ce ai în posesie. În acel moment, acel lucru
nu îţi mai poate fi luat, întrucât cel care crede primeşte
lucrul cerut: „Cine crede... are” (Ioan 3:36).
Să nu fii niciodată descurajat! Chiar şi în faţa
provocărilor descurajante, menţine-ţi declaraţia de
credinţă; rămâi ferm pe poziţie (Evrei 10:23). Apoi aplică
aceleaşi principii în domeniul sănătăţii, al finanţelor, al
studiilor, în familie etc.

| Proclamaţie
Sunt cine zice Dumnezeu că sunt şi
pot ce zice El că pot. Sunt puternic
în credinţă în orice vreme şi privesc
ţintă la Domnul, care îmi este cu
adevărat adăpost şi turn tare. El
este Dumnezeul meu în care pururi
mă încred.

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Corinteni 2:14; 1 Corinteni 15:57;
Isaia 55:10-11

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Ioan 20:1-18
1 Cronici 20-22
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni
15:50-58
Eclesiastul 3-4

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

V

ersetul tematic ne arată că există o putere
care acţionează în noi; puterea dinăuntru.
Este puterea Duhului Sfânt. Tu poţi face ca această
putere să opereze pentru tine de fiecare dată. Este
răspunderea ta să o pui în acţiune, deoarece ea este
în duhul tău. 2 Timotei 1:6 spune: „De aceea îţi aduc
aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în
tine...”
În Matei, în capitolul paisprezece, vedem o
demonstraţie sau o eliberare a unei astfel de puteri
chiar de la Domnul. Mulţimea Îl îmbulzea, iar El, plin de
compasiune, i-a vindecat pe mulţi care erau bolnavi sau
care sufereau. Totuşi, când s-a înserat, ucenicii Lui l-au
sugerat să lase mulţimea să plece: „Când s-a înserat,
ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: «Locul acesta
este pustiu, şi vremea iată că a trecut; dă-le drumul
noroadelor să se ducă prin sate să-şi cumpere de
mâncare»” (Matei 14:15).
Apoi ceva remarcabil s-a întâmplat. În loc să le
spună oamenilor să plece, Isus le-a poruncit să se aşeze
pe iarbă; a luat cinci pâini şi doi peşti, a binecuvântat
mâncarea, a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor să
hrănească noroadele. Isus a activat puterea din El
pentru a-i binecuvânta pe alţii.

Întotdeauna trebuie să gândeşti dincolo de
persoana ta. Dacă nu eşti preocupat decât de tine şi
nu vrei decât să te mulţumeşti pe tine, s-ar putea ca
puterea din tine să nu funcţioneze niciodată. Puterea
lui Dumnezeu ţi-a fost dată pentru înaintarea Împărăţiei
lui Dumnezeu, ca să fii o binecuvântare pentru lumea
din jurul tău. Tu eşti distribuitorul slavei şi al puterii
lui Dumnezeu, reprezinţi mâinile Lui întinse pentru
binecuvântarea lumii tale; nu uita niciodată acest lucru.
Pe măsură ce vei ajunge să-i ajuţi pe alţii, vei
descoperi mari comori pe care Domnul le-a depozitat
în tine. Înţelege că eşti chemat să fii un distribuitor al
binecuvântărilor divine. Gândirea îndreptată dincolo de
persoana ta, pentru a avea un impact pozitiv asupra vieţii
celorlalţi, îţi va aduce adevărata bucurie şi împlinire.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
că m-ai făcut un distribuitor de
binecuvântări divine. Tu m-ai
binecuvântat şi m-ai făcut o expresie
a harului Tău, a înţelepciunii, a
gloriei, a puterii şi a îndurărilor Tale,
spre lauda Majestăţii Tale. Lumina
Ta străluceşte prin mine tot mai
mult, iar puterea Ta se manifestă şi
astăzi, oferindu-le ajutor, încântare
şi bucurie celor din jurul meu, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Filipeni 2:3-4;
Romani 15:1-3

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Ioan 20:19-31
1 Cronici 23-25
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

1 Corinteni
16:1-12
Eclesiastul 5-6

Campania „Biblia cu
comentarii din Rapsodia
Realităţilor – PROIECTUL
FIECARE”

Biblia este şi astăzi extrem de relevantă, la fel cum
a fost timp de mii de ani. Ea conţine Cuvântul viu al
lui Dumnezeu şi este o unealtă evanghelică eficientă
pentru câştigarea lumii nemântuite. De asemenea,
este o unealtă desăvârşită pentru studierea eficientă
a Cuvântului lui Dumnezeu.
În 2016, „Anul extinderii,” sponsorii Bibliei cu comentarii
din Rapsodia Realităţilor sunt hotărâţi să răspândească
Evanghelia lui Cristos până la marginile pământului,
prin intermediul campaniei „Biblia cu comentarii din
Rapsodia Realităţilor – PROIECTUL FIECARE”. Această
campanie vrea să atingă toţi oamenii cu Cuvântul lui
Dumnezeu, transformându-le astfel viaţa şi cariera,
indiferent de locul în care trăiesc sau de profesia lor.
Campania „Biblia cu comentarii din Rapsodia Realităţilor
– PROIECTUL FIECARE” le oferă tuturor oamenilor
oportunităţi egale de a primi Evanghelia lui Cristos.
Alătură-te proiectului astăzi şi începe să realizezi o
schimbare în viaţa a milioane de oameni din întreaga
lume.
Pentru mai multe detalii despre modul în care poţi
participa la acest proiect individual sau împreună cu
biserica/organizaţia ta, te rugăm să ne scrii la adresa
sponsors@rhapsodybible.org sau să suni la numerele
de telefon +234 802 501 3710, +234 808 611 0230,
+234 701 550 0092 (doar sms).

N O T E

NOTE

MIERCURI
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Suntem chemaţi la Împărăţia şi
gloria lui Dumnezeu
Ca să umblaţi într-un chip vrednic de Dumnezeu, care
vă cheamă la Împărăţia şi gloria Sa
(1 Tesaloniceni 2:12, versiunea NTR).

S

intagma „Vie Împărăţia Ta…” din Matei 6:10,
reprezintă cuvintele Domnului Isus din modelul
de rugăciune pe care li l-a dat ucenicilor Săi. Însă acea
rugăciune a primit deja răspuns, întrucât Împărăţia lui
Dumnezeu a venit. Este o Împărăţie reală care operează
acum pe pământ, iar noi suntem parte din ea: „ci aţi
venit la muntele Sion, la cetatea Dumnezeului cel Viu,
Ierusalimul ceresc...” (Evrei 12:22, versiunea NTR).
Noi nu suntem în drum spre Sion; suntem deja
acolo. Biblia spune că Tatăl „... ne-a izbăvit de sub
puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia
Fiului dragostei Lui” (Coloseni 1:13). Am fost chemaţi
în Împărăţia lui Dumnezeu, însă conform versetului
tematic, chemarea noastră nu se limitează doar la
Împărăţie. Am fost chemaţi şi la gloria Lui! Aceste
lucruri nu sunt separate: dacă am răspuns chemării
Împărăţiei, am răspuns şi chemării la glorie. „… la care
v-a chemat prin Evanghelia noastră, ca să dobândiţi
gloria Domnului nostru Isus Cristos” (2 Tesaloniceni
2:14, versiunea GBV).
Ai fost chemat să dobândeşti glorie veşnică.
Aleluia! Chiar dacă ar veni vremuri grele, aceasta nu
înseamnă sub nici o formă sfârşitul slavei tale. De
exemplu, dacă un creştin şi-a pierdut serviciul, nu
înseamnă că a rămas lipsit de glorie. Această glorie

este eternă: „Dar Dumnezeul întregului har, care ne-a
chemat la a Sa eternă glorie prin Cristos Isus, după ce
aţi suferit un timp, să vă facă desăvârşiţi, neclintiţi,
întăriţi, întemeiaţi” (1 Petru 5:10, versiunea Fidela).
Binecuvântat să fie Dumnezeu!
Dorinţa lui Dumnezeu este ca vestea bună despre
Împărăţia Lui să aibă cale liberă şi să fie glorificată,
nu doar în tine, ci şi în oraşul tău şi în ţara ta: „Încolo,
fraţilor, rugaţi-vă pentru noi, ca să se răspândească
şi să fie glorificat Cuvântul Domnului, ca şi la voi” (2
Tesaloniceni 3:1, versiunea GBV). Dă contur gloriei
Sale în lumea ta. Răspândeşte vestea bună a mântuirii.
Ajută lumea să afle că mântuirea în Cristos Isus este o
chemare la Împărăţia lui Dumnezeu – Împărăție a slavei,
excelenţei, stăpânirii şi puterii.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
chemarea pe care o am în Tine: o
chemare la Împărăţia Ta şi la gloria
Ta veşnică. Umblu în conştientizarea
actualei mele poziţii în Cristos şi a
gloriei Lui dinăuntrul meu. Manifest
această glorie spre lauda Majestăţii
Tale, în Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Ioan 21:1-25
1 Cronici 26-29
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:30; Evrei 2:10;
2 Petru 1:3

1 Corinteni
16:13-24
Eclesiastul 7-8

JOI
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Cuvântul este reflectarea
adevăratei tale imagini

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători,
înşelându-vă singuri (Iacov 1:22).

C

uvântul lui Dumnezeu ne-a fost dat ca să trăim
prin el, să îl împlinim, să îl practicăm. Însă unii
creştini se limitează fie doar să audă Cuvântul Domnului,
fie doar să încerce să asculte de el; noi nu trebuie doar
să ne străduim să ascultăm de el. În Vechiul Testament,
Dumnezeu le-a dat copiilor lui Israel legi şi porunci de
care să asculte, însă ei au eşuat. Aşa că El a schimbat
abordarea, zicând: „Ci iată legământul pe care-l voi
face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul:
Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima
lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu”
(Ieremia 31:33).
Prin urmare, în Noul Testament, tu nu mai eşti
chemat doar la nivelul de a asculta de Cuvântul lui
Dumnezeu, deoarece tu eşti născut prin Cuvântul
Său (1 Petru 1:23); ești una cu Cuvântul. Cuvântul lui
Dumnezeu este o reflectare a adevăratei tale imagini,
o oglindă care îţi arată cine eşti, pentru a cunoaşte şi a
acţiona în consecinţă. Noi ascultăm Cuvântul, îl studiem,
îl înțelegem și medităm asupra lui pentru a acționa în
concordanță cu el.
În 2 Corinteni 3:18, Biblia spune: „Noi toţi privim
cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului
şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui...” Atunci când
priveşti în Cuvântul Domnului, te vezi pe tine. Cuvântul
Lui te oglindeşte. De exemplu, Biblia spune: „Pe Cel ce

n-a cunoscut nici un păcat, El l-a făcut păcat pentru
noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2
Corinteni 5:21). Aceasta nu este pentru tine o lege de
care să asculţi; pur şi simplu Cuvântul lui Dumnezeu îţi
arată cine eşti: neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos Isus.
Prin urmare, nu mai contează dacă simţurile tale îţi spun
altceva; Dumnezeu ţi-a arătat deja cine eşti; acţionează
în consecinţă. Aceasta înseamnă să împlineşti Cuvântul
Domnului: să accepţi imaginea lui Dumnezeu despre
tine şi să umbli în acea lumină.
Atunci când priveşti în oglinda lui Dumnezeu, care
este Cuvântul Său, vezi slava Lui, iar această slavă eşti
tu! Cu cât priveşti mai mult în Cuvântul lui Dumnezeu,
cu atât mai mult devii ceea ce vezi acolo; în viaţa ta are
loc o transformare din slavă în slavă. Aleluia!

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
impactul Cuvântului Tău în viaţa
mea. Cuvântul Tău este reflectarea
slavei Tale nemărginite pe care ai
transferat-o în duhul meu. În timp
ce privesc în această oglindă, sunt
transformat în imaginea pe care o
văd, din slavă în slavă, prin Duhul
Tău, în Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
1:1-26
2 Cronici 1-4
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Corinteni 1:1-11
Eclesiastul 9-10

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 1:22-25

VINERI
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Purtători ai mesajului Său divin
Pentru că buzele preotului trebuie să păstreze
cunoştinţa şi din gura lui se aşteaptă legea, pentru că
el este solul Domnului oştirilor
(Maleahi 2:7, versiunea GBV).

Î

n Cristos, am fost făcuţi împăraţi şi preoţi pentru
Dumnezeu (Apocalipsa 1:6). Aşadar, noi avem o
slujbă în Cristos în calitate de regi-preoţi ai lui Dumnezeu.
Limba unui preot ar trebui să păstreze cunoştinţa.
Aceasta înseamnă că ar trebui ca de pe buzele tale să
curgă cunoştinţa lui Dumnezeu şi să îi înveţi pe oameni
căile şi viaţa lui Cristos. În altă traducere a Bibliei, ultima
parte a versetului tematic este redată astfel: „Preoţii
sunt mesagerii Domnului cel Atotputernic, iar oamenii
ar trebui să meargă la ei pentru călăuzire” (versiunea
Living Bible, Biblia Vie, n.tr.).
În 1 Petru 4:11, Biblia spune: „Dacă vorbeşte
cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă
slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care
i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie
slăvit Dumnezeu prin Isus Cristos, a căruia este slava
şi puterea în vecii vecilor! Amin.” Dacă cineva vrea să
afle ceva despre Dumnezeu, ar trebui să vină la tine.
Oamenii ar trebui să găsească totdeauna Cuvântul lui
Dumnezeu şi cunoaşterea Domnului în gura ta. Ar trebui
să fii un custode al cunoaşterii divine şi al informaţiilor
despre Împărăţia lui Dumnezeu.
Biblia spune că Dumnezeu răspândeşte
frumuseţea şi mireasma cunoştinţei Sale prin noi, în

orice loc: „Mulţumiri să-I fie aduse lui Dumnezeu, care
ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos
şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma
cunoştinţei Lui” (2 Corinteni 2:14). Noi avem chemarea
şi responsabilitatea de a face Cuvântul Domnului
cunoscut lumii. Aşadar, continuă să propovăduieşti
Cuvântul lui Dumnezeu.
Isus ne-a trimis în întreaga lume pentru a face
ucenici din toate naţiunile, pe care să îi învăţăm totul
despre viaţa dumnezeiască (Matei 28:18-20). Mergi în
mall-uri, în magazine, în pieţe, în zonele învecinate, la
locul de muncă etc. şi învaţă-i pe oameni cum să trăiască
pentru Dumnezeu.

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
că m-ai făcut purtătorul mesajului
Tău divin şi mi-ai încredinţat slujba
împăcării. Eu vestesc mesajul
mântuirii lui Cristos în lume,
descoperind tainele Împărăţiei Tale
slăvite, atingând viaţa oamenilor
şi aducându-i pe cei oprimaţi din
întuneric şi robie în libertatea slavei
fiilor lui Dumnezeu, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 28:18-20; Ioan 20:21;
2 Corinteni 5:19

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
2:1-21
2 Cronici 5-7
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Corinteni
1:12-24
Eclesiastul 11-12

SÂMBĂTĂ
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Isus: expresia vizibilă a Tatălui
El este chipul Dumnezeului cel nevăzut, Cel întâi născut
din toată zidirea (Coloseni 1:15).

D

omnul Isus este reprezentarea fizică, vizibilă
a lui Dumnezeu, este chipul lui Dumnezeu,
întipărirea Fiinţei Lui (Evrei 1:3). El a spus în Ioan 14:9:
„... Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl...”
Dumnezeu este invizibil; nu Îl poţi vedea cu ochii fizici,
aşa că Isus a venit în calitate de manifestare vizibilă a
Dumnezeului invizibil. Coloseni 2:9 spune: „Căci în
El (Isus Cristos) locuieşte trupeşte toată plinătatea
Dumnezeirii.”
Isus L-a reprezentat pe Dumnezeu în faţa întregii
lumi cât timp a umblat pe pământ. Tot ceea ce oamenii
aveau nevoie să primească din partea lui Dumnezeu a
fost întruchipat în Isus. Când L-ai văzut pe Isus, L-ai văzut
pe Dumnezeu. Coloseni 1:16-17 ne spune că: „... prin
El au fost create toate lucrurile, în cer şi pe pământ,
cele vizibile şi cele invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie
conducători, fie autorităţi. Toate au fost create prin El
şi pentru El. El este înainte de toate lucrurile şi în El
se ţin toate împreună” (versiunea NTR). Isus ţine toate
lucrurile împreună prin Cuvântul puterii Lui.
Dumnezeu L-a uns pe Isus să fie moştenitorul
tuturor lucrurilor, inclusiv al tronului Său. În cer există
un tron alb măreţ, iar Isus stă pe acel tron. Dar unde este
Tatăl? El este în Isus! Biblia spune că Tatălui I-a plăcut ca
în El (Isus) să locuiască toată plinătatea (Coloseni 1:19).

Aceasta ne ajută să înţelegem mai bine vorbele
lui Isus din Ioan 10:30; El a spus: „Eu şi Tatăl una
suntem.” Când a făcut această declaraţie, evreii au
vrut să-L omoare cu pietre, deoarece spuneau că El
S-a autoproclamat a fi egal cu Dumnezeu: „Iudeii I-au
răspuns: «Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu
pietre în Tine, ci pentru o hulă şi pentru că Tu, care eşti
un om, Te faci Dumnezeu»” (Ioan 10:33).
Ei au înţeles exact ce a vrut să spună Isus când
a zis „Eu şi Tatăl una suntem,” însă au considerat că a
hulit, deoarece nu Îl cunoşteau. Isus este una cu Tatăl;
El este întruparea desăvârşită a Dumnezeirii. El este
expresia slavei lui Dumnezeu, fiind încununat cu toată
onoarea şi măreţia. Când Îl vezi pe Isus, nu mai trebuie
să Îi cauţi pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt, deoarece El este
imaginea perfectă a Divinității şi întruchiparea Acesteia.

| Proclamaţie
Sunt întruchiparea lui Cristos,
oglindirea slavei Lui şi întipărirea
fiinţei Lui, deoarece cum este Isus,
aşa sunt şi eu; sunt una cu El! În El
trăiesc, mă mişc şi îmi am fiinţa,
manifestând neprihănirea, virtuţile
şi perfecţiunile Lui. Aleluia!

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
2:22-47
2 Cronici 8-11
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 10:30-36;
Ioan 14:6-10

2 Corinteni 2:1-7
Cântarea cântărilor
1-2

DUMINICĂ
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Păzeşte-ţi inima
Şi Domnul i-a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfăţişarea
şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul
nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce
izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă”
(1 Samuel 16:7).

Î

ntr-o zi, profetul Samuel a mers în casa lui Isai
pentru a-l unge pe unul dintre fiii acestuia ca
viitor rege al lui Israel. În clipa în care Samuel l-a văzut
pe Eliab, întâiul fiu al lui Isai, a spus: „Cu siguranţă unsul
Domnului se află aici, înaintea Lui” şi a vrut să îl ungă
pe Eliab ca rege. Însă Dumnezeu l-a oprit pe Samuel şi a
spus: „L-am lepădat.” Nu a spus: „Nu l-am ales”; dacă ar
fi spus aceasta, ar fi fost ceva normal, din moment ce El
avea dreptul să aleagă ca rege pe oricine.
Cu toate acestea, Dumnezeu a spus: „L-am
lepădat”; cu alte cuvinte, El l-a avut în vedere pe Eliab,
însă l-a găsit nepotrivit. Cu siguranţă, Dumnezeu a văzut
ceva în inima lui; un lucru care l-a descalificat pentru
funcţia de rege. Nici ceilalţi fraţi ai săi nu au fost aleşi. În
cele din urmă, au trimis să îl aducă înaintea lui Samuel şi
pe David, care era plecat cu oile, iar în momentul în care
acesta a ajuns, Dumnezeu a zis: „Ridică-te şi unge-l,
pentru că el este” (1 Samuel 16:6-12, versiunea NTR).
Ce a văzut Dumnezeu în David? De ce l-a vrut Dumnezeu
tocmai pe el?
Regăsim răspunsul în mărturisirea remarcabilă
a lui Dumnezeu cu privire la David: „... L-am găsit pe
David, al lui Isai, un bărbat după inima mea, care va

împlini toată voia mea” (Faptele apostolilor 13:22,
versiunea Fidela). David era un om a cărui inimă Îl dorea
pe Dumnezeu. Deşi unele dintre faptele sale nu au fost
bune, inima lui era perfectă în ce-L privea pe Dumnezeu.
Inima ta este foarte importantă pentru Dumnezeu; este
locul unde El vrea să lucreze. El a spus: „Fiule, dă-mi
inima ta şi să găsească plăcere ochii tăi în căile mele”
(Proverbe 23:26). Tu trebuie să îţi păzeşti inima şi să Îi
slujeşti Domnului cu o inimă desăvârşită.
O inimă desăvârşită este aceea care Îl caută pe
Dumnezeu şi vrea să Îi facă întotdeauna plăcere; o inimă
după Cuvântul Lui. Atitudinea ta faţă de Dumnezeu şi
faţă de slujirea pe care o faci pentru Împărăţia Lui
trebuie să fie inspirată de dragostea Lui şi să o reflecte.
Examinează-te în mod continuu, având Cuvântul
Lui ca standard şi asigură-te că în inima ta nu există nici
o urmă de amărăciune, răutate sau mânie.

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Doamne, că mi-ai
dat Cuvântul Tău. Cuvântul Tău
este Adevărul care îmi sfinţeşte
inima şi o face desăvârşită înaintea
Ta. Pe măsură ce meditez asupra
Cuvântului Tău şi îl declar, caracterul
îmi este edificat, iar viaţa îmi este
transformată din slavă în slavă, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Cronici 16:9;
Proverbe 4:23

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
3:1-26
2 Cronici 12-15
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Corinteni 2:8-17
Cântarea cântărilor
3-4

LUNI

13

Binecuvântează lumea ta cu
ungerea Lui

Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El
rămâne în voi... (1 Ioan 2:27).

P

asajul biblic din Faptele apostolilor 19:12
consemnează faptul că batistele şi şorţurile
atinse de Pavel le erau date bolnavilor „şi-i lăsau bolile
şi ieşeau afară din ei duhurile rele.” Cât de minunat!
Evident, batistele nu aveau nici o formă de inteligenţă,
însă purtau puterea lui Dumnezeu. Pavel transfera
ungerea de vindecare asupra batistelor, iar când bolnavii
luau contact cu acestea, aveau loc vindecări miraculoase
şi demonii fugeau.
Dacă batistele care nu aveau nici o formă de
inteligenţă puteau purta ungerea lui Dumnezeu,
gândeşte-te ce poţi face tu! Trupul tău este templul
Duhului Sfânt; aceasta înseamnă că tu eşti un vas umplut
de Dumnezeu! Tu eşti întruparea puterii Duhului Sfânt!
Conştientizează acest lucru! Deţinând această
putere, tu poţi îndeplini sarcini imposibile din punct
de vedere uman. Însă trebuie să recunoşti că ungerea
este în tine. Biblia spune: „... Părtăşia credinţei tale să
devină lucrătoare prin recunoaşterea oricărui lucru bun
care este în voi, în Cristos Isus” (Filimon 1:6, versiunea
Fidela).
Începe să înţelegi cine eşti; tu eşti o fiinţă
supranaturală. Nici un demon şi nici o boală nu pot
rămâne în trupul tău. Biblia spune: „... nimic, în niciun
fel, nu vă va vătăma” (Luca 10:19, versiunea Fidela).

„... Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este
în lume” (1 Ioan 4:4). Toate lucrurile îţi sunt cu putinţă
(Marcu 9:23). Tu eşti plin de putere.
Atinge-i şi binecuvântează-i pe cei din jurul tău
cu puterea Duhului Sfânt: „Vindecaţi bolnavii, curăţiţi
leproşii, înviaţi morţii, scoateţi draci; în dar aţi primit,
în dar să daţi” (Matei 10:8, versiunea NTR).

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
Cuvântul harului Tău care mă
zideşte, îmi umple inima cu comori
divine şi mă abilitează să aduc
roadele neprihănirii. Declar că
Duhul Sfânt acţionează în şi prin
mine şi astăzi. Eu manifest slava Ta
şi binecuvântez lumea cu prezenţa
Ta divină pe care o port în mine, în
Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
4:1-31
2 Cronici 16-19
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele apostolilor 5:15-16;
2 Timotei 1:6; Filimon 1:6

2 Corinteni 3:1-10
Cântarea cântărilor
5-6

MARȚI

14
Echipat pentru mandat
Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar
duhovnicesc pentru întărirea voastră (Romani 1:11).

O

sea 12:13 ne spune: „Printr-un proroc a
scos Domnul pe Israel din Egipt şi printrun proroc a fost păzit Israel”. Observă că nu a spus
„printr-un înger,” ci „printr-un proroc.” Dumnezeu Îşi
păzeşte şi Îşi întăreşte poporul prin slujitorii Săi – aleşii
şi unşii Săi. El îi echipează şi îi trimite la cei pe care vrea
să îi binecuvânteze. În Efeseni 4:11-12, Biblia spune:
„Şi El i-a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii,
evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru
desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire,
pentru zidirea trupului lui Cristos.”
Aceasta ne arată de ce putea Pavel să afirme cu
tărie în scrisoarea sa către credincioşii din Roma: „...
doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc
pentru întărirea voastră” (Romani 1:11). El ştia că este
deţinătorul adevărurilor divine; ştia că avea ceva ce le
putea dărui şi altora.
Unul dintre motivele pentru care unii dintre
creştinii de astăzi sunt slabi este acela că ei nu au primit
daruri spirituale prin punerea mâinilor. Citeşte din nou
motivul pentru care Pavel a spus că îşi dorea să le dea
daruri spirituale fraţilor în credință din Roma – pentru
ca aceştia să fie întăriţi. Prin lucrarea Cuvântului lui
Dumnezeu şi prin darurile Duhului Sfânt, oamenii lui
Dumnezeu sunt întăriţi şi înrădăcinaţi în adevăr.

În 1 Corinteni 4:20, Biblia spune: „Căci Împărăţia
lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere.” Evanghelia
reprezintă mai mult decât simple cuvinte; puterea ei
trebuie demonstrată. Pavel a spus: „Şi cuvântul meu şi
predicarea mea nu au fost prin cuvintele ademenitoare
ale înţelepciunii omeneşti, ci în arătarea Duhului şi a
puterii” (1 Corinteni 2:4, versiunea Fidela). Aşadar, în
calitate de creştini şi de slujitori ai Evangheliei, noi avem
ceva cu care să binecuvântăm şi să transformăm lumea.
Noi suntem distribuitorii binecuvântărilor lui Dumnezeu.
Dumnezeu te-a înzestrat cu har şi cu abilităţi
speciale după voia Sa şi în conformitate cu chemarea Lui
pentru viaţa ta. El te-a echipat pentru lucrarea la care
te-a chemat. Ai tot ce îți trebuie pentru a o realiza. De
aceea foloseşte-te de darurile pe care le ai. 2 Corinteni
4:7 spune: „Comoara aceasta o purtăm în nişte vase
de lut...” Foloseşte-ţi ungerea, iar când le slujeşti altora,
fă-o prin puterea Duhului Sfânt!

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că
îmi desăvârşeşti inima pentru
a răspunde la Cuvântul Tău. Pe
măsură ce primesc Cuvântul
Tău, inima îmi este înzestrată cu
daruri spirituale şi sunt pe deplin
echipat să realizez mari isprăvi prin
Evanghelia lui Cristos, spre lauda şi
slava Ta, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Marcu 16:20; Faptele apostolilor
10:38; 2 Corinteni 3:6; Evrei 2:4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
4:32-5:11
2 Cronici 20-22
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Corinteni 3:11-18
Cântarea cântărilor
7-8

Rapsodia la Radio, în întreaga lume!

În 2016, alătură-te nouă pentru a atinge mult mai multe
suflete din toată lumea prin intermediul radioului!

Radioul este unul dintre cele mai eficiente moduri
de a răspândi Evanghelia la milioane de oameni
în acelaşi timp. Prin acest mijloc, Îngerul Mesager
a binecuvântat mulţi oameni din întreaga lume,
transmiţând viaţă în fiecare zi, atât prin intermediul
radioului tradiţional, cât şi prin radioul online (pe
internet).
Mai multe teritorii de acoperit
Încă mai sunt teritorii de acoperit şi naţiuni de atins
cu Rapsodia Realităţilor transmisă la Radio. În 2016,
vino alături de noi pentru a-i atinge pe mulţi din
întreaga lume, astfel:
»» Sponsorizând Rapsodia citită la radio, pentru cel
puţin o staţie de radio naţională din cele 242 de
naţiuni şi teritorii din întreaga lume
»» Asigurând transmiterea Rapsodiei citite în fiecare
limbă pe web radio.

Imaginează-ţi impactul pe care l-am avea dacă am
difuza Îngerul Mesager pe mai multe posturi de
radio din întreaga lume. Pentru mai multe informaţii
despre modul în care poţi să iei parte la acţiunea de
răspândire a Evangheliei în întreaga lume, te rugăm
să suni la 0812 901 1393 sau trimite-ne un email la
rhapsodymissions@loveworld360.com

NOTE

NOTE

MIERCURI

15

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

D

e-a lungul anilor, Biserica lui Isus Cristos a
devenit din ce în ce mai puternică, înaintând
în slavă, în pofida numeroaselor persecuţii şi opoziţii
orchestrate de cel rău împotriva ei. Biserica a fost de
neoprit de la întemeierea ei până în zilele noastre şi va
rămâne astfel pentru totdeauna, deoarece Domnul a spus:
„... Voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o
vor birui” (Matei 16:18).
În limbaj profetic, termenul „porţi” înseamnă „putere şi
stăpânire.” Aşadar, orice ar face puterile şi stăpânirile iadului,
acestea nu pot să aibă şi nu vor avea biruinţă asupra Bisericii.
Încă de la început Biserica a supravieţuit multor persecuţii
îngrozitoare. În trecut au existat regi care au ameninţat să
distrugă Biserica. Unii chiar s-au lăudat că după distrugerea
Bisericii, aceasta nu va mai rămâne nici în istorie. Însă Biserica
a rămas în picioare mult timp după ce aceştia au murit.
Biserica va fi întotdeauna victorioasă. Ea va zdrobi
orice opoziţie şi îi va cuceri pe toţi cei care se vor ridica
împotriva ei. Aceasta este binecuvântarea Bisericii.
Domnul Isus Cristos i-a spus lui Saul din Tars când acesta
persecuta Biserica: „... Îţi este greu să arunci cu piciorul
înapoi în vârful unui ţepuş” (Faptele apostolilor 26:14).
Apoi, în Luca 20:18, El a spus: „Oricine va cădea peste
piatra aceasta va fi zdrobit de ea: şi pe acela peste care
va cădea ea, îl va spulbera.”

Biserica lui Isus Cristos nu este o organizaţie
omenească; de fapt, este un organism viu care este
indestructibil. Oricare ar fi atacurile întunericului dirijate
de Satan şi de oamenii răi şi iraţionali împotriva Bisericii,
nimic nu poate întârzia sau opri creşterea şi impactul
pe care aceasta le are în toată lumea. Nu există frică,
necredinţă, îndoială sau persecuţii care să poată birui
Biserica.
Fiind născut din nou, tu eşti parte a Bisericii şi, prin
urmare, eşti indestructibil. Victoria este a ta, indiferent
ce ţi s-ar întâmpla. Poate că te afli în cea mai adâncă
„groapă” în care ai fost vreodată; chiar acum, declară:
„Cel ce este în mine este mai mare decât cel ce este în
lume.” În mod garantat, Cuvântul lui Dumnezeu te va
ridica deasupra situaţiei şi îţi va aduce victoria. Aleluia!

| Proclamaţie
Eu sunt al lui Cristos; în El trăiesc,
mă mişc şi îmi am fiinţa. Nici un rău
nu mă va atinge şi nici o nenorocire
nu se va apropia de cortul meu. Sunt
întărit în Domnul şi în puterea tăriei
Lui. Nici o armă făurită împotriva
mea nu are putere şi orice limbă
care se ridică la judecată împotriva
mea este osândită, în Numele lui
Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
5:12-42
2 Cronici 23-25
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Corinteni 4:1-6
Isaia 1

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 11:9; Matei 21:12-14;
1 Timotei 3:15

JOI
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Prin Duhul Sfânt, noi suntem
locuinţa lui Dumnezeu

Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care
locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu?
Şi că voi nu sunteţi ai voştri? (1 Corinteni 6:19).

Î

n Exodul 25:8, Dumnezeu Şi-a exprimat dorinţa
de a locui în mijlocul poporului Său. El a spus:
„Să-Mi facă un Locaş Sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul
lor.” Observă că El nu a spus: „... şi Eu îi voi vizita”; nu!
Nu voia o vizită. El a spus: „...Eu voi locui în mijlocul lor.”
Moise a urmat întocmai instrucţiunile lui
Dumnezeu. El i-a determinat pe copiii lui Israel să
aducă toate darurile necesare şi ei au construit un
sanctuar frumos, conform modelului şi planurilor pe
care Dumnezeu i le dăduse lui Moise. Însă acesta nu era
suficient de bun. Dumnezeu Şi-a dorit un nou sanctuar
şi i l-a arătat lui David printr-o viziune; i-a dat şi toate
detaliile cu privire la noul templu.
David era încântat şi a pregătit mari cantităţi de aur
şi argint pentru construirea templului. Cu toate acestea,
doar Solomon, fiul lui David, a primit permisiunea de a-l
construi, iar el i-a ridicat Domnului un templu magnific.
Biblia spune: „Dar Cel Preaînalt nu locuieşte în locaşuri
făcute de mâini omeneşti, cum zice prorocul” (Faptele
apostolilor 7:48).
Apoi a venit Isus şi a zis: „... Voi zidi Biserica Mea,
şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui” (Matei
16:18). Cuvântul tradus aici prin „Biserică” înseamnă
„Adunarea sau Congregaţia celor aleşi.” Aşadar, nu este
o construcţie fizică, ci un templu viu, format din oameni.

Biblia spune: „Aşadar, acum nu mai sunteţi
străini sau de alt neam, ci sunteţi cetăţeni împreună
cu sfinţii şi membri ai casei lui Dumnezeu, fiind zidiţi
pe temelia pusă de apostoli şi de profeţi, piatra din
capul unghiului fiind Cristos Isus. În El, întreaga clădire,
bine închegată, creşte până devine un templu sfânt
în Domnul. Şi, prin El, şi voi sunteţi zidiţi împreună
pentru a deveni o locuinţă în care trăieşte Dumnezeu
prin Duhul Său” (Efeseni 2:19-22, versiunea NTR). Noi
suntem locuinţa lui Dumnezeu prin Duhul! Viziunea Lui
de a locui în mijlocul poporului Său s-a împlinit în noi,
cei care formăm Biserica.
Fiecare dintre noi este un templu al Duhului Sfânt.
El trăieşte şi umblă în noi (2 Corinteni 6:16). Tu eşti
templul sfânt al lui Dumnezeu (1 Corinteni 3:16); Biblia
spune că aceasta este o taină care a fost ascunsă de
veacuri şi de generaţii, dar care acum a fost descoperită.
Iar taina este aceasta: Cristos în voi, nădejdea slavei
(Coloseni 1:26-27). Aleluia!

| Rugăciune
Tată scump, mă închin înaintea Ta şi
Te ador. Îţi mulţumesc că m-ai făcut
locuinţa Ta. Recunosc prezenţa
Duhului Sfânt care locuieşte
în mine, mă protejează şi mă
conduce în voia Ta desăvârşită. Îţi
mulţumesc că mi-ai înfrumuseţat
viaţa cu gloria prezenţei Tale, în
Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
6:1-15
2 Cronici 26-28
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Corinteni 4:7-18
Isaia 2

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Corinteni 4:7; Faptele apostolilor
7:44-49; 2 Corinteni 6:16

VINERI

17
El a mers în locul tău
El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul,
Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate
lucrurile să aibă întâietatea (Coloseni 1:18).

S

intagma „Cel întâi născut dintre cei morţi”
din versetul tematic nu înseamnă „prima
persoană înviată vreodată din morţi.” Înainte ca Isus să
moară în locul nostru, mai fuseseră oameni înviaţi din
morţi; aşa că aici, prin Duhul Sfânt, apostolul Pavel vrea
să ne transmită altceva. Când păcatele noastre au fost
puse asupra lui Isus pe cruce, El a murit din punct de
vedere spiritual. Moartea spirituală este separarea de
Dumnezeu. Din acest tip de moarte nu se poate învia
decât printr-o renaştere spirituală. Isus Cristos a fost Cel
întâi născut din moarte spirituală.
În timp ce Isus atârna pe cruce, El a suferit agonia
separării de Tatăl: „Şi, în ceasul al nouălea, Isus a
strigat cu glas tare: «Eloi, Eloi, lama sabactani», care
tălmăcit înseamnă: «Dumnezeul Meu, Dumnezeul
Meu, pentru ce M-ai părăsit?»” (Marcu 15:34). Aceasta
a fost consecinţa jertfei Sale prin care El a fost făcut
păcat pentru noi, moment în care El a fost identificat
cu păcatul: „Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a
făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui
Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:21).
Ar fi fost nedrept ca Isus să fie crucificat şi trimis în
iad, deoarece era nevinovat și fără prihană, însă El a mers
în locul nostru. Aminteşte-ţi descrierea detaliată din
Coloseni 2:15 a momentului când El S-a luptat cu Satan

în Locuinţa morţilor, în acea bătălie groaznică în care a
triumfat asupra diavolului şi a cohortelor întunericului:
„A dezbrăcat de putere stăpânirile şi autorităţile şi le-a
făcut de ruşine în văzul tuturor, triumfând asupra lor
prin cruce” (versiunea NTR). Nimeni nu a mai revenit
vreodată din moartea spirituală și nici nu a reușit să
zdrobească puterea lui Satan, însă Isus a reuşit. El a luat
asupra Lui pedeapsa tuturor oamenilor.
Aşadar, deoarece un om neprihănit a fost sacrificat
pentru păcătoşi, a devenit legal şi posibil ca aceştia să
primească neprihănirea Lui. El a fost pedepsit în locul
nostru pentru ca noi să putem obţine neprihănirea Lui.
Neprihănirea cu care El era îmbrăcat ţi-a fost dăruită ţie,
deoarece El a murit pentru tine, iar atunci când a înviat,
ai înviat şi tu împreună cu El. Aleluia!

| Proclamaţie
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că
L-ai trimis pe Isus, care a fost făcut
păcat pentru mine şi a murit în locul
meu, ca eu să pot fi făcut neprihănit
şi să devin expresia neprihănirii
Tale. Manifest neprihănirea Ta şi
umblu în ea astăzi şi întotdeauna,
în Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
7:1-53
2 Cronici 29-30
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Corinteni 5:1-10
Isaia 3

STUDIU SUPLIMENTAR

Romani 5:17-18; 1 Corinteni 1:30;
Isaia 53:5-7

SÂMBĂTĂ

18

Nu neglija Cuvântul lui
Dumnezeu

Ţine învăţătura, n-o lăsa din mână; păstrează-o, căci
ea este viaţa ta (Proverbe 4:13).

I

maginează-ţi că eşti student şi, înainte de
examene, profesorul îţi dă toate manualele şi
materialele importante pe care trebuie să le studiezi, îţi
indică până şi capitolele asupra cărora ar trebui să te
concentrezi şi întrebările la care ar trebui să te aştepţi.
Ce părere ai despre studentul care spune: „Chiar îmi
doresc să iau acest examen, însă nu am suficient timp
să studiez”? El merge deja pe calea care duce la eşec.
În acelaşi mod, în creştinism, noi ne pregătim
pentru examenul vieţii; Duhul Sfânt, Învăţătorul nostru,
ne-a dat Cuvântul lui Dumnezeu şi ne-a arătat cum să îl
folosim. El ne-a spus că soluţia pentru fiecare problemă
şi răspunsul la fiecare întrebare se află în Cuvântul
Domnului. Nu vei întâlni nici o situaţie care să nu se
regăsească în el, aşa că studiază-l, înţelege-l, trăieşte-l şi
vei fi un om de succes.
Însă dacă cineva spune: „Vreau să Îi fiu plăcut
Domnului şi să împlinesc voia Lui, vreau să fiu tot ce m-a
destinat El să fiu, însă problema este că nu am deloc
timp să studiez Biblia,” această persoană se aseamănă
cu studentul pe care l-am descris anterior. Această
atitudine nu poate duce decât la un singur rezultat: la
eşec. Tu trebuie să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu şi să îi
acorzi atenţia cuvenită în viaţa ta. Cum să Îi fii plăcut Lui
şi să fii un succes în viaţă dacă nu cunoşti Cuvântul Său?

Cuvântul lui Dumnezeu este manualul Lui de
instrucţiuni pentru o viaţă extraordinară de slavă. Este
singurul material garantat care te poate zidi şi susţine în
viaţa veşnică. Aşadar, nu neglija Cuvântul lui Dumnezeu.
Cel mai bun mod în care poţi să-I slujeşti lui Dumnezeu
şi să ai succes extraordinar în viaţă este să funcţionezi în
Cuvântul Său, să trăieşti în concordanţă cu acesta.
Isus a spus: „... Cel Ce M-a trimis este cu Mine. El
nu M-a lăsat singur, pentru că Eu fac întotdeauna ceea
ce-I este plăcut” (Ioan 8:29). Dacă vei studia Cuvântul
lui Dumnezeu cu mare atenţie, meditând asupra lui, vei
cunoaşte gândirea Tatălui; inima Lui îţi va fi descoperită
şi Îi vei putea fi întotdeauna plăcut, umblând mereu în
lumina Lui.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
puterea
transformatoare
a
Cuvântului Tău în viaţa mea.
Pe măsură ce studiez Cuvântul
Tău, mintea îmi este reînnoită.
Sunt transformat, transfigurat şi
poziţionat în slava Ta. Progresez
neîncetat, iar înaintarea şi creşterea
mea sunt văzute de toţi, în Numele
lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
7:54-8:8
2 Cronici 31-32
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR

Proverbe 8:10; 2 Corinteni 3:18;
Faptele apostolilor 20:32

2 Corinteni
5:11-21
Isaia 4

DUMINICĂ
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„Păşeşte afară din barcă”
„Vino!”, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie şi a
început să umble pe ape ca să meargă la Isus
(Matei 14:29).

Î

n Matei 14, Biblia ne relatează cum a umblat
Isus pe mare, arătându-ne o dimensiune
extraordinară a vieţii de credinţă; o viaţă a Duhului
Sfânt pe care am fost chemaţi să o trăim. Când ucenicii
Săi L-au văzut umblând pe ape, s-au speriat, crezând că
era o fantomă. Însă Isus le-a risipit frica spunând: „... Eu
sunt! Nu vă temeţi!” (Matei 14:27).
Când Petru a auzit vocea Domnului, a spus:
„Doamne... dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la
Tine pe ape” (Matei 14:28). Isus a acceptat şi i-a zis:
„Vino!” Petru a păşit afară din barcă şi a umblat pe ape,
îndreptându-se către Isus. La scurt timp, însă, Petru a
început să se scufunde când a văzut marea învolburată;
frica i-a cuprins inima şi i-a risipit credinţa.
Umblarea pe ape este o viaţă trăită în Duhul Sfânt,
în care nu mai accepţi nimic altceva decât Cuvântul lui
Dumnezeu. Aceasta începe atunci când ieşi din zona ta
de confort, treci dincolo de siguranţa pe care ţi-o oferă
barca şi păşeşti bazându-te pe Cuvântului lui Dumnezeu.
Mulţi oameni aleg să rămână în barcă, precum ceilalţi
ucenici, în loc să se avânte înainte, prin credinţă.
Imaginează-ţi cât de glorioasă ar fi fost situaţia dacă toţi
ucenicii ar fi ieşit afară din barcă atunci când Domnul a
spus: „Vino!”

Acţionează rapid şi plin de îndrăzneală pe baza
credinţei. În Dumnezeu sunt foarte multe lucruri de care
te poţi bucura. Nu rămâne la acelaşi nivel; măreşte-ţi
credinţa! Exersează-ţi credinţa! În momentul în care
faci primul pas al credinţei, indiferent de lucrul pe
care Dumnezeu te-a chemat să îl faci, refuză să te laşi
distras; aţinteşte-ţi privirea asupra lui Isus! Petru a ieşit
din barcă prin credinţă şi a mers pe ape. Însă imediat
ce şi-a îndepărtat privirea de la Domnul, a început să se
scufunde.
În Evrei 12:2, Biblia spune: „Să ne uităm ţintă
la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică
la Isus...” Aceasta înseamnă să îţi întorci privirea de la
orice altceva şi să ţi-o aţinteşti asupra lui Isus. Ignoră, în
mod deliberat, toate problemele şi limitările şi fixează-ţi
privirea asupra realităţilor Cuvântului Său. Refuză să te
gândeşti la circumstanţele negative sau să fii influenţat
de acestea; rămâi concentrat asupra Cuvântului lui
Dumnezeu. Închide-ţi ochii faţă de lume şi nu privi la
nimic altceva decât la Dumnezeu.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
binecuvântarea de a acţiona pe
baza Cuvântului Tău. Înaintez prin
Cuvântul Tău şi astăzi, bazându-mă
pe abilitatea lui de a mă propulsa în
biruinţă şi în excelenţă în tot ce fac.
Merg înainte şi în sus pe o traiectorie
de victorie şi sunt poziţionat pentru
glorie şi excelenţă, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 11:6; Romani 12:3;
2 Corinteni 4:17-18

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
8:9-40
2 Cronici 33-34
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Corinteni 6:1-10
Isaia 5-6

LUNI
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Succes fără luptă
Rămâne, dar, o odihnă ca cea de Sabat pentru
poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna
Lui se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit
Dumnezeu de lucrările Sale (Evrei 4:9-10).

O

bservă porţiunea subliniată din versetul
tematic: „Fiindcă cine intră în odihna Lui...”
Este vorba despre odihna în Cristos; este mult mai mult
decât o odihnă a trupului. Este o odihnă a duhului tău,
în care nu te mai lupţi şi nu mai trudeşti pentru absolut
nimic. În calitate de făptură nouă, tot ce îți trebuie
pentru a avea victorie, bunăstare, sănătate şi măreţie,
ţi-a fost deja pus la dispoziţie în Cristos. Aşadar, nu
trebuie să te mai lupţi în viaţă, deoarece ai intrat în
odihna Domnului.
Mulţi oameni nu realizează acest adevăr şi, prin
urmare, nu pot umbla în realitatea superioară a odihnei.
La locul lor de muncă, în afaceri, în diverse proiecte şi
chiar în slujba Evangheliei se luptă, se zbat şi trudesc.
Însă Cristos este odihna noastră. Luptele noastre nu
Îi sunt plăcute lui Dumnezeu. De aceea El ne-a trimis
Duhul Sfânt în ajutor. Biblia spune: „Şi Eu Îl voi ruga
pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor (Alinător,
Avocat, Mijlocitor-Îndrumător, Întăritor, Sprijinitor),
care să rămână cu voi în veac” (Ioan 14:16, versiunea
Amplificată). El este aici şi acum; El este Ajutorul tău.
Noi trăim în ziua de odihnă, conducând şi domnind
împreună cu Regele, fiind aşezaţi împreună cu El în
locurile cereşti: „El ne-a înviat împreună şi ne-a pus

să şedem împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus”
(Efeseni 2:6). Observă că versetul nu spune „Am fost puşi
să stăm în picioare împreună în locurile cereşti”; nu! Noi
şedem împreună cu El, iar aceasta nu este o poziţie în
care să te confrunţi cu greutăţi, să te lupţi sau să lucrezi
din greu; este o poziţie de odihnă. Lucrarea a fost deja
împlinită în Isus Cristos; acum El spune: „Bucură-te de
toate lucrurile. Trăieşte în odihna mea, deoarece toate
lucrurile sunt ale tale.”
Nici lucrarea ta evanghelică nu ar trebui să fie o
luptă. Recunoaşte acest adevăr şi, fiind conştient de el,
predică şi învaţă-i pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu;
puterea Duhului Sfânt va fi prezentă, aşa că îi va
convinge şi îi va înflăcăra pe cei care te ascultă. Aceasta
face parte din binecuvântarea ta în calitate de sămânţă
a lui Avraam, de a excela şi de a progresa în viaţă, din
slavă în slavă, fără să te lupţi sau să te zbaţi.

| Proclamaţie
Sunt o făptură nouă în Cristos,
sunt sămânţa lui Avraam şi
moştenitor
prin
făgăduinţă.
Locuiesc permanent în odihna lui
Dumnezeu, pentru că Isus Cristos
este Sabatul meu. Umblu în gloria
Lui acum şi întotdeauna, pentru că
am fost rânduit să excelez, să înving
şi să avansez din slavă în slavă, fără
lupte şi îngrijorări. Binecuvântat să
fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 11:28-30;
1 Petru 5:7

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
9:1-31
2 Cronici 35-36
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Corinteni
6:11-18
Isaia 7

MARȚI
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Învaţă-i din Cuvântul lui
Dumnezeu

Învaţă-l pe copil calea pe care trebuie să meargă,
iar când va îmbătrâni nu se va îndepărta de la ea
(Proverbe 22:6, versiunea NTR).

E

ste responsabilitatea părinţilor să-şi înveţe
copiii să umble în căile Domnului. Aşa spune
Cuvântul lui Dumnezeu: „Învaţă-l pe copil calea pe care
trebuie să o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va
abate de la ea.”
Unii părinţi spun: „Încercăm să nu le impunem
nimic copiilor, ci să-i lăsăm să ia singuri decizii.” Ce
greşeală mare! Biblia spune: „Nebunia este lipită de
inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el”
(Proverbe 22:15). Copiilor nu li se permite să ia singuri
decizii; trebuie să fie educaţi şi îndrumaţi. Părinţii au
responsabilitatea de a şti, prin Duhul lui Dumnezeu, ce
trebuie să devină copiii lor, şi de a-i creşte în acea direcţie.
Unii părinţi se comportă ca şi cum Dumnezeu lear fi zis: „Lăsaţi copiii în grija Mea şi Eu voi hotărî cum
să crească.” El nu a spus aceasta, ci a spus că părinţii
trebuie să pregătească şi să educe copilul ca să umble pe
calea cea bună. Dacă ai deja copii, lasă-L pe Duhul Sfânt
să te îndrume cum să-i creşti în neprihănire. Învaţă-i
din Cuvântul lui Dumnezeu în mod consecvent. Chiar
şi atunci când nu par pătrunşi de cultura Cuvântului
Domnului, perseverează şi nu dispera. Acordă-ţi timp;
rezultatele educaţiei pe care le-ai dat-o vor fi evidente.
În curând vor ajunge în locul potrivit şi vor fi ceea ce i-a
destinat Dumnezeu să fie.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
Cuvântul Tău, care are în el
abilitatea de a face din mine ceea
ce spune şi de a produce în mine şi
în cei pe care mi i-ai dat în grijă un
devotament neabătut faţă de Tine.
Ne supunem domniei lui Cristos
şi îndrumării Duhului Sfânt, în
Numele lui Isus. Amin.
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
9:32-43
Ezra 1-3
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Corinteni 7:1-8
Isaia 8

STUDIU SUPLIMENTAR

Proverbe 23:13; Deuteronom 6:6-7;
Proverbe 29:15

ADOPTĂ
O LIMBĂ

Leagă-ţi numele de un
Înger Mesager

Mulţi oameni de pe glob sunt capabili să
zâmbească în fiecare dimineaţă, primind
lumina Evangheliei în limba maternă prin
acest Înger Mesager care este Rapsodia
Realităţilor. Aceasta este disponibilă în prezent
în 672 de limbi, iar fiecare nouă traducere a ei
înseamnă că şi mai mulţi oameni au de acum
acces nestingherit la Cuvântul lui Dumnezeu
explicat, odată ce barierele lingvistice au fost
îndepărtate.
Însă atât de mulţi factori sunt necesari
pentru a asigura distribuirea lunară a tuturor
traducerilor Rapsodiei Realităţilor la toate
destinaţiile. Şi aici poţi interveni şi tu.
Poţi să ni te alături prin:
• Sponsorizarea traducerii în şi mai multe
limbi
• Sponsorizarea distribuirii lunare a tuturor
traducerilor în câmpul de misiune
• Traducere efectivă sau editare
• Utilizarea
traducerilor
Rapsodiei
Realităţilor

Fiecare exemplar tradus al Rapsodiei
Realităţilor reprezintă un suflet şi un zâmbet.
Aşadar, cu fiecare exemplar pe care îl expediezi
în lume, trimiţi mesajul speranţei unui suflet
şi aduci un zâmbet pe faţa cuiva.
Pentru mai multe informaţii despre modul în
care poţi deveni partener, te rugăm să trimiţi
un email la una dintre următoarele adrese:
rortranslators@loveworld360.com
sau
rortranslations@blwinc.org

NOTE

NOTE

MIERCURI
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Har şi pace în măsură tot
mai mare

Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui
Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Cristos
(2 Petru 1:2).

D

in versetul tematic înţelegem faptul că modul
de a înmulţi harul şi pacea din viaţa noastră
este prin cunoaşterea (termenul grecesc, în original,
este epignosis) lui Dumnezeu şi a lui Isus, Domnul
nostru. Unii creştini se plâng astfel: „Roagă-te pentru
mine, pentru că viaţa mea e un dezastru. Nu am pace
acasă şi nici la locul de muncă. Nu este pace în inima
mea şi am mare nevoie de rugăciune.”
Te poţi ruga pentru o astfel de persoană, însă
este posibil ca rugăciunea să nu aibă rezultat, pentru
că aflăm foarte clar din Scriptură cum ne putem bucura
de mai multă pace în viaţa noastră: prin cunoaşterea
lui Dumnezeu şi a lui Isus, Domnul nostru. Dumnezeu
vrea ca tu să cunoşti Cuvântul Său şi să trăieşti conform
acestuia deoarece, cu cât îl cunoşti mai bine, cu atât mai
mult se vor manifesta harul şi pacea în viaţa ta.
Mai mult, termenul „pace” folosit aici nu se referă
doar la semnificaţia obişnuită de linişte sau solitudine.
Cuvântul grecesc, din original, tradus aici prin „pace”
este „eirene,” care este sinonimul termenului „shalom”
din ebraică, și înseamnă pace împreună cu odihnă şi
bunăstare. Cu alte cuvinte, prin cunoştinţa lui Dumnezeu,
bunăstarea devine ceva familiar pentru tine! Tot ce
priveşte viaţa ta funcţionează aşa cum trebuie. Nu te

stresezi şi nici nu te agiţi pentru nimic! Indiferent ce se
întâmplă, eşti imperturbabil, deţii controlul şi domneşti
peste circumstanţe.
Pe măsură ce înveţi mai mult despre Isus şi
meditezi asupra Cuvântului Său, pe măsură ce înveţi
despre Tatăl prin părtăşia cu El, vei primi tot mai multe
revelaţii. Cunoaşterea Cuvântului Său ne conferă
stăpânire, umplându-ne viaţa cu har şi cu pace din
belșug.
Trebuie să observăm faptul că Biblia nu spune
„Harul şi pacea vă vor fi adăugate,” ci că „vă vor fi
înmulţite.” Este posibil ca harul şi pacea din viaţa ta să
se înmulţească în mod continuu. Ioan 1:16 spune că noi
toţi am primit din plinătatea Lui, şi har după har. Aşadar,
bucură-te de harul şi de pacea din viaţa ta, crescând în
cunoaşterea Lui. Slavă lui Dumnezeu!

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
călăuzirea şi pentru înţelepciunea
pe care le primesc din Cuvântul Tău.
În timp ce îmi deschid şi astăzi duhul
pentru Cuvântul Tău, harul şi pacea
sunt înmulţite în viaţa mea; inima
mea este înzestrată cu înţelepciune
divină şi întărită să învingă orice
circumstanţe. Depăşesc orice
presiune sau îngrijorare, pentru că
am pace şi bunăstare, în Numele lui
Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
10:1-23
Ezra 4-6
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Corinteni 7:9-16
Isaia 9

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Petru 3:18; Faptele apostolilor
20:32; Isaia 26:3

JOI
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Antrenament pentru
perfecţiune

M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea,
am păzit credinţa (2 Timotei 4:7).

P

entru a fi un lider bun, de succes, trebuie să fii
bine antrenat şi educat. Acest antrenament,
această pregătire nu este un lucru pe care îl faci o
singură dată, ci este un proces continuu, un exerciţiu
perpetuu, iar scopul a tot ce faci trebuie să fie acela de
a obţine perfecţiunea, de a stăpâni domeniul pe care
ţi l-ai ales. Unii oameni cred că vor continua să înveţe
pe parcursul întregii lor vieţi pe acest pământ, fără
a dobândi măiestrie sau stăpânire. Însă Cuvântul lui
Dumnezeu ne învaţă altceva.
Biblia vorbeşte şi despre oameni care învaţă
mereu, fără să ajungă vreodată la cunoştinţa adevărului
(2 Timotei 3:7), însă aceasta nu este o recomandare.
Există un nivel de desăvârşire pe care orice creştin ar
trebui să-şi dorească să îl atingă. Există anumite lucruri
în care trebuie să te perfecţionezi înainte ca Dumnezeu
să îţi poată permite să treci la lucruri mai înalte în
domeniul spiritual. Acesta este motivul pentru care
trebuie să fii antrenat în Cuvântul Lui.
În Efeseni 4:11-12, apostolul Pavel reliefează
scopul celor cinci daruri pentru slujire, pe care Domnul
Isus le-a dat Bisericii; acesta constă în „desăvârşirea
sfinţilor.” Ca noi să putem ajunge la măiestrie, la
perfecţiune, „El i-a dat pe unii apostoli, pe alţii prooroci,
pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, pentru
desăvârşirea sfinţilor...”

Nu duce o viaţă în care eşti întotdeauna „în curs
de...,” urmărind aceleaşi lucruri şi rămânând ani de zile
la acelaşi nivel. Există anumite lucruri în care trebuie să
te perfecţionezi şi, atunci când vei ajunge să le cunoşti
îndeajuns de bine, să treci la următorul nivel, la ceva
superior. Succesul se măsoară la diverse niveluri. Pe
măsură ce te pregăteşti şi eşti antrenat, îţi poţi da seama
dacă ai succes sau nu, în funcţie de rezultatele pe care
le produci pe baza nivelului de pregătire pe care îl ai în
momentul acela.
Cu cât te vei supune mai mult Duhului Sfânt şi
Cuvântului lui Dumnezeu, cu atât procesul pregătirii tale
se va desfăşura mai rapid şi vei ajunge mai repede la
stadiul de pricepere şi măiestrie, la nivelul respectiv de
pregătire.

| Proclamaţie
Dragă
Tată,
Îţi
mulţumesc
pentru darurile de slujire pe
care le-ai dat Trupului lui Cristos,
pentru ca Biserica să poată fi
învăţată, antrenată, desăvârşită
şi împuternicită pentru lucrarea
Evangheliei. Fructific Cuvântul
lui Dumnezeu şi beneficiez de
binecuvântările Duhului Sfânt, prin
care sunt antrenat pentru o viaţă
de promovare, de măreţie şi de
victorii neîntrerupte, în Numele lui
Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
10:24-48
Ezra 7-8
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Corinteni 8:1-8
Isaia 10

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 5:12-14; Evrei 6:1;
2 Timotei 3:16-17

VINERI
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Foloseşte-ţi mântuirea în mod
eficient

Aşadar, preaiubiţii mei, după cum întotdeauna aţi
ascultat, nu numai ca în prezenţa mea, ci cu mult mai
mult acum, în absenţa mea, lucraţi cu teamă şi tremur
mântuirea voastră (Filipeni 2:12, versiunea GBV).

O

doamnă care a fost diagnosticată cu cancer
la sân mi-a cerut să mă rog pentru ea. Însă
eu i-am spus că ea își poate „declanşa vindecarea,”
folosindu-şi gura ca să elimine tumoarea canceroasă.
I-am explicat ce este gura: „o armă ascuţită”; în original,
este folosit cuvântul grecesc „stoma.” Ea a fost foarte
entuziasmată şi s-a apucat de lucru imediat. I-a vorbit
consecvent tumorii, cu credinţă, pentru o perioadă de
timp.
Când am văzut-o, după şase luni, era complet
vindecată; cancerul se dematerializase şi ea era pe
deplin sănătoasă. Ea şi-a produs vindecarea. Dacă eşti
bolnav sau dacă ai o suferinţă în trup şi doreşti să te faci
bine, activează-ţi credinţa. Pune în aplicare Cuvântul
Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu ni s-a dat pentru a-l
împlini; acţionează pe baza lui. Atât timp cât rămâne
doar pe paginile Bibliei, nu va produce rezultate pentru
tine. Însă atunci când rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu
meditând asupra lui, acesta devine sabia Duhului
(Efeseni 6:17) care învinge duşmanul.
Binecuvântările au fost „împachetate” şi ţi-au
fost deja livrate; Biblia spune: „Dumnezeiasca Lui
putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin
cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea

Lui...” (2 Petru 1:3). Dumnezeu a făcut deja tot ce
trebuia pentru ca tu să ai o viaţă glorioasă şi să te bucuri
de ea. Cu toate acestea, este responsabilitatea ta să îţi
„lucrezi,” să îţi manifeşti în exterior propria mântuire pe
care o ai în Cristos.
Tu eşti cel care trebuie să se asigure că toate
binecuvântările extraordinare ale lui Dumnezeu se
manifestă în viaţa ta. Nu sta cu mâinile încrucişate,
gândindu-te că ce va fi, va fi; tu eşti cel care trebuie să
își pună mântuirea la lucru. Cristos te-a mântuit deja,
însă este responsabilitatea ta să faci ca Împărăţia să
se manifeste în viaţa ta. Pune în practică vindecarea,
bunăstarea, promovarea şi victoria ta. Refuză să permiţi
bolii să stăpânească peste tine. În ciuda inflaţiei şi a
declinului economic, declară-ţi netulburat bunăstarea.

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
mântuirea pe care mi-ai dat-o
în Cristos. Prin Cuvântul Tău
şi prin puterea Duhului Sfânt,
domnesc asupra bolii şi a oricăror
circumstanţe. Deplin încredinţat
în Cuvântul Tău, fără frică sau
condamnare, mă lansez şi astăzi în
credinţă, stabilind binecuvântările
şi bunătatea Împărăţiei Tale în viaţa
mea, în Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
11:1-18
Ezra 9-10
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Corinteni 8:9-17
Isaia 11-12

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Timotei 1:6; 2 Petru 1:10;
Coloseni 4:17

SÂMBĂTĂ
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Ai har pentru măreţie
Avraam era bătrân, înaintat în vârstă; şi Domnul îl
binecuvântase pe Avraam în orice lucru (Geneza 24:1).

D

umnezeu l-a binecuvântat pe Avraam în toate
lucrurile şi l-a făcut tatăl multor neamuri:
„Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl
multor neamuri” (Geneza 17:4). Astfel, în el erau naţiuni.
Şi povestea vieţii fiului său, Isaac, este remarcabilă.
La naşterea celor doi fii ai săi, Iacov şi Esau, Domnul
i-a spus Rebecăi, mama lor: „... Două neamuri sunt în
pântecele tău...” (Geneza 25:23); şi aceste neamuri au
produs mai multe naţiuni. Însă nu la acestea Se referea
Dumnezeu atunci.
În Romani 9:7, Dumnezeu nu a spus „sămânţa ta
se va numi Isaac,” ci „în Isaac vei avea o sămânţă careţi va purta numele.” Aceasta înseamnă că nu Se referea
la descendenţii biologici ai lui Avraam, ci la Cristos:
„Acum, făgăduinţele au fost făcute «lui Avraam şi
seminţei lui.» Nu zice: «şi seminţelor» (ca şi cum ar fi
vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de
una: «şi seminţei tale» adică Cristos” (Galateni 3:16).
Apoi, în Galateni 3:29 ni se spune: „... Şi, dacă
sunteţi ai lui Cristos, sunteţi «sămânţa» lui Avraam,
moştenitori prin făgăduinţă.” Noi suntem sămânţa lui
Avraam, şi fiecare dintre noi are potenţialul unei mulţimi.
Tu porţi sămânţa măreţiei. Progresul tău şi bunăstarea
ta ar trebui să crească tot mai mult. Citeşte despre Isaac:
Biblia spune că „...omul acesta s-a îmbogăţit şi a mers

îmbogăţindu-se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns
foarte bogat” (Geneza 26:13).
De exemplu, dacă eşti pastor şi ai o mie de membri
în congregaţia ta, în calitate de sămânţă a lui Avraam, nu
există nici un motiv pentru care numărul acestora să nu
crească şi să nu ajungă la cinci mii de membri sau chiar
zece mii într-o anumită perioadă. Tu ai harul şi abilitatea
de a creşte, de a te multiplica şi de a te extinde.
Tu ai primit har pentru măreţie, ai fost uns ca să
aduci rod şi să fii productiv în orice lucrare bună. De
aceea continuă să progresezi din slavă în slavă.

| Proclamaţie
Eu sunt al lui Cristos; prin urmare,
sunt sămânţa lui Avraam, sunt
înzestrat cu har pentru măreţie
şi uns să aduc roade în tot felul
de fapte bune. Am fost rânduit să
prosper şi să trăiesc în slava Ta. Te
onorez astăzi şi întotdeauna, în
Numele lui Isus. Amin!

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
11:19-30
Neemia 1-3
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR
Geneza 12:2; Ioan 15:4-5;
Romani 8:16-17

2 Corinteni
8:18-24
Isaia 13

DUMINICĂ
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El este un maestru al
comunicării

Căci Dumnezeu vorbeşte când într-un fel, când în altul,
dar omul nu ia seama. Într-un vis, într-o vedenie de
noapte, când oamenii sunt cuprinşi de un somn adânc,
când ei dorm în paturile lor, atunci El le deschide urechile
şi îi înştiinţează prin învăţăturile Lui, ca să-l întoarcă pe
om de la faptele lui şi să-l ferească de mândrie
(Iov 33:14-17, versiunea NTR).

D

umnezeul nostru este maestru al comunicării.
El nu este constrâns de factorii care limitează
comunicarea umană. În timp ce tu Îi vorbeşti prin cuvinte
rostite, El îţi poate transmite ceva în duhul tău, stând
astfel de vorbă cu tine. Chiar şi atunci când vorbeşti cu
alţi oameni, El poate discuta cu duhul tău. El te poate
întreba ceva, iar tu Îi poţi răspunde chiar şi în timp ce
vorbeşti cu alţii.
Aşa cum citim în versetul tematic, Domnul le
vorbeşte oamenilor şi în somn. Nu există restricţii
pentru El. Mereu le trimite oamenilor cuvintele Sale, pe
multe căi, însă mulţi nu observă acest lucru sau nu îi
acordă importanţă, iar apoi plătesc un preţ greu pentru
ignoranţa, neascultarea sau rebeliunea lor.
Uneori, atunci când transmitem în biserică o
profeţie sau un mesaj de revelaţie, timp de câteva
minute sau chiar mai mult, unii oameni se întreabă cât
timp I-a luat lui Dumnezeu să ne spună aceste lucruri. „Ai
fost atent şi L-ai ascultat pe Dumnezeu o oră întreagă?”
întreabă ei, încercând să afle cât a durat transmiterea
mesajului din partea lui Dumnezeu. El poate comunica

un mesaj scurt într-un timp lung, sau poate transmite
foarte mult în duhul tău într-un timp foarte scurt. Noi
ne raportăm la timp pentru că trăim în domeniul fizic
care este guvernat de timp, însă Dumnezeu nu este
constrâns de acesta. El trăieşte în eternitate.
Atunci când discuţi cu El, duhul tău este deschis
să audă şi să primească ce are El să-ți spună. El îţi
slujeşte în duh, iar tu primești ceea ce El împărtășește
cu tine în duh şi poţi să Îi răspunzi. Este o comunicare
de la duh la duh. Ce părtăşie glorioasă! De aceea este
foarte important să te rogi din duhul tău, vorbind în alte
limbi, pentru ca duhul tău să fie luminat şi viu pentru
Dumnezeu.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
abilitatea de a auzi şi de a recunoaşte
vocea Ta. Umblu în Duhul Sfânt, nu
în firea pământească. Prin urmare,
duhul meu este antrenat în mod
consecvent de Cuvântul Tău să
audă şi să discearnă glasul Tău, care
mă conduce în triumf neîntrerupt,
în Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
12:1-25
Neemia 4-6
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Corinteni 9:1-10
Isaia 14

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 20:27; Isaia 30:21;
Ioan 10:27

LUNI
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Puterea dragostei: cea mai
mare forţă din univers

Şi să cunoaşteţi dragostea lui Cristos care întrece orice
cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui
Dumnezeu (Efeseni 3:19).

D

ragostea este cea mai mare putere din
lume. Este cea mai mare forţă din univers.
Biblia spune că Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:8).
Dragostea L-a înviat pe Isus Cristos din morţi. Dragostea
poate produce tot ceea ce ai nevoie pentru viaţa ta. Chiar
şi acum, puterea dragostei lui Dumnezeu este prezentă,
însă până când nu cunoşti dragostea lui Dumnezeu, nu
Îi vei cunoaşte puterea. Unii oameni nu experimentează
dragostea lui Dumnezeu deoarece nu sunt siguri că El
îi iubeşte personal. Un test simplu te poate ajuta să
descoperi adevărul. Pune-ţi următoarea întrebare: „Îl
iubesc eu pe Dumnezeu?” Dacă răspunsul tău este da,
pune-ţi a doua întrebare: „Este Dumnezeu la fel de bun
ca mine?” Dacă răspunsul tău este din nou afirmativ,
înseamnă că El cu siguranță te iubeşte cel puţin la fel
de mult cât Îl iubeşti tu. Însă Dumnezeu nu este la fel de
bun ca tine – El este mult mai bun.
Dragostea Sa pentru tine este necondiţionată,
nemărginită, pură şi eternă. El te iubeşte mai mult decât
te-ai putea iubi tu vreodată. De fapt, tu nu L-ai fi putut
iubi vreodată dacă nu ai fi aflat despre dragostea Sa.
Acesta este motivul pentru care apostolul Ioan a făcut
următoarea declaraţie: „Noi Îl iubim, pentru că El ne-a
iubit întâi” (1 Ioan 4:19). Ieremia 31:3 spune: „Domnul
mi Se arată de departe: «Te iubesc cu o iubire veşnică,

de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!»”
Versetul nostru tematic spune: „Şi să cunoaşteţi
dragostea lui Cristos... ca să ajungeţi plini de toată
plinătatea lui Dumnezeu” (Efeseni 3:19). Scopul lui
Dumnezeu pentru viaţa noastră este să fim umpluţi de
plinătatea Sa, să fim plini până la revărsare de dragostea
Sa, manifestând viaţa, natura, caracterul şi puterea Lui.
La aceasta Se referea Domnul Isus atunci când a strigat
în Templu: „Cine crede în Mine, din inima lui vor curge
râuri de apă vie, cum zice Scriptura” (Ioan 7:38). Puterea
dragostei Lui curge din noi spre lume (Romani 5:5). Este
un foc care nu poate fi stins (Cântarea cântărilor 8:7),
o putere covârşitoare care izgoneşte frica (1 Ioan 4:18)
şi orice lucrare a răului. Umblă în plinătatea puterii
dragostei Lui.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi
descoperi dimensiunile dragostei
Tale:
lărgimea,
lungimea,
adâncimea şi înălţimea şi mă umpli
cu plinătatea Ta. Îmi adâncesc
rădăcina şi temelia în dragoste,
iar inima mea este plină până la
revărsare de iubirea lui Cristos.
Manifest şi radiez slava Ta faţă de
cei din jur şi astăzi, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 3:17-19;
1 Ioan 4:10, 16, 18

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
13:1-12
Neemia 7-8
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Corinteni
9:11-15
Isaia 15-16

MARȚI
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Înlătură tot răul din inima ta
Orice amărăciune şi furie şi mânie şi strigăte şi
vorbire rea să fie înlăturate de la voi, împreună cu
toată răutatea; Şi fiţi buni unii cu alţii, compătimitori,
iertându-vă unii pe alţii precum şi Dumnezeu, în Cristos,
v-a iertat pe voi (Efeseni 4:31-32, versiunea Fidela).

Î

n Deuteronom 10:16, Biblia ne spune să ne
tăiem împrejur inimile: „Să vă tăiaţi dar inima
împrejur şi să nu vă mai înţepeniţi gâtul.” Ce înseamnă
aceasta? A tăia împrejur înseamnă a tăia ceva din tine.
Astfel, a-ţi tăia împrejur inima înseamnă a tăia din
inima ta toate lucrurile care nu trebuie să fie acolo:
amărăciunea, mânia, invidia, ura, reaua-voinţă şi orice
formă de răutate. Unii oameni permit ca aceste lucruri
să rămână în inima lor pentru că nu cunosc gravitatea
consecinţelor.
O inimă plină de amărăciune, de exemplu, este
un teren propice activităţii demonice. Nu doar atât, dar
majoritatea cancerelor vin pe fondul amărăciunii şi al
mâniei. În Proverbe 14:30, Biblia spune: „O inimă liniştită
este viaţa trupului, dar pizma este putrezirea oaselor.”
Oamenii devin conştienţi de prezenţa cancerului doar
atunci când încep să aibă dureri şi le produce disconfort;
nu ştiu că problema începuse cel mai probabil cu ani în
urmă, când au permis amărăciunii, mâniei, urii, răutăţii
şi invidiei să pătrundă în viaţa lor. De aceea, Biblia spune:
„Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni
nu Îl va vedea pe Domnul. Luaţi seama bine ca nimeni
să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu

cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să
vă aducă tulburare şi mulţi să fie întinaţi de ea” (Evrei
12:14-15).
Mulţi oameni au fost răniţi până la lacrimi şi,
având amărăciune în inimă, au acţionat într-un mod
plin de mânie. Domnul îţi spune astăzi: „Taie-ţi inima
împrejur!” Taie din ea amărăciunea şi mânia, pentru
binele tău.
Ai încercat să îţi opreşti mânia sau să scapi de
amărăciune fără succes? Nu trebuie să te lupţi. Tot ce
trebuie să faci este să proclami domnia lui Isus Cristos
peste viaţa ta: peste duhul, sufletul şi trupul tău. Apoi
declară: „Aleg să Îi slujesc Domnului; resping ura,
amărăciunea şi mânia. Voi umbla în dragoste.” Nici un
demon din întuneric nu poate sta împotriva acestor
lucruri! Satan nu poate rezista puterii dragostei.
Cuvântul declară astfel: „În dragoste nu este frică, ci
dragostea desăvârşită izgoneşte frica...” (1 Ioan 4:18).

| Proclamaţie
Dragă Tată, inima mea este plină de
dragostea Ta, de bunătatea Ta şi de
compasiunea Ta. Refuz să permit
ca amărăciunea, mânia, sau cearta
să prindă rădăcini în mine. Umblu
în dragoste astăzi şi întotdeauna,
încredinţat că nici o armă făurită
împotriva mea nu are putere, în
Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
13:13-52
Neemia 9-10
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

2 Corinteni 10:1-7
Isaia 17

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Corinteni 13:3; Marcu 11:25-26;
Iacov 3:15-17

Rapsodia Realităților
Abonează-te la pagina Rhapsody Of Realities
pe KingsChat
Mulţi dintre noi îndrăgesc deja KingsChat,
aplicaţia de mesagerie pentru telefoane mobile,
cu care le poţi trimite simplu şi rapid mesaje
tuturor celor cu care îţi face plăcere să vorbeşti!
Îmbunătăţeşte-ţi experienţa pe care o ai pe
KingsChat, urmărind pagina RHAPSODY OF
REALITIES SUPERUSER. Postările constante
şi ultimele noutăţi despre impactul Îngerului
Mesager în întreaga lume te vor inspira!
Abonează-te la această pagină urmând aceşti
paşi simpli:
1. Descarcă aplicaţia KingsChat din AppStore
sau din Google Play Store
2. Porneşte aplicaţia
3. Apasă pe semnul plus (+) aşezat în partea de
jos a ecranului, în dreapta
4. Apasă pe butonul de căutare
5. Introdu numele paginii: Rhapsody of Realities
6. Apasă pe butonul FOLLOW din colţul de sus
din dreapta.

N O T E
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MIERCURI
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Chemat să aduci viaţă şi har
Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun,
pentru zidire, după cum e nevoie, ca să le dea har celor
ce-l aud (Efeseni 4:29).

Î

n calitate de creştini, noi avem Duhul lui Cristos.
Suntem lumina lumii. Trebuie să trăim, să vorbim
şi să gestionăm toate acţiunile în viaţă aşa cum ar face-o
El. Cuvintele tale ar trebui să le dea întotdeauna har
celor ce le aud.
Unii oameni nu sunt conştienţi de această
realitate. Ei umblă controlaţi de simţurile lor: fac ceea ce
vor să facă şi spun ceea ce vor să spună, fiind influenţaţi
de sentimentele lor. Astfel de oameni se mândresc cu
faptul că folosesc cuvinte groaznice, abuzive şi insulte.
Atunci când sunt mânioşi, nu ezită să folosească cuvinte
care i-ar putea face pe cei care le aud să nu mai doarmă
noaptea şi sunt mândri de ceea ce ar trebui să îi facă să le
fie ruşine. Biblia spune despre ei că „dumnezeul lor este
pântecele.” Însă ei nu cunosc consecinţele groaznice
ale acţiunilor lor. Pasajul din Filipeni 3:18-19 spune:
„Căci v-am spus de multe ori, şi vă mai spun şi acum,
plângând: sunt mulţi care se poartă ca vrăjmaşi ai
crucii lui Cristos. Sfârşitul lor va fi pierzarea. Dumnezeu
lor este pântecele şi slava lor este în ruşinea lor, şi se
gândesc la lucrurile de pe pământ.”
Niciodată să nu te bucuri că ai întristat
pe altcineva. Nu fi ca acel om care a vorbit urât şi
nerespectuos cu uşierul doar pentru că acesta i-a cerut

să se aşeze în alt loc în biserică. Acest comportament
nu este compatibil cu natura dragostei. Biblia spune:
„Dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură
de adevăr” (1 Corinteni 13:6). Noi suntem slujitori ai
Evangheliei, chemaţi să le administrăm celor din jur viaţă
şi har. Fii ca Isus, despre care Biblia spune că „... gloata
cea mare Îl asculta cu plăcere” (Marcu 12:37). Atunci
când oamenii ne aud vorbind, ar trebui să se bucure,
pentru că le spunem cuvinte pline de har, cuvinte de
viaţă. Slavă lui Dumnezeu!

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
Cuvântul Tău care îmi umple inima
cu gânduri bune, ziditoare, de
excelenţă şi de ridicare. Mereu îi
binecuvântez, îi inspir şi îi încurajez
în Domnul pe cei pe care i-ai pus
pe calea vieţii mele, pentru că
inima mea este plină de comorile
Cuvântului Tău, în Numele lui Isus.
Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
14:1-28
Neemia 11-13
PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Petru 4:11; Proverbe 16:24;
Coloseni 3:8

2 Corinteni
10:8-18
Isaia 18

JOI

30

Purtători ai harului, puterii şi
gloriei Sale

Până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale
sau şorţuri care fuseseră atinse de trupul lui, şi-i lăsau
bolile şi ieşeau afară din ei duhurile rele
(Faptele apostolilor 19:12).

B

iblia vorbeşte despre batiste şi şorţuri care,
după ce fuseseră atinse de apostolul Pavel,
erau puse pe oameni bolnavi şi produceau miracole.
Batistele erau impregnate de puterea lui Dumnezeu
şi, în momentul în care veneau în contact cu o nevoie,
acea putere era activată. Batistele şi şorţurile nu erau
vii; nu aveau inteligenţă, însă transmiteau puterea lui
Dumnezeu.
Dacă astfel de obiecte neînsuflețite au putut
conţine şi transmite puterea lui Dumnezeu, cu cât mai
mult o poate face corpul uman! Tu eşti mai bun decât
o batistă. Pentru că ai fost născut din nou şi ai primit
Duhul Sfânt, este o ungere peste viaţa ta. Tu nu eşti
un om obişnuit. Tu Îl porţi în tine pe Dumnezeu; eşti
distribuitorul harului, puterii şi slavei Lui. Dumnezeu
caută să Îşi manifeste slava şi puterea şi să Îşi stabilească
neprihănirea pe pământ prin tine. Ungerea Sa este peste
tine (1 Ioan 2:27). Stârneşte întotdeauna acea ungere.
Cum stârneşti ungerea? Umplându-te din nou şi
din nou cu Duhul Sfânt. Biblia spune: „Nu vă îmbătaţi
de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi
plin de Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de
laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi-I
din toată inima laudă Domnului” (Efeseni 5:18-19).

Vorbeşte, cântă şi adu-I din toată inima laudă Domnului
în mod continuu; trebuie să faci aceste lucruri în mod
conştient pentru a menţine strălucirea Duhului Sfânt şi
a experimenta manifestarea Sa în viaţa ta întotdeauna.
Poţi evangheliza într-un tren, în autobuz, la mall
sau pe stradă, şi toţi cei ce te vor asculta vor fi electrizaţi
de Duhul: „Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a
pogorât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul”
(Faptele apostolilor 10:44). Trăim în vremea puterii lui
Dumnezeu, de aceea, acţionează cu îndrăzneală pe baza
Cuvântului Său. Intră în curgerea Duhului lui Dumnezeu.

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
ungerea Duhului Sfânt în viaţa
mea. Sunt un purtător al harului
Tău, al puterii şi slavei Tale. Sunt şi
astăzi extensia Ta, iar prin mine Tu
Îţi îndeplineşti în lume scopul divin
de a atinge, de a binecuvânta, de
a vindeca, de a ridica, de a întări şi
de a inspira oamenii, în Numele lui
Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
15:1-21
Estera 1-4
PLAN DE CITIRE A
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2 Corinteni 11:1-9
Isaia 19

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 10:44-45;
Coloseni 1:25-27; 2 Corinteni 4:7

RUGĂCIUNE
PENTRU

MÂNTUIRE

C

redem că ai fost binecuvântat de acest devoţional.
Te invităm acum să Îl faci pe Isus Cristos Domn
al vieţii 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 şi că Dumnezeu L-a înviat
din morţi. Cred că este viu şi astăzi. Mărturisesc
cu gura mea că Isus Cristos este Domnul vieţii
mele de astăzi înainte. Prin El şi în Numele Lui, am
viaţă veşnică; sunt născut din nou. Îţi mulţumesc,
Doamne, că îmi mântuieşti sufletul! De acum sunt
copilul lui Dumnezeu! Aleluia!
Felicitări! De acum eşti copilul lui Dumnezeu. Pentru mai multe informaţii
despre modalităţi prin care poţi să te dezvolţi 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
nigeria:

Tel.:+234-703-000-0927

+234-812-340-6791
+234-812-340-6816
+234-01-462-5700

canada:

Tel.:1 647-341-9091;
Tel/Fax:+1-416-746 5080

AFRICA DE SUD:
Tel.:+27 11 326 0971
+27 62 068 2821
usa:

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

ROMANIA:

Bucureşti, Aleea Gura Câlnăului
12-22www.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 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.),
prin misiunile, cruciadele şi revistele lui, ca şi
prin numeroase alte cărţi şi materiale audiovizuale, care exprimă realitatea Cuvântului lui
Dumnezeu în adevăr, în simplitate şi cu putere.

3entru mai multe informaţii despre
organizaţiile
Christ Embassy a.k.a
Believers’ LoveWorld Inc.
acesează site-urile
www.rhapsodyofrealities.org
www.christembassy.org
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Rapoarte
ALE SLAVEI
O viaţă plină de sens prin Îngerul Mesager
Când eram tânăr, eram complet mistuit de imoralitate; mă dedam la
adulter, homosexualitate, beţie şi luptam pentru dreptul la căsătorie
al cuplurilor de acelaşi sex. Eram convins că aceasta este soluţia.
Apoi am luat contact cu învăţăturile Pastorului Chris şi cu Rapsodia
Realităţilor şi viaţa mea a fost complet transformată de Cuvântul lui
Dumnezeu. Pe când eram fără Dumnezeu, căutam ceva ce consideram
că lumea va aprecia, însă prin Rapsodia Realităţilor am aflat că am o
viaţă; o viaţă plină de sens! − A. Ranawai; Insulele Fiji

Puterea transformatoare a Cuvântului lui Dumnezeu!
În luna aprilie a anului 2014, mi-a parvenit un exemplar al
Rapsodiei Realităţilor. Din acea zi am început să înţeleg adâncimi
ale realităţilor spirituale despre care nu credeam că există. Şi atunci
când am împărtăşit mesajul acestui devoţional cu congregaţia mea,
lucrarea mea s-a schimbat complet. Oamenii din comunitatea mea
au ajuns să cunoască cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu prin acest
devoţional. Vă mulţumesc, domnule Pastor Chris, pentru acest
devoţional motivator. ̶ M. Tupus; Papua Noua Guinee

O înţelegere mai profundă a Cuvântului lui Dumnezeu
Rapsodia Realităţilor mi-a schimbat viaţa complet. Nu m-a ajutat doar
să ajung la o înţelegere mai profundă a Cuvântului lui Dumnezeu, ci a
stârnit în mine foamea după el. Timp de peste 25 de ani am fost bolnav
şi Satan mi-a spus că voi muri din cauza acestei boli. Însă în prima zi în
care am luat contact cu Rapsodia Realităţilor, am fost vindecat complet.
În acea zi, prezenţa Domnului a fost peste mine şi am ştiut că Dumnezeu
a fost cu mine de atunci şi până azi. Trebuie să îi mulţumesc pastorului
Chris pentru această carte care mi-a dat viaţă din nou. ̶ M. Namiga;
Insulele Fiji

Cărți disponibile de la editura
LOVEWORLD
 THE SEVEN SPIRITS OF GOD
 PROPHECY: UNDERSTANDING THE POWER THAT CONTROLS
YOUR FUTURE
 HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK
 PRAYING THE RIGHT WAY
 THE POWER OF TONGUES
 THE GATES OF ZION
 JOIN THIS CHARIOT
 DON’T STOP HERE!
 7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU
 7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO FOR YOU
 WHEN GOD VISITS YOU
 HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT
 NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
 THE HOLY SPIRIT AND YOU
 NONE OF THESE DISEASES
 THE OIL AND THE MANTLE
 YOUR RIGHTS IN CHRIST
 KEEPING YOUR HEALING
 THE PROMISED LAND
 RECREATING YOUR WORLD

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

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:
MAREA BRITANIE:		
Tel.:+44 (0)1708 556 604
nigeria:

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

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

canada:

Tel: +1 647-341-9091

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

ROMÂNIA:

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

