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Introducere

apsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a
ajuns să fie disponibil acum în 1000 limbi şi încă
mai numărăm. Ediţia 2018 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 porţia zilnică din Cuvântul Său! Dumnezeu să vă
binecuvânteze!

			

– Pastor Chris Oyakhilome

Imaginea de pe copertă surprinde parteneri ai
Rapsodiei Realităţilor în Durban, Africa de Sud.
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LUNI

TĂRÂMUL CRISTIC
Dacă aţi murit împreună cu Cristos
faţă de învăţăturile începătoare
ale lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi
încă în lume, vă supuneţi la porunci
(Coloseni 2:20)

A

postolul Pavel a ajuns la punctul culminant al
discuţiei sale cu creştinii din cetatea Colose
în versetul tematic. Observaţi din nou afirmaţia sa: „...
Dacă aţi murit împreună cu Cristos faţă de învăţăturile
începătoare ale lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi încă în
lume, vă supuneţi la porunci ca acestea.” Uimitor şi
profund: creştinul nu trăieşte în această lume; în acest
plan natural al vieţii! Aleluia!
Prin urmare, tu nu trebuie să fii afectat, condus
sau influenţat de învăţăturile acestei lumi; intemperiile
vieţii şi ale naturii nu pot şi nu ar trebui să aibă un impact
asupra ta deoarece tu eşti din alt tărâm, din alt mediu
ambiant, din mediul ambiental al lui Cristos.
În Vechiul Testament, după ce copii lui Israel
părăsiseră Egiptul şi călătoreau prin deşert, ei purtau cu
ei propria lor atmosferă. Chiar dacă se aflau în pustiu, ei
nu erau afectaţi de căldura arzătoare şi de efectele ei.
Pe parcursul zilei, ei aveau un nor deasupra lor care îi
acoperea şi îi ocrotea de soarele fierbinte, iar noaptea
un stâlp de foc îi proteja de frigul puternic. Ei erau într‑un
mediu ambiant diferit. Ce glorios!

Însă fiind născut din nou, tu ai parte de ceva mult
mai glorios: tu eşti în Cristos (2 Corinteni 5:17). Cristos
este un loc; un mediu ambiant. Te‑ai născut din nou în
mediul ambiant numit Cristos. În acest mediu ambiental,
viaţa este diferită; totul este curat şi perfect; nu există
eşec, slăbiciune, înfrângere, boală, afecţiune, sărăcie
sau alte elemente negative din viaţă! Tot ceea ce ai este
slavă, neprihănire, viaţă veşnică, bucurie, sănătate, pace,
bunăstare şi belşug!
Acest tărâm cristic este Împărăţia cerurilor. Tu ai
stăpânire absolută peste circumstanţe; nu eşti supus
principiilor acestei lumi, deoarece tu nu trăieşti în această
lume. Aceasta este perspectiva pe care Duhul Sfânt, prin
apostolul Pavel, ne‑o transmite prin versetul tematic.
Tu trăieşti „în” şi din ceruri. Prin urmare, focalizează‑te
asupra lucrurilor de sus, asupra lucrurilor care sunt
pertinente pentru tărâmul de care aparţii şi din care
acţionezi. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că m‑ai făcut un cetăţean
al cerului, ca să trăiesc după principii cereşti. Locuiesc
în tărâmul cristic, unde am şi experimentez doar slavă,
neprihănire, viaţă şi nemurire, bucurie, sănătate, pace,
bunăstare şi belşug, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Filipeni 3:20‑21; Coloseni 3:1‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Efeseni 6:10‑24 & Isaia 31‑32

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Tit 1:1‑16 & Ieremia 49
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MARŢI

ÎNTOTDEAUNA PRODUCTIV

C

Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele.
Cine rămâne în Mine şi în cine rămân
Eu aduce mult rod; căci despărţiţi
de Mine nu puteţi face nimic
(Ioan 15:5).

reştinul este un succes total. Nu este niciun
dubiu cu privire la aceasta. Face parte din
moştenirea ta în Cristos să fii mereu roditor şi productiv.
Nu există nici o limită la ceea ce poţi obţine în calitate
de copil al lui Dumnezeu, indiferent de domeniu sau de
efortul depus. Citeşte din nou versetul tematic şi observă
că nu contează munca pe care o prestezi sau specializarea
ta; atâta timp cât eşti conectat la Viţă (Isus), vei fi un
succes.
În Cristos, am fost desemnaţi campioni pe viaţă.
Eşti ca un pom plantat lângă un izvor de apă, plin de suc
şi verde, care îşi dă rodul la vremea lui (Psalmul 1:3). Tu
eşti un izvor de frumuseţe eternă şi de adevăruri divine.
Viaţa ta este pentru slava lui Dumnezeu; tu eşti înzestrat
să produci excelenţă şi să manifeşti neprihănire. Tot ceea
ce trebuie să faci este să te focalizezi pe Cuvântul lui
Dumnezeu şi pe nimic altceva. Meditează profund asupra
Cuvântului Său, iar succesul tău în viaţă va fi indiscutabil.
Aminteşte‑ţi ce i‑a spus Dumnezeu lui Iosua:
„Această carte a Legii să nu se depărteze de gura ta,
ci cugetă asupra ei zi şi noapte, ca să iei seama să faci
conform cu tot ce este scris în ea; fiindcă atunci vei face

calea ta prosperă şi atunci vei avea mult succes” (Iosua
1:8, versiunea Fidela). Nu contează atât de mult fişa
postului tău, statutul tău social, pregătirea ta academică
sau ţara în care trăieşti, cât contează conştientizarea
provenienţei şi moştenirii tale divine. Eşti conectat cu
Isus Cristos; aceasta te face o minune în această lume.
Cristos este în tine şi tu eşti în El! Tot ce faci
trebuie făcut cu excelenţă. Emană excelenţă şi rodeşte
mult. Aceasta este moştenirea ta în Isus Cristos. Aleluia!
Fii eficient în câştigarea sufletelor. Abundă în rezultate
oriunde eşti implicat, deoarece aceasta este voia lui
Dumnezeu cu privire la tine în Cristos.

PROCLAMAŢIE

Sunt o mlădiţă roditoare dintr‑o Viţă roditoare. Eu
aduc roade durabile şi tot ce fac prosperă, pentru că
binecuvântarea lui Dumnezeu este peste mine şi peste tot
ce întreprind. Progresez din slavă în slavă. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Ieremia 17:7‑8; Ioan 15:16; Coloseni 1:9‑10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Filipeni 1:1‑30 & Isaia 33‑34

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Tit 2:1‑15 & Ieremia 50
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MIERCURI

MEDITEAZĂ ÎN MOD DELIBERAT
ASUPRA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU
Această carte a Legii să nu se
depărteze de gura ta, ci cugetă asupra
ei zi şi noapte, ca să iei seama să
faci conform cu tot ce este scris în
ea; fiindcă atunci vei face calea ta
prosperă şi atunci vei avea mult succes.
(Iosua 1:8, versiunea Fidela).

F

iind creştin, meditarea ta asupra Cuvântului lui
Dumnezeu nu este opţională; este ceva ce trebuie
să faci în mod consecvent. Domnul, în versetul tematic, a
subliniat importanţa meditării şi rezultatele pe care le va
produce în viaţa ta: bunăstare de jur‑împrejur şi succes
durabil. Este trist că unii creştini mai degrabă ar medita
la provocările cu care se confruntă decât la Cuvântul lui
Dumnezeu, fără să realizeze că doar Cuvântul Său îi poate
propulsa deasupra oricăror provocări din viaţă.
Meditează întotdeauna la Cuvântul lui Dumnezeu şi
nu la probleme sau la circumstanţe. Provocările cu care te
confrunţi şi circumstanţele vieţii nu sunt totdeauna reale;
ele sunt relative şi supuse schimbării. În 2 Corinteni 4:18,
Biblia spune: „... căci lucrurile care se văd sunt trecătoare,
pe când cele ce nu se văd sunt veşnice.” Cuvântul lui
Dumnezeu este realitatea nevăzută, dar absolută, de
neschimbat; este singura temelie demnă de încredere din
viaţă; menţine‑ţi privirea aţintită doar asupra Cuvântului lui
Dumnezeu. Refuză să fii mişcat sau distras de circumstanţe.
Nu te uita la altceva decât la Cuvântul Domnului care

prevalează în viaţa ta, care te ridică peste circumstanţe şi
te conduce din slavă în slavă.
În timpul momentelor tale de linişte, gândeşte‑te
la Cuvântul lui Dumnezeu! Apoi de la gândit, treci la
şoptitul Cuvântului Său, iar de la şoptit, treci mai departe
şi rosteşte‑l cu glas tare, răspicat! Acestea sunt diferite
niveluri de meditare.
Nu aţipi în timp ce meditezi; umblă prin camera ta şi
rosteşte cuvinte creatoare, care vor modela viitorul tău şi‑l
vor alinia la voia desăvârşită a lui Dumnezeu pentru viaţa
ta. Lumea este plină de voci şi de forţe negative, dar tu
trebuie să le contracarezi eliberând forţele vieţii dinăuntrul
tău; acestea sunt proclamaţiile tale pline de credinţă.
Trebuie să‑ţi creezi prin cuvintele tale o viaţă
roditoare şi productivă – viaţa ta victorioasă la care te‑a
chemat Dumnezeu. Nimeni nu poate face aceasta pentru
tine, ci doar tu. Meditarea este reţeta lui Dumnezeu
pentru succes. Aşadar, meditează în mod deliberat asupra
Cuvântului Său.

PROCLAMAŢIE

Viitorul meu este asigurat în Cristos; toate lucrurile
lucrează spre binele meu, pentru că eu Îl iubesc pe
Domnul şi sunt chemat după planul Lui. Cristos în mine
este avantajul meu cel mai mare. Sunt pe veci poziţionat
deasupra oricărui viciu şi a influenţelor corupte ale acestei
lumi. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

Isaia 55:10‑11; Fapte 20:32; 1 Timotei 4:15

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Filipeni 2:1‑18 & Isaia 35‑37

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Tit 3:1‑15 & Ieremia 51
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JOI

DUHUL SFÂNT
SĂVÂRȘEȘTE LUCRĂRILE

Nu crezi că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este
în Mine? Cuvintele pe care vi le spun
nu le spun de la Mine, ci Tatăl, Care
locuieşte în Mine, Îşi face lucrările Lui.
(Ioan 14:10, versiunea NTR).

D

uhul Sfânt este realizatorul lucrării lui
Dumnezeu. El este puterea lui Dumnezeu.
La început, când pământul era fără formă şi gol, Tatăl a
rostit Cuvântul, iar Duhul Sfânt a intrat în acţiune; a adus
ordine şi formă într‑o masă haotică şi diformă. Biblia
spune: „Suﬂarea Lui înseninează cerul...” (Iov 26:13);
frumuseţile şi slava cerului sunt lucrările Duhului Sfânt.
Acelaşi Duh Sfânt acţionează şi astăzi, în noi şi
prin noi. Atunci când Isus umbla pe pământ, El a spus:
„... Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări
ale Lui” (Ioan 14:10); El Se referea la Duhul Sfânt. Atunci
când Isus a vindecat bolnavii, a înviat morţii, a curăţit
leproşii, a hrănit cinci mii de bărbaţi din prânzul unui
băieţel (în afară de femei şi de copii), a schimbat apa în
vin la nunta din Cana, Duhul sfânt a fost cel care a realizat
aceste miracole prin El.
Isus I‑a atribuit fiecare miracol pe care l‑a făcut
Tatălui, care locuia în El prin Duhul Sfânt. Acelaşi Tată
locuieşte şi în tine astăzi, prin Duhul Sfânt. Puterea Duhului
Sfânt acţionează în tine la fel cum a acţionat în Isus.
Recunoaşte aceasta. Biblia spune: „Astfel încât părtăşia
credinţei tale să devină lucrătoare prin recunoaşterea

oricărui lucru bun care este în voi, în Cristos Isus”
(Filimon 1:6, versiunea Fidela). Tatăl locuieşte în tine, prin
Duhul Sfânt (Ioan 14:23); conştientizează acest adevăr şi
declară‑l în învoire.
Atunci când înţelegi că El este Cel care acţionează
în tine, nu mai trebuie să te frămânţi şi să te lupţi pentru
nimic în viaţă. Isus a spus: „Adevărat, adevărat, vă spun,
că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac
Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea...”
(Ioan 14:12). Duhul Sfânt în tine îţi dă puterea pentru
lucrări şi mai mari; El este tot ceea ce ai nevoie pentru o
viaţă minunată şi supranaturală în fiecare zi.
Cât de binecuvântaţi suntem prin faptul că
Duhul Sfânt locuieşte în noi! Înseamnă că nu putem fi
dezavantajaţi niciodată; suntem triumfători întotdeauna.
Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Dragă Tată ceresc, Îţi sunt recunoscător pentru Duhul sfânt
care acţionează în mine şi prin mine! El este în fiecare fibră
a fiinţei mele, în fiecare os al trupului meu şi în fiecare
celulă a sângelui meu. El umblă prin mine, vede prin ochii
mei, vorbeşte prin mine şi iubeşte prin mine. M‑a făcut
invincibil. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Fapte 1:8; Filipeni 2:13; Zaharia 4:6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Filipeni 2:19‑3:11 & Isaia 38‑39

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Filimon 1:1‑9 & Ieremia 52
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VINERI

EL A VENIT SĂ
TRĂIASCĂ ÎN TINE

Şi anume Duhul adevărului, pe care lumea
nu‑L poate primi, pentru că nu‑L vede
şi nu‑L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi,
căci rămâne cu voi şi va fi în voi.
(Ioan 14:17).

C

hiar înainte de înălţarea Lui la cer, Domnul Isus
le‑a vorbit ucenicilor despre persoana Duhului
Sfânt. El le‑a spus că Duhul Sfânt va fi în ei: „Ci voi veţi
primi o putere, când Se va pogorî 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). Din ziua Cincizecimii, Duhul Sfânt a
coborât peste ei cu scopul de a trăi în ei, de a locui în ei.
În Vechiul Testament, Solomon I‑a construit lui
Dumnezeu un templu şi la dedicarea templului, prezenţa
lui Dumnezeu a coborât peste el (2 Cronici 5:13‑14).
Dumnezeu a trebuit să Se coboare în acel templu pentru
a‑L face al Său. Dar El nu a fost mulţumit cu aceasta. În
Faptele apostolilor 7:48, Biblia spune: „Dar Cel Prea Înalt
nu locuieşte în lăcaşuri făcute de mâini omeneşti...” În
Proverbe 8:31, El a spus: „... găsindu‑mi plăcerea în fiii
oamenilor.” Aceasta este esenţa creştinismului: Cristos în
voi (Coloseni 1:27). Isus a făcut posibil acest lucru pentru
noi.
Atunci când te‑ai născut din nou, Dumnezeu te‑a
făcut al Lui; tu ai devenit jertfa Lui şi templul Lui viu. Din
acel moment, ai fost sfinţit pentru El şi ai devenit una cu

El. El a sfinţit vasul tău, trupul tău, pentru a deveni casa
Sa. Tu eşti locuinţa lui Dumnezeu. De fapt, El trăieşte în
tine. Şi pentru că El trăieşte în tine, El vorbeşte prin tine
şi umblă în tine (2 Corinteni 6:16). El Se manifestă în şi
prin tine.
Gândeşte‑te la aceasta: Marele Dumnezeu al gloriei,
Monarhul universului, trăieşte în tine! El te‑a creat după
chipul şi asemănarea Lui, astfel încât să poţi fi umplut de
Duhul Său. Ce binecuvântare! Ce privilegiu! Întotdeauna
să onorezi Duhul Sfânt; apreciază şi celebrează prezenţa
Lui în viaţa ta. Stai deseori în părtăşie cu El şi viaţa ta va
fi un flux continuu de binecuvântări şi de supranatural.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru prezenţa Duhului Sfânt
în mine; sunt plin de Dumnezeu. Prin urmare, în mine nu
mai au loc boala, maladia, furia, gelozia şi nici un alt fel de
întuneric. Nu sunt niciodată singur, pentru că Duhul Sfânt
este pururi în mine şi cu mine; El este ajutorul meu care nu
lipseşte niciodată în nevoi! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Corinteni 6:14‑16; 1 Corinteni 6:17; Romani 8:11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Filipeni 3:12‑4:3 & Isaia 40‑41

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Filimon 1:10‑25 & Plângerile lui Ieremia 1
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SÂMBĂTĂ

UMBLAREA ÎN CRISTOS

Astfel, dar, după cum L‑aţi
primit pe Cristos Isus, Domnul,
aşa să şi umblaţi în El
(Coloseni 2:6).
um L‑ai primit pe Isus Cristos? Prin credinţă,
iar credinţa înseamnă umblare în Cuvântul lui
Dumnezeu. Aşadar, umblarea în Cristos este umblarea în
Cuvântul lui Dumnezeu. În Coloseni 3:3 Biblia spune că
Isus Cristos este viaţa ta; în El ai viaţa, mişcarea şi fiinţa
(Faptele apostolilor 17:28). Tu te afli în mediul ambiant
numit Cristos (2 Corinteni 5:17) şi este important să
trăieşti zilnic conştient de această realitate.
A umbla în Cristos înseamnă mult mai mult decât
a vorbi cu El în rugăciune pentru că ai o nevoie. Mai
degrabă, trebuie să conştientizezi că tu eşti în El şi că El
este în tine chiar acum, că eşti tot ce spune El că eşti,
că ai tot ce spune El că ai şi că poţi tot ce îţi spune El că
poţi. Priveşte‑te în această lumină şi umblă în consecinţă.
În Isaia 2:5, Biblia spune: „Veniţi, casă a lui Iacov, să
umblăm în lumina Domnului.” Cum să mergi în lumina
Domnului? Umblând în Cuvântul Lui.
În 1 Ioan 1:5‑6, Biblia spune: „Vestea, pe care am
auzit‑o de la El şi pe care v‑o propovăduim, este că
Dumnezeu este lumină, şi în El nu este întuneric. Dacă
zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric,
minţim şi nu trăim adevărul.” Nu poţi să umbli şi în Cristos
şi în întuneric în acelaşi timp. Întunericul reprezintă toate

C

limitele şi piedicile; tot ceea ce este rău. Dar ce a spus
Isus? „... Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe
Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii”
(Ioan 8:12).
Atunci când umbli în Cristos, experimentezi viaţa
lui Cristos zilnic; eşti întotdeauna victorios, prosper şi
în sănătate divină! Trăieşte cu conştientizarea că eşti
un învingător în Isus Cristos. Atunci când Dumnezeu
Se uită la tine, El nu vede pe cineva care are nevoie de
eliberare sau de ajutor. El te vede puternic, plin de Duhul
Sfânt şi de tărie; El vede pe cineva care este mai mult
decât biruitor (Romani 8:37)! Tu trebuie să te învoieşti
cu această perspectivă a Lui despre tine şi să spui: „Da,
Doamne! Sunt tot ceea ce m‑ai chemat Tu să fiu. Eu merg
în lumina a ceea ce sunt în Cristos!” Slavă lui Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

Sunt conştient de unitatea mea cu Cristos. În El am viaţa,
mişcarea şi fiinţa. Prin El sunt pe veci învingător, domnind
în viaţă. Forţele întunericului sunt supuse înaintea mea, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 1:26‑27; Coloseni 3:1‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Filipeni 4:4‑23 & Isaia 42‑43

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Evrei 1:1‑14 & Plângerile lui Ieremia 2
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DUMINICĂ

TRIUMFĂ MAI ÎNTÂI
ÎN RUGĂCIUNE

Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia
la inimă, şi s‑au sfătuit să‑i omoare
(Fapte 5:33).

Î

n versetul tematic se consemnează cum Petru a
împărtăşit Evanghelia cu un grup de oameni, iar
oamenii aceia, în loc să‑I dăruiască inima lui Cristos, au
vrut să‑l omoare. De aceea este important ca înainte să
mergi să predici, să mijloceşti pentru oamenii cărora le
vei sluji; roagă‑te ca mesajul tău să fie acceptat şi să nu
fie doar o mărturie împotriva lor.
Să ne aducem aminte de experienţa lui Ştefan în
cartea Faptele apostolilor. El a avut o predică puternică,
plină de teologie şi de istorie. Totuşi, când a terminat,
Biblia spune că pe oamenii aceia „îi tăia pe inimă, şi
scrâşneau din dinţi împotriva lui” (Faptele apostolilor
7:54). Ei şi‑au închis urechile la mesaj şi s‑au năpustit
asupra lui să‑l omoare şi până la urmă chiar l‑au ucis cu
pietre.
Doar pentru că mesajul este minunat nu înseamnă
că oamenii vor fi mişcaţi îndeajuns de mult încât să‑I
predea inima lui Cristos. Nu au făcut‑o, în cazul lui Ştefan.
Aşadar, înainte de a te angaja în misiuni evanghelice sau
programe de mobilizare, triumfă mai întâi în rugăciune,
pentru că este vorba de sufletele oamenilor şi de impactul
pe care mesajul îl va avea asupra lor, ducând la mântuirea
lor.

Atunci când mijloceşti aşa, dragostea lui Dumnezeu
în tine se ridică, luptând împotriva păcatului, a diavolului,
a forţelor întunericului, mântuind sufletele lor de rău.
În acel moment, eşti un campion al lui Dumnezeu, un
izbăvitor din Sion (Obadia 1:21).
Atunci când vei reuşi în domeniul spiritual să‑i scoţi
afară din întuneric, vei şti. Atunci poţi să pleci. Indiferent
că mesajul tău va fi doar de cinci sau de douăzeci de
minute, în timp ce îl vei transmite, ei vor fi convinşi şi vor
striga după mântuire. Aceasta este important: învaţă să
învingi mai întâi în rugăciune.

PROCLAMAŢIE

Sunt un adevărat slujitor al Noului Testament,
administrându‑le viaţă tuturor celor cu care intru în
contact. Chiar acum, mă rog pentru suflete pierdute din
întreaga lume, ca să beneficieze de mesajul mântuirii chiar
astăzi. Inimile lor sunt gata să primească mântuirea, în
timp ce se ridică să îmbrăţişeze prin credinţă neprihănirea
lui Cristos din Evanghelie, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Obadia 1:21; Luca 22:31‑32; Iacov 5:16 BVA

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Coloseni 1:1‑23 & Isaia 44‑45

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Evrei 2:1‑9 & Plângerile lui Ieremia 3

PE URMELE TATĂLUI

Î

n lumea de astăzi, verbul „a urma” poate
avea diferite semnificaţii. Poate însemna să te
deplasezi în spatele cuiva, să imiţi pe cineva, sau chiar
să subscrii la fluxul de socializare media al cuiva. Însă în
oricare dintre cazuri, contează pe cine urmezi.

Cuvântul lui Dumnezeu îţi spune în mod
expres pe cine să urmezi: „De aceea fiţi imitatori ai
lui Dumnezeu [copiaţi‑L şi urmaţi‑I exemplul], ca nişte
copii preaiubiţi [care îşi imită tatăl]” (Efeseni 5:1,
versiunea Amplificată). Aşadar trebuie să urmezi pilda
lui Isus şi să emulezi stilul Său de viaţă de stăpânire
asupra întunericului, a bolii şi a infirmităţii. La fel ca
El, trebuie să‑ţi pui şi tu mâinile peste bolnavi şi să le
restaurezi sănătatea. Trebuie să demonstrezi puterea
vie a lui Dumnezeu care acţionează în tine şi prin tine.
În plus, trebuie să urmezi exemplul oamenilor
credinţei ale căror mari isprăvi au fost consemnate
pentru noi în Sfânta Scriptură: „Aduceţi‑vă aminte de
mai marii voştri, care v‑au vestit Cuvântul lui Dumnezeu;
uitaţi‑vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de
vieţuire şi urmaţi‑le credinţa!” (Evrei 13:7). Inspiră‑te
de la cei ce te‑au învăţat Cuvântul lui Dumnezeu şi au
învins prin acelaşi Cuvânt al Lui. Urmează exemplul lor
de credinţă.
Nu lăsa celebrităţile lumii să îţi fie model.
Emulează‑L pe Cristos în toate lucrurile. Mergi pe
urmele paşilor Lui şi trăieşte în victorie absolută, exact
ca El.

CONFERINŢA Internaţională
a Pastorilor și Partenerilor

P

rogramată pentru luna noiembrie în
Lagos, Nigeria, Conferinţa Internaţională a
Pastorilor şi Partenerilor va fi un timp de împrospătare,
de inspiraţie şi de revigorare divină.

Ediţia din acest an va cuprinde:
•Sesiuni pline de ungere din Cuvântul lui
Dumnezeu cu omul lui Dumnezeu şi cu alţi slujitori
puternici ai Evangheliei
•Expoziţia LoveWorld
•Arhivele LoveWorld
•Excepţionalele Premii LoveWorld
•Conferinţa Reţelei Internaţionale a
Traducătorilor
•Conferinţa Internaţională a Pastorilor şi
Liderilor de Tineret
•Conferinţa Internaţională a Conectorilor
Media
•Premiile Internaţionale de Muzică şi Artă
LoveWorld şi multe altele!
Începe să‑ţi planifici participarea.
Notă: Participarea se face pe bază de invitaţie.
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LUNI

EL ȘTIE TOATE LUCRURILE

D

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).

uhul Sfânt este Duhul înţelepciunii; El este
întruchiparea înţelepciunii. Nu este de mirare
ceea ce a spus Isus: „… vă va învăţa toate lucrurile şi vă
va aduce aminte de tot ce v‑am spus Eu.” Aşadar, Duhul
Sfânt nu doar te învaţă, ci îţi şi aduce aminte lucruri pe
care le ştii deja; lucruri pe care deja te‑a învăţat. Aceasta
înseamnă că nu există posibilitatea ca tu să pierzi vreo
informaţie despre ce ai fost învăţat.
Poate că au existat momente în care ai încercat
să‑ţi aminteşti anumite lucruri; poate că este un lucru
al tău despre care nu‑ţi mai aduci aminte unde l‑ai pus;
Duhul Sfânt îţi poate aduce aminte. Dacă te afli într‑o
astfel de situaţie, nu spune: „Am uitat unde l‑am pus”;
sau: „Nu‑mi pot aduce aminte unde este.” Antrenează‑te
în mod deliberat să nu spui: „am uitat”; ci mai de grabă,
să spui: „o să‑mi aduc aminte!”
Când încerci să‑ţi reaminteşti un gând, o idee,
o informaţie sau orice altceva, alege să spui: „îmi voi
reaminti”; pentru că eşti conştient că Duhul Sfânt îţi va
aduce aminte. Face parte din lucrarea Lui să te ajute să
păstrezi înţelepciune şi informaţii în duhul tău, şi să‑i ofere
acea informaţie conştientului tău atunci când ai nevoie.

Cu Duhul Sfânt, tu nu poţi să umbli niciodată în întuneric
sau să fii confuz cu privire la vreun lucru în viaţă.
Nu există un lucru sau un subiect în care Duhul Sfânt
să fie deficitar. El cunoaşte totul despre Dumnezeu şi de
asemenea cunoaşte totul despre lucrurile fizice. Ştie totul
despre informatică, despre drept, despre ştiinţă, despre
istorie, despre afaceri, despre aeronautică, despre modă,
despre gătit, despre internet şi despre orice ţi‑ai putea
imagina. El te poate învăţa mai bine decât toţi profesorii
de la cele mai bune şcoli din lume la un loc.
Ţine minte, El a făcut totul în lumea aceasta;
El poate să‑ţi dea o parte din cunoştinţa Lui de care ai
nevoie pentru a schimba lumea ta în mai bine. Este mai
mult decât dornic să împărtăşească cu tine tot ce ştie,
dacă Îi dai această permisiune. Recunoaşte şi beneficiază
de acest aspect al lucrării Lui unice în viaţa ta, iar tu vei
fi o oază a înţelepciunii şi un izvor de soluţii într‑o lume
întunecată, plină de nevoi şi de necunoştinţă.

PROCLAMAŢIE

Am cel mai bun învăţător, în persoana Duhului Sfânt. El mă
învaţă toate lucrurile şi mă face să funcţionez în totalitatea şi în
exactitatea cunoştinţei lui Dumnezeu. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 2:11‑14; Ioan 4:26 BVA

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Coloseni 1:24‑2:5 & Isaia 46‑47

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Evrei 2:10‑18 & Plângerile lui Ieremia 4‑5

9

MARŢI

AI FOST NĂSCUT CU NEPRIHĂNIRE

N

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

eprihănirea este natura lui Dumnezeu şi un dar de la
Dumnezeu, însă „de facto,” ea este un cadou pentru
cei neevlavioşi. Creştinul nu a „primit” efectiv darul neprihănirii,
ci s‑a născut în neprihănire, după ce aceasta intrase deja în
vigoare. Prezentarea neprihănirii pe care o face Pavel în Romani
5:17 se referă la faza „de drept,” fiind un argument pentru
legalitatea neprihănirii, aşa cum i‑a fost socotită lui Avraam, şi
prin urmare şi nouă, celor care credem în Isus Cristos. Noi putem
să o considerăm darul lui Dumnezeu pentru noi, însă aceasta nu
reprezintă singurul dar pe care ni l‑a dat Dumnezeu în această
formă.
Spre exemplu, Romani 6:23 spune: „Pentru că plata
păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viaţa veşnică,
în Cristos Isus, Domnul nostru.” Viaţa veşnică le este dăruită celor
necredincioşi, nu celor credincioşi; aceasta este ceea ce primeşte
un păcătos pentru a deveni un creştin. Biblia spune că cine crede
are viaţă veşnică. Odată ce un om crede, imediat viaţa veşnică se
declanşează în duhul lui. Aşadar, din acel moment, această viaţă
nu i se tot dăruieşte întruna, ci el a fost născut în ea. A venit la
viaţă cu ajutorul ei, atunci când L‑a primit pe Isus.

Este ca atunci când te‑ai născut în mod fizic; n‑ai avut
nevoie să mai primeşti darul vieţii pentru a deveni om; te‑ai
născut cu viaţă – viaţă umană! Altfel, nu se putea spune despre
tine că eşti viu. Imaginează‑ţi că cineva ar spune: „Acum că
s‑a născut bebeluşul, va avea nevoie să primească darul vieţii
umane”; aceasta ar fi absurd.
Tot aşa, de drept, toată lumea a primit în mod potenţial
darul neprihănirii prin jertfa ispăşitoare a lui Isus. Iar acest dar,
din momentul în care este primit de către cineva, îl abilitează „de
facto” pe acel om să stea înaintea lui Dumnezeu fără vină, fără
frică, fără inferioritate sau condamnare. Când cineva primeşte
darul vieţii veşnice, el este născut din Dumnezeu cu această viaţă
care funcţionează în el.
Avraam a primit neprihănirea în dar; credinţa i‑a fost
socotită neprihănire. Dar omul născut din nou s‑a născut
neprihănit; aşadar, el nu mai poate primi ceva în dar, dacă s‑a
născut deja cu acel lucru; el s‑a născut cu viaţa şi cu natura lui
Dumnezeu. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că inspiri în mine conştientizarea
neprihănirii mele, care m‑a adus într‑o poziţie de
avantaj, cu mult deasupra problemelor, decadenţelor
şi a negativismului din tărâmul pământesc. Manifest
neprihănirea Ta în tot ce fac, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 2:6‑23 & Isaia 48‑49

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
2 Corinteni 8–9 & Proverbe 24–26

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Evrei 3:1‑11 & Ezechiel 1‑2
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MIERCURI

NU DA ATENŢIE
“DEȘERTĂCIUNILOR MINCINOASE”
Cei care dau atenţie la deşertăciuni
mincinoase îşi părăsesc propria lor milă.
(Iona 2:8, versiunea Fidela).

A

i citit vreodată despre Iona? A fost înghiţit de un
peşte uriaş după ce refuzase să asculte instrucţiunea
lui Dumnezeu de a merge la Ninive pentru a predica. Totuşi, în
timp ce se afla în burta peştelui, el I‑a mulţumit lui Dumnezeu
că l‑a scăpat, deşi problema nu trecuse.
Iona nu spunea: „O, Doamne, salvează‑mă,” sau: „O,
Doamne, ştiu că mă vei scoate din problema aceasta,” nu; de
fapt, el a spus: „Îţi mulţumesc, Doamne, că m‑ai salvat.” Ai
nevoie de credinţă ca să vorbeşti aşa. Citeşte întreaga relatare
din Iona capitolul 2; este plină de inspiraţie!
Iona era conştient de mila lui Dumnezeu şi aceasta a
declanşat credinţă în el. În versetul tematic el a declarat: „Cei
care dau atenţie la deşertăciuni mincinoase îşi părăsesc
propria lor milă” (Iona 2:8, versiunea Fidela). Mulţi oameni
nu au învăţat acest lucru; ei se plâng de durerea din corpul
lor; sunt nemulţumiţi de situaţia în care se află, când ar trebui
să facă declaraţii de credinţă. Ei sunt copleşiţi de simptomele
bolii; se concentrează asupra unor deşertăciuni mincinoase.
O deşertăciune mincinoasă este orice lucru care nu
este în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine
în calitate de făptură nouă în Isus Cristos. Refuză să observi
deşertăciuni mincinoase. Cei care se uită la ele, îndepărtează
îndurarea de la ei; aceştia zădărnicesc harul lui Dumnezeu,

scurtcircuitând astfel puterea lui Dumnezeu care în mod
normal acţiona pentru ei.
Poate că ţi s‑a spus că nu‑ţi poţi naşte bebeluşul viu,
sau poate că simţi o tumoare sau o boală în trupul tău. Nu te
descumpăni, ci declară cine eşti tu în Cristos; afirmă Cuvântul
lui Dumnezeu. Biblia spune: „Nu va fi nici una care să piardă
sarcina, nici sterilă în ţara ta; îţi voi împlini numărul zilelor”
(Exod 23:26, versiunea GBV); ţine‑te strâns de această
promisiune. Aceasta să‑ţi fie declaraţia zilnică. Declară că eşti
sănătoasă şi că Isus în tine distruge orice urmă de boală sau
de infirmitate din trupul tău.
Nu lăsa niciodată ca ceea ce vezi, ceea ce simţi sau
orice altceva contrar Cuvântului lui Dumnezeu să‑ţi guverneze
viaţa. Meditează şi concentrează‑te asupra Cuvântului lui
Dumnezeu. Eşti mai mare decât orice problemă din corpul
tău, sau din lume. Ai învins deja orice lucru care încearcă să‑ţi
facă rău. În 1 Ioan 4:4, Biblia spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi
din Dumnezeu; şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este
mai mare decât cel ce este în lume.” Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Domnul este stânca mea cea tare! În El sunt securizat pe
veci; el este totul pentru mine şi mă încred în El, pentru că
toate lucrurile Îi sunt cu putinţă. Domnia Lui ţine în veac.
Credinţa mea în Cuvântul Său este de neclintit, pentru
că Cuvântul Lui este adevărat şi nu greşeşte niciodată.
Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Romani 4:20‑21; Efeseni 3:20‑21 BVA

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Coloseni 3:1‑4:1 & Isaia 50‑51

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Evrei 3:12‑19 & Ezechiel 3
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JOI

EL ESTE PERFECT ÎN TOATE CĂILE
SALE

C

DOMNUL este drept în toate căile
sale şi sfânt în toate lucrările sale.
(Psalmul 145:17).

reştini fiind, de multe ori ne confruntăm
cu provocări – lucrurile care ni se întâmpla
nouă sau în jurul nostru nu se aliniază cu dorinţele sau
aşteptările noastre şi nici cu voia lui Dumnezeu pentru
viaţa noastră. Poate că cineva drag ţie a murit în ciuda
rugăciunilor şi mijlocirii tale, iar această situaţie îţi
afectează umblarea de creştin.
În astfel de momente, vrăşmaşul îţi trimite tot
felul de gânduri; chiar te gândeşti că Dumnezeu a fost
nedrept faţă de tine sau faţă de cel drag ţie. În mintea
ta, tu Îl consideri pe Dumnezeu responsabil pentru ce
s‑a întâmplat şi te gândeşti: „Ar fi putut face ceva, însă
în ciuda rugăciunilor mele, El nu a făcut nimic.” Însă
întrebarea la care trebuie să răspunzi este aceasta: „Cine
este Isus pentru tine?” Poate fi El acuzat de vreo eroare?
Este posibil ca El să greşească?
Când te regăseşti într‑o situaţie similară cu cea
descrisă mai sus, trebuie să iei în considerare două
lucruri: în primul rând, nu da vina pe Dumnezeu. Crede
că El este desăvârşit în toate lucrurile, absolut perfect. Nu
există greşeală sau eroare în cazul Lui. În al doilea rând,
nu îţi pune întrebări neînţelepte sau nesăbuite.
Recunoaşte că la un anumit punct în viaţa noastră
trebuie să creştem în cunoaşterea lui Dumnezeu şi a

Cuvântului Său, deoarece atunci când ne confruntăm cu
o problemă într‑un moment de necunoştinţă, aceasta ne
poate costa mult. Situaţia poate avea legătură directă cu
tine sau cu persoana dragă ţie, însă dacă oricare dintre
voi ar fi ştiut mai bine, rezultatul ar fi fost diferit. Totul se
reduce la un singur lucru: cunoaştere. Aşadar, nu te lăsa
copleşit până în punctul când toate rugăciunile tale sunt
reduse la întrebarea: „De ce, Doamne, de ce?”
Nu pune astfel de întrebări irelevante şi nu te gândi
niciun moment că El este de vină; de cele mai multe ori,
Dumnezeu, nu are legătură cu astfel de lucruri. În schimb,
recunoaşte desăvârşirea Lui, mulţumeşte‑I pentru toate
lucrurile bune pe care le‑a făcut şi hotărăşte‑te să cunoşti
mai bine Cuvântul Său pentru a putea schimba situaţiile
care îţi stau în faţă.
Abilitatea ta de a duce o viaţă de victorie, de bucurie
şi de bunăstare depinde de cât de mult cunoşti şi trăieşti
Cuvântul lui Dumnezeu. Inundă‑ţi în mod consecvent
duhul, sufletul şi mintea cu informaţie spirituală din
Cuvântul lui Dumnezeu.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, credincioşia Ta este de neclintit; eşti
întotdeauna drept; perfect şi integru în toate căile Tale!
Cuvântul Tău lucrează cu adevărat în mine, făcându‑mă să
rodesc în fiecare lucrare bună, spre slava şi spre gloria Ta,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 18:30; Iacov 1:17; Osea 4:6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Coloseni 4:2‑18 & Isaia 52‑53

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Evrei 4:1‑16 & Ezechiel 4
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VINERI

VIAŢA TA VICTORIOASĂ ÎN
CHRISTOS

Iar cel drept va trăi prin credinţă;
dar dacă cineva dă înapoi, suﬂetul
Meu nu Îşi va găsi plăcerea în el.
(Evrei 10:38).

C

ând Biblia spune că tu eşti mai mult decât
biruitor, aceasta este o asigurare de victorie. Tu
eşti un învingător pe viaţă şi nu poţi fi învins. Nimic nu te
poate răni sau afecta. Însuşi Isus a zis: „Dacă vei bea ceva
de moarte, nu te va vătăma” (Marcu 16:18). Tu nu poţi fi
otrăvit, deoarece viaţa din tine este de origine divină. Cu
toate acestea, creştinul care nu s‑a îmbibat de Cuvântul
lui Dumnezeu şi nu a învăţat cum să îşi exerseze credinţa
poate fi copleşit cu uşurinţă de crizele vieţii.
Imaginează‑ţi că un creştin care nu a mâncat decât
puţină mâncare, şi nimic otrăvitor, se plânge de dureri de
stomac. În lumina spuselor lui Isus, ceea ce mănânci sau bei
nu ar trebui să te afecteze în niciun fel. Cineva spune: „M‑a
muşcat o insectă, de aceea am alergiile acestea”; cei care
suferă de astfel de afecţiuni nu şi‑au pus credinţa în aplicare;
ei trăiesc în necunoştinţă în ceea ce priveşte viaţa biruitoare
pe care o au în Cristos.
Aminteşte‑ţi experienţa apostolului Pavel din Faptele
apostolilor 28: un şarpe veninos l‑a muşcat, însă el nu s‑a
văitat de durere, ci l‑a scuturat în foc fără să fie afectat
(Faptele apostolilor 28:5). Biblia spune că cei care erau de
faţă se aşteptau ca Pavel să se inflameze, să cadă şi să moară

din cauza veninului, însă când aceasta nu s‑a întâmplat, au
ajuns la concluzia că Pavel trebuie să fie un dumnezeu.
Însă nu este aceasta exact ce spune Cuvântul
lui Dumnezeu? În Psalmul 82:6, Biblia spune: „Sunteţi
dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.” Fiind născut
din nou, tu eşti părtaş naturii dumnezeieşti (2 Petru 1:4).
Viaţa ta nu se mai bazează pe sângele tău. Acesta este
motivul pentru care nu ar trebui să suferi de nicio boală de
sânge. Acum că eşti în Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu este
viaţa ta. Duhul Sfânt îţi energizează trupul, deoarece trupul
tău este templul Lui viu (1 Corinteni 6:19).
Aminteşte‑ţi ce ne‑a spus El în Romani 8:11: „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.” Aceasta s‑a întâmplat în ziua când Duhul
Sfânt Şi‑a stabilit locuinţa în tine; El ţi‑a vitalizat trupul şi l‑a
făcut imun la boală, la maladie şi la infirmitate. Întăreşte‑ţi
credinţa cu aceste realităţi şi continuă să trăieşti viaţa
biruitoare în Cristos.

PROCLAMAŢIE

Credinţa mea este puternică şi învingătoare! Domnesc
peste circumstanţele vieţii şi trăiesc în mod glorios
proclamând Cuvântul lui Dumnezeu şi meditând asupra
sa. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Romani 4:19‑20; Proverbe 24:10; Romani 8:10 BVA

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Tesaloniceni 1:1‑2:16 & Isaia 54‑56

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Evrei 5:1‑14 & Ezechiel 5‑6
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SÂMBĂTĂ

ÎNŢELEGEREA TA PERSONALĂ A
ADEVĂRULUI ESTE IMPORTANTĂ
Veţi cunoaşte adevărul;
şi el vă va face liberi.
(Ioan 8:32, versiunea BVA).

Î

n Marcu 7:25‑30 citim despre femeia siro‑feniciană care a
venit la Isus cu rugămintea de a‑i vindeca fata posedată de
un demon. La un moment dat în dialogul lor, Isus i‑a zis: „... du‑te; a
ieşit demonul din fiica ta” (Marcu 7:29, versiunea GBV).
Când a ajuns acasă femeia a descoperit că, într‑adevăr, fiica ei
fusese vindecată. Atunci când Domnul i‑a zis femeii: „Mergi acasă; a
ieşit demonul din fiica ta,” El nu a încercat să o convingă că ceea ce a
zis s‑a întâmplat, deoarece ceea ce a rostit El era Adevărul.
Odată mă rugam pentru o doamnă la Şcoala de vindecare,
iar demonul care o apăsa încerca să se împotrivească, ţipând: „Nu
plec de aici!” Şi în timp ce se manifesta astfel, eu am zis: „Demonul
a ieşit, femeia este liberă!” Apoi am plecat imediat să mă rog pentru
următoarea persoană din linia de rugăciune; chiar în acel moment,
sănătatea ei a fost restaurată. Slavă lui Dumnezeu!
Acum, toate aceste manifestări fizice ale demonului erau o
minciună. Iar când am zis prin Duhul Sfânt: „Demonul a ieşit,” acesta
era Adevărul. Aceasta ne arată importanţa percepţiei noastre despre
Adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu pe buzele tale reprezintă rostirea
lui Dumnezeu, prin urmare, nici demonii şi nici alte forţe nu se pot
împotrivi. Unii ar putea crede că demonul încă mai era acolo, doar
pentru că acesta spusese: „nu plec de aici”; nu. Prin Cuvântul lui
Dumnezeu şi prin Duhul Sfânt, noi stabilim adevărul, nu Satan sau
circumstanţele.

În Împărăţia lui Dumnezeu, adevărul nu depinde de
manifestarea fizică sau senzorială. În plus, adevărul (stabilit de
Cuvântul neschimbător al lui Dumnezeu) este adesea diferit de
situaţia faptică (supusă schimbării). Poate că tu nu ai niciun ban în
contul bancar, însă nu este adevărat că eşti falit. Aşadar, atunci când
spui: „Sunt falit,” tu nu spui adevărul; nici când zici: „Am febră.” Dacă
nu se aliniază standardului realităţilor creaţiei noi (2 Corinteni 5:17),
experienţele tale nu reprezintă „Adevărul,” ci sunt doar umbre
trecătoare.
Deexemplu,cinevapoatezice:„Nuvreausăziccăsuntbolnav,
dar nu mă simt bine.” Nu! Credinţa nu vorbeşte astfel. Credinţa
nu este negarea faptelor, însă în credinţă, tu le interzici faptelor să
îţi conducă viaţa sau să determine circumstanţele existenţei tale.
Ceea ce spune Biblia este că în Sion: „Niciun locuitor nu zice: «Sunt
bolnav!»...” (Isaia 33:24). Când zici „sunt bolnav,” tu nu spui adevărul,
deoarece adevărul este că făptura nouă nu se poate îmbolnăvi.
Descoperă adevărul Cuvântului lui Dumnezeu cu privire la
sănătatea ta, la finanţele tale, la familia ta, la serviciul tău, la afacerea
ta şi la alte domenii ale vieţii tale şi declară cu îndrăzneală acelaşi
adevăr în învoire cu ceea ce spune Dumnezeu.

PROCLAMAŢIE

Duhul Sfânt îi revelează duhului meu adevărul Cuvântului
lui Dumnezeu, deschizându‑mi ochii să cunosc şi să înţeleg
nădejdea chemării Lui, şi bogăţiile gloriei moştenirii Sale în
cei sfinţi. Sunt ce spune Dumnezeu că sunt şi am ce spune
Dumnezeu că am, pentru că Cuvântul Său este Adevăr.
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

Ioan 17:17; Iona 2:8; Psalmul 119:142

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Tesaloniceni 2:17‑3:13 & Isaia 57‑58

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Evrei 6:1‑10 & Ezechiel 7
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DUMINICĂ

NEPRIHĂNIREA
NE FACE STĂPÂNI

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

N

eprihănirea este natura lui Dumnezeu care a fost
transferată în duhul tău atunci când te‑ai născut
din nou; deşi este un dar al lui Dumnezeu pentru întreaga
lume, nu toată lumea a primit‑o. Însă conform Scripturii, cei
ce primesc darul neprihănirii vor domni în viaţă! Versiunea
Amplificată spune: „... vor domni ca regi în viaţă.”
Verbul „a domni” folosit în Romani 5:17 provine din
traducerea din original a termenului grecesc „basileuo”
care înseamnă „a domni, a stăpâni, a împărăţi”; acest verb
exprimă autoritate, stăpânire şi domnie. Neprihănirea ne
face stăpâni în viaţă; noi domnim sau împărăţim în viaţă
prin neprihănire. Conştientizarea neprihănirii elimină orice
simţ de vinovăţie, condamnare sau inferioritate din noi;
ne plasează mai presus de Satan şi de acuzaţiile lui. De
asemenea, ne dă îndrăzneala şi încrederea de a ne ruga lui
Dumnezeu şi de a ne aştepta să primim răspuns; suntem
eliberaţi de frică şi de ruşine înaintea Lui deoarece avem
neprihănirea Lui.
Un creştin nu poate trăi în victorie asupra vrăjmaşului
dacă nu înţelege neprihănirea. În lipsa ei, va fi supus

elementelor lumii acesteia şi nu va înţelege capacitatea şi
potenţialul autorităţii sale în Cristos. Acesta este motivul
pentru care trebuie să creşti mereu în cunoaşterea
Cuvântului lui Dumnezeu. În Efeseni 4:14, Biblia spune: „Ca
să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de
orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin
şiretenia lor în mijloacele de amăgire.”
Conştientizează că tu eşti neprihănirea lui Dumnezeu
în Isus Cristos (2 Corinteni 5:21). Unii creştini trec prin
atacuri spirituale deoarece nu au mentalitatea neprihănirii;
ei nu trăiesc Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa lor. Nu au
realizat că sunt împăraţi în viaţă. Biblia ne spune că împăraţii
împărăţesc în neprihănire (Isaia 32:1, versiunea King James).
Datorită vieţii tale noi în Isus Cristos şi a poziţiei
tale de împărat‑preot, întreaga lume îţi este supusă. Tu
domneşti asupra diavolului şi a cohortelor întunericului. Eşti
un campion pe viaţă! Slavă lui Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru neprihănirea Ta în Duhul
Tău, care m‑a făcut stăpân peste cel rău şi peste forţele
întunericului şi m‑a aşezat într‑o poziţie de avantaj.
Domnesc ca un rege, umblând în măiestrie şi în victorie
deasupra circumstanţelor. Lumea este supusă înaintea
mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 5:21; Apocalipsa 1:6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Tesaloniceni 4:1‑18 & Isaia 59‑60

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Evrei 6:11‑20 & Ezechiel 8‑9

O

amenii din lumea întreagă au nevoie de Biblii
traduse în limba lor natală. Biblia conţine 66
de cărţi, 1189 de capitole şi 31102 versete. Pentru a
traduce o Biblie în întregime într–o limbă nouă, este
necesară traducerea versetelor, apoi a capitolelor
şi ulterior a cărţilor. Aceste niveluri constituie o
oportunitate binecuvântată pentru ca toţi să participe
la traducere.
La nivel individual, familial, de grup sau de biserică,
poţi avea impact sponsorizând traducerea integrală
sau parţială a Bibliei de studiu cu comentarii din
Rapsodia Realităţilor în orice limbă alegi. Aceasta
înseamnă că poţi adopta fie o carte, fie unul sau mai
multe capitole, fie câteva versete din Biblie.
Biblia de studiu cu comentarii din Rapsodia Realităţilor
este acum disponibilă în 14 limbi: engleză, franceză,
rusă, spaniolă, chineză, arabă, portugheză, shona,
yoruba, igbo, hausa, ibibio, efik și oron.
Vino alături de noi și ajută–ne să o traducem în tot
mai multe limbi.
Pentru a participa, te rugăm să trimiţi un email la
adresa: partnership@rapsodybible.org sau să suni
la următoarele numere de telefon: Marea Britanie:
+44 1708 556 604, Africa de Sud: +2783 538 3349,
Nigeria: +2347085596101.

N O T E

NOTE
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LUNI

RĂSPUNDE NUMAI
ÎN DRAGOSTE

Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri,
binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă,
faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi‑vă
pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc
(Matei 5:44).

D

in versetul tematic reiese clar că vor exista
întotdeauna oameni care te vor displăcea,
te vor persecuta şi te vor dispreţui; însă tu ai voie să le
răspunzi doar cu dragoste. Acţiunile sau atitudinea acestor
oameni nu ar trebui să te provoace să acţionezi împotriva
adevăratei tale naturi, care este dragostea. Dumnezeu
este dragoste, iar oricine iubeşte vine de la Dumnezeu şi Îl
cunoaşte pe Dumnezeu.
Esenţa caracterului lui Dumnezeu este dragoste;
aşadar, noi trebuie să Îl imităm umblând în dragoste. În
Efeseni 5:2 Biblia ne îndeamnă să trăim: „în dragoste, după
cum şi Cristos ne‑a iubit şi S‑a dat pe Sine pentru noi «ca
un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu.»”
În umblarea credinţei noastre vom da întotdeauna
peste oameni care ne vor testa. Toţi cei cu care interacţionezi
au fost puşi acolo de Dumnezeu pentru beneficiul tău; fie
că te ajută, fie că ţi se împotrivesc, nu aceasta contează.
Atitudinea lor nu va schimba planul lui Dumnezeu de a te
promova. Dacă sunt buni, iubitori şi te ajută, apreciază‑i şi
mulţumeşte‑I Domnului pentru ei; iar dacă nu sunt astfel,
iubeşte‑i aşa cum sunt.

Dacă, de exemplu, cineva te acuză în mod fals sau
dacă minte cu privire la tine, nu te supăra şi nu încerca să
îţi justifici nevinovăţia într‑un mod nepotrivit naturii tale
neprihănite. Mai degrabă, continuă să umbli în dragoste.
Dragostea este o forţă – cea mai mare putere din Univers
– şi va birui întotdeauna.
Umblarea noastră în dragoste este cea mai clară
dovadă că noi Îl iubim pe Domnul şi demonstrează că noi
suntem una cu El, având aceeaşi mentalitate. În Romani
5:5 Biblia spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată
în inimile noastre prin Duhul Sfânt; aceasta înseamnă că
tu ai aceeaşi capacitate de a iubi pe care o are El. Isus a zis:
„Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei,
dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii” (Ioan 13:35). Ce
mod extraordinar de a ne deosebi de restul lumii!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, mi‑ai dat abilitatea de a iubi ca Tine şi Îţi sunt
foarte recunoscător pentru aceasta! Mi‑ai dat capacitatea
de a înţelege dimensiunile extraordinare ale dragostei
Tale; acea dragoste radiază din belşug prin mine către alţii!
Îţi mulţumesc că m‑ai făcut un distribuitor al bunătăţii
Tale, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 6:27‑35; Efeseni 4:1‑3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Tesaloniceni 5:1‑28 & Isaia 61‑63

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Evrei 7:1‑10 & Ezechiel 10‑11
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MARȚI

NOUL LEGĂMÂNT ÎŢI
CONFERĂ IDENTITATE

Fiţi împlinitori ai Cuvântului,
nu numai ascultători
(Iacov 1:22).
entru făptura nouă, Cuvântul lui Dumnezeu
este o oglindă şi nu o colecţie de porunci pe
care trebuie să le asculte. Creştinul este un împlinitor al
Cuvântului lui Dumnezeu. Însă mulţi nu înţeleg acest
principiu.
De exemplu, pasajul din Efeseni 5:3‑4: „Curvia sau
orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu
fie pomenite între voi,” nu este o poruncă; nu îţi spune ce
să nu faci. În schimb, îţi arată cine eşti: tu eşti neprihănirea
lui Dumnezeu în Cristos, având inima, mintea şi gura
sfinţite.
Cuvântul lui Dumnezeu îţi reflectă cu adevărat
natura, identitatea, originea şi moştenirea în Cristos. Cu
cât analizezi mai mult Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai
mult te vezi pe tine. Cuvântul lui Dumnezeu este viaţă;
ceva ce trebuie să trăieşti.
De exemplu, atunci când Isus a zis: „Vă dau o
poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v‑am iubit
Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii” (Ioan 13:34), El li S‑a
adresat unor oameni ai simţurilor, care nu fuseseră născuţi
din nou. Însă dacă ai fost născut din nou şi ai primit Duhul
Sfânt, Biblia spune că: „dragostea lui Dumnezeu a fost
turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne‑a fost
dat” (Romani 5:5).

P

Acum, nouă nu ne este poruncit să iubim; noi
suntem născuţi din dragoste, suntem odraslele dragostei;
dragostea este natura noastră. Aşadar, pasajul biblic din
Romani 5:5 descrie cine eşti. Odată ce accepţi aceasta,
devii ce spune Cuvântul lui Dumnezeu că eşti – acesta
este principiul. Când citeşti ceva în Noul Testament care
spune ceva de genul: „Să nu faci aşa şi nici aşa,” înseamnă
că noi suntem cei care nu facem lucrurile respective. Este
o imagine a ta.
Cuvântul lui Dumnezeu şi în special epistolele,
schiţează imaginea noii creaţii. De aceea, pe măsură
ce studiezi Scriptura şi meditezi asupra sa, Cuvântul lui
Dumnezeu prinde viaţă în tine deodată iar apoi începi să
te vezi astfel în fiecare zi.
Acesta este miracolul creşterii deoarece, pe măsură
ce descoperi cine eşti în Cuvântul lui Dumnezeu, îţi
descoperi frumuseţea, iar slava ta creşte; este o viaţă de
slavă tot mai mare prin Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Sunt expresia lui Cristos Cel nevăzut, strălucirea gloriei Lui.
Cum este El, aşa sunt şi eu în această lume; şi pe măsură
ce mă privesc în oglinda Cuvântului lui Dumnezeu, sunt
transformat; experimentez gloria tot mai mare. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Corinteni 3:18; Evrei 10:16; 2 Corinteni 3:2‑3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
2 Tesaloniceni 1:1‑12 & Isaia 64‑66

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Evrei 7:11‑28 & Ezechiel 12‑13
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MIERCURI

VORBEȘTE O LIMBĂ
DUHOVNICEASCĂ

S

Cât despre mine, fraţilor, nu v‑am putut
vorbi ca unor oameni duhovniceşti, ci
a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni
lumeşti, ca unor prunci în Cristos.
(1 Corinteni 3:1).

pre deosebire de alţi creştini, apostolul Pavel a
avut o experienţă aparte cu fraţii din Corint, cu
care nu a putut comunica în limbaj spiritual. De aceea, în
versetul tematic, el îi mustră pentru că sunt oameni ai firii.
Cu altă ocazie, el le‑a spus creştinilor din Roma:
„trebuie să comunic cu voi la nivelul vostru pentru că
încă mai trebuie să vă maturizaţi.” El a spus: „Vorbesc
omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre pământeşti”
(Romani 6:19).
Aceasta ne aminteşte de experienţa pe care Isus
a avut‑o cu ucenicii. În Ioan 11 Biblia consemnează că
Lazăr se îmbolnăvise şi murise. Când a aflat, Isus le‑a zis
ucenicilor Săi: „Lazăr, prietenul nostru, doarme; dar Mă
duc să‑l trezesc din somn” (Ioan 11:11).
Fără să înţeleagă limbajul Lui spiritual, ucenicii I‑au
răspuns: „Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.” Apoi
Isus le‑a spus direct: „... Lazăr a murit” (Ioan 11:14). El a
fost nevoit să le vorbească într‑un limbaj pe care ei să îl
înţeleagă.
Te‑ai aflat vreodată într‑o situaţie în care ţi‑a fost
greu să le explici oamenilor fireşti adevărul lui Dumnezeu?
De exemplu, când nu puteai să spui „mă doare capul” deşi

simţeai o durere. Pe de altă parte, omul firesc nu poate
înţelege de ce este greşit să comunici la un nivel atât de
redus. El nu înţelege că noi, creştinii, nu umblăm pe baza
simţurilor, ci a Cuvântului lui Dumnezeu.
Refuză să vorbeşti în termeni de boală, chiar şi
atunci când ai simptome de boală în trupul tău. Foloseşte
Cuvântul lui Dumnezeu împotriva oricărei dureri sau
anormalităţi din trupul tău; porunceşte‑i să înceteze şi va
ieşi din trupul tău. În Evrei 13:5‑6, Biblia spune: „... căci El
însuşi a zis... aşa că putem zice plini de încredere...” Tu
trebuie să rosteşti ce ai, ce ţi‑a dat Dumnezeu. Nu afirma şi
nu accepta nimic de la cel rău. Vorbeşte spiritual. Nu rosti
niciodată nimic altceva decât Cuvântul lui Dumnezeu.

PROCLAMAŢIE

Sunt ce spune Dumnezeu că sunt. Cuvântul Lui este viaţa
mea; de aceea, trăiesc împlinind Cuvântul lui Dumnezeu.
Viaţa mea este mărturia harului lui Dumnezeu şi a
binecuvântărilor infinite. Cuvântul lui Dumnezeu este în
inima mea şi în gura mea, iar pe măsură ce îl proclam,
circumstanţele se aliniază la voia desăvârşită a lui
Dumnezeu pentru viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Matei 12:36‑37; Evrei 13:5‑6; Proverbe 18:21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
2 Tesaloniceni 2:1‑17 & Ieremia 1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Evrei 8:1‑13 & Ezechiel 14‑15
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JOI

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

M

ulte lucruri care se întâmplă astăzi în lume
necesită stăruinţa noastră în rugăciune. Dacă
trebuie să schimbăm lucrurile în direcţia scopului şi a planului
lui Dumnezeu, atunci trebuie să continuăm să mijlocim
pentru ţările noastre şi pentru mediile în care ne aflăm. De
asemenea, trebuie să ne rugăm pentru liderii naţiunilor
noastre.
În 1 Timotei 2:1‑3 suntem îndemnaţi să ne rugăm
pentru conducători şi pentru toţi oamenii învestiţi în funcţii
de autoritate, pentru a trăi în pace şi în linişte, cu toată evlavia
şi cu toată cinstea. Acesta nu este un lucru pe care îl faci o dată
şi apoi mergi la culcare. Biblia spune: „... Rugăciunea fierbinte
(neîncetată, din inimă) a celui neprihănit pune la dispoziţie
o putere nemaipomenită [dinamică în acţiune]” (Iacov 5:16,
versiunea Amplificată). Observă cuvântul „neîncetată”; noi
trebuie să ne rugăm necurmat pentru naţiuni, pentru lideri şi
pentru oamenii din lume. Dacă vrem pace în naţiunea noastră
şi în mediul nostru de influenţă, trebuie să ne rugăm conform
Cuvântului lui Dumnezeu.
Din necunoştinţă, mulţi dau vina pe Dumnezeu pentru
lucrurile care merg prost în viaţa lor şi în lumea noastră:
problemele, războaiele, cutremurele, furtunile, alunecările
de teren, inundaţiile, incendiile şi alte dezastre. Însă aceşti

oameni nu realizează sau nu ştiu că responsabilitatea şi
autoritatea de a împlini voia lui Dumnezeu pe pământ şi de
a‑i ţine la distanţă pe Satan şi pe demonii lui sunt ale Bisericii.
Este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că
schimbările pe care vrem să le vedem în viaţa noastră,
în viaţa altora şi în naţiunile din lume sunt împlinite prin
rugăciuni de mijlocire. Nu te gândi niciodată că rugăciunea
ta nu are niciun efect; rugăciunea ta are un mare impact. Prin
urmare, continuă să te rogi pentru ţara ta, pentru oamenii
lui Dumnezeu şi pentru slujitorii Evangheliei, pentru lideri,
pentru persoanele în poziţii de autoritate, pentru bolnavi,
pentru săraci şi pentru cei ce suferă. Chiar şi atunci când nu ai
„chef” să te rogi, roagă‑te!
Hotărăşte‑te să răspunzi întotdeauna chemării la
rugăciune din duhul tău. Dacă vei face aceasta cu consecvenţă,
mijlocirea va deveni o parte din tine şi va efectua mari
schimbări în viaţa ta, în viaţa altora, în naţiunea ta şi în mediul
tău de influenţă pentru slava lui Dumnezeu.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, neprihănirea Ta prevalează şi se stabileşte în
naţiunile lumii şi în inimile oamenilor, pe măsură ce copiii
Tăi, peste tot în lume, proclamă adevărul Evangheliei.
Inimile liderilor naţiunilor sunt animate să umble în voia
Ta şi să împlinească scopul Tău de a vesti Evanghelia până
la marginile pământului, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Ezechiel 3:17; 1 Tesaloniceni 5:17; 1 Timotei 2:1‑3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
2 Tesaloniceni 3:1‑18 & Ieremia 3‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Evrei 9:1‑10 & Ezechiel 16
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VINERI

SUNTEM MAI MULT DECÂT
„CREDINCIOȘI”

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul Lui
Fiu, pentru ca oricine crede în El să
nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
(Ioan 3:16).

Î

n întreaga lume, oamenii folosesc cuvântul
„credincioşi” pentru a face referire la creştini,
însă acest termen colocvial face creştinismul să pară o
simplă religie. Da, Biblia spune: „Iată semnele care îi vor
însoţi pe cei ce vor crede...” (Marcu 16:17), însă atunci
când ai crezut, s‑a întâmplat ceva. Noi nu am „crezut”
pentru a deveni „credincioşi”; noi am crezut pentru a
primi ceva: viaţa dumnezeiască! În Ioan 6:47, Isus a zis:
„Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are
viaţa veşnică.” Noi am crezut pentru a intra în posesia
„vieţii veşnice” care este viaţa dumnezeiască.
Noi suntem mai mult decât simpli credincioşi. Să
privim problema astfel: dacă ai da un examen de admitere
la o anumită facultate şi l‑ai trece, ai deveni student, nu‑i
aşa? Bineînţeles! Odată ce eşti acceptat ca student, nu
mai eşti candidat la admiterea în acea facultate. Ai fost
candidat doar pentru a deveni student.
În acelaşi mod, noi am crezut pentru a primi viaţa
dumnezeiască: noi nu am crezut degeaba sau doar pentru
a fi consideraţi „credincioşi.” Versetul tematic spune: „...
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa
veşnică.” Fiecare „credincios” în Cristos a devenit şi a

primit ceva: noi am primit viaţa veşnică şi am devenit
oameni ai lui Dumnezeu. Apostolul Petru explică acest
aspect foarte bine, spunând că noi am devenit părtaşi ai
naturii divine, adică asociaţi ai dumnezeirii (2 Petru 1:4).
Tu ai trecut de stadiul de credincios. Credinţa a
fost cea care ţi‑a adus tot ceea ce Isus a realizat pentru
tine prin moartea, îngroparea şi învierea Lui. Nu este de
mirare că Biblia spune că toate lucrurile sunt ale tale (1
Corinteni 3:21).
Ia în posesie tot ce îţi aparţine în Cristos şi bucură‑te
de viaţa triumfătoare în El. El nu a venit doar ca să ni‑L
reveleze pe Tatăl, ci pentru a ne aduce în unitate cu El şi
pentru a ne face părtaşi naturii Lui dumnezeieşti. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Toate lucrurile sunt ale mele, pentru că sunt sămânţa lui
Avraam, sunt moştenitor al lui Dumnezeu şi comoştenitor
cu Cristos. Umblu în conştientizarea bunăstării, a sănătăţii
şi a victoriei mele, pentru că în Cristos am primit o
moştenire, fiind rânduit după planul Lui care face toate
lucrurile potrivit cu sfatul voii Lui. Şi domnesc în viaţă prin
El! Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Corinteni 5:17; 2 Petru 1:3‑4; 1 Corinteni 3:21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Timotei 1:1‑20 & Ieremia 5‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Evrei 9:11‑28 & Ezechiel 17
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SÂMBĂTĂ

UNS PENTRU A CUNOAȘTE
ADEVĂRUL

Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă.
Şi, după cum aţi auzit că are să vină
Antihrist, să ştiţi că acum s‑au ridicat
mulţi antihrişti: prin aceasta cunoaştem
că este ceasul de pe urmă. Ei au ieşit
din mijlocul nostru, dar nu erau dintre
ai noştri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai
noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit,
ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai
noştri. Dar voi aţi primit ungerea din
partea Celui Sfânt şi ştiţi orice lucru
(1 Ioan 2:18‑20).

S

criptura ne descoperă că în zilele din urmă vor fi
mulţi anticrişti, dintre care mulţi vor veni în propriul
lor nume cu doctrine false. O doctrină falsă este o denaturare
a adevărului făcută cu intenţia de a înşela oamenii şi de a‑i
devia de la Evanghelia lui Cristos.
Însă nu indiferent câţi anticrişti, câţi profeţi şi învăţători
falşi există, tu nu poţi fi înşelat deoarece tu eşti un copil al lui
Dumnezeu. În 1 Ioan 4:3‑4, Biblia spune: „şi orice duh care
nu Îl mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este
duhul lui Anticrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este
în lume acum. Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i‑aţi
biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce
este în lume.” Pronumele subliniat „i” se referă la anticrişti,
la profeţii şi învăţătorii falşi; tu i‑ai biruit deja.
Inima şi mintea ta sunt unse ca să cunoască adevărul.
Datorită Duhului Sfânt care trăieşte în tine, tu poţi diferenţia

binele de rău şi poţi discerne învăţăturile Evangheliei de
învăţăturile false. Tu ai discernământ în ce priveşte tainele
Împărăţiei lui Dumnezeu. Nimeni nu te poate purta încoace
şi încolo cu orice vânt de învăţătură: tu cunoşti şi judeci
adevărul.
În 1 Ioan 2:27 Biblia ne spune: „Cât despre voi,
ungerea pe care aţi primit‑o de la El rămâne în voi şi n‑aveţi
trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă
învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este
o minciună, rămâneţi în El, după cum v‑a învăţat ea.”
Duhul Sfânt este Cel ce conduce Biserica, iar atunci când
auzi Cuvântul lui Dumnezeu, acelaşi Duh Sfânt adevereşte
împreună cu duhul tău că ceea ce auzi este adevărat. De
aceea, tu nu poţi fi deturnat de la adevăr, deoarece Duhul
Sfânt ţi‑a dat o abilitate specială care te ajută să cunoşti
adevărul şi să rămâi în el.
Ai încredere în îndrumarea Duhului Sfânt în viaţa ta. El
nu te va ajuta doar să recunoşti doctrinele false şi anticristice,
ci şi să faci alegeri corecte, să iei decizii bune şi să investeşti
unde trebuie.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru ungerea Duhului Sfânt
în viaţa mea. Sunt uns să disting lumina de întuneric şi
sunt adânc înrădăcinat în Cuvântul adevărului. Nu pot fi
înşelat, pentru că locuiesc în lumină, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 8:32; Ioan 18:13; 1 Ioan 4:6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Timotei 2:1‑15 & Ieremia 7‑8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Evrei 10:1‑18 & Ezechiel 18‑19
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DUMINICĂ

FALA TATĂLUI

Î

El ne‑a născut prin Cuvântul
adevărului, după voia Lui, ca să fim
un fel de prim rod între făpturile Lui.
(Iacov 1:18, versiunea NTR).

n Versiunea BVA (Biblia în versiunea actualizată)
versetul de mai sus spune astfel: „Conform
dorinţei Sale, Dumnezeu ne‑a născut prin Cuvântul
Adevărului ca să fim (ca) primele „fructe” ale creaţiei
Lui.” Dintre toate făpturile create, noi suntem cele dintâi
şi cele mai bune roade; noi suntem cununa şi frumuseţea
Tatălui. Acest lucru nu este valabil pentru orice om din
lume, ci doar pentru noi, cei pe care El ne‑a născut din
nou prin Cuvântul Său; noi suntem trofeele Sale; lucrarea
excelentă a mâinilor Lui (Efeseni 2:10).
Ceea ce ne face unici este că avem aceeaşi viaţă pe
care o are El; suntem în clasa făpturilor Lui (2 Petru 1:4).
Dintre toate lucrurile pe care le‑a făcut, noi suntem cei
chemaţi să fim una cu El (1 Corinteni 6:17); singurii care
avem părtăşie cu El în duh şi în adevăr (1 Ioan 1:3). Nici
îngerii nu au acest privilegiu.
Pasajul din 1 Petru 2:9 spune astfel: „Voi însă
sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un
neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l‑a câştigat
ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui
ce v‑a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.” Tu
ai fost chemat pentru slava lui Dumnezeu. În Isaia 43:7
Biblia spune: „Pe toţi cei ce poartă Numele Meu şi pe

care i‑am făcut spre slava Mea, pe care i‑am întocmit şi
i‑am alcătuit.”
Tu nu ai fost adus doar în slava lui Dumnezeu, tu
eşti manifestarea slavei Lui, la fel ca Isus. Biblia spune că
El este oglindirea slavei lui Dumnezeu; întipărirea Fiinţei
Lui (Evrei 1:3). Apoi, în 1 Ioan 4:17, citim: „Cum este El,
aşa suntem şi noi în lumea aceasta...”
Tu eşti copilul lui Dumnezeu; comoara Sa deosebită
(Maleahi 3:17). În Deuteronom 14:2, El a spus: „Căci tu
eşti un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, şi
Domnul Dumnezeul tău te‑a ales ca să fii un popor al Lui
dintre toate popoarele de pe faţa pământului.”
Duhul Sfânt reiterează un adevăr asemănător
prin apostolul Pavel în Tit 2:14 spunând: „El S‑a dat pe
Sine Însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice
fărădelege şi să‑Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin
de râvnă pentru fapte bune.”
Bucură‑te de unicitatea ta; tu eşti fala Tatălui;
lumina ochilor Lui (Zaharia 2:8), perla Sa de mare preţ
(Matei 13:46). Aleluia!

RUGĂCIUNE

A Ta este toată gloria şi toată cinstea, neprihănitule
Tată, Rege al gloriei; Dumnezeule măreţ şi minunat. Îţi
mulţumesc că m‑ai făcut o comoară deosebită, pusă
deoparte de Tine ca să‑Ţi aduc slavă, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Petru 2:9 BVA; Deuteronom 14:2; Efeseni 2:10 BVA

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Timotei 3:1‑16 & Ieremia 9‑10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Evrei 10:19‑39 & Ezechiel 20

Roagă-te cu Pastorul Chris în cadrul
programului „Pastor Chris Live”
de pe platforma de socializare
KingsChat

R

oagă‑te cu Pastorul Chris în cadrul programului
„Pastor Chris Live” de pe platforma de
socializare KingsChat

Timp de 15 minute, de la orele 12:00 şi
respectiv 22:00 în fiecare luni, miercuri şi vineri, omul
lui Dumnezeu conduce milioane de oameni din toată
lumea în sesiuni de rugăciune pline de inspiraţie,
după călăuzirea Duhului Sfânt, în cadrul reţelei de
rugăciune „Pastor Chris Live” găzduită pe platforma
de socializare KingsChat.
Poţi să te înregistrezi şi tu în reţeaua de
rugăciune globală chiar astăzi parcurgând următorii
paşi:
1. Descarcă aplicaţia KingsChat de pe magazinele
online App Store sau Google Play
2. Creează‑ţi un cont sau conectează‑te dacă ai deja
unul existent
3. Caută utilizatorul superuser Pastor Chris Live
4. Dă clic pe butonul „Follow” din colţul drept superior
al paginii.

N O T E

NOTE
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LUNI

AI RĂSTIGNIT FIREA
PĂMÂNTEASCĂ

Cei ce sunt ai lui Cristos Isus şi‑au
răstignit firea pământească
împreună cu patimile şi poftele ei.
(Galateni 5:24).

E

xistă creştini care sunt robiţi de anumite
obiceiuri pe care Îl tot roagă pe Dumnezeu să‑i
ajute să le biruiască. Din nefericire, majoritatea dintre
ei cu cât se roagă mai mult, cu atât sunt mai controlaţi
şi dominaţi de aceste obiceiuri. Acest lucru îi duce în
confuzie şi îi face să creadă că situaţia lor nu poate fi
rezolvată. Unii chiar au alunecat de la credinţă pentru că
aveau impresia că nu pot fi liberi.
Însă dacă studiem Scripturile, descoperim că în
Romani 6:14 scrie astfel: „Căci păcatul nu va mai stăpâni
asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.”
Versetul tematic este de asemenea fără echivoc: „Cei ce
sunt ai lui Cristos Isus şi‑au răstignit firea pământească
împreună cu patimile şi poftele ei,” ceea ce înseamnă că,
dacă eşti în Cristos, nu poţi fi robit de nici un obicei. Atunci,
care este problema cu cei ce par robiţi de anumite obiceiuri?
Este vorba pur şi simplu de lipsa lor de cunoştinţă.
Dumnezeu nu ne‑a cerut niciodată să ne luptăm cu
păcatul şi cu obiceiurile rele; am crucificat firea şi am biruit
lumea; avem stăpânire asupra lui Satan şi a păcatului. Astfel,
atunci când unii creştini sau chiar predicatori îi sfătuiesc pe
alţii să îşi „crucifice firea,” are loc o contradicţie.

Este inutil să încerci să fii cine eşti deja sau să obţii
ceea ce ai deja. Dacă Dumnezeu spune că ţi‑ai crucificat
firea, atunci aşa este! Rolul tău este să răspunzi şi să spui:
„Nu sunt şi nu pot fi vreodată dominat de păcat sau de fire,
pentru că sunt al lui Cristos. De aceea, mi‑am răstignit firea
împreună cu patimile şi cu poftele ei.”
Pasajul din Galateni 5:25 spune: „Dacă trăim prin
Duhul, să şi umblăm prin Duhul.” Din moment ce suntem
născuţi din Duhul Sfânt şi trăim în El, trebuie să şi umblăm
în Duhul Sfânt. Aşadar, este foarte simplu: dacă nu ai umblat
în Duhul Sfânt, începe de astăzi, adică începe să umbli în
lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Declară: „Din această zi,
firea mea nu mă va mai controla; mintea nu‑mi va mai dicta
ce să fac şi refuz să fiu controlat de simţuri; Cuvântul lui
Dumnezeu a devenit busola mea şi eu trăiesc în el.”
Galateni 5:16 spune: „Zic dar: umblaţi cârmuiţi de
Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.” Cum umbli în
Duhul Sfânt? Umblând în lumina Cuvântului lui Dumnezeu,
în lumina adevărului în Cristos şi în lumina neprihănirii şi
slavei tale în El. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Păcatul nu are nimic în mine. Trăiesc în duhul, având firea
pământească ţintuită pe cruce cu toate afecţiunile ei şi cu
toate poftele ei. Am biruit lumea; sunt superior diavolului;
sunt spălat, sfinţit şi justificat în Numele Domnului Isus!
Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 6:11‑14; 1 Corinteni 6:11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Timotei 4:1‑16 & Ieremia 11‑12

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Evrei 11:1‑16 & Ezechiel 21
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MARŢI

EL TE GHIDEAZĂ ÎN REALITĂŢILE
DIN VIAŢA TA

Când va veni Mângâietorul, Duhul
adevărului, are să vă călăuzească
în tot adevărul; căci El nu va vorbi
de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit
şi vă va descoperi lucrurile viitoare.
(Ioan 16:13).
Duhul Sfânt este Duhul adevărului. Adevărul
înseamnă realitate, aşadar Duhul Sfânt este Duhul
realităţii. Faptul că El este în viaţa ta reprezintă un
avantaj major, pentru că Isus a spus că El te va conduce
în toată realitatea; aceasta este slujba Lui. El te va ghida
în realitatea situaţiei tale, a viitorului tău, a familiei, a
slujbei, a finanţelor, a relaţiei tale cu Dumnezeu şi a vieţii
tale veşnice în Cristos.
Întreabă‑‑L, iar El îţi va arăta viitorul succesului tău
şi al măreţiei tale din slavă în slavă. Mai mult, El te va
ghida şi te va conduce în acel viitor. Cu El nu te poţi rătăci
niciodată şi nu poţi umbla în întuneric. Îi poţi încredinţa
sănătatea ta. Uneori, creştinii merg de la un doctor la
altul, încercând să afle lucruri despre sănătatea lor, iar
mulţi sunt robiţi de frică şi de diagnostice simptomatice.
Tu să ai încredere în Duhul Sfânt. El ştie deja totul despre
trupul tău; prezenţa Sa în tine te menţine în sănătate
perfectă, asigurându‑Se că nici o anomalie şi nici o
afecţiune nu se dezvoltă în organele sau în sistemele tale.
Acum, faptul că Duhul Sfânt te conduce nu
înseamnă că nu vor mai exista provocări; însă aceste
provocări sunt întotdeauna pentru promovarea ta. În 2

Corinteni 4:17 Biblia spune: „Căci întristările noastre
uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o
greutate veşnică de slavă.” Cineva poate spune: „Duhul
Sfânt mi‑a spus să mă angajez la acest loc de muncă, însă
încă de când m‑am angajat, am avut parte de provocare
după provocare!” Relaxează‑te!
Acelaşi Duh Sfânt îţi va arăta calea spre victorie;
El te va conduce prin viziuni. Adu‑ţi aminte de cuvintele
Duhului Sfânt prin apostolul Pavel: „... Şi Dumnezeu,
care este credincios,... împreună cu ispita a pregătit şi
mijlocul să ieşiţi din ea, ca s‑o puteţi răbda” (1 Corinteni
10:13). În 1 Ioan 4:4 Biblia declară: „Voi, copilaşilor,
sunteţi din Dumnezeu; şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce
este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.” Iar
în Isaia 54:17 este scris: „Orice armă făurită împotriva ta
va fi fără putere...” Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru darul Duhului
Sfânt, învăţătorul şi îndrumătorul meu. Sunt ghidat,
protejat şi inspirat să iau decizii înţelepte, pentru că El
trăieşte în mine. El mă sfătuieşte dinăuntru şi astfel umblu
în precizia şi în acurateţea Lui, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Psalmul 16:6‑7; Efeseni 1:17‑18; 1 Corinteni 2:12

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Timotei 5:1‑25 & Ieremia 13‑14

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Evrei 11:17‑40 & Ezechiel 22
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MIERCURI

TRĂIND ÎN NUMELE LUI

D

Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta,
să faceţi totul în Numele Domnului Isus
şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.
(Coloseni 3:17).

omnul Isus are toată autoritatea în cer şi pe pământ.
El a spus în Matei 28:18‑19: „... Toată puterea Mi‑a
fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi‑vă şi faceţi ucenici din
toate neamurile, botezându‑i în Numele Tatălui, şi al Fiului, şi al
Sfântului Duh.” Prin această afirmaţie, El ne‑a cedat nouă, Bisericii,
autoritatea Sa. Tot ceea ce există în lume este supus Numelui Său.
Iar tu trăieşti în Numele Său!
Numele lui Isus înseamnă mult mai mult decât o identitate;
face referire la autoritatea şi la caracterul Lui. Fiind născut din nou, tu
te‑ai născut în Cristos; ai moştenit Numele Său şi astfel ai autoritatea
şi caracterul Lui. Tu funcţionezi în locul Lui. Înţelege acest lucru:
atunci când vorbeşti, când te mişti sau acţionezi, este literalmente
ca şi când Isus este Cel ce vorbeşte, Se mişcă şi acţionează! Tot
cerul, tot iadul, toată natura însufleţită şi neînsufleţită te ascultă şi
reacţionează la ceea ce spui şi faci tu la fel cum ar face‑o dacă Isus
ar vorbi sau ar acţiona! Ce realitate binecuvântată!
Te încurajez să faci un studiu personal asupra Numelui lui
Isus: ce înseamnă acest Nume pentru Biserică! Este Numele mai
presus de orice nume; Numele care deschide orice uşă! Acesta
este Numele care ni s‑a dat ca să trăim prin El şi ca să Îl folosim ca pe
un instrument. Stăpânul ne‑a dat împuternicire legală ca să facem
uz de Numele Lui – ca să acţionăm în locul Său ca reprezentanţii Săi
legali cu drepturi depline.

Tu eşti respectat de cer; poţi merge oriunde şi totuşi să fii
auzit; te poţi ruga Dumnezeului Atotputernic iar El va răspunde,
toate acestea datorită lui Isus. În Numele Lui, tu ai autoritate
asupra demonilor, poţi vorbi în limbi noi, poţi lua în mână şerpi,
dacă bei ceva otrăvitor, nu vei fi vătămat, şi îţi poţi pune mâinile
peste bolnavi şi ei se vor vindeca. Binecuvântat să fie Dumnezeu!
Nu există nici un demon, nici o problemă şi nici o boală
care poate sta împotriva acestui Nume! În Filipeni 2:9‑11, Biblia
spune: „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, şi orice limbă să mărturisească,
spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este Domnul.”
Numele Lui este mai mare decât cancerul; înlocuieşte
membre deformate, deschide ochi orbi şi destupă urechi surde;
învie chiar şi morţii. În Numele Lui eşti mai mult decât biruitor;
eşti campion pe viaţă, întotdeauna roditor şi productiv. Ce Nume
minunat!

PROCLAMAŢIE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat împuternicirea
legală de a trăi în Numele lui Isus. În Numele Lui, eu trăiesc
victorios, deasupra circumstanţelor şi a pericolelor acestei
lumi; eu trăiesc în pace, în bunăstare, în sănătate, în succes
şi în măreţie fără sfârşit. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Luca 10:18‑19; Matei 28:18‑19; Filipeni 2:9‑11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
1 Timotei 6:1‑21 & Ieremia 15‑16

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Evrei 12:1‑13 & Ezechiel 23
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JOI

CONTINUĂ SĂ
CÂȘTIGI SUFLETE

Să se cunoască astfel pe pământ căile Tale
şi mântuirea Ta – printre toate neamurile!
(Psalmul 67:2 NTR).

Î

n Matei 28:19‑20, Domnul Isus a poruncit:
„Duceţi‑vă şi faceţi ucenici din toate neamurile,
botezându‑i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh. Şi învăţaţi‑i să păzească tot ce v‑am poruncit. Şi
iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul
veacului. Amin” El ne‑a dat mandatul să evanghelizăm
lumea înainte de întoarcerea Sa. În Luca 19:13, El spune
în pilde: „... Puneţi‑i în negoţ până Mă voi întoarce”;
adică lucrează, predică şi câştigă suflete cu consecvenţă.
Noi suntem purtătorii neprihănirii Sale, lumina
Sa într‑o lume întunecată. Noi trebuie să ducem lumina
Evangheliei oamenilor de pretutindeni, ca mărturie pentru
toate naţiunile (Matei 24:14). Nu ne putem permite
să fim slabi, căldicei sau tăcuţi. Trebuie să menţinem
incandescenţa şi pasiunea Duhului Sfânt şi să continuăm
predicarea Evangheliei în înţelepciunea şi puterea lui
Dumnezeu. Da, ne vom confrunta cu împotrivire; sunt
mulţi adversari şi multă negură în lumea întreagă. Însă
nici unul dintre aceste lucruri nu trebuie să ne abată de la
predicarea Evangheliei.
Trebuie să avem aceeaşi mentalitate ca apostolul
Pavel; citeşte şi lasă‑te motivat de hotărârea lui de a
predica Evanghelia: „Şi acum, iată că, împins de Duhul,

mă duc la Ierusalim, fără să ştiu ce mi se va întâmpla
acolo. Numai Duhul Sfânt mă înştiinţează din cetate în
cetate că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri. Dar eu nu ţin
numaidecât la viaţa mea, ca şi cum mi‑ar fi scumpă, ci
vreau numai să‑mi sfârşesc cu bucurie calea şi slujba
pe care am primit‑o de la Domnul Isus, ca să vestesc
Evanghelia harului lui Dumnezeu” (Faptele apostolilor
20:22‑24).
Ţine minte, această Evanghelie glorioasă care
ne‑a fost încredinţată este puterea lui Dumnezeu de a
mântui, care dezvăluie neprihănirea Sa, viaţa veşnică şi
destinul întregii omeniri; merită să trăieşti pentru ea şi,
dacă este necesar, chiar să mori pentru ea. Aşadar refuză
să cedezi sau să te temi în condiţii de presiune, sau de
adversitate; continuă să câştigi suflete.

RUGĂCIUNE

În Numele Domnului Isus, declar că neprihănirea lui
Dumnezeu, viaţa veşnică şi nemurirea le sunt revelate
oamenilor din întreaga lume şi astăzi, pe măsură ce
primesc Evanghelia. Frâng puterea diavolului de peste
viaţa oamenilor şi declar că lumina Evangheliei glorioase a
lui Cristos străluceşte în inimile lor. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 24:14; Marcu 16:15‑16

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
2 Timotei 1:1‑18 & Ieremia 17‑18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Evrei 12:14‑29 & Ezechiel 24
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VINERI

ABILITAT DE A EXCELA ÎN ORICE
LUCRARE BUNĂ

F

Şi Dumnezeu poate să vă umple
cu orice har, pentru ca, având
totdeauna în toate lucrurile din
destul, să prisosiţi în orice faptă bună.
(2 Corinteni 9:8).

iecare creştin are harul de a excela în orice
lucru bun. Versetul tematic spune că Dumnezeu
poate să îndrepte spre tine tot harul de care ai nevoie
pentru orice în viaţa aceasta, astfel încât să nu îţi lipsească
niciodată competenţa sau abilitatea. Eşti calificat pentru
orice însărcinare; aceasta înseamnă să „ai în toate
lucrurile din destul”; ai toate competenţele, abilităţile
speciale şi priceperea de care ai nevoie pentru a excela
în toate lucrurile.
Cuvântul „destul” în versetul tematic provine din
traducerea din original a termenului grecesc „autarkeia”
care indică o stare de autonomie în care nu ai nevoie de
ajutor sau de susţinere din exterior. Dumnezeu ţi‑a dat
o viaţă care este atât de echilibrată, în care eşti atât de
eficient, de priceput şi de capabil încât nu ai nevoie de
nici un ajutor! Gândeşte, priveşte şi trăieşte din această
perspectivă de posibilităţi nelimitate şi oportunităţi
nesfârşite. Tu ai harul de a excela în orice aspect al
vieţii tale: la locul de muncă, în familie, în educaţie şi în
treburile zilnice.
În 2 Corinteni 3:5, Biblia spune: „Nu că noi, prin
noi înşine, suntem în stare să gândim ceva ca venind

de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la
Dumnezeu.” Cuvântul „destoinicie” de data aceasta
este tradus din alt termen grecesc, „hikanotes,” care
înseamnă competenţă; a fi destul de calificat pentru
a fi capabil de a face faţă cu brio sarcinii încredinţate.
Indiferent ce provocări ai putea întâlni în viaţă, pentru
tine sunt uşor de digerat ca pâinea; eşti competent şi le
poţi face faţă.
Nu este de mirare faptul că Pavel a afirmat cu atâta
îndrăzneală în Filipeni 4:13: „Pot totul prin Cristos care
mă întăreşte.” Dacă am fost aleşi pentru ceva, nu este
nevoie să te întrebi dacă poţi sau nu să faci acel lucru;
Dumnezeu este competenţa ta. Ai fost abilitat special
pentru a trăi supranatural spre slava lui Dumnezeu.
Declară chiar acum: „Eu fac să se întâmple lucruri
minunate! Mi se întâmplă lucruri bune, şi lucruri bune se
întâmplă prin mine; sunt plin de excelenţă şi am o viaţă
excelentă pentru că am harul de a produce excelenţă.”
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi‑ai acordat har să
pot excela în orice lucrare bună. Sunt plin de excelenţă
şi am o viaţă excelentă. Puterea Ta divină acţionează în
mine cu tărie, iar eu înaintez influenţând lumea mea cu
prezenţa Ta divină, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Filipeni 4:13; Efeseni 2:10; Tit 2:13‑14

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
2 Timotei 2:1‑26 & Ieremia 19‑22

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Evrei 13:1‑25 & Ezechiel 25‑26
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SÂMBĂTĂ

LUMINA ȘI
SPERANŢA LUMII

C

Izbăvitorii se vor sui pe muntele
Sionului ca să judece muntele lui
Esau. Dar împărăţia va fi a Domnului.
(Obadia 1:21).

ând citesc că Biblia spune că „izbăvitorii se
vor sui pe muntele Sionului,” îmi aduc aminte
de cuvintele lui Isus, care a spus că noi suntem sarea
pământului şi lumina lumii (Matei 5:13‑14). Aceasta
înseamnă că indiferent de întunericul şi de problemele
din lume, tu eşti speranţa şi soluţia nevoilor lumii.
Problemele şi greutăţile din lumea de azi sunt pentru
tine oportunităţi de a străluci şi a manifesta slava lui
Dumnezeu.
Nu este de mirare faptul că Isus a spus: „Tot aşa
să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei
să vadă faptele voastre bune şi să Îl slăvească pe Tatăl
vostru care este în ceruri” (Matei 5:16). În Ioan 9:5, El a
mai spus: „Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii.” Apoi,
în Matei 5:14, El a spus: „Voi sunteţi lumina lumii...”
Aceasta înseamnă că şi tu eşti un izbăvitor în lumea ta,
asemenea Lui; atâta timp cât eşti în lume, eşti lumina
lumii. Ce face lumina?
Lumina dă direcţie; ea descrie. Tu eşti cel care
trebuie să‑i arăţi lumii cum să trăiască, ce să facă şi cum
să aibă succes, în ciuda întunericului, pentru că în Filipeni
2:15, Biblia spune: „Ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii
ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos

şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume.” În
Ioan 8:12, Isus a spus: „... cine Mă urmează pe Mine nu
va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Apoi, în
Ioan 20:21; El spune: „... cum M‑‑a trimis pe Mine Tatăl,
aşa vă trimit şi Eu pe voi.”
Domnul Isus Şi‑a făcut partea obţinând mântuire
pentru toţi oamenii prin moartea şi învierea Lui glorioasă.
Acum este responsabilitatea ta să le spui altora despre
puterea Sa mântuitoare. Cu adevărat aceasta este soluţia
pentru toate problemele din lumea de azi: Evanghelia lui
Isus Cristos! Nu există lumină mai mare decât lumina
neprihănirii Sale cu care trebuie să luminăm orice om din
lumea noastră.
Lasă focul Evangheliei să ardă în şi prin tine: tu
reprezinţi mâinile lui Dumnezeu, fiind plin de dragoste,
de har şi de compasiune pentru lume. Tu eşti lumina şi
speranţa lumii!

RUGĂCIUNE

Binecuvântat să fie Dumnezeu! Sunt poziţionat în mod
divin să fiu lumină şi speranţă pentru o lume suferindă!
Prin mine, cei nemântuiţi din lumea mea aud şi primesc
lumina Evangheliei, fiind astfel transformaţi şi aduşi
din întuneric la lumină şi de sub puterea divolului la
Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Timotei 1:11‑12; 2 Corinteni 5:18‑19; Fapte 26:16‑18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
2 Timotei 3:1‑17 & Ieremia 23‑25

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Iacov 1:1‑27 & Ezechiel 27
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DUMINICĂ

TOTUL ESTE POSIBIL
Isus a răspuns: „Tu zici: ‘Dacă poţi.’ Toate
lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!”
(Marcu 9:23).

O

ri de câte ori reacţionezi la ceea ce a spus
Dumnezeu pe baza Cuvântului Său, vei avea cu
siguranţă o mărturie, deoarece credinţa este reacţia duhului
uman la Cuvântul lui Dumnezeu.
Cuvântul Lui necesită întotdeauna o reacţie din
partea ta; acea reacţie este dovada faptului că tu crezi
Cuvântul Lui. Iar pentru cel ce „crede,” totul este posibil.
Aceasta înseamnă că poţi face orice, poţi avea orice, poţi
merge oriunde şi poţi fi oricine, cât timp crezi. Ce înseamnă
să crezi? Credinţa nu are nici o legătură cu simplul acord
mental; nu este ceva pasiv, ci activ. A crede este un cuvânt
care denotă o acţiune; este verbul credinţei.
Atunci întrebarea este: ce crezi? Şi ce poţi crede? Nu
contează care este problema, dacă poţi crede, orice îi este
cu putinţă celui ce crede. Aşadar totul se rezumă la ceea ce
crezi. Devii ceea ce crezi. Crede că poţi fi însărcinată şi poţi
naşte proprii tăi copii. Crede că poţi merge din nou! Crede că
poţi vedea din nou! Crede că poţi fi întreg din nou!
Poate că boala a atacat casa ta sau poate că cineva
dintre cei dragi ţie suferă teribil din cauza unei afecţiuni foarte
grave, iar ştiinţa medicală spune că nu există tratament; însă
„Dacă crezi, orice îi este cu putinţă celui ce crede.” Pentru
creştin nu există ceva de genul: „nu există tratament”; nimic

nu este imposibil pentru că toate lucrurile îi sunt cu putinţă!
Poţi genera un miracol şi poţi avea o mărturie, dacă crezi.
Nu există situaţie disperată pentru un copil al lui
Dumnezeu. În loc să te plângi de situaţie, văitându‑te cât de
grea este, produ o schimbare acţionând pe baza Cuvântului
lui Dumnezeu. Pune‑ţi credinţa în acţiune. Gândeşte‑te la
situaţia în care se găseau Moise şi copiii lui Israel: Marea
Roşie era înaintea lor, iar armata fioroasă a egiptenilor era
pe urmele lor. Moise a strigat spre Dumnezeu pentru ajutor.
Însă Dumnezeu i‑a spus: „Moise, întinde‑ţi mâna şi despică
marea.” Moise a făcut cum i s‑a poruncit, şi Marea Roşie s‑a
despicat.
Nu contează ce este înaintea ta sau ce este în urma ta;
foloseşte Cuvântul lui Dumnezeu ca să produci o schimbare;
potoleşte furtuna prin Cuvântul Său. Isus nu a spus doar că
„nimic nu Îi este imposibil lui Dumnezeu”; ci a spus: „Dacă
aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar... nimic nu v‑ar
fi cu neputinţă” (Matei 17:20). Aceasta înseamnă că poţi
face orice şi poţi fi orice a plănuit Dumnezeu să fii. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi transferi credinţă în
duh, ajutându‑mă să mă întăresc în omul dinăuntru prin
Cuvântul Tău. Credinţa mea este vie; nimic nu‑mi este
cu neputinţă; nu există situaţii disperate pe care să nu
le pot schimba, pentru că sunt puternic în credinţă. Îţi
mulţumesc, Doamne, pentru o viaţă de victorii nesfârşite,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:35‑37; Matei 17:20

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
2 Timotei 4:1‑22 & Ieremia 26‑28

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Iacov 2:1‑26 & Ezechiel 28

ÎNCEPE-ŢI LUNA
ÎN NOTA ADECVATĂ....
PARTICIPĂ LA ZIUA LUNARĂ
DE RUGĂCIUNE!!!

Î

n fiecare primă zi a lunii, milioane de parteneri ai
Rapsodiei se învoiesc în rugăciune pentru vestirea
Cuvântului lui Dumnezeu în toată lumea. Poţi şi tu să ni
te alături pentru a multiplica puterea de impact global
înregistrându–te ca partener de rugăciune în Reţeaua
Partenerilor de rugăciune ai Rapsodiei (Rhapsody
Prayer Partners’ Network).

Cum să te înregistrezi
• Vizitează site–ul rhapsodyofrealities.org/prayer şi
dă click pe butonul „B”
• Creează–ţi un cont introducându–ţi numele, email–
ul şi parola.
• Selectează orarul de rugăciune preferat
• Agreează politica şi termenii şi dă click pe butonul
„Sign Up.” Gata!
Salvează data şi alătură–te milioanelor de parteneri
de rugăciune pentru a efectua schimbări durabile în
toată lumea în prima zi a fiecărei luni!

N O T E

NOTE
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LUNI

RĂSPUNDE LA CUVÂNT...
NU LA CIRCUMSTANŢE

Dar, când a văzut că vântul era tare,
s‑a temut şi, fiindcă începea să se
afunde, a strigat: „Doamne, scapă‑mă!”
(Matei 14:30).

Î

ntr‑o zi, Petru şi ceilalţi ucenici erau într‑o barcă
în largul mării, când au văzut pe cineva păşind
pe mare spre ei. Înspăimântaţi, au crezut că văd o
nălucă; însă pentru a le potoli teama, Domnul le‑a spus:
„Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi” (Matei 14:27). Pentru
a fi şi mai sigur, Petru a răspuns: „Doamne, dacă eşti Tu,
porunceşte‑mi să vin la Tine pe ape” (Matei 14:28). Isus
i‑a spus lui Petru: „Vino!”
Imediat, Petru a ieşit din barcă pe apă şi a început
să păşească pe apă pentru a se întâlni cu Isus; un miracol
remarcabil! Cu toate acestea, în timp ce se apropia de
Isus, vântul şi valurile s‑au înteţit, iar atenţia lui Petru a
fost distrasă şi a început să se scufunde (Matei 14:30).
El a umblat pe apă atât timp cât atenţia sa a fost fixată
asupra Domnului, însă lucrurile s‑au schimbat când şi‑a
mutat atenţia asupra circumstanţelor agitate.
Refuză să le permiţi circumstanţelor să îţi conducă
viaţa. Tu eşti o făptură a credinţei, iar credinţa nu ia în
calcul circumstanţele; credinţa răspunde doar la Cuvântul
lui Dumnezeu. Indiferent cât de îndârjite sunt atacurile
duşmanului, refuză să fii mişcat sau clătinat; păşeşte în
victorie. Fii ca Avraam, care a refuzat să ia în calcul trupul
său, atunci când avea în jur de o sută de ani, sau faptul că

Sara nu putea avea copii (Romani 4:19). El a fost tare în
credinţă, slăvindu‑L pe Dumnezeu.
Pasajul din 2 Corinteni 4:17‑18 spune astfel: „Căci
întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru
noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. 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.” Concentrează‑ţi mintea
asupra Cuvântului lui Dumnezeu întotdeauna; nu privi la
provocări sau la dificultăţi, ci priveşte la Isus, Cuvântul
Viu, iar El te va ţine în pace desăvârşită, pacea bunăstării.
Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Privirea mea este fixată asupra Domnului şi asupra
Cuvântului Său. Refuz să fiu clintit, distras sau influenţat
de circumstanţe care contravin proviziilor Cuvântului lui
Dumnezeu. Zbor deasupra circumstanţelor şi umblu în
victorie neîntreruptă, pentru că trăiesc în conformitate cu
Cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

Isaia 43:2; Luca 10:19; Romani 4:19‑20

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Tit 1‑2 & Ieremia 29‑30

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Iacov 3:1‑18 & Ezechiel 29
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MARŢI

O MOȘTENIRE
A PROSPERITĂŢII

Domnul să fie preamărit, El care are
plăcere în prosperitatea servitorului său.
(Psalmul 35:27, Fidela).

F

iecare creştin are dreptul de a fi fericit, prosper,
sănătos şi bine. În 3 Ioan 1:2, apostolul Ioan ne
dezvăluie dorinţa Duhului Sfânt, spunând: „Preaiubitule,
doresc ca toate lucrurile tale să‑ţi meargă bine, şi
sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte suﬂetul
tău.” Nu este nevoie să te rogi sau să Îl implori pe
Dumnezeu să te facă prosper; creştinul nu este un sărac
care încearcă să fie bogat, ci un bogat care îşi descoperă
bogăţiile nelimitate şi moştenirea în Cristos.
Bunăstarea financiară este dreptul tău rânduit de
Dumnezeu, pentru că tu eşti sămânţa lui Avraam. Biblia
spune că Avraam era binecuvântat în toate lucrurile
(Geneza 24:1); era bogat în vite, în argint şi în aur
(Geneza 13:2). La fel ca Avraam, şi tu ai fost binecuvântat
şi îmbogăţit în toate lucrurile din belşug. În Galateni
3:29, Biblia spune: „Şi dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi
«sămânţa» lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.”
Tu eşti moştenitor al lui Dumnezeu, şi comoştenitor cu
Cristos.
A fi comoştenitor cu Cristos înseamnă că toate
bunurile şi proprietăţile Lui sunt ale tale în aceeaşi măsură
în care sunt ale Lui; tu deţii tot ce are El şi, ce crezi? El este
proprietarul întregii lumi, inclusiv al pietrelor ei preţioase

şi al resurselor naturale! Astfel, întreaga lume, inclusiv
bogăţiile ei, îţi aparţin ţie. Poţi îndrăzni să gândeşti şi să
trăieşti conştient de această realitate?
Pavel a înţeles acest lucru; pentru că a studiat
Scripturile, a concluzionat că TOATE lucrurile sunt ale
tale (1 Corinteni 3:21). Nu este nevoie să te zbaţi pentru
nimic în viaţă; tot ce ai nevoie ţi‑a fost dat, de ceea nu
este nevoie nici măcar să ceri ceva.
2 Petru 1:3 spune: „Dumnezeiasca Lui putere
ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin
cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat prin slava şi puterea
Lui.” Aceasta este chemarea ta. În ziua în care ai devenit
creştin, ai acceptat această chemare; ai îmbrăţişat
moştenirea de binecuvântări şi ai acceptat viaţa de
bunăstare supranaturală, de succes şi de victorie.

RUGĂCIUNE

Binecuvântatule Tată, ce loc am în Cristos şi ce bucurie
îmi umple sufletul să ştiu că m‑ai binecuvântat cu tot
ce priveşte viaţa şi evlavia! Mi‑ai dat o moştenire de
binecuvântări şi o viaţă de creştere supranaturală, de
bunăstare şi de glorie în Isus Cristos. Îţi mulţumesc pentru
harul Tău care acţionează în mine ca să‑i binecuvânteze şi
să‑i ridice pe alţii, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Corinteni 8:9; Efeseni 1:3; Psalmul 16:6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Tit 3:1‑15 & Ieremia 31‑32

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Iacov 4:1‑16 & Ezechiel 30
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MIERCURI

AMINTEȘTE-ŢI
MEREU CUM ARĂŢI

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 1:25).

C

uvântul lui Dumnezeu este oglinda lui
Dumnezeu. Biblia spune că oricine aude
Cuvântul Domnului şi nu acţionează în conformitate
cu el este ca un om care se priveşte în oglindă,
pleacă şi uită cum arăta (Iacov 1:23‑24). Aceasta
înseamnă că Dumnezeu Se aşteaptă să îţi aduci aminte
întotdeauna cine eşti conform Cuvântului Său; El vrea
să îţi aduci aminte întotdeauna că în Cuvântul Său este
proiectată imaginea ta ca fiind „slava lui Dumnezeu!”
Tu eşti slava lui Dumnezeu! Poate spui: „Nu, acest
lucru nu este posibil”; însă pasajul din 2 Corinteni 3:18
explică aceasta. Spune că pe măsură ce privim slava lui
Dumnezeu ca într‑o oglindă, suntem schimbaţi; suntem
transformaţi în aceeaşi imagine cu a Lui din slavă în slavă.
Ce înseamnă aceasta? Ştim că oglinda reflectă orice este
înaintea ei. Acum, dacă studiezi Cuvântul lui Dumnezeu,
în special Epistolele, oglindirea pe care o vezi este slava
lui Dumnezeu; iar acela eşti tu de fapt. Şi Domnul îţi cere
să nu uiţi acest lucru.
Cuvântul lui Dumnezeu – oglinda Lui – dezvăluie
faptul că eşti neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos; tu

eşti sămânţa lui Avraam; eşti moştenitor al lui Dumnezeu
şi comoştenitor cu Cristos! Aceasta şi alte realităţi sunt
oglindiri pe care nu trebuie să le uiţi.
Tu eşti expresia neprihănirii lui Dumnezeu; eşti
lăcaşul Său viu, întruchiparea înţelepciunii, dragostei
şi harului Lui; priveşte‑te astfel, vorbeşte şi acţionează
în conformitate cu acest adevăr şi vei experimenta
întotdeauna realitatea lui Cristos şi slava Sa în viaţa ta.

RUGĂCIUNE

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru gloria Ta şi
pentru neprihănirea Ta în viaţa mea! Progresez cu paşi
uriaşi; sunt plin de excelenţă şi de glorie. Cuvântul Tău
acţionează cu putere în mine, abilitându‑mă să prosper în
tot ce fac, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 1:23‑24; 2 Corinteni 3:18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Filimon 1:1‑25 & Ieremia 33

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Iacov 5:1‑20 & Ezechiel 31

RUGĂCIUNE
PENTRU

MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

CANADA:
Tel: +1 647‑341‑9091

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

DESPRE

AUTOR

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

N O T E
NOTE

Rapoarte
ALE SLAVEI
„Rapsodia vorbeşte limba mea!”
Am început să citesc Rapsodia Realităţilor în poloneză
acum un an şi este o mare binecuvântare să am acces la
ceea ce îmi vorbeşte Dumnezeu zilnic pe limba mea. Acum
am dobândit o înţelegere mai profundă a Cuvântului lui
Dumnezeu şi am experimentat şi vizitări angelice. Am toată
recunoştinţa faţă de Dumnezeu pentru Rapsodia Realităţilor!
Zanna; Polonia
„În sfârşit, studiez medicina!”
Şapte ani am încercat în zadar să intru la facultatea de
medicină. Visul meu de a deveni medic m‑a motivat să
încerc în continuare, însă la un moment dat frustrarea
m‑a împins să renunţ. Pastorul meu a auzit despre aceasta
şi m‑a sfătuit să studiez zilnic Rapsodia Realităţilor cu
mai multă consistenţă şi să intru şi în parteneriat cu
aceasta. Am făcut aşa şi în acelaşi an dosarul meu a fost
admis la trei universităţi diferite! Glorie lui Dumnezeu!
I. Joy; Nigeria
„În sfârşit, studiez medicina!”
La compania unde lucrez nu fusesem promovată de
şase ani chiar dacă avuseseră loc mai multe tranşe de
promovări. Aceasta era o sursă de îngrijorare pentru
mine şi am decis să o adresez spiritual prin participarea
financiară la campania de distribuire masivă a Rapsodiei
numită ReachOut Nigeria. Imediat după campanie, s‑a
întâmplat ceva miraculos: într‑o vreme în care se făceau
restructurări la serviciu, eu am fost promovată pe un post
cu o majoră mărire de salariu. A lui Dumnezeu să fie gloria!
E. Kate; Nigeria
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Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:
MAREA BRITANIE:		
Tel: +44 (0)1708 556 604
nigeria:

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

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

AFRICA DE SUD:
Tel: + 27 113260971
+ 27 113260972
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Tel: +1 647–341–9091

ROMÂNIA:

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

