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Introducere

apsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a
ajuns să fie disponibil acum în 850 limbi şi încă mai
numărăm. Ediţia 2017 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.

Bucuraţi‑vă de prezenţa glorioasă a Domnului şi de
victoria Sa, savurând zilnic fragmente din Cuvântul Său!
Dumnezeu să vă binecuvânteze!

			

‑ Pastor Chris Oyakhilome

Imaginea de pe copertă surprinde parteneri entuziaşti ai
Rapsodiei Realităţilor din Armenia.
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MARŢI

Cercetează duhurile
Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să
cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în
lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi (1 Ioan 4:1).

U

nii oameni au întrebat cum pot distinge
profeţii falşi de profeţii adevăraţi sau slujitori
ai Domnului. Este foarte uşor să recunoşti un adevărat
slujitor al lui Dumnezeu. În primul rând, un profet
adevărat sau un autentic slujitor al lui Dumnezeu atrage
oamenii la Tatăl Domnului nostru Isus Cristos şi spre
Cuvântul Lui, nu spre el sau spre alţi dumnezei.
În al doilea rând, el umblă în dragoste. 1 Ioan 4:8
spune: „Cine nu iubeşte nu L‑a cunoscut pe Dumnezeu;
pentru că Dumnezeu este dragoste.” Umblarea în
dragostea lui Dumnezeu este foarte importantă. În
plus, trebuie să existe o consecvenţă a Cuvântului lui
Dumnezeu în gura prorocului. Un adevărat om al lui
Dumnezeu nu se abate de la Cuvântul lui Dumnezeu. El
rămâne lipit de Cuvântul lui Dumnezeu, susţinându‑i în
mod consecvent integritatea. El dovedeşte Cuvântul lui
Dumnezeu mai întâi în viaţa lui.
Alt factor distinctiv al unui slujitor adevărat al
Domnului este faptul că lucrurile pe care le spune se
întâmplă. Acum, există şi cazuri în care acest lucru este
mai greu de stabilit, pentru că, uneori, s‑ar putea ca
un profet, un pastor sau un evanghelist să spună ceva
greşit. O astfel de greşeală ar putea fi determinată de

entuziasmul său excesiv, de anumite aşteptări ale celor
din jur, sau de insuficienta atenţie acordată Duhului
Sfânt. Aceasta, totuşi, nu îl face un profet fals.
De aceea este important ca tu să cunoşti Cuvântul
lui Dumnezeu. O parte a lucrării Duhului Sfânt în viaţa
ta este să te înveţe Cuvântul lui Dumnezeu. Bazează‑te
pe El şi nu vei fi niciodată dezamăgit. „V‑am scris aceste
lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cât
despre voi, ungerea pe care aţi primit‑o de la El rămâne
în voi şi n‑aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după
cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este
adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după
cum v‑‑a învăţat ea” (1 Ioan 2:26‑27).

| Rugăciune
Dragă Tată, Cuvântul Tău este o
lumină pe cărarea mea şi o candelă
pentru picioarele mele. Paşii mei
în viaţă sunt rânduiţi de Tine prin
Cuvântul Tău şi prin Duhul Sfânt.
Sunt poziţionat în locul potrivit, la
timpul potrivit, pentru scopul Tău,
în Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 6:1‑14
Psalmii 56‑59

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 12:22‑34
Judecători 7

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 7:15‑16;
2 Corinteni 11:13‑15
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MIERCURI

El este tot ceea ce îţi trebuie
Căci Acela pe care L‑a trimis Dumnezeu vorbeşte
cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu‑I dă
Duhul cu măsură (Ioan 3:34).

D

in cuvintele lui Isus consemnate în Faptele
apostolilor 1:8, descoperim că sursa
adevăratei puteri este însuşi Duhul Sfânt şi că primindu‑L
pe El, avem acces la acea putere în viaţa noastră: „Ci voi
veţi primi o putere când Se va pogorî Duhul Sfânt peste
voi...” Duhul Sfânt este întruchiparea puterii depline.
Aşa că, dacă El trăieşte în tine, nu mai trebuie să te rogi
să primeşti mai multă putere sau ungere. Duhul Sfânt nu
a venit într‑o anumită măsură pentru a‑ţi oferi o parte
din El, după cum cred unii.
În Vechiul Testament, El cobora doar peste profeţii
lui Dumnezeu, ca Moise, Samson, Samuel, David, Isaia,
etc., precum şi peste preoţii, judecătorii şi regii de
atunci. Dar Biblia spune despre Isus: „Căci Acela pe care
L‑a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu,
pentru că Dumnezeu nu‑I dă Duhul cu măsură” (Ioan
3:34). Domnul Isus a avut în El Duhul Sfânt fără măsură.
Acelaşi Isus, în Ioan 20:21 a spus: „... Cum M‑a
trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” Aceasta
înseamnă că în acelaşi mod în care lui Isus I‑a fost dat
în totalitate Duhul Sfânt, ne‑a fost dat şi nouă; în caz
contrar nu suntem trimişi la fel cum L‑a trimis Tatăl pe
Isus. Aşadar, dacă lui Isus I‑a trebuit plinătatea Duhului

Sfânt pentru a face lucrările la care L‑a trimis Tatăl, iar
El ne‑a trimis în acelaşi fel şi pe noi, atunci de ce am fi
noi trimişi cu o anumită măsură din Duhul Sfânt şi nu cu
plinătatea Lui? Scopul lui Dumnezeu pentru noi, declarat
în Efeseni 3:19, este să fim „plini de toată plinătatea lui
Dumnezeu.”
Duhul Sfânt nu a coborât peste tine aşa cum
proceda în Vechiul Testament cu oamenii lui Dumnezeu.
Ci El a venit să locuiască în tine. El este în tine în toată
gloria, maiestatea, înţelepciunea şi puterea Lui. El este
tot ce ai nevoie pentru o viaţă înălţătoare şi pentru a fi
un succes pentru Isus Cristos.

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc
că Duhul Sfânt a venit să locuiască
în mine. Beneficiez de prezenţa Sa
glorioasă în viaţa mea şi declar că sunt
mai mult decât un simplu om. Trăiesc
în mod natural viaţa supranaturală,
demonstrând gloria, înţelepciunea şi
excelenţa Divinităţii. Sunt lipit în mod
inseparabil de Domnul, aducând
roadele neprihănirii Lui care este în
duhul meu, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Corinteni 3:16; Coloseni 2:9‑10;
Ioan 1:16

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 6:15‑7:6
Psalmii 60‑63

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 12:35‑48
Judecători 8
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JOI

Conştientizează faptul
că El locuieşte în Tine
Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate
veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora
Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia
slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Cristos în
voi, nădejdea slavei (Coloseni 1:26‑27).

Î

n 1 Corinteni 3:16 Biblia spune: „Nu ştiţi că voi
sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui
Dumnezeu locuieşte în voi?” Aici, apostolul Pavel nu
vorbea despre imaginaţii sau fabule, ci despre ceva real:
Tu eşti templul lui Dumnezeu şi Duhul lui Dumnezeu
locuieşte în tine. Cine este acest extraordinar, minunat
Duh Sfânt care este în tine?
În Vechiul Testament, profetul Isaia L‑a descris drept
Îngerul Prezenţei lui Dumnezeu: „În tot ce au suferit, a
suferit împreună cu ei, iar Îngerul Prezenţei Sale i‑a
izbăvit. În dragostea şi în mila Sa El i‑a răscumpărat;
i‑a ridicat şi i‑a purtat în toate zilele din vechime”
(Isaia 63:9, versiunea NTR). Cuvântul „Înger” înseamnă
„Mesager.” Prin urmare, Duhul Sfânt este mesagerul sau
purtătorul prezenţei şi al binecuvântărilor lui Dumnezeu.
El este cel care aduce prezenţa lui Dumnezeu în diferite
locuri. Dumnezeul cel Atotputernic este pe tronul Lui,
dar Duhul Sfânt duce prezenţa şi puterea Lui oriunde
vrea Dumnezeu.
Gândeşte‑te la faptul că purtătorul adevărurilor
eterne trăieşte în tine! Aceasta înseamnă că nu există

nicio înfrângere, nicio frustrare, nicio lipsă, niciun eşec,
ci doar excelenţă şi slavă pe calea ta! Am citit în versetul
tematic: „Cristos în voi, nădejdea slavei.” Cu alte
cuvinte, faptul că Duhul Sfânt locuieşte în tine înseamnă
slavă, excelenţă, tărie, victorie, bucurie pace şi bunăstare
în viaţa ta.
Acum că ştii acest adevăr, afirmă‑l întotdeauna,
deoarece puterea Cuvântului lui Dumnezeu se activează
prin cunoaştere şi prin proclamare. Până când nu ajungi
să trăieşti cu conştientizarea că Isus Cristos locuieşte în
tine prin Duhul Sfânt, vei duce o viaţă obişnuită! Cristos
trăieşte în tine. El trăieşte în duhul tău, în sufletul tău şi
în trupul tău. El trăieşte în fiecare fibră a fiinţei tale, în
fiecare os şi în fiecare celulă din trupul tău. El este viaţa
ta.

| Proclamaţie
Dumnezeu m‑a făcut sediul Său
operativ; de aceea nu sunt un om
obişnuit. Sunt un vas purtător
de Dumnezeu, un deţinător al
adevărurilor veşnice; prin urmare,
pot face toate lucrurile. Cristos în
mine înseamnă slavă, excelenţă şi
victorie în viaţă.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 7:7‑25
Psalmii 64‑67

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 12:49‑59
Judecători 9

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:11;
Ioan 14:17
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VINERI

Moştenitori ai bunăstării
Şi, dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi „sămânţa” lui
Avraam, moştenitori prin făgăduinţă (Galateni 3:29).

D

acă fiind creştin te‑ai rugat: „O, Doamne, fă‑mă
prosper,” atunci te‑ai rugat greşit, pentru că, în
ceea ce Îl priveşte pe Dumnezeu, bunăstarea noastră este
un fapt deja stabilit. În Isus Cristos suntem moştenitori ai
bunăstării. Este ca şi cum te‑ai ruga ca Dumnezeu să te
facă o fiinţă umană. Nu aşa se pune problema! După cum
ţi‑a fost transferată în duh neprihănirea lui Dumnezeu
atunci când te‑ai născut din nou, tot aşa ţi s‑au transferat
în duh atât bunăstare cât şi măreţie.
2 Corinteni 8:9 spune: „Căci cunoaşteţi harul
Domnului nostru Isus Cristos. El, măcar că era bogat, S‑a
făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să
vă îmbogăţiţi.” Ce înseamnă aceasta? Mai întâi, înţelege
că Isus niciodată nu a fost sărac din punct de vedere
spiritual. Aşa că, versetul de mai sus vorbeşte despre
binecuvântări financiare şi materiale. Isus a devenit sărac
pentru binele tău, pentru ca tu să poţi moşteni belşugul.
Gândeşte‑te la aceasta: Dumnezeu a pus păcatele
noastre pe seama lui Isus pe cruce şi ne‑a conferit
neprihănirea Sa la învierea Lui. În Cristos, tu te‑ai născut cu
statutul de moştenitor al Său. Toate bogăţiile şi resursele
lui Dumnezeu îţi aparţin, pentru că eşti moştenitorul Lui.
Biblia spune că argintul, aurul, pietrele preţioase şi toată
lumea Îi aparţin Domnului: „Al meu este argintul şi al

Meu este aurul, zice Domnul oştirilor” (Hagai 2:8). „Ale
Mele sunt toate vieţuitoarele pădurii şi vitele de pe o mie
de dealuri. Eu cunosc toate înaripatele munţilor, şi toate
făpturile câmpiei sunt ale Mele... căci a Mea este lumea
cu tot ce cuprinde ea” (Psalmul 50:10‑12, versiunea NTR).
Aşa că, în calitate de moştenitor al lui Dumnezeu
şi comoştenitor cu Cristos (Romani 8:17), argintul, aurul,
turmele de pe o mie de dealuri, lumea cu tot ce cuprinde
ea, toate acestea îţi aparţin ţie în aceeaşi măsură în care
Îi aparţin lui Cristos. Nu este de mirare că Biblia spune:
„toate lucrurile sunt ale voastre” (1 Corinteni 3:21).
Priveşte‑te în această lumină, pentru că aceasta este
adevărul despre bunăstarea ta.
Nu considera că locul tău de muncă sau afacerea
ta reprezintă sursa ta de existenţă, ci un mijloc de a‑i
binecuvânta pe ceilalţi. Refuză sărăcia, boala şi orice nu
este în concordanţă cu realităţile vieţii din Dumnezeu şi
trăieşte o viaţă plină de bucurie şi de bunăstare în fiecare
zi.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
măreaţa moştenire pe care mi‑ai
dat‑o în Cristos. Niciodată nu voi
fi falit în viaţa mea. Voi umbla în
abundenţă, în sănătate şi în succes
toate zilele mele, pentru că aceasta
este dorinţa Ta pentru mine. Îţi
mulţumesc pentru această onoare
deosebită, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 1:11; Coloseni 1:12;
1 Corinteni 3:21‑22

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 8:1‑17
Psalmii 68‑69

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 13:1‑9
Judecători 10
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SÂMBĂTĂ

Să câştigăm lumea
pentru Cristos
Duceţi‑vă şi faceţi ucenici din toate neamurile,
botezându‑i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh. Şi învăţaţi‑i să păzească tot ce v‑am poruncit. Şi
iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul
veacului. Amin (Matei 28:19‑20).

N

u este un mandat mai înalt decât cel pe care
ni l‑a dat Isus Cristos de a duce Evanghelia
în lumea fiecărui om. El ne‑a poruncit să mergem
şi să vorbim în Numele Lui. Ce onoare! Noi suntem
ambasadorii Lui, trimişi să facem ucenici din toate
neamurile şi să le arătăm cum să trăiască. Atunci
când El a zis: „Duceţi‑vă şi faceţi ucenici din toate
neamurile,” El nu S‑a referit doar la ţări. Cuvântul
„neamuri (sau naţiuni)” provine din traducerea din
original a termenului grecesc „ethnos” care înseamnă
grup de oameni care împărtăşesc interese comune.
Pentru tine, cei din „ethnos” sunt oameni cu care
ai un interes comun, poate prin intermediul meseriei,
al afacerii sau chiar al limbajului. Dacă eşti profesor,
de exemplu, colegii tăi profesori sunt cei din lumea
ta pe care trebuie să‑i câştigi pentru Cristos. Dacă
eşti politician, fii vocea lui Dumnezeu pentru ceilalţi
politicieni şi câştigă‑i pentru Cristos. Fii un martor
eficient în lumea ta.
Acesta este mandatul pentru fiecare credincios,
nu doar pentru pastori, proroci şi evanghelişti. Isus a

spus: „Duceţi‑vă şi faceţi ucenici din toate neamurile…”
Acestea au fost cuvintele Lui la despărţire, porunca Lui
finală dată Bisericii. Trebuie să luăm acest lucru în serios.
Cultivă‑ţi o motivaţie interioară, o pasiune arzătoare de
a vesti Evanghelia şi de a‑i pregăti pe toţi cei din jurul
tău pentru apropiata venire a Domnului. S‑ar putea să
fii ultima sau singura lor speranţă de a auzi şi a primi
Evanghelia. Să profităm de orice oportunitate pentru a
câştiga suflete şi haidem împreună să câştigăm lumea
pentru Cristos!

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai
rânduit să predic bogăţiile nepătrunse
ale lui Cristos. Recunosc că am fost
însărcinat cu responsabilitatea
de a le împărtăşi viaţa şi puterea
lui Dumnezeu celor pierduţi şi
îndureraţi din această lume. Lumina
Evangheliei slavei străluceşte intens
în viaţa lor, distrugând cătuşele
întunericului. Mulţi sunt strămutaţi
din robia întunericului în Împărăţia Ta
glorioasă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 1:16; 2 Corinteni 3:6;
Faptele apostolilor 26:16‑18

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 8:18‑39
Psalmii 70‑73

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 13:10‑21
Judecători 11
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DUMINICĂ

Deţinători ai puterii Lui
Dar Isus a răspuns: „S‑a atins cineva de Mine, căci am
simţit că a ieşit din Mine o putere” (Luca 8:46).

Î

n Faptele apostolilor 19:11‑12, Biblia ne spune:
„Şi Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite
prin mâinile lui Pavel; până acolo că peste cei bolnavi
se puneau basmale sau şorţuri care fuseseră atinse de
trupul lui, şi‑i lăsau bolile şi ieşeau din ei duhurile rele.”
Deşi batistele purtau ungerea, ele nu se puteau mişca
singure. A trebuit ca acestea să fie duse acolo unde erau
oamenii bolnavi şi să fie aşezate peste ei. La contactul cu
bolnavii, aveau loc minuni: „şi‑i lăsau bolile şi ieşeau din
ei duhurile rele.”
Dacă batistele sau şorţurile, care nu au
inteligenţă, au putut face aşa lucruri mari datorită
ungerii aplicate temporar peste ele, trupul uman,
care este creat pentru a primi şi a găzdui puterea lui
Dumnezeu, va face mult mai multe. Cu nivelul ridicat
de inteligenţă şi cu abilităţile Lui de comunicare şi de
mişcare, Duhul Sfânt locuieşte în corpul uman care
devine centrul operativ mobil al lui Dumnezeu pentru
a ridica poveri, pentru a distruge orice jug şi pentru a
eradica total bolile, afecţiunile şi infirmităţile. Slavă lui
Dumnezeu!
În Faptele apostolilor 5:14‑16, în timp ce Petru
mergea pe străzile Ierusalimului, oamenii aduceau
bolnavii în calea sa pentru ca umbra lui să treacă peste

ei. Puterea şi curgerea Duhului Sfânt se pot recunoaşte.
Petru nu a trebuit să invite oamenii la umbra lui.
Oamenii au recunoscut prezenţa Duhului Sfânt în el
atunci când au văzut rezultatele supranaturale pe care
le producea.
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Suntem plini de
putere şi de virtute, deoarece avem Duhul Sfânt! Prin
noi, Dumnezeu Îşi transmite şi Îşi transportă puterea
unde vrea. Atunci când ne punem mâinile peste cineva
sau doar le întindem, are loc o efuziune de virtute
divină. Atunci când rostim Cuvântul lui Dumnezeu, are
loc o revărsare de putere şi de har. Noi eliberăm slavă,
pentru că suntem vase purtătoare de Dumnezeu:
„Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut,
pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la
Dumnezeu, şi nu de la noi” (2 Corinteni 4:7). Aleluia!

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc
pentru puterea Duhului Sfânt
care rezidă şi operează pe deplin
în mine. Atunci când ajung
undeva, poverile sunt ridicate
şi orice jug este zdrobit. Sunt
un vas purtător de Dumnezeu
şi un distribuitor de adevăruri
veşnice. Binecuvântat să fie
Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 10:27;
Marcu 5:27‑30

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 9:1‑29
Psalmii 74‑77

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 13:22‑30
Judecători 12

7

LUNI

Trimis în Numele Lui
Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care‑L va trimite
Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va
aduce aminte de tot ce v‑am spus Eu (Ioan 14:26).

V

ersetul tematic arată că Duhul Sfânt a fost
trimis de Tatăl în Numele Domnului Isus.
Duhul Sfânt nu a venit pe cont propriu. Însăşi titulatura
„Duhul Sfânt” descrie Persoana şi caracterul Lui.
Atunci când chemi Numele lui „Isus,” Duhul
Sfânt răspunde şi intră în acţiune. El nu ar fi avut
dreptul să acţioneze pe pământ la anvergura actuală,
dacă n‑ar fi venit în Numele cuiva care avea dreptul
asupra întregului pământ. Isus a cumpărat lumea
întreagă (Matei 13:44). El este numit Fiul Omului şi
Fiul lui Dumnezeu; El este sută la sută om şi sută la
sută Dumnezeu. El este Cel care are drept asupra lumii
întregi. El este Sămânţa lui Avraam şi moştenitorul
tuturor lucrurilor (Evrei 1:2).
Astăzi, Duhul Sfânt Îi ţine locul Domnului Isus pe
pământ. El este aici pentru a face tot ceea ce a făcut
Isus. El nu este mai puţin puternic decât Isus. De fapt,
El este Cel care L‑a împuternicit pe Isus. Biblia spune
în Faptele apostolilor 10:38: „Cum Dumnezeu L‑a uns
cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care
umbla din loc în loc, făcea bine şi îi vindeca pe toţi cei
care erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu
El.” El era Puterea!

Acum, Isus S‑a înălţat la ceruri, dar Duhul Sfânt
este aici cu noi, pentru a ne ajuta să revendicăm tot
ceea ce Îi aparţine lui Isus şi să trăim triumfători
spre slava lui Dumnezeu, împlinindu‑ne chemarea
şi destinul în Cristos. Noi suntem moştenitorii lui
Dumnezeu şi comoştenitori cu Cristos (Romani 8:17).
În 1 Corinteni 2:12, Biblia spune: „Şi noi n‑am primit
duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu,
ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le‑a dat
Dumnezeu…” Duhul Sfânt pe care L‑am primit deţine
întreaga lume. El este aici în Numele Seminţei lui
Avraam, adică în Numele lui Isus.
Aminteşte‑ţi, Dumnezeul cel Atotputernic
i‑a promis întreaga lume lui Avraam şi seminţei Lui
(Romani 4:13). Biblia spune ca Sămânţa lui Avraam
este Cristos (Galateni 3:16); aşadar, dacă Îi aparţii lui
Cristos, eşti sămânţa lui Avraam şi prin urmare, eşti
moştenitor conform promisiunii (Galateni 3:29).

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
privilegiul de a face uz de Numele
lui Isus şi de a trăi în el. Sunt
întotdeauna încredinţat că primesc
răspunsuri, ştiind că Duhul Sfânt
acţionează imediat în favoarea
mea! Îţi mulţumesc pentru
această minunată binecuvântare,
în Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 9:30‑10:21
Psalmul 78

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 13:31‑35
Judecători 13‑14

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 28:19;
Ioan 14:16‑19

ZIUA INTERNAŢIONALĂ

LUI
A TINERETU

Z

iua Internaţională a Tineretului se celebrează anual pe data
de 12 august. Este o zi marcată în calendarul Naţiunilor
Unite pentru a recunoaşte contribuţiile şi eforturile tinerilor la
dezvoltarea internaţională şi pentru a sublinia participarea lor
la avansarea socio‑culturală, politică şi economică a lumii.
Anul trecut, prin eforturile partenerilor TeeVo, care au organizat
numeroase forumuri pentru a‑i câştiga pe tineri cu Evanghelia
lui Isus Cristos, sute de mii de tineri au primit exemplare gratuite
ale Rapsodiei Realităţilor pentru tineri (TeeVo) cu ocazia Zilei
Internaţionale a Tineretului.
Anul acesta ne oferă o altă mare oportunitate pentru a realiza un
impact divin în viaţa tinerilor din lumea întreagă.
Haidem să promovăm cultura lui Dumnezeu în rândurile lor.
Participă la această campanie glorioasă pentru a inspira tinerii să
facă mari isprăvi la standardele Cuvântului lui Dumnezeu.
Pentru mai multe detalii legate de această campanie, te rugăm
să apelezi următoarele numere de telefon:
+234‑802‑478‑9758 (NIG), +27 73 658 9272 (SA), +44 2070
180 719 (UK), +1 281 759 5111 (USA), +1 416 746 5080 (CAN),
+23 324 283 2840 (Ghana), sau să trimiţi un email la adresa
info@teevotogo.org

N O T E
NOTE
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MARŢI

Prezenţa Lui glorioasă în noi
… Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la
sfârşitul veacului (Matei 28:20).

L

a un moment dat, Moise I‑a făcut o cerere lui
Dumnezeu. El a spus: „… Dacă nu mergi Tu
însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici” (Exod 33:15).
Ca urmare a acestor cuvinte, sunt mulţi oameni care şi
astăzi se roagă la fel: „Doamne, dacă prezenţa Ta nu mă
însoţeşte, eu nu mă mişc de aici.” Trebuie să înţelegi însă
că Vechiul Testament reprezenta o dispensaţie diferită
faţă de Noul Testament. În acele vremuri, Isus încă nu
venise; aşa că ei nu puteau beneficia de privilegiul de
care ne bucurăm noi astăzi şi anume: prezenţa Lui
glorioasă „în” noi.
Atunci când Isus a venit, evreii s‑au bucurat de
revelarea lui „Emanuel,” care înseamnă „Dumnezeu este
cu noi.” Ce binecuvântare a fost pentru ei în zilele când
Isus mergea pe străzile Galileii, ale Nazaretului şi ale
Capernaumului! Dumnezeul cel Atotputernic locuia în
Isus şi era cu ei! O, ce zile! Isus a fost Cuvântul întrupat.
Însă astăzi, revelaţia prezenţei lui Dumnezeu a
depăşit semnificaţia numelui „Emanuel.” Dumnezeu nu
numai că este cu noi sau printre noi, ci locuieşte în noi
prin Duhul Sfânt. Biblia spune că acesta a fost o taină
ascunsă faţă de generaţiile trecute, dar acum le‑a fost
descoperită sfinţilor lui Dumnezeu: „cărora Dumnezeu
a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei

tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Cristos în voi,
nădejdea slavei” (Coloseni 1:27).
Cristos în tine este mai mare decât ceea ce
înseamnă „Emanuel!” Isus a venit, S‑a jertfit, a fost
îngropat, a înviat şi S‑a înălţat la ceruri. Acum este aşezat
în locurile cereşti (Efeseni 2:6), dar prin Duhul Sfânt, El
trăieşte în inimile noastre. Astfel avem acces la prezenţa
Lui divină douăzeci şi patru de ore pe zi!
În Matei 28:20, El a zis: „… Şi iată că eu sunt cu
voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” El trăieşte
în noi, în fiecare fibră şi în fiecare os din fiinţa noastră.
Vorbind despre Duhul Sfânt în Ioan 14:17, Isus a spus:
„… căci rămâne cu voi şi va fi în voi.” El a fost cu ei
atunci când a umblat pe străzi şi a făcut minuni mari şi
puternice, dar acum El trăieşte în tine. Prin urmare, te
poţi bucura de slava prezenţei Lui, învăluit în dragostea
Lui şi inundat de harul şi de înţelepciunea Lui, pe măsură
ce descoperi şi celebrezi victoriile veşnice pe care le‑a
câştigat pentru tine.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că
prezenţa Ta divină în mine mă face
mai mult decât un simplu om. Sunt
în uniune cu Duhul Sfânt şi trăiesc
dincolo de limitările tărâmului
uman. Îţi mulţumesc pentru
dragostea Ta, pentru harul Tău,
pentru îndurările Tale şi pentru
bunătatea Ta de care mă bucur
din belşug astăzi şi întotdeauna, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 1:8; Romani 8:11;
2 Corinteni 6:16

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 11:1‑24
Psalmii 79‑81

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 14:1‑14
Judecători 15‑16
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MIERCURI

Deschide‑ţi duhul pentru
Cuvântul lui Dumnezeu
Isus i‑a răspuns: „Este scris: «Omul nu va trăi numai
cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu»” (Luca 4:4).

D

umnezeu ne‑a dat Cuvântul Lui pentru a trăi
prin el. Cuvântul Său nu este doar o relatare a
istoriei şi a profeţiei, ci o revelare a voii Sale, a naturii, a
caracterului şi a scopului Lui etern pentru om. Cuvântul
Lui este plin de putere şi are abilitatea inerentă de a
produce mesajul pe care îl poartă.
Prin urmare, cunoaşterea şi înţelegerea
Cuvântului lui Dumnezeu este imperativă în relaţia
ta cu El. Atunci când studiezi şi înţelegi Cuvântul lui
Dumnezeu, nu te vei îndoi de eficacitatea lui. Nu te vei
întreba dacă este voia Lui ca tu să fii prosper, sănătos
şi un succes în viaţă; ci pur şi simplu te vei aştepta ca
acest Cuvânt al lui Dumnezeu să producă rezultate în
viaţa ta.
Atunci când meditezi asupra Cuvântului lui
Dumnezeu, el intră în sistemul tău pentru a corecta
orice anomalie în viaţa ta şi în trupul tău fizic, indiferent
că este vorba despre o tumoare, despre o malformaţie
la inimă, sau despre orice altceva.
Dumnezeu a spus: „… Tot aşa şi Cuvântul
Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine
fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile
Mele” (Isaia 55:11). Învaţă să primeşti Cuvântul lui
Dumnezeu şi să răspunzi din duhul tău, demonstrând

o credinţă neclintită în puterea şi în abilitatea lui de a
te transforma. Răspunsul tău la Cuvântul lui Dumnezeu
este rostirea credinţei tale.
Indiferent cu ce te confrunţi: cu boală, cu faliment,
cu recesiune economică, cu probleme conjugale, etc.,
Cuvântul lui Dumnezeu este soluţia. Odată ce localizezi
Cuvântul lui Dumnezeu în acel domeniu, ai răspunsul.
Cheia într‑o viaţă de frumuseţe, de glorie, de odihnă,
de succes, de sănătate şi de bunăstare constă în trăirea
prin Cuvântul lui Dumnezeu. Deschide‑ţi duhul faţă de
Cuvântul lui Dumnezeu, care îţi ajustează viaţa şi te
ajută să progresezi mereu, din slavă în slavă.

| Proclamaţie
Trăiesc
prin
Cuvântul
lui
Dumnezeu; prin urmare, înfloresc
ca finicul, sunt sădit pe malul apei
şi orice fac prosperă. Avansez din
slavă în slavă pentru că trăiesc în
Cuvântul Domnului. Binecuvântat
să fie Dumnezeu!

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 11:25‑36
Psalmii 82‑84

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 14:15‑24
Judecători 17

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 4:12; Matei 24:35;
Luca 21:32‑33
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JOI

Nu cerşi în Numele Lui
Deci noi suntem ambasadori ai lui Cristos şi, ca şi
cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm,
în Numele lui Cristos, împăcaţi‑vă cu Dumnezeu
(2 Corinteni 5:20, versiunea NTR).

C

uvântul lui Dumnezeu ne descrie ca fiind
„ambasadori ai lui Dumnezeu.” Aceasta
înseamnă că suntem numiţi oficial reprezentanţii Săi
legali pe pământ. Ni s-a dat împuternicirea legală de
a face uz de Numele lui Isus. Acţionăm în Numele Lui.
Atunci când afirmăm sau decretăm ceva în Numele
lui Isus, este ca şi cum Isus însuşi ar vorbi. Noi vorbim
pentru El, sau vorbim în locul Lui, atunci când utilizăm
Numele Lui.
Unii oameni tind să cerşească în acel Nume, iar
acest lucru este greşit. Cum poţi cerşi folosind cel mai
mare şi mai puternic nume care există? Numele lui Isus
este cel mai mare nume din tot universul, deoarece Îi
aparţine Celui care are toată puterea şi autoritatea. Şi
El ţi-a dat Numele Lui prin care să trăieşti.
Citeşte observaţia lui Pavel din versetul din
Filipeni 2:9-10 în descrierea Numelui Lui: „De aceea şi
Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele
care este mai presus de orice nume; pentru ca, în
Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor
din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ.” Nu cerşi
folosind acel Nume sau în acel Nume, ci decretează.

Aminteşte-ţi ce a făcut Petru în acel Nume în
Faptele apostolilor capitolul 3. El l-a întrebuinţat ca
instrument împotriva infirmităţii şi a paraliziei. El a
privit un om care era paralizat din naştere şi a spus: „…
Argint şi aur n-am; dar ce am, îţi dau: în Numele lui
Isus Cristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!” (Faptele
apostolilor 3:6). Aceasta nu era o rugăciune; Petru nu
i-a cerut lui Dumnezeu să îl vindece pe acel om. Ci el a
făcut uz de Numele lui Isus ca de un instrument legal.
Atunci când decretezi uzând de Numele lui Isus ca
de un instrument legislativ, El va face ca ceea ce ceri să
se întâmple (Ioan 14:14). Fă uz de Numele Lui pentru a
pune diavolul şi cohortele lui sub picioarele tale – acolo
unde le este locul (Luca 10:19). Utilizează Numele Lui
pentru a te stabili în viaţa triumfătoare, în succes pe
toate planurile, în sănătate, în bunăstare şi în bucurie.
Întrebuinţează-l pentru a-ţi face viaţa glorioasă!

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că
mi‑ai dat împuternicirea legală
de a face uz de Numele lui Isus.
Valorific
instrumentul
acesta
minunat pentru a învinge diavolul,
demonii lui, păcatul, boala şi
moartea! Circumstanţele vieţii se
conformează să lucreze spre binele
meu, în Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 12:1‑16
Psalmii 85‑88

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 14:25‑35
Judecători 18

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 14:13; Filipeni 2:9;
Faptele apostolilor 3:16
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VINERI

Biserica: plină de
glorie şi de putere
Întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui,
pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie
(Coloseni 1:11).

V

ersetul tematic face parte din rugăciunea
Duhului Sfânt prin Apostolul Pavel pentru
Biserică. Şi, din moment ce este rugăciunea Duhului
Sfânt, înseamnă că a primit deja răspuns. Prin urmare, ar
fi greşit să te mai rogi: „Doamne, întăreşte-mă cu toată
puterea”; mai degrabă, declară că ai fost întărit de Duhul
Sfânt, nu cu ceva putere, ci cu toată puterea, în omul
dinăuntru. Aceasta arată cât de puternici suntem noi,
creştinii. Noi suntem înzestraţi cu abilitatea de a face
miracole. Binecuvântat să fie Dumnezeu!
Acum, dacă pasajul s-ar fi referit la Arhanghelul
Mihail şi la modul în care a fost întărit cu toată puterea,
cineva ar putea spune: „Doamne, e ceva minunat! Este
un înger măreţ!” Însă versetul se referă la noi, la Biserică
– la mine şi la tine. Noi am fost întăriţi cu toată puterea;
cu alte cuvinte, nu avem limite în lucrurile pe care le
putem face. Nimic nu ne este imposibil; noi nu putem
fi învinşi.
Chiar şi atunci când ne confruntăm cu diferite
teste, încercări şi persecuţii, noi suntem plini de
îndrăzneală pentru Evanghelie. În noi există atât tăria
de a îndura şi de a învinge toate împotrivirile, cât şi
aceea de a aduce toate binecuvântările de care avem

nevoie dinăuntrul nostru la suprafaţă. Noi suntem plini
de bucurie, indiferent de condiţia fizică sau de mediul în
care ne aflăm.
Aceasta este Biserica lui Isus Cristos; nu există
slăbiciune în ea. Este o Biserică slăvită, care cântă,
triumfă şi înfloreşte, fiind plină de glorie şi de putere.
Aleluia!

| Proclamaţie
Sunt întărit cu putere în omul
dinăuntru prin Duhul Sfânt. Pot
face toate lucrurile şi pot schimba
circumstanţele vieţii mele pentru
a se conforma la voia desăvârşită
a lui Dumnezeu pentru mine, prin
puterea Lui care acţionează intens
în mine. Aleluia!

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani
12:17‑13:14
Psalmul 89

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 15:1‑10
Judecători 19

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 3:20;
1 Ioan 4:4
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SÂMBĂTĂ

Născut în libertate
Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă.
Cele vechi s‑au dus: iată că toate lucrurile s‑au făcut noi
(2 Corinteni 5:17).

E

xistă unii creştini care nu cunosc adevărurile
superioare din Cuvântul lui Dumnezeu şi încă
mai păstrează o mentalitate a „eliberării”: aceea de a
dori întotdeauna să fie eliberaţi de sub o formă sau alta
de robie. Chiar şi cântecele pe care le cântă reflectă lipsa
lor de înţelegere a identităţii creştinului. De fapt, creştinii
nu au nevoie de eliberare.
Este important să avem o înţelegere corectă a
terminologiei folosite în epistole cu referire la mântuirea şi
la eliberarea noastră, a tuturor. Isus Cristos, prin jertfa Lui în
locul nostru, a plătit preţul ca întreaga lume să fie mântuită
şi eliberată. Când a murit, El a murit pentru toată lumea;
pentru fiecare dintre noi. Iar când Dumnezeu L-a înviat din
morţi, L-a înviat pentru noi toţi.
Prin urmare, fiecare dintre noi a fost înviat împreună
cu Cristos, însă aceasta este partea legală a mântuirii, de
drept. Nu devine o experienţă vitală, de facto, decât pentru
cei care, în concordanţă cu Romani 10:9, proclamă Domnia
lui Isus în viaţa lor. În acel moment, eşti născut din nou şi
eşti strămutat în Împărăţia Luminii. Astfel devii un copil al lui
Dumnezeu. Acesta este creştinul. Isus nu te-a „eliberat.” Tu
ai fost născut o făptură nouă. Tu eşti o creaţie nouă, lipsită
de trecut, născut în prezenţa lui Dumnezeu şi în neprihănire!

Iacov 1:18 spune: „El, de bunăvoia Lui, ne-a născut
prin Cuvântul adevărului...” Dumnezeu ne-a născut prin
Cuvântul Lui. Dacă această parte este adevărată (şi chiar
este), cum ar fi putut El naşte oameni care încă se află sub
robia şi constrângerea lui Satan? Aşa ceva nu ar avea sens.
Află cine eşti. Tu ai fost născut în libertate, în libertatea de a-I
sluji lui Dumnezeu, în libertatea de a te bucura de viaţa ta în
El şi de a fi tot ce te-a chemat El să fii. Tu îi eşti superior lui
Satan şi, prin urmare, niciodată nu ai putea fi înrobit de el.
Acceptă acest adevăr şi luptele tale se vor sfârşi.
În toată lucrarea lui Isus, El nu a avut niciodată nevoie
să fie eliberat sau izbăvit de cel rău ori de vreo altă problemă;
Biblia spune că aşa cum este El suntem şi noi în această lume
(1 Ioan 4:17). Iar în Faptele apostolilor 17:28 mai spune: „în
El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa...” Tu eşti protejat complet de
Satan şi de planurile lui şi, prin urmare, nu ai nevoie de nici un
tip de eliberare. Acesta este adevărul superior şi aceasta este
revelaţia prin care ar trebui să trăieşti.

| Rugăciune
Sunt o creaţie nouă în Isus Cristos.
M‑am născut din nou în libertatea
slavei fiilor lui Dumnezeu! Mă
bucur de viaţa mea în Cristos,
fiind binecuvântat din plin în toate
lucrurile. Umblu în favoare, în
sănătate divină şi în bunăstare în
fiecare zi din viaţa mea, în Numele
lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 14:1‑15:4
Psalmii 90‑93

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 15:11‑19
Judecători 20

STUDIU SUPLIMENTAR

Romani 8:1‑2; Coloseni 1:12‑13;
Galateni 5:1
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DUMINICĂ

El ne‑a dat neprihănirea Lui
Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care
o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă,
după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin
credinţă” (Romani 1:17).

M

ajoritatea religiilor lumii insistă asupra
eforturilor omului de a obţine neprihănirea.
Oamenii au căutat neprihănirea lui Dumnezeu, încercând
din răsputeri să devină neprihăniţi. Din nefericire, chiar
şi printre creştini există oameni care încă se zbat să fie
neprihăniţi, crezând că dacă vor deveni „mai neprihăniţi,”
Dumnezeu le va asculta rugăciunile.
Neprihănirea lui Dumnezeu nu ne este revelată
decât în Evanghelie, iar mesajul este că El ne-a dat nouă
neprihănirea Lui, pentru că noi nu eram capabili de a o
obţine prin propriile eforturi. Evanghelia este vestea bună,
iar ceea ce vrea să spună, pe scurt, este că tu nu ai putea fi
neprihănit prin faptele tale, indiferent cât de mult ai încerca.
Prin urmare, Dumnezeu ţi-a dat neprihănirea Lui în dar. Tot
ce trebuie să faci este să accepţi neprihănirea Lui, iar aceasta
va fi în sufletul tău şi vei putea trăi în conformitate cu ea.
Faptul că Dumnezeu ţi-a dat neprihănirea Lui este un
adevăr eliberator. Darurile şi chemarea lui Dumnezeu sunt
făcute fără părere de rău (Roman 11:29). De asemenea, nu
sunt ceva ce poţi îmbunătăţi, deoarece sunt perfecte; este
vorba despre neprihănirea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă
că tu nu vei putea vreodată să fii „mai neprihănit” decât eşti

deja. Prin neprihănirea primită de la El, poţi sta drept înaintea
Lui acum şi întotdeauna, fără să îţi fie ruşine. Ce realitate
uimitoare!
Acesta este Evanghelia lui Isus Cristos. În Romani 3:24,
Biblia spune: „Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin
harul Său, prin răscumpărarea care este în Cristos Isus.”
Noi am fost declaraţi neprihăniţi prin harul Său; noi am fost
achitaţi prin harul Lui. Am fost eliberaţi de toate acuzările. În
2 Corinteni 5:21, citim: „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat,
El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui
Dumnezeu în El.”
Isus a luat locul nostru în păcat şi ne-a dat în schimb
neprihănirea Lui. Prin urmare, noi suntem neprihănirea lui
Dumnezeu în Isus Cristos. Noi suntem la fel de neprihăniţi ca
Isus, iar aceasta nu este decât lucrarea lui Dumnezeu: „Pentru
ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa
fel, încât să fie neprihănit, şi totuşi să-l socotească neprihănit
pe cel ce crede în Isus” (Romani 3:26). Binecuvântat să fie
Dumnezeu!

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată drag, că mi‑ai
transferat neprihănirea Ta în duhul
meu! Mă bucur, ştiind că acum stau
îndreptăţit pe deplin în prezenţa
Ta. Îţi mulţumesc că m‑ai adus
în viaţa veşnică, unde domnesc
cu Cristos pentru totdeauna, în
Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 15:5‑13
Psalmii 94‑98

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 15:20‑32
Judecători 21

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 53:10‑11;
Romani 5:17
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LUNI

El a revărsat dragostea
Lui peste tine
Vedeţi ce fel de dragoste ne‑a dat Tatăl, ca să fim
chemaţi fiii lui Dumnezeu; din această cauză lumea
nu ne cunoaşte, pentru că nu l‑a cunoscut nici pe El
(1 Ioan 3:1, versiunea Fidela).

E

xpresia „ce dragoste ne-a dat” din versetul
tematic exprimă abundenţa dragostei Tatălui.
Aşadar, o altă variantă a textului ar spune: „Vedeţi ce
dragoste abundentă ne-a arătat Tatăl...”
Aşa ne-a iubit Dumnezeu pe noi – cu o dragoste
veşnică, nelimitată. Gândeşte-te la aceasta: noi, care nici
nu ar fi trebuit să Îl cunoaştem pe Dumnezeu, care nu
ar fi trebuit să ne apropiem de El, prin dragostea superabundentă pe care ne-a arătat-o, suntem acceptaţi de
El. Acum, noi suntem numiţi fii ai lui Dumnezeu. Aceasta
este o realitate uimitoare. Biblia spune în versetul
următor: „Preaiubiţilor, acum suntem fiii lui Dumnezeu
şi nu s-a arătat încă ce vom fi, dar ştim că atunci când El
Se va arăta, vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl vom vedea
aşa cum este” (1 Ioan 3:2).
Observă că nu spune că vom deveni fii ai lui
Dumnezeu când vom ajunge în cer; nu este o chestiune
care aparţine viitorului; noi suntem copii ai lui Dumnezeu
ACUM! Cu toate că, în exterior, noi nu părem aşa, cu
siguranţă atunci când va veni El, vom şi arăta la fel ca
El. Însă de pe acum, cum este El, aşa suntem şi noi în
lumea aceasta (1 Ioan 4:17). Aşa cum Isus este iubit de

Dumnezeu, suntem şi noi. Tatăl te iubeşte la fel de mult
ca pe Isus (Ioan 17:23).
Dragostea Tatălui îţi este asigurată; beneficiază
de dragostea Lui veşnică pentru tine. El te iubeşte ca
şi cum ai fi singurul om de pe pământ! Dragostea Lui
pentru tine nu este doar nelimitată, ci şi necondiţionată.
Biblia spune: „Şi dragostea stă nu în faptul că noi L-am
iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi
şi L-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru
păcatele noastre” (1 Ioan 4:10). Aşadar, în mod clar, El
Şi-a demonstrat dragostea nelimitată pentru noi, chiar
şi atunci când noi ne aflam în păcat. Ai încredere în acea
dragoste, deoarece a fost turnată peste tine din belşug.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că
Ţi‑ai revărsat dragostea peste
mine din belşug şi mi‑ai dat tot
ce priveşte viaţa şi evlavia. Pot
declara cu îndrăzneală că am fost
acceptat în rândul celor preaiubiţi
şi am fost binecuvântat cu toate
binecuvântările
duhovniceşti
în locurile cereşti în Cristos, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 3:1; Romani 5:8;
Ioan 3:16

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 15:14‑33
Psalmii 99‑101

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 16:1‑12
Rut 1‑2

CONFERINŢA

INTERNAŢIONALĂ A PASTORILOR
ŞI A PARTENERILOR

P

regăteşte‑te pentru un răstimp de împrospătare,
inspiraţie şi revigorare divină în cadrul celui mai
mare eveniment anual al misiunii globale a naţiunii
BLW (Credincioşii din Lumea Dragostei, n.tr.), Conferinţa
Internaţională a pastorilor şi a partenerilor programată
pentru luna noiembrie în Lagos, Nigeria.
Conferinţa de anul acesta va cuprinde:
• Sesiuni pline de ungere de predicare a Cuvântului
Domnului cu omul lui Dumnezeu şi cu alţi slujitori puternici
ai lui Dumnezeu care le vor împărtăşi delegaţilor har tot mai
mare pentru lucrare.
• Expoziţia LoveWorld (Lumea Dragostei, n.tr.), unde
delegaţii vor putea vedea impactul global al misiunii noastre
în anul 2017.
• Arhivele LoveWorld, unde pastorii şi partenerii vor
urmări fazele de dezvoltare a naţiunii BLW.
• Premiile LoveWorld, unde delegaţii vor primi
distincţii pentru angajamentul lor excepţional de parteneriat
în anul 2017.
• Premiile Internaţionale LoveWorld de Muzică şi
Artă în cadrul cărora se va recunoaşte creativitatea… şi
multe altele!
Nu rata acest eveniment!
Pentru mai multe informaţii despre modul de
înregistrare, vizitează site‑ul www.ippconline.com
Notă: participarea este pe bază de invitaţie.

N O T E
NOTE

15
MARŢI

Viaţă în Cuvântul lui Dumnezeu
Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să‑ţi dea
înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în
Cristos Isus (2 Timotei 3:15).

C

uvântul lui Dumnezeu este necesar pentru
creştere şi dezvoltare spirituală. Ai nevoie de
el pentru a te bucura de viaţa echilibrată de victorie
neîntreruptă pe care ai primit-o în Cristos. De ce? Pentru
că tu ai fost creat prin Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce
înseamnă că el este viaţa ta; este sursa ta, iar fiecare
fiinţă vie trebuie să fie conectată la o sursă pentru a
supravieţui. Trupul omului a fost făcut din pământ, aşa
că omul trebuie să se hrănească cu ce creşte din pământ
pentru a supravieţui.
Însă omul este un duh, iar duhul omului nu a
fost făcut din pământ; duhul omului a venit din Duhul
lui Dumnezeu şi a fost născut din nou prin Cuvântul lui
Dumnezeu. Prin urmare, tu trebuie să te hrăneşti în mod
continuu cu Cuvântul lui Dumnezeu pentru a duce o viaţă
triumfătoare. Biblia spune: „Iar acum vă încredinţez lui
Dumnezeu şi Cuvântului harului Său, Cuvânt care are
putere să vă zidească şi să vă dea moştenirea alături
de toţi cei sfinţiţi” (Faptele apostolilor 20:32, versiunea
NTR).
Este important de menţionat că aici versetul nu
se referă la toţi oamenii din lume, ci doar la copiii lui
Dumnezeu. Apostolul Pavel spune despre Cuvântul lui

Dumnezeu că este capabil să te zidească, deoarece în
el îţi ai originea. Tu ai fost născut din nou din sămânţa
nepieritoare a Cuvântului lui Dumnezeu; prin urmare,
trebuie să rămâi conectat la Cuvântul Său pentru a te
bucura de cea mai bună viaţă.
Prin Cuvântul lui Dumnezeu, îţi programezi viaţa
pentru victorie în fiecare zi, astfel încât, indiferent de
circumstanţele cu care te confrunţi, eşti întotdeauna
triumfător. În 2 Corinteni 2:14, Biblia spune: „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.”

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că
originea mea este în Tine. Sunt
născut din Cuvântul nepieritor al
lui Dumnezeu; prin urmare, sunt
imun la influenţele pieritoare ale
acestei lumi şi sunt indestructibil.
Cuvântul lui Dumnezeu acţionează
în mine, producând în şi prin
mine rezultatul mesajului său, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Petru 1:23;
Luca 4:4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR‑UN AN

Romani 16
Psalmii 102‑103

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 16:13‑18
Rut 3‑4
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MIERCURI

Învingem întotdeauna
Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai
mult decât biruitori, prin Acela care ne‑a iubit
(Romani 8:37).

Î

n Cristos, tu ai fost rânduit să prosperi, să ai
succes şi să triumfi întotdeauna. Noi suntem
binecuvântaţi în mod suprem şi veşnic în Cristos. Noi
învingem întotdeauna, indiferent de circumstanţele şi
situaţiile în care ne aflăm.
Unii oameni consideră că o viaţă în Cristos care
nu cunoaşte decât triumf este un ideal nerealist, aşa că
acceptă noţiunea potrivit căreia în viaţă, uneori câştigi,
alteori pierzi. Însă acest principiu nu este valabil pentru
copiii lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu
pentru fiecare dintre noi stipulează că suntem mai mult
decât biruitori, indiferent de provocările cu care ne
confruntăm. Aceasta îmi aminteşte de un cântec care
spunea: „Dumnezeu n-a zis niciodată că nu o să plouă;
El n-a zis niciodată că n-o să fie soare; dar ne-a promis
întotdeauna o inimă plină de cântec.” Cu alte cuvinte,
indiferent ce se întâmplă, tu eşti întotdeauna victorios.
Citeşte declaraţia Duhului Sfânt cu privire la
acest subiect, făcută prin apostolul Pavel; este plină de
inspiraţie: „Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui
Cristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau
foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia,
sau sabia? După cum este scris: «Din pricina Ta suntem

daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de
tăiat.» Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai
mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit” (Romani
8:35-37).
Noi nu ne aflăm în întuneric. Noi nu suntem la mila
lui Satan sau a greutăţilor din lumea de astăzi. În mijlocul
întunericului, al strâmtorării şi al adversităţilor vieţii,
victoria ta este un fapt deja stabilit. În 1 Ioan 4:4, Biblia
spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi
biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât
cel ce este în lume.” Aceasta este o realitate actuală.
Tu nu eşti încolţit. Nu te afli în război pe cont
propriu. Însuşi Domnul a spus: „Dacă vei trece prin ape,
Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge
prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde”
(Isaia 43:2). Binecuvântat să fie Domnul! Ai încredere
în El şi fii sigur de victorie şi de o viaţă glorioasă zi de
zi, deoarece Cristos este în tine (Coloseni 1:27). Aceasta
este asigurarea ta pentru a învinge în fiecare zi. Aleluia!

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc
pentru viaţa pe care o am în Cristos
– o viaţă de victorie şi de progres zi
de zi. Mă dezvolt şi excelez în toate
domeniile, pe măsura ce meditez
asupra Cuvântului Tău şi acţionez pe
baza lui. Înving întotdeauna, pentru
că Cristos a fost făcut pentru mine
înţelepciune, iar acea înţelepciune,
care este net în favoarea mea,
acţionează cu putere în mine, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:31; 1 Ioan 4:4;
1 Ioan 5:4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 1
Psalmii 104‑106

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 16:19‑31
1 Samuel 1

17
JOI

Întăriţi în omul dinăuntru
Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui
Domnului nostru Isus Cristos, din care îşi trage
numele orice familie, în ceruri şi pe pământ, şi‑L rog
ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă
întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru
(Efeseni 3:14‑16).

O

dată discutam cu cineva care mi-a spus: „Cred
că sunt slab pe dinăuntru.” Tocmai realizase
că îi lipsea certitudinea în multe lucruri din viaţa lui. Nu
părea să aibă voinţa sau curajul să apere ceva din ceea ce
făcea. Când nu îi plăcea ceva, nu se putea opune lucrului
respectiv, deoarece se confrunta cu temeri interioare.
Însă atunci când ajungi să Îl cunoşti pe Duhul Sfânt,
lucrurile se schimbă; devii tare înăuntrul tău.
Versetul tematic este rugăciunea Duhului Sfânt
exprimată prin Apostolul Pavel pentru Biserica din Efes. El
s-a rugat ca ei să fie întăriţi cu putere de Duhul Sfânt în omul
dinăuntru; el voia ca ei să aibă tărie interioară, deoarece
nu mulţi sunt întăriţi în omul dinăuntru. Aceeaşi rugăciune
este o mare binecuvântare şi pentru noi astăzi, deoarece
reprezintă voia lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca tu să fii
întărit cu putere de Duhul Sfânt în omul dinăuntru.
Nu trebuie să te rogi mereu ca El să te întărească sau
să te plângi de lipsa ta de tărie, ci răspunde cu credinţă la
Cuvântul Său, declarând că tu eşti întărit în omul dinăuntru!
Dacă nu ai fost capabil să iei decizii importante în viaţă din

cauza incertitudinii sau a timidităţii, acesta este exact lucrul
de care ai nevoie. Stai în faţa oglinzii, arată cu degetul spre
persoana din oglindă şi spune: „Eşti tare înăuntrul tău! Eşti
curajos, îndrăzneţ şi puternic! Eşti întărit cu abilitatea de a
face miracole în omul dinăuntru.”
Nu îi permite nimănui să te descrie ca fiind slab sau
neputincios. Tăria ta nu este din această lume, ci vine de
la Duhul Sfânt care locuieşte în tine. Prin urmare, tu eşti în
stare să îndeplineşti cu succes orice sarcină; eşti îndrăzneţ
şi tare înăuntrul tău, deoarece Cel care este mai mare
locuieşte în tine.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai
întărit în omul dinăuntru; prin
urmare, orice formă de frică şi
de slăbiciune a dispărut. Sunt
întărit cu puterea lui Dumnezeu şi
scot apă cu bucurie din izvoarele
mântuirii, pentru că bucuria
Domnului este tăria mea. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 2
Psalmii 107‑108

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 17:1‑10
1 Samuel 2

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 1:9‑11;
2 Corinteni 4:16
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VINERI

Conştientizarea prezenţei
Lui Cristos în tine
Aşa încât Cristos să locuiască în inimile voastre prin
credinţă… (Efeseni 3:17).

D

umnezeu vrea să trăieşti conştientizând
că Isus Cristos locuieşte în tine. Această
conştientizare te va face să duci o viaţă supranaturală
în fiecare zi. Nu va mai trebui să te confrunţi cu temeri
sau cu confuzie în viaţa ta; nu va mai trebui să crezi
că eşti limitat, deoarece vei înţelege că Isus Cristos
în tine este totul: aceasta înseamnă glorie realizată,
victorie asigurată şi bunăstare garantată.
Atunci când conştientizezi prezenţa lui Cristos în
tine, domneşti peste circumstanţe. Nu mai ai nici o lipsă
sau nevoie, deoarece a-L avea pe Cristos înseamnă a
avea totul. Întreaga lume este a Ta. Conştient de acest
lucru, apostolul Pavel a afirmat în 1 Corinteni 3:21:
„Nimeni să nu se fălească, dar, cu oameni, căci toate
lucrurile sunt ale voastre.”
Conştientizarea lui Pavel că Isus Cristos locuia în
El l-a evidenţiat drept un apostol eficient al lui Isus.
În Filipeni 4:13, el a spus: „Pot totul în Cristos care
mă întăreşte.” În Coloseni 1:29 a zis: „Iată la ce lucrez
eu şi mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează
cu tărie în mine.” Tu poţi face orice, poţi fi orice,
poţi prospera şi excela în fiecare lucrare bună; totul
depinde de conştientizarea că Isus Cristos locuieşte în
tine.

Ai ajuns la convingerea că Isus Cristos locuieşte
cu adevărat în tine? El trăieşte în inima ta prin
credinţă, ceea ce înseamnă că nu trebuie să „simţi”
că El este în tine; acest lucru nu are nimic de-a face cu
simţămintele, deoarece tu trăieşti dincolo de simţuri.
În 1 Ioan 4:4, Biblia spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi
din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este
în voi este mai mare decât cel ce este în lume.” Ar
trebui, prin urmare, să conştientizezi că indiferent ce
s-ar întâmpla, tu nu poţi fi niciodată înfrânt! Tu eşti un
biruitor, un campion, indiferent de încercările sau de
provocările care vin împotriva ta.
Nimic nu te poate copleşi sau doborî, deoarece
Cristos, Cel care este mai mare, locuieşte în tine.
Conştientizează acest lucru.

| Rugăciune
Cristos este viu în mine – în fiecare
fibră a fiinţei mele, în fiecare os al
trupului meu şi în fiecare celulă a
sângelui meu. Trăiesc în mod natural
viaţa supranaturală, deoarece Cristos
este în mine. Nu gândesc în termeni
de lipsă sau de nevoie, pentru că Cel
care a creat toate lucrurile şi prin
care toate se susţin este în mine, iar
eu domnesc în El, prin El şi împreună
cu El, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 1:26‑27;
1 Ioan 4:4

PLAN DE CITIRE A
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1 Corinteni 3
Psalmii 109‑112

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 17:11‑19
1 Samuel 3

19

SÂMBĂTĂ

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

C

reştinismul real, autentic înseamnă a fi plin de
plinătatea lui Dumnezeu. Pe lângă naşterea Lui
extraordinară, Isus S-a distins de orice alt profet dinaintea
Lui prin faptul că Duhul Sfânt era în El; aceasta L-a făcut
pe El Cristosul. Unii oameni spun că numele „Cristos” nu
înseamnă decât „Cel uns.” Însă mai are un înţeles. Ştim
că şi profeţii din vechime erau unşi. Iosua, Moise, David,
Elisei, Samuel, Aaron şi alţi profeţi din Vechiul Testament
au fost unşi. Însă aceştia aveau o anumită măsură din
Duhul Sfânt.
Ce L-a făcut pe Isus diferit este faptul că El a
avut Duhul Sfânt fără măsură; El a avut plinătatea
Duhului Sfânt. În Ioan 3:34, Biblia spune: „Căci Acela
pe care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu
măsură.” Profeţilor li se dăduse o măsură de Duh Sfânt.
De exemplu, Biblia ne spune despre Iosua: „Iosua, fiul
lui Nun, era plin de duhul înţelepciunii, căci Moise îşi
pusese mâinile peste el...” (Deuteronomul 34:9). Moise
a făcut aceasta deoarece Dumnezeu i-a cerut să îşi pună
mâinile peste Iosua.
Însă, în cazul lui Isus, El era umplut de Dumnezeu
însuşi. El nu avea doar Duhul înţelepciunii, ci El era

înţelepciunea întruchipată. Omul Isus Cristos era plin
de plinătatea lui Dumnezeu, înştiinţându-ne astfel că şi
noi putem fi plini de plinătatea lui Dumnezeu deoarece,
cum este El, aşa suntem şi noi în această lume (1 Ioan
4:17). Biblia spune: „Căci I-a plăcut [Tatălui] ca toată
plinătatea divină (totalitatea perfecţiunilor, puterilor
şi atributelor divine) să locuiască permanent în El”
(Coloseni 1:19, versiunea Amplificată).
Biblia mai spune: „Şi voi sunteţi compleţi în El...”
(Coloseni 2:10, versiunea Fidela). Tu eşti complet în
Cel în care rezidă permanent totalitatea perfecţiunilor,
puterilor şi atributelor divine. Ce realitate binecuvântată!
Înseamnă că Isus Cristos a găsit un loc de odihnă în tine.
Toate lucrurile de care ai nevoie în viaţă sunt înăuntrul
tău. Tu porţi în tine capacitatea maximă a Dumnezeirii!
Prin urmare, înfruntă viaţa având conştiinţa unui
învingător. Tu poţi face orice. Aleluia!

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai
dat Duhul Sfânt fără măsură,
deoarece cum este Isus, tot aşa
sunt şi eu în această lume. Sunt
plin de plinătatea lui Dumnezeu;
prin urmare, nimic nu îmi este
imposibil. Înfrunt viaţa cu
conştiinţa unui învingător. Pot face
orice, pentru că destoinicia mea
vine de la Dumnezeu. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 14:16‑17;
Coloseni 2:9‑10

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 4
Psalmii 113‑116

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 17:20‑30
1 Samuel 4

DUMINICĂ
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Acordă‑I întreaga ta atenţie
Fiule, dă‑mi inima ta şi să găsească plăcere ochii tăi în
căile mele (Proverbe 23:26).

Î

n părtăşia ta cu Dumnezeu, tu trebuie să Îi dai
Lui atenţia ta întreagă, nedivizată. Aceasta este
o realitate simplă, pe care însă mulţi oameni încă nu au
învăţat-o; ei se lasă distraşi de grijile lumii, îngrijorânduse cu privire la lucrurile care se întâmplă în jurul lor, în
loc să acţioneze pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. În
Evrei 12:2, Biblia spune: „Să ne uităm ţintă la Căpetenia
şi Desăvârşirea credinţei noastre...” Să ne uităm la El
înseamnă să Îi acordăm toată atenţia, întorcându-ne
privirea de la orice altceva spre El.
Trebuie să îţi întorci privirea de la orice disconfort,
dureri, necazuri, presiuni şi împotriviri cu care te
confrunţi şi să ţi-o aţinteşti spre El. El este răspunsul
de care ai nevoie. El este soluţia pe care o cauţi. El este
calea ta de ieşire din orice necaz. El este lumina ta în
mijlocul întunericului; aşadar, concentrează-ţi atenţia
asupra Lui. Meditează asupra Cuvântului Său. Petrece
timp în părtăşie cu El, iubeşte-L şi adu-ţi inima înaintea
Lui ca jertfă în închinare, cu reverenţă.
Nu te plânge şi nu te lăsa afectat de nimic. Situaţia
ta nu se va schimba chiar dacă te îngrijorezi de acum
şi până la sfârşitul vremurilor. Mai degrabă, aruncă
grijile şi îngrijorările asupra Lui şi rămâi în Cuvântul Său.
Studiază Scripturile şi ascultă mesaje înălţătoare şi care

îţi zidesc duhul; oferă-i Cuvântului lui Dumnezeu atenţia
ta neîmpărţită. Nu studia Cuvântul lui Dumnezeu în timp
ce faci şi alte lucruri. Dacă tu Îi dai Domnului atenţia ta
nedivizată şi El îţi va acorda întreaga Lui atenţie.
La întâlnirile bisericii trebuie să dai dovadă de
disciplină; nu te muta de colo-colo, lăsându-te distras,
în special pe durata mesajului din Cuvântul Domnului.
Oferă-i întreaga ta atenţie şi vei avea parte de cele mai
bune lucruri pe care Duhul Sfânt le-a pregătit pentru tine;
vei primi totul, dincolo de aşteptările şi de imaginaţia ta.

| Rugăciune
Dragă Tată, duhul meu este
sincronizat cu Tine şi atent să audă
şi să primească tot ce vine din
partea Ta. Îmi întorc privirea de la
orice altceva şi mi‑o aţintesc spre
Tine, binecuvântatul meu Domn
Isus. Tu eşti totul pentru mine! Tu
eşti lumina mea, tăria mea, scutul
meu şi mântuirea mea. Tu eşti Cel
prin harul şi puterea căruia triumf
întotdeauna. Binecuvântat să fie
în veci Numele Tău. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 4:20‑22;
Proverbe 23:26

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 5
Psalmii 117‑118

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 17:31‑37
1 Samuel 5‑6
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Habitatul binecuvântărilor
Isus a cunoscut îndată că o putere ieşise din El; şi,
întorcându‑Se spre mulţime, a zis: „Cine s‑a atins de
hainele Mele?” (Marcu 5:30).

U

nul dintre adevărurile frumoase cu privire
la identitatea ta de creaţie nouă este acela
că tu eşti un habitat al binecuvântărilor, un purtător
şi un distribuitor al adevărurilor eterne. Pasajul din 1
Corinteni 3:16 spune: „Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui
Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?”
Creştinul este casa lui Dumnezeu (Efeseni 2:22),
templul şi sanctuarul Lui sfânt. Dumnezeu a ales să locuiască
în tine şi astfel să binecuvânteze lumea – oferindu-le celor
din jur mântuire, vindecare, bunăstare, eliberare şi ajutor.
Adu-ţi aminte ce i-a spus Domnul lui Avraam: „Voi face din
tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un
nume mare şi vei fi o binecuvântare” (Geneza 12:2); şi El
l-a binecuvântat cu adevărat pe Avraam.
Pavel explică în Galateni 3:16 faptul că binecuvântarea
aceea nu a fost doar pentru Avraam, ci pentru Avraam
şi sămânţa lui: „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.” Acea sămânţă
este Cristos. În Galateni 3:29, el adaugă: „Şi dacă sunteţi
ai lui Cristos, sunteţi «sămânţa» lui Avraam, moştenitori
prin credinţă.”

Oriunde mergi, tu porţi binecuvântări cu tine.
Atunci când tu ajungi într-un loc, ajung şi binecuvântările
împreună cu tine. Dacă oamenii realizează acest lucru sau
nu, aceasta nu influenţează cu nimic realitatea faptului
că tu eşti un purtător al binecuvântărilor divine. Oricine
poate primi ceva de la Dumnezeu dacă te atinge pe tine.
De exemplu, dacă o persoană bolnavă alege să te atingă,
după ce a realizat că eşti născut din nou şi că Duhul Sfânt
locuieşte în tine, poate fi vindecată fără să fie nevoie să îţi
ceară ceva.
O, dacă cei ce suferă de cancer, de diabet sau de altă
neputinţă ar şti că nu este nevoie să plângă şi să-I cerşească
lui Dumnezeu un miracol! Dacă ar atinge prin credinţă un
creştin, ar primi vindecarea de care au atâta nevoie.
Adu-ţi aminte, chiar şi fără acordul Domnului,
o anumită femeie care avea o scurgere de sânge de
doisprezece ani, a venit în mulţime în spatele lui Isus, s-a
atins de hainele Lui, iar sângerarea ei s-a oprit imediat.
Astăzi şi noi purtăm aceeaşi putere, aceeaşi binecuvântare,
pentru că Duhul Sfânt locuieşte în noi.

| Proclamaţie

Sunt sămânţa lui Avraam şi, prin
urmare, sunt un distribuitor de
binecuvântări divine. Mântuirea,
neprihănirea, bunăstarea, vindecarea,
bunătatea, îndurările şi harul lui
Dumnezeu curg prin mine pentru a
binecuvânta lumea din jurul meu!
Îi ajut pe mulţi şi le aduc speranţă,
eliberare şi bucurie, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Petru 2:9;
1 Petru 3:9

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 6
Psalmul 119:1‑112

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 18:1‑8
1 Samuel 7‑8

Partenerii au planuri mari pentru acţiunea
ROSA & RON în 2017

P

artenerii Rapsodiei Realităţilor sunt în plină
acţiune de a însămânţa Cuvântul lui Dumnezeu
în naţiunile lumii cu prilejul celor 441 de zile naţionale,
comemorative şi sărbători legale din acest an. În
lunile septembrie şi octombrie, partenerii noştri vor
celebra în stil mare Ziua Moştenirii în Africa de Sud şi
Ziua Independenţei în Nigeria!
Vor organiza campanii de distribuire masivă, în
cadrul cărora vor binecuvânta naţiunile lor cu oferirea
a milioane de exemplare din îngerul mesager Rapsodia
Realităţilor şi îşi vor uni eforturile cu guvernele lor în a
distribui ajutoare de bază pentru populaţie.
Vino alături de noi pentru a avea impact asupra
lumii prin Cuvântul lui Dumnezeu în aceste 441 de
zile comemorative şi sărbători legale din anul 2017,
angajându‑te să organizezi campanii de distribuire
masivă în ţara ta şi în alte naţiuni.
Pentru a organiza sau a sponsoriza o campanie
de distribuire masivă în oraşul tău, în naţiunea ta
sau în alte naţiuni, te rugăm să trimiţi un email
la
adresa
reachoutcampaigns@loveworld360.
com sau să apelezi următorul număr de telefon:
+234.802.501.3846

N O T E
NOTE
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Priveşte‑te prin Cuvântul
lui Dumnezeu
Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într‑o oglindă, slava
Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din
slavă în slavă, prin Duhul Domnului (2 Corinteni 3:18).

C

onform Cuvântului lui Dumnezeu, tu nu eşti
un bolnav care încearcă să fie vindecat, nici
un sărac care încearcă din greu să devină bogat. Nu eşti
nici un înfrânt care încearcă să devină învingător. Ci eşti
slava lui Dumnezeu, eşti un biruitor în Isus Cristos, eşti
perfecţiunea excelenţei divine.
Este posibil ca un creştin să fie diagnosticat cu boli teribile
şi să fie lăsat să moară chiar şi de doctori; poate aceasta este chiar
povestea ta, însă o, dacă ai putea să te vezi prin prisma Cuvântului
lui Dumnezeu! Acea boală sau neputinţă este un miraj. Nu eşti
persoana bolnavă, slabă, fragilă şi fără şanse pe care o descriu
circumstanţele. Tu eşti întreg, perfect şi sănătos în Cristos.
Îmi aduc aminte de o situaţie în care un tânăr a fost
diagnosticat cu o tumoare canceroasă letală şi i s-a spus că mai
are puţin timp de trăit. A fost adus la una din întâlnirile noastre
şi, în timp ce stăteam înaintea lui ca să-i slujesc, Duhul Sfânt mi-a
deschis ochii ca să văd starea pe care o are de fapt pentru că este
creştin. Apoi am văzut că nu există nici o inflamaţie în trupul lui, nici
o tumoare, nici urmă de cancer. Era perfect normal. „Cum se face
atunci că este bolnav în ultima fază?” m-am întrebat.
Chiar acolo, Domnul mi-a spus care era problema:
necunoaşterea adevărului. În Ioan 8:32, Biblia spune: „Veţi
cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi.” Aceasta este

problema cu care se confruntă mulţi; nu cunosc adevărul, ci au
crezut tot timpul o minciună şi ca atare au trăit o minciună. Nu
este de mirare că psalmistul a strigat: „Dar ei nu vor să ştie de
nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric... Eu am zis: «Sunteţi
dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt. Însă veţi muri ca nişte
oameni, veţi cădea ca un domnitor oarecare»” (Psalmul 82:5-7).
Un creştin nu trebuie să fie bolnav şi, cu atât mai puţin,
nu trebuie să moară din cauza bolii sau a neputinţei. În pasajul
din Osea 4:6, Dumnezeu spune: „Poporul Meu piere din lipsă
de cunoştinţă...” Necunoştinţa a fost şi este problema multora;
ei pur şi simplu nu îşi cunosc poziţia avantajoasă de sănătate, de
bunăstare şi de victorie pe care o au în Cristos. De aceea trebuie să
te dezvolţi şi să creşti în Cristos şi în lucrurile Duhului Sfânt; trebuie
să creşti în mod deliberat în cunoaşterea revelată a Cuvântului lui
Dumnezeu şi să trăieşti deasupra acestei lumi.
Cuvântul lui Dumnezeu este manualul de instrucţiuni după
care trebuie să trăieşti şi prin care eşti pregătit şi antrenat pentru
viaţa în Împărăţie: viaţa de neprihănire, de sănătate, de întregire,
de victorie, de bunăstare fără sfârşit şi de binecuvântări supreme.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că
PLAN DE CITIRE A
sunt metamorfozat şi poziţionat
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
prin Cuvântul Tău pentru viaţa
1 Corinteni 7
superioară de glorie, plină de Psalmul 119:113‑176
putere, de curaj, de credinţă şi de
înţelepciune de a împlini voia Ta,
şi de a‑mi împlini destinul în Tine,
PLAN DE CITIRE A
în Numele lui Isus. Amin.
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 18:9‑17
1 Samuel 9

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 1:22‑25;
1 Petru 2:24

MIERCURI
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Creştere prin Cuvântul
lui Dumnezeu
Şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele
duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire
(1 Petru 2:2).

C

reşterea este o parte intrinsecă a vieţii, este
cursul său natural. Tot ce are viaţă creşte.
Creşterea este una dintre caracteristicile în care constă
diferenţa dintre corpurile vii şi cele neînsufleţite.
În calitate de creştin, creşterea ta spirituală este
foarte importantă şi poţi creşte doar prin Cuvântul lui
Dumnezeu, care este hrană pentru duhul uman.
Cuvântul lui Dumnezeu îţi transformă viaţa din slavă
în slavă atunci când este primit cu credinţă, cu blândeţe
şi cu bucurie. Este ca o sămânţă care poate creşte bine
doar atunci când este semănată într-un mediu potrivit.
Tot aşa, dacă vrei să creşti spiritual, trebuie să-ţi expui
duhul la Cuvântul lui Dumnezeu; trebuie să profiţi de
orice mijloc pe care îl ai la dispoziţie ca să te hrăneşti din
Cuvântul Domnului. Acesta este şi unul dintre motivele
pentru care trebuie să fii un membru activ al unei biserici
locale, unde înveţi din Cuvântul lui Dumnezeu care îţi
împărtăşeşte credinţă şi îţi consolidează duhul.
Este entuziasmant să vezi cum te maturizezi
spiritual. Este chiar mai frumos decât atunci când
urmăreşti creşterea unui copil, care merge întâi pe
brânci, apoi în picioare şi în cele din urmă poate alerga.
Este mult mai interesant să te vezi pe tine însuţi cum

creşti spiritual, până la punctul în care lucrurile acestei
lumi nu mai înseamnă nimic pentru tine; alegerile tale
s-au schimbat, valorile tale s-au schimbat şi lucrurile care
te ofensau nu te mai deranjează. Pasiunea şi afecţiunea
ta sunt îndreptate doar asupra lucrurilor lui Dumnezeu!
Ce viaţă minunată.
Acum ai învăţat cum să rămâi sănătos. Ştii ce
trebuie să faci în viaţă. Şi acestea fac parte din creşterea
creştină! Ajungi la un punct în viaţa ta în care nu mai
contează ce provocare vine împotriva ta, pentru că ştii
că eşti mai mult decât biruitor; Cel ce este mai mare
locuieşte în tine.
Această creştere însă nu are loc automat, ci
este rezultatul faptului că te hrăneşti din Cuvântul lui
Dumnezeu.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că ai pus
în mine o dorinţă puternică de a Te
cunoaşte prin intermediul părtăşiei
cu Cuvântul Tău. Mă predau Ţie
pe deplin ca să fiu inspirat, învăţat
şi antrenat în lucruri spirituale, iar
credinţa mea să fie întărită pentru
a‑mi împlini destinul în Cristos, în
Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 8
Psalmii 120‑127

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 18:18‑27
1 Samuel 10

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Timotei 4:15; 2 Timotei 3:15‑17;
Faptele apostolilor 20:32
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Clasa lui Dumnezeu
Prin care El ne‑a dat făgăduinţele Lui nespus de
mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii
dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care
este în lume prin pofte (2 Petru 1:4).

Î

n versetul tematic, apostolul Pavel ne spune
că suntem părtaşi naturii divine. Termenul din
originalul grecesc folosit aici este „theias-phuseos” care
înseamnă de fapt „Dumnezeire, sau clasa lui Dumnezeu.”
Atunci când ai fost născut din nou, ai fost adus în părtăşie
sau uniune cu Dumnezeirea; este un panteon ceresc, nu
ca cel din mitologia greacă, ci real, condus de Isus.
Conform versetului tematic, noi facem parte din
acea ligă, din familia divinităţii, din comuniunea făpturilor
dumnezeieşti. Astfel, noi avem un limbaj deosebit, o
comunicare ezoterică, diferită de cea pe care o înţelege
lumea. Biblia spune că noi propovăduim înţelepciune
printre cei desăvârşiţi (1 Corinteni 2:6).
Acest adevăr este atât de puternic! Meditează
asupra lui şi îţi va lărgi perspectiva asupra vieţii. Dintr-o
dată vei realiza că, în calitate de comoştenitor cu Isus
(Romani 8:17), deţii lumea aceasta (Evrei 1:2). Eşti
mai mult decât biruitor (Romani 8:37). Toate lucrurile
îţi sunt supuse, pentru că ai aceeaşi viaţă pe care o
care Dumnezeu (1 Ioan 5:12). Acesta este adevăratul
creştinism: Dumnezeu îl aduce pe om în unitate cu El
însuşi (1 Corinteni 6:17)! Tu ai fost născut în clasa lui

Dumnezeu. Acesta este visul lui Dumnezeu pentru tine,
aşa doreşte El să trăieşti, nu doar atunci când vei ajunge
în cer, ci de acum, de aici de pe pământ! El a făcut acest
lucru posibil şi disponibil pentru tine în Cristos.
Pasajul din 1 Corinteni 1:9 spune astfel: „Credincios
este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său
Isus Cristos, Domnul nostru.” Aceasta este realitatea în
care ne-a adus Evanghelia lui Isus Cristos. Ai fost adus
în unirea duhului cu Tatăl, cu Fiul şi cu Duhul Sfânt; faci
parte din clasa făpturilor dumnezeieşti (Iacov 1:18).

| Proclamaţie
Aparţin familiei făpturilor divine,
fiind născut din nou în clasa
lui Dumnezeu şi având viaţa
Sa divină în duhul meu. Sunt
indestructibil, impenetrabil şi
învingător întotdeauna. Am fost
strămutat din tărâmul obişnuit al
umanităţii în clasa supranaturală a
Dumnezeirii. Aleluia!

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 9
Psalmii 128‑134

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 18:28‑34
1 Samuel 11‑12

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 82:6; Ioan 1:12;
1 Ioan 1:3

VINERI
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Natura ta de neprihănire
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).

D

efiniţia biblică a neprihănirii nu înseamnă
doar a trăi drept; trăirea dreaptă este un
rezultat al neprihănirii. Nu poţi trăi frumos şi drept până
când nu eşti neprihănit. De aceea, neprihănirea este în
esenţă o natură; este natura lui Dumnezeu care produce
într-o fiinţă umană neprihănirea lui Dumnezeu. Acea
natură sau abilitate de a face ceea ce este bine a fost
transferată în duhul tău atunci când ai fost născut din
nou. Astfel, adevărata ta natură şi singura de altfel, este
neprihănirea.
Am auzit unii oameni spunând că atunci când
cineva este născut din nou, natura sa veche şi natura
nouă în Cristos coexistă, însă acest lucru nu este
adevărat. Acum că eşti născut din nou, viaţa şi natura lui
Dumnezeu au înlocuit complet viaţa şi natura umană cu
care ai fost născut de părinţii tăi biologici. În 2 Corinteni
5:17, Biblia spune astfel: „Căci, dacă este cineva în
Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că
toate lucrurile s-au făcut noi.”
Omul care a fost născut din nou este o specie
complet nouă, care nu a mai existat niciodată înainte.

El are o singură natură, care este natura divină a
neprihănirii: „Prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui
nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi
firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care
este în lume prin pofte” (2 Petru 1:4). Nu există nici o
altă natură în tine decât natura lui Dumnezeu, care este
natura neprihănirii.
Acesta este motivul pentru care tu poţi trăi drept şi
poţi face voia lui Dumnezeu. Neprihănirea lui Dumnezeu
din tine este o forţă care te face să împlineşti voia lui
Dumnezeu.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
darul şi harul neprihănirii, pe care
le‑am primit în toată plinătatea;
prin urmare, domnesc în viaţă,
fiind deasupra sistemului lumesc
care condamnă. Pot să stau
drept în prezenţa Ta, pentru că
orice formă de condamnare a
fost înlăturată, iar eu am primit
natura Ta de neprihănire şi umblu
în consecinţă, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 5:1;
Romani 8:1‑4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 10:1‑13
Psalmii 135‑138

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 18:35‑43
1 Samuel 13

SÂMBĂTĂ
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Noi aducem roadele
neprihănirii
Pe Cel ce n‑a cunoscut niciun păcat, El L‑a făcut păcat
pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu
în El (2 Corinteni 5:21).

D

umnezeu nu S-a rezumat la a ne da darul
neprihănirii, ci El ne-a făcut neprihănirea
Sa. Acest lucru înseamnă în parte că noi purtăm
roadele neprihănirii. Isus a spus: „Eu sunt Viţa, voi
sunteţi mlădiţele” (Ioan 15:5). Tu eşti „mlădiţa” lui Isus
Cristos, ceea ce înseamnă că porţi frumuseţea Fiului lui
Dumnezeu. Frumuseţea unui arbore stă în crengile lui.
Pasajul biblic din Isaia 61:3 ne numeşte stejari
ai neprihănirii, plantaţi de Domnul Oştirilor, spre slava
Sa. Fiecare pom aduce rod după soiul său. De aceea, tu
produci roade ale neprihănirii (Filipeni 1:11). Tu rodeşti
ce are Dumnezeu mai bun. Slava şi excelenţa Lui sunt
exprimate prin tine.
Oamenii din lume ar trebui să te vadă şi să
recunoască excelenţa şi eleganţa Duhului Sfânt pe care
le emani. Cuvântul Domnului spune astfel: „Da, veţi ieşi
cu bucurie şi veţi fi călăuziţi în pace. Munţii şi dealurile
vor răsuna de veselie înaintea voastră, şi toţi copacii din
câmpie vor bate din palme” (Isaia 55:12).
„Copacii din câmpie” sunt naţiunile lumii, care
bat din palme recunoscând şi conştientizând slava,
frumuseţea şi perfecţiunea lui Dumnezeu din viaţa ta. Pe
măsură ce manifeşti bucuria şi pacea Domnului, munţii

şi dealurile vor izbucni în manifestări de bucurie înaintea
ta. Ce viaţă glorioasă avem în Cristos!
În Psalmul 92:12-14, Biblia spune: „Cel fără
prihană înverzeşte ca finicul şi creşte ca cedrul din
Liban. Cei sădiţi în Casa Domnului, înverzesc în curţile
Dumnezeului nostru. Ei aduc roade şi la bătrâneţe,
sunt plini de suc şi verzi.” Aceasta este moştenirea ta
în Cristos. Eşti un stejar al neprihănirii, rânduit să aduci
roadele neprihănirii şi să faci faptele neprihănirii.

| Proclamaţie
Sunt capodopera Lui Dumnezeu în
Isus Cristos, desăvârşirea frumuseţii
PLAN DE CITIRE A
Lui. Aduc roadele neprihănirii şi fac
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
faptele neprihănirii. Înfloresc chiar şi 1 Corinteni 10:14‑11:1
Psalmii 139‑141
în loc secetos, crescând exuberant ca
o grădină bine udată. Produc rezultate
în concordanţă cu natura mea de a fi
neprihănirea lui Dumnezeu. Glorie în
PLAN DE CITIRE A
veci Numelui Său!
BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 19:1‑10
1 Samuel 14

STUDIU SUPLIMENTAR

Filipeni 1:9‑11; 2 Corinteni 9:10;
Efeseni 2:10

DUMINICĂ

27

Darul părtăşiei
Credincios este Dumnezeu, care v‑a chemat la părtăşia cu
Fiul Său Isus Cristos, Domnul nostru (1 Corinteni 1:9).

Î

n calitate de creştin născut din nou, tu ai părtăşie
cu Isus Cristos. Cuvântul „părtăşie” din versetul
tematic provine din traducerea din original a termenului
grecesc „koinonia,” care înseamnă unitate, parteneriat,
comuniune şi a împărţi ceva cu cineva. Noi suntem una
cu Domnul, şi acesta este cel mai minunat lucru în ceea
ce priveşte creştinismul. Este întreaga esenţă a morţii,
a îngropării şi a învierii lui Isus Cristos; suferinţele Sale
în locul nostru şi învierea triumfătoare ne-au adus în
unitate cu Dumnezeu. Ne-au făcut împreună moştenitori
cu Cristos (Romani 8:17). Tu nu te-ai calificat singur
pentru aceasta; nu ţi-ai câştigat acest statut prin faptele
tale, ci această minune a avut loc prin chemarea pe care
ţi-a făcut-o El în Cristos Isus.
Noi suntem în părtăşie cu Monarhul universului. În
1 Ioan 1:1-3, Biblia spune: „... ce am văzut şi am auzit,
aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu
noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus
Cristos.”
Este imposibil ca cineva să ştie aceste lucruri şi să
trăiască în frustrare. Nu poţi să înţelegi aceste adevăruri
şi să continui să fii nesigur cu privire la viitorul tău,
pentru că ştii că faci parte din aceeaşi clasă cu posesorul
universului, care te iubeşte mai mult decât viaţa. Ar fi

fost minunat şi să fim doar servitorii Săi, sau creaturile
Sale preferate, însă El a ales să ne aducă în unitate cu
Sine însuşi. Este uimitor faptul că marele Dumnezeu al
slavei ne-a adus în clasa Sa!
Nici psalmistul nu a putut înţelege acest lucru şi,
în perplexitatea sa, a spus: „... Ce este omul, ca să Te
gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă?
L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu şi l-ai
încununat cu slavă şi cu cinste. I-ai dat stăpânire peste
lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele
lui” (Psalmul 8:4-6).
Înţelege că lumea îţi aparţine pentru că eşti în
părtăşie cu Creatorul universului. Nu trebuie să te mai
zbaţi ca să răzbeşti în viaţă. Harul lui Dumnezeu te
conduce în victorie întotdeauna, în orice situaţie. Ai
primit o viaţă de binecuvântări veşnice în Cristos, ceea
ce face parte din beneficiile pe care ţi le conferă faptul că
trăieşti în părtăşie cu Domnul.

| Proclamaţie
Ce onoare, ce binecuvântare şi
ce privilegiu să fiu în părtăşie
cu Creatorul universului. Orice
limitare este înlăturată! Sunt
liber să Îi slujesc şi să trăiesc
viaţa veşnică, bucurându‑mă de
moştenirea mea în calitate de
moştenitor al lui Dumnezeu şi de
comoştenitor cu Cristos. Aleluia!

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 11:2‑34
Psalmii 142‑145

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 19:11‑19
1 Samuel 15

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Corinteni 13:14; 1 Ioan 1:1‑3;
Evrei 2:11

LUNI
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Darul Duhului Sfânt
„Pocăiţi‑vă”, le‑a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie
botezat în Numele lui Isus Cristos, spre iertarea
păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh
(Faptele apostolilor 2:38).

D

uhul Sfânt este darul lui Dumnezeu pentru
tine. Parte din lucrarea Sa în viaţa ta este
aceea de a face Împărăţia lui Dumnezeu reală pentru
tine, astfel încât să trăieşti aici pe pământ ca şi cum ai
fi în cer. El te îmbibă cu puterea şi cu abilitatea de a trăi
supranatural şi de a face lucruri supranaturale. Isus le-a
spus ucenicilor Săi: „... rămâneţi în cetate până veţi fi
îmbrăcaţi cu putere de sus” (Luca 24:49), iar atunci când
a venit Duhul Sfânt, ei au fost îmbrăcaţi cu putere.
Motivul pentru care trebuie să-i vorbeşti cu
îndrăzneală unui păcătos despre Isus este acela că Duhul
Sfânt trăieşte în tine şi El îl va convinge pe păcătos de
păcatele sale şi de faptul că Isus Cristos este real. Noi nu
am fost de faţă atunci când Isus Cristos S-a născut, atunci
când a fost crucificat, îngropat sau atunci când a înviat şi
S-a înălţat la cer, însă credem în El. A devenit o realitate
pe care nimeni nu ne-o poate lua, pentru că Duhul Sfânt
a gravat-o în inimile noastre.
Isus L-a numit Duhul adevărului – Duhul realităţii
– Cel care îi dezvăluie duhului nostru adevărul. Dacă
vrei să ştii adevărul cu privire la ceva, Duhul Sfânt ţi-l va
dezvălui. Mulţi umblă în confuzie pentru că nu au fost

conştienţi de prezenţa Sa şi de lucrarea pe care o face
în viaţa lor. El este Cel de care ai nevoie pentru a duce o
viaţă de bucurie şi de victorie mereu.
Nu există creştinism fără Duhul Sfânt. El te
conduce în voia perfectă a lui Dumnezeu. În umblarea ta
de credinţă, El te conduce departe de anumite provocări
sau necazuri, dacă nivelul credinţei tale nu este destul
de ridicat pentru a le putea înfrunta. Însă dacă credinţa
ta este deja tare, El te poate conduce direct în mijlocul
provocării, pentru că ştie că eşti mai mult decât biruitor.
Duhul Sfânt este căpitanul tău. Stai în părtăşie cu
El; discută cu El despre toate lucrurile. El este mai real
decât aerul pe care-l respiri şi locuieşte înăuntrul tău.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
prezenţa Duhului Sfânt în viaţa
mea. El este conducătorul vieţii
mele, iar eu Îi urmez călăuzirea
pentru a‑mi împlini destinul în
Cristos. Mai mult ca oricând, Îţi
recunosc lucrarea şi prezenţa
în viaţa mea, Duhule Sfânt, pe
măsură ce mă îndrumi să cunosc
şi să umblu în realităţile Împărăţiei
lui Dumnezeu, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 5:32; Luca 11:13
Faptele apostolilor 10:45

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 12
Psalmii 146‑150

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 19:20‑27
1 Samuel 16

Biblia cu comentarii din

Rapsodia Realităţilor

Acum şi în limba ta

B

iblia Devoţională de Studiu cu comentarii din
Rapsodia Realităţilor este disponibilă acum în încă
6 limbi, graţie eforturilor neobosite ale partenerilor
din toată lumea!
Aceste noi traduceri oferă extraordinara oportunitate
de a răspândi Cuvântul lui Dumnezeu explicat la un
potenţial de peste 1,4 miliarde de oameni vorbitori de
arabă, rusă, franceză, spaniolă, shona şi yoruba.
Alătură‑te acestui nobil efort sponsorizând cel puţin
O BIBLIE PE LUNĂ, binecuvântând cel puţin un suflet
din lume.
Pentru mai multe informaţii despre modul de
participare, te rugăm să apelezi următorul număr de
telefon: +234 817 198 7339
Sau să trimiţi un email la adresa: partnership@
rhapsodybible.org

N O T E
NOTE

MARŢI

29
Nu trebuie să plângi
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).

C

reştinul se naşte ca moştenitor al lui Dumnezeu,
şi împreună moştenitor cu Cristos (Romani
8:17). De aceea este foarte important să cunoşti şi să
descoperi care sunt lucrurile care îţi aparţin în Cristos;
altfel poţi trăi o viaţă tristă şi neîmplinită, în loc de viaţa
glorioasă pe care ne-a dat-o El.
Mulţi se plâng în durere şi în sărăcie, strigând în
fiecare zi la Dumnezeu după ajutor, pur şi simplu pentru
că nu cunosc Cuvântul Său. Nu îşi cunosc drepturile şi
binecuvântările pe care le au în Cristos ştiu şi de aceea
nu pot beneficia de ele.
O doamnă creştină a spus următoarea întâmplare
din viaţa ei: era bolnavă cronic în spital şi renunţase
la a mai lupta pentru viaţă, se pregătea de moarte. În
frustrarea ei, a spus: „În fiecare zi strigam la Dumnezeu,
sperând că El îmi va auzi glasul şi va face ceva cu situaţia
mea.” Apoi a auzit de învăţătura noastră, iar mesajele pe
care le-a citit au înflăcărat credinţa din duhul ei. A învăţat
că Isus a venit ca noi să avem viaţă şi să ne bucurăm de
ea din belşug, fără să fie nevoie să plângem şi să cerşim
ceva de la Dumnezeu. Sacrificiul pe care l-a făcut Cristos
în locul nostru a însemnat sfârşitul suferinţei şi durerii
omului.

Până atunci, ea plânsese şi se rugase, sperând că
Dumnezeu o va auzi, însă atunci când a primit Cuvântul
Său şi a acţionat pe baza lui, s-a ridicat, vindecată de
puterea lui Dumnezeu.
Nu mai este nevoie să plângi! Dacă alegi aceasta,
poţi avea o viaţă minunată. Poţi umbla în slava lui
Dumnezeu în fiecare zi. Aceasta este viaţa unui creştin,
câştigată pentru noi prin moartea, îngroparea şi învierea
lui Isus Cristos. Rolul tău este să cunoşti personal
Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Biblia spune că prin
cunoaştere vor intra cei neprihăniţi în moştenirea lor
(Proverbe 11:9).

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
darul Fiului Tău Isus, care a murit şi a
înviat pentru justificarea mea, ca eu
să pot trăi o viaţă glorioasă. Umblu în
lumina victoriei şi a neprihănirii mele
în Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 13
Proverbe 1‑2

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 19:28‑40
1 Samuel 17

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Corinteni 4:17‑18; 1 Petru 1:9‑11;
Efeseni 1:3

MIERCURI
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Harul: darul lui Dumnezeu
pentru tine
Dar fiecăruia din noi harul i‑a fost dat după măsura
darului lui Cristos (Efeseni 4:7).

P

asajul din Romani 5:17 spune astfel: „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.” Astfel,
nu trebuie să te rogi: „O, Doamne, dă-mi plinătatea de
har”; ci trebuie să „primeşti” plinătatea de har. Cuvântul
cheie este „să primeşti” care provine din traducerea din
original a termenului grecesc „lambano” care înseamnă
să iei în posesie, să apuci ceva şi să ţi-l însuşeşti.
Cei care iau în posesie harul în toată plinătatea sa
vor domni, nu vor cerşi în viaţă. Vor trăi victorios în fiecare
zi, deasupra circumstanţelor cu care se confruntă. Aceasta
înseamnă să domneşti. Uneori auzi oamenii spunând:
„Cutare lucru domneşte acum,” referindu-se la o tendinţă, sau
la modă, etc.; însă ei greşesc. Nimic ţi nimeni nu domneşte în
afară de tine, pentru că tu ai primit harul în toată plinătatea
sa.
Mintea religioasă poate pune la îndoială acest fapt
spunând: „Cum poţi afirma aşa ceva? Isus este Cel care
domneşte.” Da, nimic mai adevărat, însă El domneşte prin
tine. Modul în care El domneşte astăzi este prin noi – prin
Biserică. Aleluia! Acest adevăr este atât de puternic!
Mulţi au înţeles harul doar ca fiind transfer de daruri

divine sau „favoare nemeritată”; însă harul înseamnă mult
mai mult. Harul înseamnă să fii umplut de prezenţa lui
Dumnezeu. Aceasta înseamnă că Dumnezeu ţi S-a dăruit pe
Sine, dăruindu-ţi astfel tot ce are.
Harul lui Dumnezeu de peste viaţa ta reprezintă
lucrarea şi reflexia exterioară a influenţei divine din interior:
frumuseţea, puterea, perfecţiunea, excelenţa, virtutea şi
slava lui Dumnezeu care locuieşte în tine prin Duhul Sfânt.
Influenţa aceea divină şi prezenţa Lui sunt factorii care îţi
înfrumuseţează duhul şi îţi saturează viaţa cu favoare, cu
acceptare, cu libertate, cu avantaj, cu bucurie, cu plăcere, cu
daruri şi cu abilităţi supranaturale.
Fructifică şi astăzi harul lui Dumnezeu la locul tău de
muncă, în familia ta, în sănătatea ta, în finanţele şi în relaţiile
tale. Pavel l-a îndemnat pe Timotei să se întărească în harul lui
Dumnezeu (2 Timotei 2:1) şi să domnească asupra diavolului,
a bolii, a neputinţei, a lumii şi a sistemelor ei.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
darul şi pentru harul neprihănirii pe
care le‑am primit în toată plinătatea;
prin urmare, domnesc în viaţă, peste
influenţele corupte ale lumii acesteia:
boala, lipsa şi orice limitare. Harul lui
Dumnezeu este înmulţit în viaţa mea
prin cunoaşterea Cuvântului Său, în
Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 14
Proverbe 3‑4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 19:41‑48
1 Samuel 18

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Petru 1:2; Iacov 4:6;
Romani 5:15

JOI
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Există mai mult har
pentru tine
Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea
zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor
mândri, dar le dă har celor smeriţi” (Iacov 4:6).

H

arul este influenţa supranaturală care operează
în tine şi face ca tot ceea ce întreprinzi să
prospere; este o abilitare divină care generează creştere,
promovare şi progres! Cu toate acestea, gradul în care te
laşi influenţat de harul lui Dumnezeu depinde de tine. Cu
cât îţi umpli mai mult inima de Cuvântul lui Dumnezeu
şi cu cât Îi dai voie mai mult Duhului Sfânt să lucreze în
viaţa ta, cu atât harul se va manifesta mai puternic în
ceea ce te priveşte.
Poţi şi trebuie să creşti în acea reflectare exterioară
a harului lui Dumnezeu din duhul tău, până când cei din
jurul tău o vor vedea şi vor mărturisi cu privire la ea. Poate
nu o pot explica, însă Îi vor da slavă lui Dumnezeu pentru
excelenţa Sa care se manifestă în tine şi în tot ceea ce faci.
Unii creştini Îi cer lui Dumnezeu mai multă ungere,
însă nicăieri în Biblie nu scrie că Dumnezeu îţi va da mai
multă ungere. Tot ce ai nevoie este mai mult har, iar din
versetul tematic învăţăm că mai mult har îţi dă capacitatea
de a realiza mai multe. Pe măsură ce progresezi, Dumnezeu
îţi va lărgi hotarele; El este cel care îţi măreşte abilitatea.
Aleluia!
Poate ai condus o afacere de o anumită
dimensiune, iar acum vrei să o faci să crească de zece sau

chiar de o sută de ori; ai nevoie de mai mult har. Altfel nu
poţi administra şi susţine noul nivel de creştere, pentru că
nu ai capacitatea de a administra afacerea la acel nivel.
Unii oameni cred că, în astfel de circumstanţe, au nevoie
de mai mulţi bani; nu, adevărul este că au nevoie de mai
mult har.
Pasajul din Evrei 4:16 spune astfel: „Să ne
apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului,
ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să
fim ajutaţi la vreme de nevoie.” De ce har ai nevoie? Har
pentru vindecare? Har pentru creştere în afacerea ta? Har
pentru a câştiga mai multe suflete? Ai nevoie de mai mult
har pentru a creşte în finanţele tale? Dumnezeu spune să
venim cu încredere la tronul harului şi să găsim harul de
care avem nevoie. Ia-l. Nu trebuie să-l ceri, ţi-a fost dat,
este al tău şi îl poţi lua.
Poţi fructifica harul acela chiar acum şi poţi mustra
cancerul din trupul tău. Foloseşte acel har chiar acum şi
păşeşte afară din acea boală. Slavă lui Dumnezeu!

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc
pentru harul care este în Isus Cristos.
Acum, mai mult ca niciodată, fructific
acest har pentru a face mari isprăvi
pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Pe
măsură ce meditez la Cuvântul Tău,
harul Tău este multiplicat în viaţa
mea, iar capacitatea mea de a realiza
şi mai mult pentru Împărăţia Ta
creşte, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 1:17; 2 Timotei 2:1;
1 Petru 1:2

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

1 Corinteni 15:1‑34
Proverbe 5‑7

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 20:1‑8
1 Samuel 19

RUGĂCIUNE
PENTRU

MÂNTUIRE

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

„Doamne, Dumnezeule, cred din toată inima mea în
Isus Cristos, Fiul Dumnezeului cel Viu. Cred că El a murit
pentru mine si că Dumnezeu L‑a înviat din morți. Cred
că este viu si astăzi. Mărturisesc cu gura mea că Isus
Cristos este Domnul vieții mele de astăzi înainte. Prin El
și în Numele Lui, am viață veșnică; sunt născut din nou.
Îți mulțumesc, Doamne, că îmi mântuiești sufletul! De
acum sunt copilul lui Dumnezeu! Aleluia!”

Felicitări! De acum eşti copilul lui Dumnezeu. Pentru 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:		

AFRICA DE SUD:		

NIGERIA:

USA:

Tel:+44(0) 1708 556 604
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

Tel: + 27 113260971,
+ 27 113260972

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

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

DESPRE

AUTOR

Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele
corporaţiei Believers LoveWorld Inc este un
dedicat slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu
al cărui mesaj aadus 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 audio‑
vizuale, care exprimă realitatea Cuvântului lui
Dumnezeu în adevăr, în simplitate şi cu putere.

Pentru mai multe informații despre

Believers’ LoveWorld Inc.
a.k.a Christ Embassy
Vizitaţi site‑ul
www.rhapsodyofrealities.org

N O T E
NOTE

Rapoarte
ALE SLAVEI
„Biserica mea a crescut considerabil datorită Rapsodiei Realităţilor!”
„În calitate de pastor senior al bisericii, am început să utilizez
Rapsodia Realităţilor şi mi-am încurajat membrii bisericii să
procedeze asemenea. Timp de zece ani, biserica a fost micuţă, şi
membrii depindeau mereu de mine în privinţa rugăciunilor. Însă de
când am început să folosim Rapsodia Realităţilor, numărul cererilor
de rugăciune a scăzut şi am avut parte de creştere semnificativă. Am
deschid o nouă filie şi am înfiinţat 40 de celule de casă, care sunt
complet funcţionale. Vă mulţumesc pentru Rapsodia Realităţilor.“
				‑ M. Joseph; Kenya

„Vindecat de astm bronşic”
„Aveam probleme mari cu sănătatea. Nu reuşeam să mănânc şi
slăbisem foarte mult. La un moment dat, am crezut că o să mor,
pentru că ajunsesem să am pulsul de 200 de bătăi pe minut. Mă
aflam în acest stagiu când am făcut rost de o Rapsodie a Realităţilor.
Pe măsură ce am studiat-o, cuvintele acelea mi-au slujit şi mi-au
întărit credinţa. Am încetat să mai iau medicamente şi am meditat
la Cuvântul lui Dumnezeu, până când mi s-a îmbunătăţit situaţia.
Acum, sunt vindecată şi întregită.”
				‑ O. Angela; Suedia

„Acum înţeleg mult mai bine Cuvântul lui Dumnezeu”
„Înainte îmi era greu să citesc şi să înţeleg Biblia, pentru că mulţi termeni mi se
păreau dificili. Aceasta s-a schimbat în momentul în care am intrat în contact
cu Rapsodia Realităţilor. Mesajele ei uşor de înţeles mi-au clarificat Cuvântul lui
Dumnezeu. Acum le dau Rapsodia Realităţilor prietenilor şi vecinilor mei care nu-L
cunosc pe Dumnezeu.”
				
‑ M. Roland; Mauritius

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
ROMÂNIA:

canada:

Tel: +1 647‑341‑9091
SUA:
Tel: +1‑972‑255‑1787,
+1‑704‑780‑4970

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

