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R

Introducere

apsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a
ajuns să fie disponibil acum în 837 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 ai Rapsodiei
Realităţilor din Italia.
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SÂMBĂTĂ

Declaraţia activează puterea
Cuvântului lui Dumnezeu
Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi‑vă cu ce aveţi, căci
El însuşi a zis: „Nicidecum n‑am să te las, cu niciun chip
nu te voi părăsi.” Aşa că putem zice plini de încredere:
„Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi‑ar
putea face omul?” (Evrei 13:5‑6).

E

xistă două aspecte ale mântuirii: aspectul legal
şi aspectul vital. Aspectul vital al mântuirii
este activat de mărturia ta; funcţionează doar atunci
când mărturiseşti; în timp ce aspectul legal necesită
acceptarea prin credinţă.
În Romani 10:9‑10, vedem că principiul declarării
sau afirmării este fundamental pentru mântuire: „...
dacă Îl mărturiseşti (declari, anunţi, afirmi) deci cu gura
ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu
L‑a înviat din morţi, vei fi mântuit.” Mântuirea devine
reală doar atunci când mărturiseşti domnia lui Isus
Cristos. Domnul Isus a zis în Matei 12:37: „Căci din
cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale
vei fi osândit.” Atunci când mărturiseşti, afirmi sau
proclami domnia Lui Isus Cristos, eşti strămutat de sub
domnia sau împărăţia întunericului în împărăţia Fiului
dragostei lui Dumnezeu (Coloseni 1:13).
Afirmarea Cuvântului este un principiu important
în Împărăţia lui Dumnezeu. Dumnezeu a rostit Cuvântul
Său pentru ca noi să putem lua acel Cuvânt şi să‑l
declarăm cu putere. Acesta este răspunsul credinţei

noastre la Cuvântul Lui. El a spus ce a avut de spus,
pentru ca noi să putem răspunde. Proclamaţia sau
afirmaţia ta reprezintă acel răspuns, iar aceasta
activează puterea Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa ta.

| Rugăciune
Tată scump, Îţi mulţumesc
pentru darul Cuvântului Tău şi
pentru binecuvântările pe care le
experimentez prin declaraţiile în
învoire cu el. Înfloresc în fiecare
domeniu al vieţii mele, pe măsură
ce cresc în harul şi în cunoştinţa
adevărului, în Numele lui Isus.
Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
15:22‑35
Estera 5‑7

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 6:1‑11
Deuteronom 29

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 2:12‑13;
Filimon 1:6
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DUMINICĂ

Cristos: împlinirea
promisiunilor lui Dumnezeu
În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi
ele, toate în El sunt „da”; de aceea şi „Amin”, pe care‑l
spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu
(2 Corinteni 1:20).

I

sus Cristos este împlinirea tuturor promisiunilor
lui Dumnezeu. Nu mai sunt alte promisiuni care
trebuie să se împlinească (în afară de revenirea Lui). Aceasta
este realitatea. Prin urmare, încetează să mai spui: „Îmi pun
nădejdea în Dumnezeu pentru aceasta şi pentru cealaltă;
aştept să se împlinească promisiunile Lui.” Încetează să mai
speri şi începe să‑ţi pui credinţa în aplicare. Încrederea sau
nădejdea ta devine credinţă atunci când spui: „Am tot ceea
ce am nevoie.”
În Levitic 26:9, Dumnezeu le‑a spus israeliţilor: „Eu mă
voi întoarce spre voi, vă voi face să creşteţi, vă voi înmulţi
şi Îmi voi ţine legământul Meu cu voi.” Acum, imaginează‑ţi
că te rogi: „O, Doamne, ai spus că mă vei face roditor; fă‑mă
roditor; este promisiunea Ta.” Aceasta arată necredinţă.
Biblia spune: „În Isus Cristos toate promisiunile lui Dumnezeu
sunt da şi amin.”
În Vechiul Testament, Dumnezeu le‑a dat copiilor lui
Israel câteva promisiuni de binecuvântare, condiţionate de
ascultarea Legii şi a poruncilor (Deuteronom 28:2). Însă în
ceea ce ne priveşte, în calitate de făpturi noi (2 Corinteni
5:17), noi suntem rezultatul sacrificiului şi ascultării lui Cristos.
De aceea în 1 Petru 1:14, suntem numiţi copii ascultători.
Pavel face referire la aceasta în Romani 6:17, când scrie: „Dar

mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce
aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de
dreptarul învăţăturii pe care aţi primit‑o.”
Prin urmare, binecuvântările noastre în Cristos nu
sunt condiţionate de ascultarea noastră, ci de cine suntem
noi: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori
cu Cristos! (Romani 8:17). Nu trebuie să te rogi şi să‑I ceri
lui Dumnezeu să Îşi împlinească promisiunile în viaţa ta; ele
sunt deja o realitate. Umblă pur şi simplu în lumina a ceea
ce eşti şi a moştenirii tale în Cristos. Tu eşti cel care trebuie
să demonstreze Cuvântul Lui în viaţa ta astăzi.
Nu spune: „Doamne, ai promis că mă faci roditor; ai
promis că mă înmulţeşti”; mai degrabă spune: „Doamne, Îţi
mulţumesc că m‑ai făcut roditor, productiv. M‑ai înmulţit!
Sunt înfloritor în orice domeniu!” De îndată ce vezi o
promisiune în Cuvântul lui Dumnezeu, răspunde şi spune:
„Slavă lui Dumnezeu! Aceasta este a mea, în Isus Cristos; a
fost împlinită în Cristos pentru beneficiul meu. Binecuvântat
să fie Dumnezeu!”

| Rugăciune
Domnul meu, Îţi mulţumesc
pentru că astăzi Cuvântul Tău
mi‑a reîmprospătat revelaţia că
în Cristos toate promisiunile Tale
sunt împlinite în viaţa mea. Sunt
atât de binecuvântat şi de onorat
că sunt în Cristos. Credinţa mea
funcţionează şi trăiesc o viaţă de
totală satisfacţie şi de împlinire, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Corinteni 3:21; Romani 15:8;
2 Petru 1:3‑4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
15:36‑16:15
Estera 8‑10

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 6:12‑19
Deuteronom 30
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LUNI

Noi suntem sămânţa
lui Isus Cristos
Domnul a găsit cu cale să‑L zdrobească prin suferinţă…
Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va
vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea
Domnului va propăşi în mâinile Lui (Isaia 53:10).

D

uhul Sfânt, vorbind prin profetul Isaia, a profeţit
venirea lui Mesia ca o jertfă pentru păcat şi
faptul că El Îşi va vedea „sămânţa,” care Îi va prelungi zilele
(Isaia 53:10, versiunea Fidela). Sămânţa lui Isus Cristos
este Biserica. Prin Biserică, Domnul Isus Îşi prelungeşte
zilele. Isus a venit în această lume, a trăit în această lume,
a biruit această lume, a murit, a fost îngropat, a înviat şi
S‑a înălţat la cer. Dar viaţa Lui continuă astăzi prin noi. Noi
suntem aceia care trăim viaţa Lui astăzi. El trăieşte prin
noi.
Pasajul biblic din Faptele apostolilor 1:1 vorbeşte
despre aceasta: „... tot ce a început Isus să facă şi să
îi înveţe pe oameni” referindu‑se la minunile Lui şi la
învăţătura Sa despre Împărăţia lui Dumnezeu. Pe măsură
ce citeşti mai departe în Faptele apostolilor, vei afla că
Domnul a continuat să înveţe şi să facă aceleaşi lucrări
prin intermediul apostolilor aleşi de El. Ei, la rândul lor, au
continuat să le transmită şi altora învăţătura Lui şi în sfârşit,
aceasta ajuns la fiecare dintre noi; şi aşa se va întâmpla
până când Isus va reveni. Noi suntem ambasadorii Lui. Îi
învăţăm pe alţii aceleaşi lucruri pe care El le‑a predicat şi
facem aceleaşi lucruri pe care El le‑a făcut.

În Isaia 53:8, Biblia spune: „... El fusese şters de
pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele
poporului meu.” Lumea credea că a terminat cu El, dar
apoi am apărut noi! Astăzi, atunci când ajungi tu undeva,
ajunge Isus. Să fii întotdeauna conştient de faptul că
Isus trăieşte prin tine. Oricine vrea să ştie cum arată Isus
trebuie doar să se uite la tine! Tu eşti oglindirea slavei
Lui, întipărirea Fiinţei Lui şi distribuitor al dragostei, al
neprihănirii şi al harului Lui. Astăzi tu eşti reprezentantul
Lui pe pământ.

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi sunt atât de
recunoscător pentru dragostea şi
pentru harul pe care le‑ai revărsat
peste mine. Îţi mulţumesc că Te
exprimi în această lume prin mine.
Sunt oglindirea slavei lui Cristos
şi întipărirea Fiinţei Lui, iar viaţa
mea este o manifestare a laudei
şi a slavei Tale, în Numele lui Isus!
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Galateni 3:16; Galateni 3:29;
2 Corinteni 5:20

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
16:16‑40
Iov 1‑2

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 6:20‑30
Deuteronom 31
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MARŢI

Moştenitori ai binecuvântărilor
lui Avraam
Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină
peste Neamuri, în Cristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi
să primim Duhul făgăduit (Galateni 3:14).

P

rin tot ceea ce a făcut, Domnul Isus a vrut ca
binecuvântarea lui Avraam să le fie accesibilă
şi neamurilor, şi aşa s‑a întâmplat. Acum că eşti născut
din nou, ai primit promisiunea Duhului Sfânt; acum eşti
sămânţa lui Avraam. În Galateni 3:29, Biblia spune: „... Şi
dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi sămânţa lui Avraam,
moştenitori prin făgăduinţă.”
Tu eşti un moştenitor al binecuvântărilor avraamice.
Prin urmare, indiferent cât de ostil este mediul în care
te afli, tu vei învinge mereu! Întotdeauna vei fi prosper,
deoarece ai abilitatea interioară de a prospera. Eşti
înzestrat cu excelenţă. Cristos în tine este puterea ta de a
determina mediul ambiant să producă rezultatele pe care
le vrei, după standardele Cuvântului lui Dumnezeu.
Atunci când copiii lui Israel au ieşit din Egipt, au luat
cu ei propria atmosferă. În deşert, prezenţa lui Dumnezeu
a fost cu ei în aşa măsură încât ei nu au pierit în sălbăticie,
deşi au mers prin deşert patruzeci de ani. Biblia spune:
„... De asemenea i‑a scos cu argint şi aur; şi nu a fost
nimeni fără vlagă printre triburile lor” (Psalmul 105:37,
versiunea Fidela). Iar în Neemia 9:21, citim: „Patruzeci
de ani, ai avut grijă să‑i hrăneşti în pustiu, şi n‑au dus
lipsă de nimic, hainele nu li s‑au învechit, şi picioarele nu

li s‑au umflat.” Dacă aceasta s‑a întâmplat pentru ei în
Vechiul Testament, gândeşte‑te ce binecuvântări avem
astăzi în Isus Cristos!
Biblia spune că Isus, căruia Îi aparţinem şi prin
virtutea căruia suntem sămânţa lui Avraam (Galateni
3:29), este mijlocitorul unui legământ mai bun, care a fost
realizat pe baza unor promisiuni mai bune (Evrei 8:6). Şi
mai glorios este faptul că toate acele „promisiuni bune”
au fost împlinite în Cristos.
Ceea ce avem astăzi este o viaţă de binecuvântări
nesfârşite. Tu eşti binecuvântat peste măsură. Eşecul,
boala, afecţiunea, lipa şi moartea nu fac şi nici nu ar
trebui să facă parte din viaţa ta. Este imposibil pentru tine
să fii sărac sau să eşuezi, deoarece în calitate de sămânţă
a lui Avraam, tu eşti destinat pentru succes. Rodirea şi
productivitatea au devenit drepturile tale din naştere.

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc
pentru manifestările bunătăţii
şi îndurării Tale în viaţa mea. În
calitate de sămânţa a lui Avraam,
umblu şi astăzi în neprihănire,
în victorie, în sănătate şi în
stăpânire,
conştientizând
că
sunt binecuvântat ca să fiu o
binecuvântare, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Galateni 3:8‑9; Romani 8:17;
Efeseni 3:6

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
17:1‑15
Iov 3‑5

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 6:31‑38
Deuteronom 32
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MIERCURI

Reprezentarea Lui
Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr‑unul.
De aceea, Lui nu‑I este ruşine să‑i numească „fraţi”
(Evrei 2:11).

A

tunci când studiezi epistolele, vei observa că
nu se face referire la creştini ca fiind ucenici.
Acum, nu este nimic greşit în folosirea generică a
termenului „ucenic” pentru creştini, deoarece în Faptele
apostolilor 11:26 se spune: „... Pentru întâia dată,
ucenicilor li s‑a dat numele de creştini în Antiohia.”
Ucenicii trăiau printre oameni, nu în calitate de adepţi ai
lui Cristos, ci ca exemple ale Lui. Aşa că, în realitate, cea
mai potrivită descriere a noastră nu este cea de adepţi,
ci de ambasadori; suntem reprezentarea lui Cristos (2
Corinteni 5:20, versiunea NTR).
Noi suntem nişte reprezentanţi ai lui Isus Cristos.
Domnul Isus este exact precum Tatăl. El a spus în Ioan
10:30: „Eu şi Tatăl una suntem.” El este reprezentarea
deplină sau întruchiparea perfectă a Tatălui; întipărirea
fiinţei Lui (Evrei 1:3). Biblia spune că aşa cum este
El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta (1 Ioan 4:17).
Întrebarea este: „Cum este Isus? Cum a trăit El când
era pe pământ?” El a stăpânit lumea; El a dominat
circumstanţele. El nu S‑a plâns niciodată; mai degrabă,
El a schimbat lucrurile! El a trăit triumfător în fiecare zi.
În calitate de ambasador, de reprezentant al Lui,
tu ar trebui să trăieşti ca un agent al schimbării la fel ca

Domnul tău. Rosteşte cuvinte pline de credinţă; domină
circumstanţele şi domină această lume. El a spus că
nimic nu îţi va fi cu neputinţă; trăieşte în fiecare zi cu
acest mod de a gândi. Tu eşti astăzi oglindirea slavei Lui,
eşti simbolul şi expresia neprihănirii Lui. Atunci când
apari tu, apare El şi binecuvântările Lui se manifestă.
Aceasta a fost visul lui Dumnezeu de la început,
să Se manifeste nu numai în tine, ci şi prin tine. El caută
să binecuvânteze lumea şi să‑Şi arate bunătatea, harul,
înţelepciunea şi excelenţa prin tine. Aşa că, oriunde
eşti, manifestă viaţa lui Cristos! Lasă‑L pe El să râdă, să
zâmbească şi să‑i atingă pe ceilalţi prin intermediul tău.

| Proclamaţie
Ştiu cine sunt! Sunt o făptură
nouă în Isus Cristos! M‑am născut
din nou cu viaţa şi cu natura lui
Dumnezeu. Sunt o reprezentare
a lui Cristos cel înviat. Manifest
gloria, perfecţiunile şi harul Lui
pretutindeni. Sunt părtaş naturii
Lui divine. Aleluia!

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
17:16‑34
Iov 6‑8

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 6:39‑49
Deuteronom 33

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 15:47‑49;
1 Ioan 4:17

6
JOI

Fii cel mai bun pentru El
El, de bunăvoia Lui, ne‑a născut prin Cuvântul
adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui
(Iacov 1:18).

B

iblia ne arată Cuvântul lui Dumnezeu ca
fiind o oglindă spirituală; este oglinda lui
Dumnezeu dată nouă, pentru a ne vedea şi a şti cine
suntem în Cristos. Ne arată felul în care ne descrie
Dumnezeu. În 2 Corinteni 3:18, citim: „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.”
Din păcate, mulţi alţii se văd într‑un mod
greşit; se văd slabi, săraci, frânţi şi nişte victime în
viaţă. Dar Cuvântul lui Dumnezeu – oglinda Lui – îţi
arată foarte clar cu totul altceva. El te vede puternic,
neprihănit, sănătos, plin de excelenţă şi extraordinar
de binecuvântat.
Nu numai că Dumnezeu te iubeşte, El te place,
pentru că tu eşti cununa creaţiei Sale. Dumnezeu nu a
mai avut pe cineva ca tine şi nici nu va mai avea pe cineva
ca tine. Tu eşti capodopera Lui unică, aşa că fii cel mai
bun pentru El. Refuză să eşuezi, pentru că Dumnezeu
nu a eşuat niciodată şi nu sponsorizează căderile. Tu
eşti creaţia Lui, prin urmare vorbeşte bine despre
tine; niciodată să nu vorbeşti urât despre creaţiile lui
Dumnezeu: „Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost

zidiţi în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le‑a
pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele”
(Efeseni 2:10).
Să nu spui niciodată „Nu pot”; mai degrabă
spune‑ţi: „Dumnezeu nu sponsorizează eşecurile; aşa
că nu voi eşua niciodată în niciun lucru pe care îl fac.”
„Dar dacă nu voi ajunge niciodată în cel mai bun loc?”
te întrebi. Cel mai important lucru este faptul că ai
încercat; şi Dumnezeu va şti că ai încercat, dar nu te opri;
continuă să persişti, apropiindu‑te din ce în ce mai mult
de reuşită. Biblia spune: „Dar cărarea celor neprihăniţi
este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge
mereu crescând până la miezul zilei” (Proverbe 4:18).
Pe măsură ce vei studia şi vei pune Cuvântul în practică,
vei avansa cu consecvenţă din punct de vedere spiritual
şi vei excela în toate lucrurile.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
unicitatea mea în Cristos. Sunt
singurul exemplar al persoanei
mele pe care îl ai şi m‑am hotărât
să fiu cel mai bun pentru Tine. Nu
există eşec în mine, pentru că sunt
produsul Tău, iar produsul Tău nu
eşuează, pentru că Tu nu eşuezi.
Prosper în toate lucrurile şi Îţi sunt
plăcut în tot ce fac, în Numele lui
Isus. Amin.

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

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
18:1‑23
Iov 9‑11

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 7:1‑10
Deuteronom 34

7

VINERI

Umblă în lumina vieţii
tale noi în Cristos
Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi
împreună cu El, pentru ca, după cum Cristos a înviat din
morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă
(Romani 6:4).

P

asajul biblic din 1 Corinteni 6:11 revelează o
realitate extraordinară despre noua creaţie. De
fapt, Pavel a trebuit să comunice la un nivel pe care creştinii
din Corint, care atunci erau bebeluşi în credinţă, să îl poată
înţelege uşor.
Pentru a înţelege pe deplin importanţa mesajului,
vom parcurge şi versetele precedente: „Nu ştiţi că cei
nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă
înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la
idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii,
nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii
nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii
din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi
neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Cristos şi prin Duhul
Dumnezeului nostru” (1 Corinteni 6:9‑10).
Observă că a spus: „Şi aşa eraţi unii din voi.” Totuşi, în
realitate, noua creaţie nu ar fi putut fi descrisă cu niciunul
dintre caracteristicile folosite în versetele de mai sus, nouă şi
zece, din simplul motiv că noua creaţie nu are trecut. Ea este
o creaţie nou‑nouţă. În 2 Corinteni 5:17, Biblia spune: „Căci,
dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi
s‑au dus: iată că toate lucrurile s‑au făcut noi.”

În tine nu a avut loc doar o simplă schimbare atunci
când te‑ai născut din nou; de fapt, s‑a produs o înlocuire a
vieţii cu care te‑ai născut din părinţii tăi, cu o altă viaţă, viaţa
indestructibilă din Dumnezeu. Adevăratul creştinism nu
este includerea sau împărtăşirea încă unei naturi peste cea
veche, ci o recreare a duhului uman de către Dumnezeu.
Ai devenit viu faţă de Dumnezeu prin noua viaţă. Poate te
întrebi: „Atunci cum de unii oameni fac anumite lucruri pe
care nu ar trebui să le facă, chiar şi după ce s‑au născut din
nou?”
Răspunsul este simplu: nu sunt plini de Cuvântul
lui Dumnezeu în totalitate pentru a trăi din duhul lor. În
realitate, acele acţiuni greşite nu vin din duhul uman, ci din
mintea neînnoită şi din simţuri – de aceea ni se spune să ne
înnoim mintea prin Cuvântul lui Dumnezeu (Romani 12:2).
Trebuie să îţi dezvolţi duhul citind Cuvântul lui Dumnezeu,
meditând asupra sa şi acţionând în consecinţă. În acel mod,
îţi vei antrena duhul să domnească peste simţuri şi vei
continua să mergi în lumina neprihănirii, justificării şi a noii
vieţi în Cristos Isus.

| Proclamaţie

Sunt o creaţie nouă, un nou tip de
făptură; cele vechi s‑au dus şi toate
lucrurile s‑au făcut noi! Mintea
mea este înnoită şi reprogramată
pentru viaţa veşnică de glorie.
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
18:24‑19:7
Iov 12‑14

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 7:11‑17
Iosua 1‑2

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 4:22‑24;
Romani 6:4

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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SÂMBĂTĂ

Puterea este în tine
Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă
vie, cum zice Scriptura (Ioan 7:38).

D

in neştiinţă, mulţi oameni cred că au nevoie
de mai multă ungere pentru a împlini voia
lui Dumnezeu şi pentru a avea rezultate durabile. Ei se
roagă: „Doamne, am nevoie de o îndoită măsură de
ungere.” Dar nu este menţionat nicăieri în Scriptură că
Dumnezeu a promis să ne dea mai multă ungere. Mulţi
au înţeles greşit ungerea, ca fiind ceva total diferit de
ceea ce Biblia ne învaţă de fapt.
Mai întâi, ungerea este o consacrare simbolică.
Atunci când cineva este uns cu ulei la fel ca în Vechiul
Testament, aceasta este o consacrare simbolică. Dar şi
mai important, ungerea este efectul puterii şi prezenţei
Duhului Sfânt. Prin urmare, pentru creştinul care deja
are Duhul Sfânt, a cere „mai multă ungere” este o
contradicţie. De ce să ceri efectul dacă ai esenţa? Duhul
Sfânt este adevărata sursă a puterii. El este puterea lui
Dumnezeu şi Cel care dă putere, iar El trăieşte în tine în
plinătatea Lui.
Duhul Sfânt pe care L‑ai primit nu este un fluid
(apă, fum, nor sau gaz), ci o Persoană. Atunci când El
a început să locuiască în tine, a făcut acest lucru cu
toată fiinţa Sa. Prin urmare, ungerea, care este efectul
sau rezultatul prezenţei Lui în tine, ar trebui să curgă
din tine. În Ioan 7:38, atunci când Isus a vorbit despre

Duhul Sfânt, El nu a zis: „Peste tine vor curge râuri de
apă vie”, ci „Din tine vor curge râuri de apă vie”; El a
spus că dinăuntrul tău vor curge râuri de apă vie.
Nu cere şi nu te mai ruga să fie mai multă
ungere peste tine; ceea ce ai nevoie este curgerea
Duhului Sfânt. Adică să laşi ce este în interiorul tău să
curgă în afară! Poţi înflăcăra această putere prin mai
multă vorbire în limbi şi prin meditare la Cuvântul lui
Dumnezeu.

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
Duhul Tău care Şi‑a stabilit sediul
în inima mea. Sunt umplut cu
puteri supranaturale, cu haruri
şi cu glorie, care se revarsă
dinăuntrul meu spre cei din jur.
Eman neprihănire, pace, bucurie
şi excelenţă, în Numele lui Isus.
Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
19:8‑41
Iov 15‑18

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 7:18‑35
Iosua 3‑4

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 7:38‑39;
Efeseni 3:20‑21
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DUMINICĂ

El te împinge la acţiune
Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi
vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea
(Filipeni 2:13).

C

e adevăr frumos! Dumnezeu ne dă dorinţa
şi tot El ne ajută să înfăptuim voia Lui.
Dumnezeu lucrează în tine prin Duhul Sfânt; El este
Acela care Se află aici, cu noi şi El trăieşte în tine. O
parte a lucrării Lui în viaţa ta este să te impulsioneze
să faci lucrurile care Îi sunt plăcute Tatălui; ceea ce
înseamnă că, datorită Lui, nu trebuie să te mai lupţi
să afli voia desăvârşită a Tatălui sau să umbli în ea.
Acum, aceasta nu sugerează ceea ce unii oameni
au crezut în mod greşit. Ei spun: „Dacă Dumnezeu
mă face să împlinesc voia Lui cea bună, atunci o
voi face; dacă El nu mă face să o fac, înseamnă că
nu a fost niciodată voia Lui pentru mine; aşa că voi
aştepta până când El mă va face să o împlinesc.” Însă
nu aceasta citim în Filipeni 2:13. Ceea ce Duhul Sfânt
ne învaţă prin apostolul Pavel este cum să cooperăm
cu El.
Duhul Sfânt Îşi împlineşte misiunea în viaţa
noastră. El are o slujbă de făcut, iar acea slujbă este
în tine. Duhul Sfânt este chemat să lucreze în tine,
dar trebuie să Îi facilitezi lucrarea având părtăşie cu
El. Cu cât ai mai multă părtăşie cu El, cu atât mai
mult Îşi împlineşte slujba în viaţa ta. Părtăşia cu El te
face să doreşti ce doreşte El, aşa că nu vei avea nici

o problemă în a face voia Lui. Vei fi întotdeauna gata
să faci voia Lui, deoarece în părtăşie cu Duhul Sfânt,
El te va îndemna să o împlineşti.
Nu este de mirare că profetul Ezechiel a spus:
„Cum mi‑a vorbit aceste cuvinte, a intrat un duh în
mine şi m‑a făcut să stau în picioare; şi am ascultat
la Cel ce‑mi vorbea” (Ezechiel 2:2). Duhul Sfânt te
poate abilita să te ridici şi să faci sau să spui ceva,
însă nu va fi în mod involuntar. El nu te mişcă ca pe
un robot, nu; există conştientizare în acest proces. Tu
eşti conştient că El acţionează în tine, îndemnându‑te
să acţionezi. Aleluia!

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
darul minunat al Duhului Sfânt.
El este Cel care mă conduce în
excelenţă. Înţelepciunea Ta în mine
este forţa care mă ajută să înfloresc,
să excelez şi să înving în toate
lucrurile. Prin părtăşia cu Tine am
devenit sensibil la vocea Ta şi urmez
îndemnurile Tale dinăuntrul meu.
Lucrările, planurile şi scopurile Tale
binecuvântate se împlinesc în şi prin
mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 10:7; Coloseni 1:29;
Faptele apostolilor 1:8

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
20:1‑16
Iov 19‑21

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 7:36‑50
Iosua 5
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LUNI

Esenţa închinării
Pe când Îi slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a
zis: „Puneţi‑Mi‑i deoparte pe Barnaba şi pe Saul, pentru
lucrarea la care i‑am chemat” (Faptele apostolilor 13:2).

P

orţiunea subliniată este o construcţie
remarcabilă. În Deuteronom 10:8, Biblia ne
arată ceva în sensul acesta, referindu‑se la Leviţi: „În
vremea aceea, Domnul a despărţit seminţia lui Levi şi
i‑a poruncit să ducă chivotul legământului Domnului,
să stea înaintea Domnului ca să‑I slujească şi să
binecuvânteze poporul în Numele Lui; lucru pe care l‑a
făcut până în ziua de azi.” Astăzi, noi suntem împăraţi
şi preoţi pentru Dumnezeu, pentru a‑I sluji (Apocalipsa
1:6).
Slujirea Domnului este esenţa închinării; este ceva
ce faci în mod conştient, nu pasiv. Mulţi creştini se miră de
ce nu experimentează puterea lui Dumnezeu, aşa cum ar
trebui; problema, în majoritatea cazurilor, se află în această
parte. Ei nu au învăţat cum să‑I slujească Domnului în
închinare. Evrei 13:15 ne arată cum şi în ce fel să Îi slujim
Domnului: „Prin El, să Îi aducem totdeauna lui Dumnezeu
o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc
Numele Lui.”
Prin urmare, în slujirea Domnului, tu aduci înaintea
Sa, cu reverenţă, o exprimare verbală care recunoaşte şi
celebrează Numele Domnului. Tu mărturiseşti măreţia,
dragostea, puterea, neprihănirea, harul, înţelepciunea,

slava şi binecuvântările Lui! Slujirea Lui implică ridicarea
deliberată a mâinilor în închinare şi în adorare, rostind
cuvinte din duhul tău care slăvesc măreţia Lui.
Nu este îndeajuns să spui: „Doamne, Te binecuvântez.
Te laud şi mă închin Ţie!” Închinarea ta trebuie să aibă
conţinut. Ar trebui mai degrabă să zici: „Doamne, Te laud,
pentru că eşti minunat, îndurător, atât de iubitor şi bun; eşti
milos şi glorios”; aceasta este diferit. Ai adăugat conţinut.
Cartea Psalmilor abundă în conţinut plin de inspiraţie şi
de Duhul Sfânt care Îi preamăreşte maiestatea şi vorbeşte
despre măreţia Lui; poţi folosi acele exemple pentru a‑ţi
crea proprii psalmi de laudă şi de închinare pentru Domnul.

| Rugăciune
Dragă Tată, din adâncul inimii
preamăresc maiestatea Ta şi
mă închin cu reverenţă înaintea
Numelui Tău fără egal, pentru că
numai Tu eşti vrednic de toată
lauda. Tu eşti plin de har, eşti
glorios, neprihănit, minunat, bun
şi îndurător. Bunătatea Ta iubitoare
întrece orice pricepere, iar dragostea
Ta este nepieritoare. Tu eşti măreţ
şi foarte vrednic de laudă. Te ador
acum şi în veci de veci. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Apocalipsa 19:1; Apocalipsa 7:11‑12;
Evrei 13:15

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
20:17‑38
Iov 22‑24

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 8:1‑10
Iosua 6
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MARŢI

Transformare prin
Cuvântul lui Dumnezeu
... Şi v‑aţi îmbrăcat cu omul cel nou [sinele
spiritual], care este [mereu în procesul de a
fi] reînnoit şi remodelat în [tot mai deplină şi
perfecţionată cunoştinţă peste] cunoştinţă,
după chipul (asemănarea) Celui ce l‑a creat
(Coloseni 3:10, versiunea Amplificată).

V

reau să observaţi două cuvinte din versetul
tematic. Primul este „reînnoit,” iar al doilea este
„cunoştinţă.” Cuvântul „reînnoit” provine din traducerea
din original a termenului grecesc „Anakainoo” care se
referă la o diferenţă calitativă, nu în termeni temporali
– cât de recent este ceva, ci în termeni de noutate – o
altă calitate a unui lucru. Este un cuvânt care descrie
un termen cheie în versetul din 2 Corinteni 3:18: „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.”
Cuvântul „schimbaţi” provine din traducerea din
original a termenului grecesc „metamorphoo” care
înseamnă o schimbare a stării, a formei, a tipului, a calităţii
sau a gloriei; o transformare continuă. Însă cum are loc o
astfel de transformare? Prin cunoştinţă – cunoştinţa deplină
şi exactă (exprimată prin termenul grecesc „epignosis” din
original). Aceasta nu este o cunoştinţă parţială sau distantă,
ci una care relaţionează cu subiectul cunoscut.
Tu eşti înnoit prin această cunoştinţă deplină a lui
Dumnezeu pe care o dobândeşti prin meditaţie şi prin

revelaţie. În cunoştinţa „epignosis” devii ceea ce cunoşti;
cunoştinţa care îţi este dată îţi transformă viaţa. Pe măsură
ce primeşti şi interiorizezi Cuvântul lui Dumnezeu, duhul
tău este înnoit, reîmprospătat, şlefuit; astfel străluceşti din
ce în ce mai mult! Acesta este motivul pentru care Cuvântul
lui Dumnezeu trebuie să locuiască în tine din belşug,
deoarece, cu cât îl cunoşti mai mult, cu atât mai mult slava,
ungerea, harul, înţelepciunea şi eficacitatea Duhului Sfânt
se vor manifesta şi se vor intensifica în viaţa ta.
Domnul Isus a zis în Ioan 6:63: „Duhul este acela
care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe
care vi le‑am spus Eu sunt duh şi viaţă.” Numai Cuvântul lui
Dumnezeu poate influenţa, transforma, lumina şi glorifica
duhul uman. Cuvântul acţionează în mintea ta înnoindu‑ţi
gândirea.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
cunoştinţa Cuvântului Tău şi pentru
transformarea pe care o aduce în
duhul meu. Pe măsură ce meditez
asupra Cuvântului Tău, mintea şi
inima îmi sunt deschise pentru
a dezvolta o deplină, profundă şi
intimă relaţie cu el. Astfel cresc în
har, iar slava, puterea, frumuseţea
şi perfecţiunile Tale se manifestă
vizibil şi neîncetat în şi prin mine,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Efeseni 1:15‑18; Romani 12:2;
Faptele apostolilor 20:32

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
21:1‑16
Iov 25‑28

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 8:11‑18
Iosua 7
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MIERCURI

Potenţialul tău este nelimitat
Nu că noi, prin noi înşine, suntem în stare să gândim
ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră,
dimpotrivă, vine de la Dumnezeu (2 Corinteni 3:5).

Î

n versetul tematic cuvântul „destoinicie”
provine din traducerea din original a termenului
grecesc „hikanotes” care înseamnă competenţă,
calificare pentru a putea face ceva. Când Scriptura
spune că „destoinicia noastră vine de la Dumnezeu,”
înseamnă că abilitatea sau competenţa noastră provine
de la Dumnezeu. Indiferent de provocările cu care te
poţi confrunta în viaţă, eşti mai mult decât capabil să
faci faţă şi să le învingi. Ce viaţă! Aceasta nu are nici
o legătură cu abilităţile sau relaţiile tale umane, ci se
datorează întru totul vieţii lui Cristos din tine.
Cristos ţi‑a dat o viaţă care te face mai mult decât
un simplu om. În tine operează o energie divină; aceasta
nu se consumă, nici nu are nevoie să fie realimentată.
Aşadar, refuză să te laşi limitat de abilitatea ta fizică.
Duhul Sfânt – reprezentând sursa oricărei puteri
şi însuşi Duhul puterii – locuieşte în tine. Aceasta
înseamnă că potenţialul tău este nelimitat! Puterea lui
Cristos acţionează în tine pentru a obţine rezultate care
depăşesc orice abilitate şi înţelegere umană (Coloseni
1:29). Afirmă mereu acest adevăr în viaţa ta.
Dacă fructifici această abilitate divină, vei vedea
o mare diferenţă în viaţa ta – la şcoală, la serviciu şi

în orice faci. Vei ajunge mai departe, mai repede şi
vei face lucrurile cu excelenţă, dincolo de abilitatea
ta umană. Nu te simţi niciodată incompetent, sau
inadecvat pentru vreo sarcină, oricare ar fi aceasta.
Cristos este destoinicia ta; prin urmare, prin abilitatea
Lui care acţionează în tine, tu poţi face toate lucrurile;
eşti pregătit pentru orice. Aleluia!
Refuză să te laşi intimidat. Nu te teme de nimic.
Vorbeşte cu îndrăzneală întotdeauna. Declară cine
eşti, ce ai şi care este abilitatea ta în Isus Cristos.
Acest lucru este vital, deoarece dacă nu afirmi, nici
nu vei experimenta. Continuă să declari că Isus este
destoinicia ta; prin urmare, potenţialul tău este
nelimitat. Eşti plin de excelenţă şi ai o viaţă excelentă.
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
puterea Ta divină care acţionează
extraordinar în mine. Cristos
este viaţa mea, destoinicia mea,
înţelepciunea mea şi neprihănirea
mea. El mi‑a făcut viaţa frumoasă,
roditoare, productivă şi sănătoasă!
Binecuvântat să fie în veci Numele
Tău glorios. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
21:17‑36
Iov 29‑31

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 8:19‑25
Iosua 8

STUDIU SUPLIMENTAR
Filipeni 4:13; 2 Corinteni 4:7;
Coloseni 1:29

13
JOI

Trăieşte în Numele Lui
Căci toţi câţi aţi fost botezaţi în Cristos, v‑aţi îmbrăcat
cu Cristos (Galateni 3:27, versiunea NTR).

D

in momentul în care te‑ai născut din nou, Numele
lui Isus a fost pus asupra ta; tu ai fost botezat
în acest Nume, devenind o parte a lui. În Evrei 1:4, Biblia
spune că El Şi‑a dobândit Numele glorios prin moştenire:
„ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit
un Nume mult mai minunat decât al lor.” Apoi, în Romani
8:17 ni se spune că suntem împreună moştenitori cu El:
„Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori
ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Cristos...”
Aceasta înseamnă că orice Îi aparţine lui Cristos ne aparţine
şi nouă, inclusiv Numele Lui.
Importanţa unui nume este puterea din spatele
lui şi tot ceea ce reprezintă numele respectiv. În Filipeni
2:9‑10, Biblia ne spune că Dumnezeu a învestit în Numele
minunat şi fără egal al lui Isus toată autoritatea: „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.” Aşadar, creştinismul este
trăirea în Numele lui Isus – în autoritatea Lui.
La menţionarea acestui Nume se pleacă orice
genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub
pământ. Fă uz de acest Nume pentru a scoate dracii,
pentru a vindeca bolnavii, pentru a învia morţii şi pentru

a trăi victorios în fiecare zi, în slava Lui. Isus a zis: „Iată
semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele
Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua
în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu‑i va
vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se
vor însănătoşi” (Marcu 16:17‑18).
Domnul ne‑a împuternicit să facem uz de Numele
Lui. Noi avem autoritatea de a acţiona în locul Lui, în
calitate de reprezentanţi legali ai Săi. Aceasta înseamnă
că poţi să mergi oriunde în Numele lui Isus şi să te bucuri
de onoarea Cerului. Te poţi ruga în Numele Lui şi vei fi
auzit. Nici un demon, nici o boală şi nici un necaz nu pot
sta împotriva acestui Nume! În Numele Lui tu eşti mai
mult decât biruitor (Romani 8:37), eşti campion pentru
totdeauna.
Prin urmare, aşa cum spune Scriptura: „... orice
faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele
Domnului Isus şi mulţumiţi‑I, prin El, lui Dumnezeu Tatăl”
(Coloseni 3:17).

| Proclamaţie
Sunt întotdeauna triumfător,
trăind viaţa veşnică în Cristos;
Trăiesc în supranatural şi îl
experimentez zi de zi, pentru
că trăiesc în Numele lui Isus.
În Numele Lui vindec bolnavii,
înviez morţii, alung demonii,
predic Evanghelia cu putere şi
manifest slava Sa pretutindeni.
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Marcu 16:17‑18; Luca 9:1;
Faptele apostolilor 3:16

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
21:37‑22:21
Iov 32‑35

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 8:26‑39
Iosua 9

14
VINERI

Cunoştinţa „epignosis”
a adevărului
Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca
toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa
adevărului (1 Timotei 2:3‑4).

D

orinţa lui Dumnezeu este ca toţi oamenii fie
mântuiţi şi să vină la cunoştinţa (termenul
grecesc „epignosis”) adevărului. Oamenii trebuie aduşi
la mântuire nu doar pentru a scăpa de condamnarea
veşnică, ci şi pentru a dobândi o cunoaştere intimă, o
părtăşie şi o unitate cu adevărul. Odată ce o capeţi vei
începe să trăieşti cu adevărat.
De exemplu, în 1 Petru 1:23, ni se spune: „fiindcă
aţi fost născuţi din nou nu dintr‑o sămânţă care poate
putrezi, ci dintr‑una care nu poate putrezi, prin Cuvântul
lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.”
Aceasta înseamnă că tu ai fost născut din Cuvântul lui
Dumnezeu şi tu eşti Cuvântul Său în carne şi oase! Viaţa
ta de creştin este manifestarea Cuvântului Domnului.
Dumnezeu vrea ca tu să ajungi la cunoştinţa acestui
adevăr.
În Romani 8:28, Biblia spune: „ştim că toate
lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl
iubesc pe Dumnezeu...” Aceasta înseamnă că tu nu poţi
fi dezavantajat sau înfrânt în viaţă; întreaga lume este a
ta; tu eşti un asociat al Dumnezeirii (2 Petru 1:4). Când
înţelegi această revelaţie, eşecul sau sărăcia nu mai există

pentru tine. Acestea sunt adevăruri fundamentale pe
care Cuvântul lui Dumnezeu ni le revelează; adoptă‑le,
iar viaţa ta va fi un flux nesfârşit de supranatural.
Biblia vorbeşte despre cei „care învaţă
întotdeauna, şi nu pot ajunge niciodată la deplina
cunoştinţă a adevărului” (2 Timotei 3:7). Aceştia sunt
cei care refuză să se supună cunoştinţei adevărului
privind moştenirea şi identitatea lor în Isus Cristos.
Prin urmare, ei se învârt în cercuri, fără să progreseze
vreodată. Poţi frânge acest ciclu dobândind cunoştinţa şi
intrând în unitate cu adevărul Cuvântului lui Dumnezeu
care stipulează victoria, bunăstarea şi viaţa glorioasă
pe care le ai în Isus Cristos. Trebuie să ajungi să cunoşti
acest adevăr: tu eşti în clasa făpturilor lui Dumnezeu.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai
dat Duhul de înţelepciune şi de
descoperire în cunoaşterea Ta. Tu
mi‑ai dat cunoaştere specializată
care mă abilitează să funcţionez
în voia Ta desăvârşită acum şi
întotdeauna, în Numele lui Isus.
Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
22:22‑23:11
Iov 36‑39

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 8:40‑56
Iosua 10

STUDIU SUPLIMENTAR
Filimon 1:6; Efeseni 1:18;
Ioan 8:32

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

15

SÂMBĂTĂ

Înţelept şi inspirat prin
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 îţi dă înţelepciune,
discernământ neobişnuit, înţelegere clară,
percepţie şi pătrundere în orice situaţie, subiect sau
mister.
Atunci când studiezi Cuvântul lui Dumnezeu
şi meditezi asupra lui, cu timpul, devii deosebit de
inspirat. Abilitatea şi inteligenţa ta cresc, iar Dumnezeu
îţi poate încredinţa mult mai mult decât în trecut,
deoarece ai devenit mai înţelept. Acesta este efectul
Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa ta: te face să acţionezi
cu înţelepciune în tot ceea ce faci. Termenul ebraic care
descrie acest tip de înţelepciune inspirată este „sakal,”
fiind corespondentul cuvântului grecesc „suniemi.”
Înseamnă să devii pătrunzător, perspicace şi să ai
discernământ şi judecată sănătoasă.
Pe măsură ce studiezi Cuvântul lui Dumnezeu şi
meditezi asupra sa, mintea ta este unsă şi elevată să
poată gândi din perspectiva lui Dumnezeu. Duhul lui
Dumnezeu te îndrumă să ştii ce să alegi, încotro să mergi
şi care sunt paşii corecţi pe care trebuie să îi faci pentru
a‑ţi împlini destinul în Cristos. Cuvântul lui Dumnezeu
produce în tine înţelepciunea de a‑ţi gestiona afacerea,
finanţele, studiile, familia, lucrarea, etc.

Cei care ignoră Cuvântul lui Dumnezeu
funcţionează în înţelepciunea lumească şi pur şi
simplu sunt biciuiţi de circumstanţele vieţii. Iau decizii
neinspirate care le împing viaţa în direcţia greşită care,
la rândul ei, le aduce numai suferinţă.
Acordă‑i Cuvântului lui Dumnezeu cea mai mare
atenţie, deoarece în el este înţelepciunea de care ai
nevoie pentru a duce o viaţă de excelenţă şi de slavă
tot mai mare. Aleluia!

| Rugăciune
Dragă Tată, inima mea este
întotdeauna deschisă să întâmpine
Cuvântul Tău cu blândeţe, cu
credinţă şi cu bucurie, pentru a
produce în mine o extraordinară
amplitudine de înţelegere. Iau
mereu deciziile adecvate, iar
paşii mei sunt aliniaţi la voia Ta
desăvârşită şi la destinul Tău
pentru viaţa mea, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Proverbe 4:5‑7; Coloseni 3:16;
Iosua 1:8

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR‑UN AN

Faptele apostolilor
23:12‑35
Iov 40‑42

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 9:1‑19
Iosua 11

16

DUMINICĂ

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

D

upă ce ai mărturisit Domnia lui Isus în viaţa
ta şi ai primit viaţă veşnică în duhul tău, cel
mai important lucru pe care trebuie să îl faci este să
pui în aplicare Cuvântul lui Dumnezeu; altfel spus,
să pui Cuvântul lui Dumnezeu la lucru. În versetul
tematic, Pavel ne spune: „... lucraţi cu teamă şi tremur
mântuirea voastră.” Aceasta înseamnă să îţi activezi
mântuirea, să o pui în practică. „Sunt creştin de multă
vreme şi creştinismul nu a făcut nimic pentru mine,” a zis
cineva. De fapt, creştinismul nu face nimic pentru tine;
tu eşti cel care trebuie să pui Cuvântul lui Dumnezeu în
practică şi să îl faci să producă rezultate în viaţa ta. Vei
jubila la vederea slavei lui Dumnezeu manifestându‑se
în viaţa ta pe măsură ce împlineşti Cuvântul Lui. Aceasta
este partea pe care mulţi o scapă din vedere. Ei nu
conştientizează faptul că trebuie să pună în aplicare
Cuvântul lui Dumnezeu.
În creştinism, noi împlinim Cuvântul Domnului:
„Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători,
înşelându‑vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva
Cuvântul, şi nu‑l împlineşte cu fapta, seamănă cu un
om care îşi priveşte faţa firească într‑o oglindă, şi, după

ce s‑a privit, pleacă şi uită îndată cum era. Dar cine îşi
va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea
slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc,
ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui”
(Iacov 1:22‑25). Mai întâi citeşte şi studiază Cuvântul
Domnului, apoi crede‑l şi acţionează în consecinţă.
De exemplu, dacă ai simptome de boală, citeşte
pasajul biblic din Romani 8:11, care spune: „Şi dacă
Duhul Celui ce L‑a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte
în voi, Cel ce L‑a înviat pe Cristos Isus din morţi va învia
şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său,
care locuieşte în voi.” Apoi declară că tu eşti sănătos
şi că nici o boală nu poate prospera în trupul tău. Nu
lăsa durerea sau disconfortul să îţi domine mintea ci
mai degrabă aţinteşte‑ţi privirea asupra Domnului şi a
Cuvântului Său infailibil, bucurându‑te în adevărul Lui.
Cuvântul lui Dumnezeu va birui.

| Rugăciune
Dragă Tată, inima mea este mereu
deschisă să întâmpine Cuvântul
Tău cu blândeţe, cu credinţă şi
cu bucurie. Pe măsură ce pun în
aplicare Cuvântul Tău, înregistrez
productivitate,
eficienţă
şi
creştere. Sunt transformat, întărit
şi energizat în Isus Cristos. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
24:1‑27
Psalmii 1‑6

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 9:10‑17
Iosua 12

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 1:21‑25;
Luca 6:47‑49

17
LUNI

Cuvântul lui Dumnezeu
este demn de încredere
În adevăr, v‑am făcut cunoscut puterea şi venirea
Domnului nostru Isus Cristos, nu întemeindu‑ne pe
nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care
am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea Lui
(2 Petru 1:16).

C

uvântul lui Dumnezeu este absolut demn de
încredere şi sigur. În Matei 24:35, Domnul spune:
„Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor
trece.”
Este dovedit că Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu:
viaţa lui Isus Cristos şi lucrarea Lui de răscumpărare, moartea
Lui în locul nostru, îngroparea, învierea şi înălţarea Lui în
slavă, beneficiile mântuirii pe care le‑a câştigat El pentru noi
şi testamentul validat prin moartea Lui. Aceste consemnări
biblice nu ne‑au fost date doar ca documente autentice şi
demne de încredere, ci şi ca etalon după care să trăim.
De exemplu, după cum citim în versetul tematic,
Petru face referire la relatarea din Matei 17 în a doua sa
epistolă. El a explicat cum ei (Petru, Iacov şi Ioan) au fost
martori ai transfigurării lui Isus, când faţa Lui a strălucit
ca soarele, iar hainele Lui sclipeau. Ei i‑au văzut pe Moise
şi pe Ilie apărând pe munte. Au şi auzit o voce din cer
zicând: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc
plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” (Matei 17:5).
Cu toate acestea, prin Duhul Sfânt, el ne spune: „Şi
avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi

că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într‑un loc
întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul
de dimineaţă în inimile voastre” (2 Petru 1:19). Cu toate
că ei văzuseră cu ochii lor slava aceea, exista ceva mai tare
decât experienţa lor. Aşadar, dincolo de frumuseţile şi de
experienţele minunate de care avuseseră parte, Petru a
recunoscut Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind mai sigur decât
experienţa lor.
Ţine‑te strâns de Cuvântul lui Dumnezeu; este mai
sigur decât experienţele noastre, oricare ar fi ele! Dacă
experimentezi simptome de boală în trupul tău; nu te
îngrijora! Foloseşte Cuvântul lui Dumnezeu pentru a le
contracara. Cuvântul Domnului este absolut demn de
încredere şi sigur.
Poate că nu simţi că funcţionează; din afară, lucrurile
pot părea neschimbate, însă tu rămâi neclintit în Cuvântul
Lui! Continuă să declari Cuvântul lui Dumnezeu pentru
tine, pentru El şi pentru acea situaţie, până când primeşti
siguranţa victoriei în duhul tău.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
puterea Cuvântului Tău veşnic
care acţionează în mine şi astăzi,
producând în mine roadele
mesajului său. Eu am îmbrăţişat
Cuvântul Tău ca fiind Cuvântul
tare al prorociei, în care trăiesc
şi îmi zidesc întreaga viaţă. Prin
puterea Cuvântului Tău înving în
lupta cea bună a credinţei astăzi
şi întotdeauna, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 24:35;
Evrei 4:12

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
25:1‑12
Psalmii 7‑10

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 9:18‑27
Iosua 13

18
MARŢI

Identificat cu Numele Său
Mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu, care ne
poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos
şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma
cunoştinţei Lui (2 Corinteni 2:14).

N

umele lui Isus este cel mai mare nume care i‑a
fost vreodată descoperit omului; este cel mai
puternic Nume, nu doar în această lume, ci în întreg universul:
este Numele prin care Dumnezeu a creat toate lucrurile.
Dumnezeu a învestit toată autoritatea în Numele minunat şi
fără egal al Domnului nostru Isus Cristos. Filipeni 2:9 spune:
„De aceea şi Dumnezeu L‑a înălţat nespus de mult şi I‑a dat
Numele care este mai presus de orice nume.”
Când ai mărturisit Domnia lui Isus peste viaţa ta, ai fost
botezat în Numele lui Isus şi ai devenit în mod automat parte
din acest Nume. În Galateni 3:27, Biblia spune: „Toţi care aţi
fost botezaţi pentru Cristos v‑aţi îmbrăcat cu Cristos.” Ar
trebui să te bucuri că eşti identificat cu acest nume. Înseamnă
că orice Îi aparţine lui Isus îţi aparţine şi ţie!
Satan nu mai are nimic în tine; tu Îi aparţii lui Isus
Cristos şi Numele lui Isus Cristos te acoperă. Noi trăim în
Numele Lui şi ne rugăm în Numele Lui. În Coloseni 3:17,
Biblia spune: „Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să
faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi‑I, prin El,
lui Dumnezeu Tatăl.” Acesta este modul prin care poţi să duci
o viaţă supranaturală. Tu funcţionezi şi trăieşti în Numele lui
Isus. Aceasta înseamnă că trăieşti pentru El, în autoritatea Lui.

Poţi vedea de ce este total nepotrivit să trăieşti în înfrângere,
eşec sau sărăcie?
Noi suntem chemaţi să trăim în Numele lui Isus; în
Numele Creatorului lumii. Nici nu îmi pot imagina ceva mai
glorios! Este un Nume minunat; un Nume de excelenţă –
Numele mai presus de orice nume al lui Isus Cristos.
Dacă ai o tumoare în trupul tău, spune: „Tumoare, în
Numele lui Isus, nu poţi rămâne în acest trup; îţi poruncesc
să mori şi să părăseşti trupul meu!” Şi va pleca. Dacă ai o
problemă la inimă, utilizează Numele lui Isus ca instrument
împotriva infirmităţii. Spune: „Inimă, îţi poruncesc să
funcţionezi normal, în Numele lui Isus!” şi va funcţiona în
mod normal.
Oricare ar fi situaţia cu care te confrunţi, aceasta se
va supune Numelui lui Isus Cristos. Declară pentru tine: „În
Numele lui Isus, eu cresc în har; sunt plin de excelenţă, sunt
sănătos, puternic şi vibrant!” Beneficiază de Numele care
aduce calm, pace, linişte şi bunăstare în viaţa ta şi a celor dragi

| Rugăciune
Dragă Tată, mă bucur să fiu asociat
cu Numele cel mai puternic, cel
mai înalt şi cel mai mare din câte
există! Beneficiez de Numele lui
Isus şi trăiesc prin puterea şi prin
autoritatea acestui Nume. Rostesc
pace, progres, sănătate, bunăstare
şi victorie în viaţa mea şi a celor
dragi, în Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
25:13‑26:1
Psalmii 11‑16

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 9:28‑36
Iosua 14

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele apostolilor 4:12;
Filipeni 2:9‑10; Ioan 20:31

19

MIERCURI

Toate lucrurile sunt
posibile dacă crezi
Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă poţi!”… Toate lucrurile îi
sunt cu putinţă celui ce crede!” (Marcu 9:23).

Î

n Marcu 9, un om lipsit de orice speranţă a
venit la Isus. Fiul său era posedat de un duh de
epilepsie. Omul, disperat şi în mare nevoie de ajutor, I‑a
spus Domnului: „Şi de multe ori duhul l‑a aruncat când
în foc, când în apă, ca să‑l omoare. Dar dacă poţi face
ceva, fie‑Ţi milă de noi şi ajută‑ne” (Marcu 9:22).
Poate că şi tu te afli într‑o situaţie similară astăzi şi
nu ai nici o idee cu privire la ce ar trebui să faci. Poate că
şi tu pledezi ca acel om în faţa lui Dumnezeu, rugându‑L
să facă ceva şi să aibă compasiune pentru tine. Aş vrea
să îţi spun următorul lucru: Înveseleşte‑te! Observă
răspunsul Domnului: „Dacă poţi!… Toate lucrurile îi
sunt cu putinţă celui ce crede!” (Marcu 9:23). Ce mesaj
încurajator pentru un tată frustrat şi disperat care fusese
în toate locurile posibile în căutarea ajutorului!
Observă că Isus nu a zis că rezolvarea depinde
de durata problemei, de gravitatea cazului, sau de cât
poţi plăti. El nu a spus decât că „Toate lucrurile îi sunt cu
putinţă celui ce crede!”
Poţi crede astăzi că ai fost întregit în Isus Cristos?
Poţi crede că El ţi‑a dat deja tot ce priveşte viaţa şi evlavia?
(2 Petru 1:3). Cuvântul spune aceasta: toate lucrurile
sunt ale tale (1 Corinteni 3:21). Crede şi acţionează în
concordanţă. A crede nu înseamnă să te aştepţi ca ceva

să se întâmple în viitor: aceasta este speranţă. Credinţa
implică să acţionezi în baza ei – activează‑ţi credinţa
chiar acum! A crede este verbul credinţei, aşadar este
o acţiune.
Situaţia în care te afli în prezent nu este sentinţa
lui Dumnezeu. Crede şi afirmă că are loc o schimbare.
Proclamă că lucrurile merg împreună spre binele tău,
aşa cum spune în Romani 8:28: „De altă parte, ştim că
toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl
iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt
chemaţi după planul Său.”

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că
prin Cuvântul Tău îmi creşti
credinţa şi îmi dai asigurarea
binecuvântată a vieţii veşnice cu
Tine. Prin credinţă îmi însuşesc
tot ce ai pregătit şi astăzi pentru
mine. Umblu în sănătate, în
victorie şi în binecuvântările Tale
supranaturale, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 18:27; Marcu 11:24;
1 Corinteni 3:21

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
26:1‑18
Psalmii 17‑18

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 9:37‑48
Iosua 15

JOI
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Priveşte din tărâmul superior
Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci
la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd sunt
trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice
(2 Corinteni 4:18).

Î

n versetul anterior celui tematic, Biblia spune: „Căci
întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru
noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă...” (2 Corinteni 4:17).
Cu alte cuvinte, chiar dacă durerile sau situaţiile neplăcute cu care
te confrunţi trenează poate de cinci sau de zece ani, acestea sunt
supuse schimbării şi vor lucra pentru tine tot mai mult o greutate
veşnică de slavă. Cum? Găsim răspunsul în versetul tematic:
„Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu
se văd; căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce
nu se văd sunt veşnice.”
Încetează să te mai uiţi la situaţia fizică în care te afli în
prezent, la banii rămaşi în cont sau la ce spun oamenii despre
tine. Priveşte la ce nu se poate vedea! Atunci când vezi invizibilul,
călătoria prin deşert se sfârşeşte. Vizualizează lucruri minunate pe
care Dumnezeu le face în viaţa ta. Vizualizează‑te prosper, sănătos,
vibrant şi puternic, umblând în victorie şi în slava lui Dumnezeu.
Aceasta ne aminteşte de povestea lui Avraam din Geneza
17:4‑5. Dumnezeu i‑a schimbat numele din Avram în Avraam într‑un
moment când el încă nu avea urmaşi în mod fizic. Avraam înseamnă
„tatăl multora,” pe când Avram înseamnă „tată presupus.” Aşadar,
chiar şi atunci când el nu avea copii, Dumnezeu l‑a chemat să fie
tatăl multora. Dumnezeu îl învăţa să vadă invizibilul.

În Romani 4:17, apostolul Pavel ne spune că Avraam a
crezut ce a zis Dumnezeu cu privire la el: „după cum este scris:
«Te‑am rânduit să fii tatăl multor neamuri.» El, adică, este tatăl
nostru înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, care învie morţii
şi care cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi.” El şi‑a luat
privirea de la ceea ce îi dictau simţurile şi a văzut în invizibil prin
ochii duhului. El s‑a văzut tatăl multora, după cum îi spusese
Dumnezeu.
Ce te‑a făcut Dumnezeu să fii? În viaţa ta, trebuie să declari
cu încredere cine eşti cu adevărat. Cineva poate spune: „O,
Doamne, sunt un adevărat eşec; am eşuat în toate. M‑am săturat
de această viaţă.” Schimbă‑ţi viziunea. Începe să priveşti lucrurile
din altă perspectivă. Vezi invizibilul. Declară ce a spus Dumnezeu
despre tine şi meditează la aceasta.
Când spui ce a zis Dumnezeu despre tine, sufletul tău
va fi programat să acţioneze în consecinţă. Tu trebuie să îţi
reprogramezi viaţa cu Cuvântul lui Dumnezeu. Acceptă tot a spus
Dumnezeu despre tine; crede şi rosteşte cu consecvenţă (Evrei
13:5‑6).

| Rugăciune
Îmi întorc privirea de la orice
distrageri şi mi‑o aţintesc către
Isus, Căpetenia şi desăvârşirea
credinţei mele. Văd victorie,
sănătate, bunăstare şi triumf acum
şi întotdeauna, în Numele lui Isus.
Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
26:19‑32
Psalmii 19‑20

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 9:49‑62
Iosua 16‑17

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 5:7; Evrei 12:2;
Romani 8:28

VINERI
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Victorie neîntreruptă prin
Cuvântul lui Dumnezeu
Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina
strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu
crescând până la miezul zilei (Proverbe 4:18).

I

sus ne‑a adus o viaţă de victorie neîntreruptă
prin Evanghelie. Biblia spune: „De altă parte,
ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele
celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele
celor ce sunt chemaţi după planul Său” (Romani 8:28).
Însă nu mulţi oameni cred că acest lucru este o realitate.
Ei cred că viaţa merge uneori în sus, uneori în jos, pentru
că aceasta au experimentat. Însă versetul nostru tematic
spune: „Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina
strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând
până la miezul zilei” (Proverbe 4:18).
În calitate de copil al lui Dumnezeu, este posibil
să trebuiască să faci faţă unor atacuri; este posibil să
te confrunţi cu provocări şi nu e nimic rău sau greşit în
aceasta. Biblia spune: „De altfel, toţi cei ce voiesc să
trăiască cu evlavie în Cristos Isus vor fi prigoniţi” (2
Timotei 3:12). Testele, încercările şi persecuţiile sunt
parte din pachet. Pasajul biblic din Iacov 1:2 spune astfel:
„Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin
felurite încercări.”
Fii întotdeauna gata şi primeşte provocările cu
arma bucuriei. Atunci când vin, învinge‑le; fii triumfător
întotdeauna. Aceasta este viaţa ta; una de biruinţă

consecventă în Cristos! 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.”
Tu trebuie să‑ţi creşti credinţa neîncetat prin
Cuvântul lui Dumnezeu. Continuă să studiezi Cuvântul
Domnului şi să‑l pui în practică. Calitatea vieţii pe care
o trăieşti depinde de calitatea cunoştinţei tale în Cristos.
Aşadar cultivă‑ţi apetitul pentru Cuvântul lui Dumnezeu,
pentru că noi biruim prin Cuvântul Lui.

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc
pentru viaţa de victorie neîntreruptă
şi de succes supranatural pe care mi‑ai
dat‑o prin Evanghelie. Îţi mulţumesc că
mi‑ai dat puterea să potolesc furtunile
vieţii şi să înving. Nimeni şi nimic nu
este atât de mare încât să mă înfrângă,
pentru că Cel care este mai mare decât
toţi locuieşte în mine. Cum este El, aşa
sunt şi eu în lumea aceasta. Triumf
întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:35‑37;
2 Corinteni 2:14

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
27:1‑26
Psalmii 21‑22

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 10:1‑9
Iosua 18

441

DE OPORTUNITĂŢI
DE A SĂDI
CUVÂNTUL LUI
DUMNEZEU ÎN
NAŢIUNI!

Î

n anul 2017, partenerii Rapsodiei
Realităţilor au identificat 441 de zile
naţionale, comemorări şi vacanţe importante cu
ocazia cărora vor sădi Cuvântul lui Dumnezeu în
diferite naţiuni ale lumii. Vor răspândi speranţă,
bucurie şi iubire în viaţa multor milioane de oameni
prin organizarea unor campanii de distribuire
masivă a devoţionalului numărul unu în lume,
Rapsodia Realităţilor.
Vino alături de noi pentru a sădi Cuvântul
lui Dumnezeu în lume în aceste 441 de zile
comemorative 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 următoarele
numere de telefon:
• +234.708.645.9246,
• +234.706.756.2233,
• +234.1.448.8444,
• +234.805.464.0796.

N O T E
NOTE

22

SÂMBĂTĂ

Putere prin Duhul Sfânt
Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt
peste voi, şi‑Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată
Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului
(Faptele apostolilor 1:8).

U

nii creştini presupun şi cred că rugăciunea
produce putere. Astfel, ei spun că „un creştin
care nu se roagă e un creştin lipsit de putere,” însă
această afirmaţie nu se găseşte nicăieri în Biblie.
În versetul tematic, Isus nu a spus că vei primi
putere după ce te‑ai rugat. Eu cred în necesitatea
rugăciunii, însă nu rugăciunea este cea care aduce
puterea. Puterea vine de la Duhul Sfânt.
Puterea Duhului Sfânt despre care vorbeşte
versetul tematic este abilitatea dinamică de a produce
schimbări. Aceasta înseamnă că putem produce
schimbări în viaţa noastră, în viaţa celor dragi şi oriunde
sunt necesare. Noi nu trebuie să fim victime pe pământ,
însă mulţi creştini trăiesc ca nişte victime; sunt captivi
ai circumstanţelor adverse în care se găsesc, victime
ale acestei lumi. Însă Isus a spus că vom primi o putere,
după ce Se va coborî Duhul Sfânt peste noi. Isus nu a fost
niciodată o victimă, însă, cu toate acestea, mulţi dintre
copiii lui Dumnezeu sunt victime într‑un fel sau în altul.
Pasajul din 1 Ioan 3:2 spune astfel: „Preaiubiţilor,
acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s‑a
arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom

fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.” Atunci
când ai fost născut din nou, te‑ai născut ca o odraslă a
lui Dumnezeu; ai putere prin Duhul Sfânt. Nu este nevoie
să‑I ceri Lui putere, pentru că puterea locuieşte deja în
tine (Efeseni 3:20). Tot ceea ce trebuie să faci pentru ca
puterea lui Dumnezeu din tine să se manifeste este să o
înflăcărezi (2 Timotei 1:6). Slavă lui Dumnezeu!

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc
pentru puterea care acţionează
în mine prin Duhul Sfânt. Nimic
nu îmi este imposibil, pentru că
activez puterea Ta dinăuntrul meu
şi astfel aduc linişte şi ordine în
fiecare situaţie, în Numele lui Isus.
Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
27:27‑44
Psalmii 23‑25

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 10:10‑24
Iosua 19

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 10:19; 2 Timotei 1:6;
Efeseni 3:20‑21

DUMINICĂ

23

El este autorul
oricărui lucru bun
Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus,
coborându‑se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici
schimbare, nici umbră de mutare (Iacov 1:17).

T

ot ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu
despre natura Tatălui nostru ceresc este
adevărat şi consecvent; în El nu există răutate sau
întuneric deloc. Poate te întrebi: „Cum rămâne atunci
cu cuvintele profetului Isaia cu privire la Dumnezeu?”
El scrie: „Ca să se ştie, de la răsăritul soarelui până la
apusul soarelui, că în afară de Mine nu este Dumnezeu:
Eu sunt Domnul, şi nu este altul. Eu întocmesc lumina
şi fac întunericul, Eu dau propăşirea şi aduc restriştea,
Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri” (Isaia 45:6‑7). Ar
putea fi aceasta o contradicţie? A creat Dumnezeu răul?
În primul rând trebuie să înţelegi maniera de
comunicare pe care o foloseau profeţii în Vechiul
Testament şi măsura în care primeau revelaţii. Profeţii
nu ştiau nimic despre Satan cu excepţia figurilor de stil,
pentru că nu exista revelaţie cu privire la el. Pentru ei,
orice se întâmpla, rău sau bun, venea de la Dumnezeu.
Într‑una din discuţiile Sale cu fariseii, Isus a făcut o
afirmaţie relevantă, consemnată în Matei 19:8. El a spus:
„... Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit
Moise să vă lăsaţi nevestele; dar de la început n‑a fost
aşa.” Cu alte cuvinte, acea poruncă venea de la Moise,
nu de la Dumnezeu. Dacă vrei cu adevărat să‑L cunoşti

pe Dumnezeu, caracterul Său, natura şi modul în care
face lucrurile, atunci du‑te la început de tot şi observă
principiile Sale. În Geneza 1:31 ni se spune: „Dumnezeu
S‑a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune...” El
nu a creat răul. Mai mult, în Cristos Isus El S‑a manifestat
ca un Tată iubitor şi plin de har.
Adevărata fiinţă rea şi generatorul răului este
Satan. El nu a fost rău dintotdeauna, pentru că Dumnezeu
a creat doar lucruri bune. Satan a fost un înger numit
Lucifer, care înseamnă „fiul dimineţii”; el era vice‑regele
lui Dumnezeu peste pământ. Era desăvârşit, însă, prin
mândrie, şi‑a pierdut poziţia, a fost alungat şi a devenit
diavolul. Astfel a intrat răul în lume. Dumnezeu este
autorul binelui, nu al răului: „Căci Dumnezeu nu este
un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate
bisericile sfinţilor” (1 Corinteni 14:33).

| Rugăciune
Neprihănitule Tată, Tu eşti plin de har
şi bun, eşti măreţ şi foarte vrednic de
laudă! Tu eşti dragostea personificată.
Îndurările Tale se înnoiesc în fiecare
dimineaţă, iar credincioşia Ta este
neclintită în veci! Te iubesc, Te
ador, Preasfântule Dumnezeu. Tu
faci lucruri mari, iar harul Tău este
peste toţi cei ce se încred în Tine. Tot
pământul este plin de slava Ta şi de
bunătatea Ta. Binecuvântat să fie în
veci Numele Tău. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Psalmul 72:18‑19; Psalmul 100:5;
Psalmul 107:1

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
28:1‑16
Psalmii 26‑29

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 10:25‑37
Iosua 20‑21
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LUNI

Controlează‑ţi gura ca
să‑ţi controlezi viaţa
Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva
în vorbire, este un om desăvârşit şi poate să‑şi ţină în
frâu tot trupul (Iacov 3:2).

C

uvintele pe care le rosteşti reprezintă măsura
spiritualităţii tale. Nu contează ce cred şi ce
spun alţii despre tine; ceea ce contează sunt cuvintele
care ies din gura ta în fiecare zi, indiferent dacă vorbeşti cu
Dumnezeu, cu alţi oameni, cu tine însuţi, cu circumstanţele
sau cu natura. Asigură‑te că rosteşti întotdeauna doar
cuvinte pline de har şi de credinţă, care zidesc duhul.
Îmblânzeşte‑ţi limba.
Apostolul Iacov a comparat limba cu cârma unei
corăbii mari, pe care căpitanul o foloseşte ca să îndrepte
corabia în ce direcţie doreşte, indiferent de vânturile care
suflă împotriva ei (Iacov 3:4‑5). Aceasta înseamnă că, prin
cuvintele tale, te poţi menţine în sănătate, în credinţă,
în succes şi în viaţa veşnică de glorie. Nu rosti cuvinte
de frică, de lipsă sau de neputinţă. Rosteşte Cuvântul lui
Dumnezeu! Pune Cuvântul Domnului pe buzele tale în
mod deliberat.
Nu este minunat că, folosindu‑ţi limba, poţi disloca
boala, neputinţa, infirmitatea şi slăbiciunea din trupul
tău? Rosteşte întotdeauna sănătate şi putere peste trupul
tău. Mulţi sunt bolnavi, slabi, faliţi şi suferă cumplit astăzi
din cauza vorbirii lor nesăbuite de‑a lungul anilor. Ţine‑ţi
limba sub control şi viaţa ta va fi sub control!

Foloseşte‑ţi limba ca să ieşi din necaz, din depresie,
din boală, din durere, din sărăcie şi din frustrare. Astăzi,
locul în care te afli şi ceea ce eşti în viaţă sunt rezultatul
cuvintelor tale. Dacă nu eşti mulţumit cu rezultatul acesta,
poţi începe să‑ţi trasezi în mod deliberat un nou parcurs şi
hotărăşte‑te cum vor fi următorii cinci sau zece ani pentru
tine. Dacă rezultatele sunt deja minunate, poţi umbla în
slavă mai mare şi în niveluri tot mai înalte de succes dacă
îţi foloseşti limba corect. Isus a spus că vom avea ceea ce
rostim. De aceea, foloseşte‑ţi limba ca să îţi înfrumuseţezi
viaţa (Marcu 11:23).

| Rugăciune
Am o viaţă glorioasă în Cristos.
Sunt sănătos, plin de excelenţă,
vibrant, neprihănit şi înflăcărat
în duh. Circumstanţele vieţii se
aliniază după voia desăvârşită a lui
Dumnezeu pentru mine, pentru
că eu urmez Cuvântul Lui şi astfel
eman înţelepciune şi judecată
sănătoasă. Umblu în gloria lui
Dumnezeu, distribuind bunătatea
şi dragostea lui Cristos, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 34:12‑13;
Proverbe 18:21

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Faptele apostolilor
28:17‑31
Psalmii 30‑31

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 10:38‑42
Iosua 22

MARŢI
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Activează puterea Sa la maximum
Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi
vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea
(Filipeni 2:13).

N

u este neobişnuit să întâlneşti creştini care cred
că au nevoie de mai multă putere sau mai multă
ungere. Ei au citit în Biblie cum oamenii îşi aduceau bolnavii
pentru ca umbra lui Petru să treacă peste ei şi să fie vindecaţi.
Au citit şi despre Pavel, de la care oamenii aduceau batiste
şi şorţuri atinse de el, le puneau peste bolnavi şi aceştia se
vindecau. Astfel, ei se roagă: „Doamne, am nevoie de o porţie
dublă de ungere, ca să slujesc ca Pavel sau ca Petru.”
Pavel nu a făcut altceva decât să transfere ungere în
acele ţesături. Cu toate acestea, ungerea nu venea din cer;
era în el, pentru că el avea Duhul Sfânt. Atunci când Duhul
Sfânt a venit să locuiască în tine, a venit ca o Persoană ca să‑Şi
stabilească reşedinţa în tine; nu a venit ca să‑ţi dea o parte din
El Însuşi; ai primit Duhul Sfânt fără măsură.
Aceasta este diferenţa dintre Mesia şi profeţii din
vechime. În Ioan 3:34 ni se spune: „Căci Acela pe care L‑a
trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru
că Dumnezeu nu‑I dă Duhul cu măsură.” Duhul Sfânt venea
asupra profeţilor, însă Biblia ne spune că Duhul Sfânt a venit
asupra lui Isus ca să locuiască în El. Acelaşi lucru este valabil şi
pentru tine; Duhul Sfânt a venit asupra ta ca să locuiască în tine
şi El este în tine acum.
Uneori, prezenţa Duhului Sfânt îţi poate fi transferată,

de exemplu prin punerea mâinilor. Însă până când nu iei
contact cu Persoana Duhului Sfânt care este în tine şi nu
umbli în puterea Sa care acţionează în tine, acel transfer nu va
dura prea mult; acesta este motivul pentru care mulţi caută
întotdeauna încă o ungere, sau altă ungere.
Nu ignora ceea ce a pus Dumnezeu în tine. Îţi dă El mai
multă putere? Nu! Ţi‑a dat deja toată puterea de care ai putea
avea nevoie vreodată – pe El Însuşi! El este personificarea
puterii. Tu eşti cel care trebuie să activezi puterea Sa din tine
la maximum. Biblia spune: „Apostolii mărturiseau cu multă
putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era
peste toţi” (Faptele apostolilor 4:33).
De unde au primit ei multă putere? Isus nu a spus:
„Veţi primi multă putere”; El a spus: „Ci voi veţi primi o
putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi...” (Faptele
apostolilor 1:8). Au primit toată puterea de care aveau nevoie
de la Dătătorul de putere care locuia în ei. Apoi au activat acea
putere pentru orice aveau nevoie. Aşadar, recunoaşte puterea
care este în tine şi activeaz‑o.

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc
pentru prezenţa Duhului Sfânt în
viaţa mea, care m‑a propulsat într‑o
viaţă de binecuvântări nesfârşite.
Activez puterea miraculoasă a
Duhului Tău dinăuntrul meu şi
astfel experimentez o tot mai mare
manifestare a binecuvântărilor,
a vindecărilor, a bunăstării şi a
puterii Tale, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Efeseni 3:20; 1 Corinteni 4:20;
Filimon 1:6

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 1:1‑17
Psalmii 32‑34

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 11:1‑13
Iosua 23

MIERCURI
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Viaţa glorioasă
Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să
prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, să se
bucure de ea şi s‑o aibă din belşug (din plin, până la
revărsare) (Ioan 10:10, versiunea Amplificată).

C

ristos a venit să ne dea viaţa veşnică, o viaţă
de victorie absolută, de succes şi de excelenţă.
În El, noi avem această viaţă mereu triumfătoare,
de bucurie, cu putere peste crize şi autoritate peste
circumstanţe. Unii oameni nu cred că este posibil să
trăieşti aşa pe pământ, însă în Cristos Isus, nu este doar
posibil, ci şi normal. Versetul tematic spune că El a venit
ca noi să avem viaţa şi să ne bucurăm de ea.
Poate te întrebi: „Atunci înseamnă că, dacă eşti creştin,
nu vei avea de‑a face cu crize sau cu probleme?” Nu despre
aceasta este vorba! Pasajul din 2 Timotei 3:12 spune: „De
altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Cristos Isus vor
fi prigoniţi.” Vei avea de înfruntat încercări, teste şi dificultăţi,
însă Biblia spune că „În toate aceste lucruri, noi suntem mai
mult decât biruitori” (Romani 8:37); vei fi campion pentru
totdeauna.
În 2 Corinteni 2:14, citim: „Mulţumiri să‑I fie aduse lui
Dumnezeu, care ne poartă totdeauna în carul Lui de biruinţă
în Cristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma
cunoştinţei Lui.” Dumnezeu te face ÎNTOTDEAUNA triumfător
în Cristos, indiferent de locul în care te afli sau care este
problema cu care te confrunţi! Provocările şi crizele din viaţa ta

sunt acolo pentru promovarea ta. Vânturile potrivnice te fac să
îţi afunzi rădăcinile şi mai adânc. Dacă vrei să zbori la altitudini
mari, trebuie să te obişnuieşti să zbori împotriva vântului.
Aşadar, întâmpină încercarea cu bucurie; nu te lăsa intimidat
de provocări, pentru că le‑ai biruit deja în Cristos (1 Ioan 4:4).
Dumnezeu ţi‑a dat o viaţă mai mare decât boala, decât
infirmitatea, decât eşecul şi decât moartea; o viaţă de pace, de
putere, de sănătate şi de bunăstare. În 1 Corinteni 3:21, Biblia
spune: „Nimeni să nu se fălească, dar, cu oameni, căci toate
lucrurile sunt ale voastre.” Psalmul 1:3 te aseamănă cu un
pom sădit lângă un râu, care îşi aduce rodul la vremea lui; şi tot
ceea ce faci prosperă.
Cunoştinţa acestor realităţi trebuie să îţi schimbe modul
de gândire. Imaginează‑ţi o viaţă unde nu experimentezi lipsa
şi nu există limitări! Imaginează‑ţi o viaţă de productivitate
absolută, de rodnicie, de rezultate semnificative şi de progres
necurmat! Aceasta este viaţa pe care o ai în Cristos. Este o viaţă
glorioasă!

| Proclamaţie
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc
pentru viaţa glorioasă pe care o am în
Isus Cristos. Am viaţă din belşug şi mă
bucur la maximum de ea. Indiferent ce
greutăţi şi ce încercări vin în calea mea,
nu sunt decât spre promovarea mea,
spre creşterea mea din slavă în slavă.
Atunci când oamenii sunt doborâţi,
eu sunt ridicat, pentru că zbor pe aripi
de vultur. Îţi sunt recunoscător pentru
viaţa triumfătoare pe care o am în
Cristos. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Corinteni 10:13; Romani 8:35‑37;
1 Ioan 4:4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 1:18‑32
Psalmii 35‑37

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 11:14‑26
Iosua 24

JOI
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Câştig în domeniul spiritual
Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe
când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât
ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare
(1 Timotei 4:8).

U

nii oameni pretind că progresează spiritual,
însă cu toate acestea viaţa lor este plină de
suişuri şi de coborâşuri. „Viaţa mea spirituală este în
regulă, însă am probleme în afacerea mea,” zic unii. Nu
trebuie să fie aşa. Dumnezeu Se aşteaptă să progresăm
spiritual tot timpul. Doreşte ca noi să creştem. Dacă poţi
progresa spiritual, progresul din orice alt domeniu este
garantat, pentru că domeniul spiritual îl controlează pe
cel fizic.
Viaţa ta spirituală înseamnă mult mai mult decât
rugăciune, studiu biblic, câştigarea de suflete sau mersul
la biserică. Pasajul din Galateni 5:25 spune: „Dacă trăim
prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.” A umbla în Duhul
Sfânt înseamnă că tot ceea ce faci: fie că gândeşti,
vorbeşti, vezi, mănânci, etc., trebuie să faci prin lumina
Cuvântului Său. Pe măsură ce îţi plasezi sănătatea,
familia, afacerea şi finanţele sub lumina lui Dumnezeu,
Cuvântul Lui îţi va da echilibru total şi viaţa ta va fi o
declaraţie a planului lui Dumnezeu (Fapte 20:27).
Asigură‑te că întotdeauna acorzi vieţii tale
spirituale întâietatea pe care o merită. Dacă viaţa ta fizică
este minunată şi ai ajuns la succes material şi emoţional,

însă nu acorzi destulă atenţie umblării tale spirituale, nu
va dura mult până când aceste lucruri vor fi în pericol.
Ţine minte, tu nu eşti o fiinţă fizică, ci în primul rând eşti o
fiinţă spirituală. De aceea, dacă viaţa ta spirituală nu este
în regulă, mai devreme sau mai târziu te vei confrunta
cu probleme în toate celelalte domenii ale vieţii. Însă
odată ce viaţa ta spirituală merge bine, va produce viaţa
de care este nevoie în orice alt lucru care are legătură cu
tine.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că
pe măsură ce meditez asupra
Cuvântului Tău, sunt transformat
din slavă în slavă. Progresez în
fiecare aspect din viaţa mea: în
sănătate, în finanţe, în afaceri,
în studii şi mai ales în domeniul
spiritual, în Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 2
Psalmii 38‑41

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 11:27‑36
Judecători 1

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Timotei 4:7‑8;
Galateni 5:16

VINERI
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Demonstrarea dragostei Lui
Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai
mult în cunoştinţă şi orice pricepere (Filipeni 1:9).

V

ei înţelege mai bine versetul tematic dacă îl
citim în versiunea Amplificată: „Mă rog ca
dragostea voastră să crească tot mai mult şi să se extindă
până la dezvoltarea ei deplină în cunoştinţă şi înţelegere
[pentru ca dragostea voastră să se exprime într‑o
profunzime şi mai mare a cunoştinţei şi discernământului
comprehensiv].” Aici, Duhul Sfânt Se roagă prin apostolul
Pavel să demonstrezi şi să exprimi dragostea lui Dumnezeu
din belşug, cu cunoştinţă şi discernământ.
Creştinismul este umblarea în dragostea lui
Cristos: exprimarea şi manifestarea dragostei Sale într‑o
lume întunecată şi cinică, însă cunoscând Cuvântul lui
Dumnezeu şi umblând cu discernământ. Uneori, oamenii
cred că dacă umbli în dragoste, eşti naiv şi slab, însă acest
lucru nu este adevărat; dragostea nu te face niciodată slab.
Din contră, cei care nu umblă în dragoste, în cunoaşterea
Cuvântului lui Dumnezeu şi în discernământ sunt cei care
sunt naivi şi slabi.
Dragostea te face să te dăruieşti altora fără a te
gândi ce primeşti în schimb. Te face să te gândeşti la alţii
şi să îi accepţi aşa cum sunt. Dragostea nu este egoistă şi
frânge barierele rasei, ale etniei şi ale straturilor sociale.
Dragostea vede frumuseţea din alţii şi îi apreciază pentru
ceea ce sunt. Apreciază‑i în mod deliberat pe cei din jurul

tău şi exprimă dragostea lui Isus pentru ei. Dumnezeu vrea
să acţionezi aşa tot mai mult. El a spus: „ca dragostea
voastră să crească tot mai mult şi să se extindă până la
dezvoltarea ei deplină în cunoştinţă şi înţelegere.”
Să luăm ca exemplu comunicarea ta; modul în care
li te adresezi altora; trebuie să le vorbeşti cu cuvinte pline
de dragoste şi de har, care zidesc. Nu le vorbi niciodată de
sus oamenilor. Nu îi dărâma niciodată. Nu folosi niciodată
cuvinte care îi rănesc, îi umilesc şi îi degradează. Comunică
excelent cu alţii fără a le distruge imaginea de sine şi fără
a‑i face să se autocompătimească. Vorbeşte‑le astfel încât
să nu uite niciodată excelenţa cuvintelor tale, dragostea
şi harul lui Cristos pe care li le‑ai transmis. Aşa doreşte
Dumnezeu să trăim.
Nu predici Evanghelia doar atunci când vorbeşti cu
un păcătos; predici Evanghelia prin viaţa ta în fiecare zi,
indiferent cu cine vorbeşti. Şi Evanghelia lui Cristos este
vie în tine; dragostea Sa este văzută, auzită, exprimată şi
experimentată de alţii prin tine.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
natura Ta de iubire care este
exprimată şi demonstrată pe
deplin prin mine. Sunt iubitor,
delicat, plin de compasiune şi de
har faţă de cei din jur, arătând
şi răspândind neprihănirea Ta
şi realităţile Împărăţiei Tale, în
Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 3
Psalmii 42‑44

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 11:37‑44
Judecători 2‑3

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 5:5; Iacov 3:6‑10;
Efeseni 4:29

Adoptă şi mai
multe

LIMBI ...

Binecuvântează
viaţa multora

în 2017!

Î

ngerul Mesager s‑a angajat într‑o îndrăzneaţă
călătorie pentru a duce lumina Evangheliei
în viaţa multor milioane de oameni în limba pe care
o înţeleg cel mai bine. Doar în 2016, numărul de
traduceri ale Rapsodiei Realităţilor a crescut de la 660
la 807, iar numărătoarea continuă!
Înlăturând barierele lingvistice, partenerii Rapsodiei
Realităţilor au făcut posibil ca mulţi oameni din toată lumea
să aibă acces la Cuvântul lui Dumnezeu explicat. Totuşi
este nevoie de multe lucruri pentru ca toate traducerile
Rapsodiei Realităţilor să fie distribuite lunar, pretutindeni.
Iar aici poţi interveni şi tu.
Vino alături de noi în 2017 prin:
• Sponsorizarea distribuirii lunare a tuturor
traducerilor pe câmpul de misiune
• Sponsorizarea adoptării de noi limbi de traducere
• Acţiuni de voluntariat în calitate de traducător sau editor
• Distribuirea ediţiilor traduse ale Rapsodiei Realităţilor
Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi încheia
un angajament de parteneriat, te rugăm să trimiţi un email la
una dintre adresele: rortranslators@loveworld360.com sau
rortranslations@blwinc.org.

N O T E
NOTE

SÂMBĂTĂ

29

Comorile din duhul tău
Păzeşte‑ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies
izvoarele vieţii (Proverbe 4:23).

B

iblia spune: „Duhul omului este o lampă
a Domnului, cercetând toate cămările
sufletului” (Proverbe 20:27, versiunea GBV). Expresia
„cămările sufletului” face referire la persoana ta
interioară, la profunzimea fiinţei tale. Se referă la miezul
naturii tale. Lumina lui Dumnezeu este în duhul tău, de
aceea, după ce ţi‑ai predat viaţa lui Cristos, trebuie să‑ţi
antrenezi şi să‑ţi creşti duhul în mod deliberat. Mulţi
sunt mai preocupaţi de ceea ce se întâmplă în sufletul
sau în trupul lor şi nu dau mare atenţie duhului lor.
Deşi este bine, nu este destul să‑ţi antrenezi doar
mintea şi trupul fizic; ar trebui să pui preţ mai mare pe
educarea duhului tău. Cel mai înalt potenţial al naturii
umane este în duh. Aşadar trebuie să studiezi Cuvântul
lui Dumnezeu şi să meditezi întotdeauna asupra sa în
mod conştient şi deliberat, pentru ca duhul tău să fie
iluminat; atunci poţi aduce la lumină ce este mai bun
în tine.
Frumuseţea, harul şi perfecţiunea divinităţii
locuiesc în duhul tău. Isus a spus în Ioan 7:38 astfel:
„Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de
apă vie, cum zice Scriptura.” În Matei 12:35, El spune:
„Omul bun socate lucruri bune din vistieria bună a
inimii lui...” Descoperă comorile din duhul tău uman

recreat prin Cuvântul lui Dumnezeu şi adu‑le la lumină.
Emană excelenţă, perfecţiune şi virtute din duhul tău.
În 2 Corinteni 4:7, citim: „Comoara aceasta o
purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere
nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, şi nu de la
noi.” Priveşte în tine şi trăieşte dinăuntru în afară.
Iniţiază bunăstarea şi victoria dinăuntrul tău, pentru
că ele locuiesc în duhul tău. Dumnezeu a depozitat în
duhul tău tot ceea ce ai nevoie pentru a duce o viaţă de
slavă şi de excelenţă. Cercetează‑te; priveşte în tine şi
descoperă comorile şi potenţialul din tine.

| Rugăciune
Dragă Tată, cât de mult Te iubesc! Îţi
mulţumesc că prin harul Tău îmi umpli
inima cu excelenţa şi cu perfecţiunile
Tale. Mă supun Cuvântului Tău care
mă ajută să descopăr comorile
dinăuntrul meu. Astfel îi influenţez şi
îi umplu pe cei din jur cu bunătatea
Ta, cu îndurarea Ta, cu dragostea Ta,
cu frumuseţea Ta şi cu harul Tău, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Marcu 13:44;
2 Corinteni 4:7

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 4
Psalmii 45‑48

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 11:45‑54
Judecători 4

DUMINICĂ
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Alege să fii plin de excelenţă
Ca să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi
şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Cristos
(Filipeni 1:10).

Î

n calitate de copil al lui Dumnezeu, excelenţa
ar trebui să fie definiţia, însemnul şi motto‑ul
vieţii tale. Biblia spune despre Daniel: „... pentru că
s‑au găsit la el, la Daniel, numit de împărat Beltşaţar,
un duh înalt, ştiinţă şi pricepere, putinţa să tâlcuiască
visele, să lămurească întrebările grele şi să dezlege
lucrurile încâlcite. Să fie chemat, dar, Daniel, şi el îţi va
da tâlcuirea” (Daniel 5:12). Daniel avea atâta excelenţă
încât necredincioşii din jurul lui nu au putut să nu
observe aceasta. Urmăreşte excelenţa în tot ceea ce faci
şi reprezinţi. Tot ce are legătură cu tine trebuie să fie de
vârf. Excelenţa trebuie să fie singura ta opţiune.
Excelenţa nu vine de la sine, trebuie să lucrezi
pentru a o dobândi. Tu alegi să fii plin de excelenţă.
Dacă nu te vei hotărî să faci aceasta, nu se va întâmpla
niciodată. Nu poţi da vina pe nimeni pentru viaţa ta
personală, nu poţi spune că ceea ce au făcut părinţii tăi
este motivul pentru care ai eşuat; scuzele astea nu merg
la Dumnezeu.
Isus a spus: „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). Duhul Sfânt este ghidul tău

în excelenţă şi te poate face să emani excelenţă. El este
Duhul excelenţei şi El locuieşte în tine. Atâta timp cât I
te supui şi faci ce te îndeamnă El, viaţa ta va fi excelentă
şi plină de slavă. Vei avea reuşite semnificative. Slavă lui
Dumnezeu!

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Duhul
excelenţei Tale acţionează în mine
şi îmi dă, după plăcerea Ta şi voinţa
şi înfăptuirea. Eman excelenţă
divină şi astfel am o productivitate
luxuriantă, exprimând perfecţiunile
lui Dumnezeu în tot ce fac, în Numele
lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 5:1‑11
Psalmii 49‑51

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 12:1‑12
Judecători 5

STUDIU SUPLIMENTAR
Filipeni 2:13; Filipeni 4:8;
1 Petru 2:9

LUNI
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O viaţă de glorie
Eu le‑am dat slava pe care Mi‑ai dat‑o Tu, pentru ca
ei să fie una, cum şi Noi suntem una (Ioan 17:22).

Î

n versetul tematic, Domnul Isus Se roagă pentru
Biserică şi spune: „... le‑am dat slava pe care
Mi‑ai dat‑o Tu...” El Se referă la noi, la făptura nouă; El
ne‑a dat slava pe care Tatăl I‑a dat‑o Lui. Este remarcabil
faptul că nu spune „le voi da,” ci „le‑am dat.” Aici nu este
vorba de o promisiune, ci de o realitate de actualitate.
Ce fel de viaţă ar trebui să ducem atunci?
Apostolul Petru ne spune despre „... patimile lui
Cristos şi slava de care aveau să fie urmate” (1 Petru
1:11). Fiind născut din nou, ai fost născut într‑o viaţă
de slavă. Isus ţi‑a dat slava Lui, de aceea viaţa ta este
o viaţă de slavă. Aceasta înseamnă că eşti binecuvântat
fără măsură şi progresul tău în viaţă este nelimitat. Nici o
naţiune şi nici o formă de autoritate statală nu te poate
limita. Eşti absolut nelimitat! Astfel, îţi poţi ridica privirea
şi poţi spune, privind dincolo de linia orizontului: „Slavă
lui Dumnezeu! Viaţa mea este o viaţă de slavă. Aleluia!
Eu progresez; merg înainte şi nu voi fi înfrânt niciodată.”
Isus le‑a spus ucenicilor săi în Ioan 14:23 „... Dacă
Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu
îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu
el.” Aceasta s‑a întâmplat atunci când ai primit Duhul
Sfânt. El îţi aduce prezenţa Tatălui şi a lui Isus. El este
slava lui Dumnezeu şi a adus această slavă în viaţa ta.

Biblia spune: „... Cristos în voi, nădejdea slavei”
(Coloseni 1:27). Datorită faptului că El locuieşte în tine,
nici o boală, nici o infirmitate şi nici o neputinţă nu poate
supravieţui şi creşte în trupul tău. Prezenţa Sa în viaţa
ta este garanţia unei vieţi de victorie şi de glorie. Învaţă
să ai încredere în El şi să urmezi Cuvântul Său. Atunci te
vei putea odihni în El, privind cum viaţa ta gravitează din
slavă în slavă.

| Rugăciune
Îţi mulţumesc binecuvântatule
Tată, că mi‑ai făcut viaţa frumoasă
şi glorioasă prin Duhul Sfânt care
locuieşte în mine! Mă bucur că
Duhul Tău îmi aduce întotdeauna
manifestarea prezenţei Tale. Şi ştiu
că voi umbla în glorie, în victorie şi în
bunăstare zi de zi, în Numele lui Isus.
Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Romani 5:12‑21
Psalmii 52‑55

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Luca 12:13‑21
Judecători 6

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:30;
1 Petru 1:11

RUGĂCIUNE
PENTRU

MÂNTUIRE

Credem ca ai fost binecuvântat de acest devotional.Te invitam
acum sa Îl faci pe Isus Cristos Domnal 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
„Am crescut spiritual”
„Studierea zilnică a Rapsodiei Realităţilor m‑a ajutat să cresc spiritual
şi să descopăr cine sunt în Cristos. Acum nu mă mai frământ când
mă confrunt cu diferite provocări, pentru că ştiu că vorbele mele
sunt susţinute de puterea lui Dumnezeu. Le vorbesc situaţiilor şi se
schimbă în bine. Glorie lui Dumnezeu în veci!“
				‑ N. Matsemela; Africa de Sud

„Vindecat de astm bronşic”
„Acum trei ani am fost diagnosticat cu astm bronşic. Este o boală
teribilă şi am avut mult de suferit de pe urma ei. La un moment dat
am primit şi am citit Rapsodia Realităţilor, care m‑a ajutat să înţeleg
că sunt deasupra oricărei boli. Am început să proclam Cuvântul lui
Dumnezeu din această perspectivă. A trecut deja un an, iar eu trăiesc
de atunci în sănătate divină. ”
				‑ L. Saru Kirigha; Kenya

„Am fost orb, dar acum văd”
„Rapsodia Realităţilor nu este o carte obişnuită. De câte ori o studiez,
simt puterea Duhului Sfânt în tot trupul meu. Rapsodia Realităţilor
este cu adevărat o carte spirituală care transformă viaţa multora.
O consider un manual plin de inspiraţie care revelează adevăruri
adânci despre Dumnezeu şi despre Împărăţia Lui. Aleluia!”
				
‑ F. E. Marova; Africa de Sud

		

„Mărturia de pe copertă”

„Vă mulţumesc, domnule Pastor Chris, pentru că ne învăţaţi cum să ne bucurăm
de prezenţa Duhului Sfânt şi cum să aplicăm Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa
noastră prin Rapsodia Realităţilor. Acum pot înfrunta şi învinge orice situaţie. Viaţa
mea a fost ridicată din slavă în slavă! Slavă lui Dumnezeu!”
				
‑ C. Sciolla, Italia

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

