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Introducere

apsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a
ajuns să fie disponibil acum în 1140 limbi şi încă
mai numărăm. Ediţia 2019 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

CRISTOS
RĂSCUMPĂRAREA NOASTRĂ

C

În El avem răscumpărarea, prin
sângele Lui, iertarea păcatelor,
după bogăţiile harului Său
(Efeseni 1:7).

uvântul „răscumpărare” din versetul tematic
provine din traducerea din original a termenului
grecesc „apolutrosis” care înseamnă eliberare,
răscumpărare şi, cel mai important, izbăvire. Pe când
acestea sunt sinonime ale cuvântului apolutrosis, este
important să înţelegem termenul izbăvire din context.
Biblia spune: „Şi cheamă‑Mă în ziua tulburării,
eu te voi elibera şi tu Mă vei glorifica” (Psalmul 50:15,
versiunea Fidela). Dumnezeu asigura eliberarea poporului
Său. Dar acum, El a devenit izbăvirea ta, însemnând că nu
contează în ce fel de necaz intri; El te scoate din el; El te
va izbăvi din acel necaz.
În Proverbe 12:13, Biblia spune: „dar cel neprihănit
scapă din bucluc.” Aceasta înseamnă că cel neprihănit
ar putea să intre într‑un necaz, dar există o garanţie a
izbăvirii: Cristos! Cristos este eliberarea celui neprihănit!
Poate că problema în care te afli este cauzată de tine
sau poate că este un rezultat al alegerilor greşite; Cristos
este asigurarea ta că vei ieşi din necaz, deoarece El este
izbăvirea ta. Slavă lui Dumnezeu!
Faptul că Isus Cristos este răscumpărarea (izbăvirea)
ta înseamnă că El îndreaptă greşelile tale. Toate greşelile
şi păcatele tale au fost puse în contul Lui. El Se angajează

să te salveze. El te va scoate din orice mlaştină, nu pentru
că meriţi în urma eforturilor sau a faptelor tale, ci pentru
că eşti răscumpărat în Isus Cristos. El îţi scoate piciorul
din mocirlă (Psalmul 40:2). Aleluia!
Aşa că, atunci când faci o greşeală sau intri într‑un
necaz, îndrăzneşte să apelezi la El. El nu este intimidat
de problemele tale. Nu este de mirare că psalmistul a
spus: „Dar eu voi cânta puterea Ta; dis‑de‑dimineaţă,
voi lăuda bunătatea Ta. Căci tu eşti un turn de scăpare
pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu”
(Psalmul 59:16). El este izbăvirea ta şi Izbăvitorul tău;
Salvatorul tău; Cel care te scoate din necaz. Glorie în veci
Numelui Său!

PROCLAMAŢIE

Izbăvirea mea este în Cristos. Indiferent ce probleme sau
adversităţi ar veni în calea mea, nu au nici un efect, pentru
că Isus Cristos este scăparea mea. El îmi scoate picioarele
din mocirlă şi mi le pune pe stâncă. Lăudat să fie Domnul!

STUDIU SUPLIMENTAR

Psalmul 40:2‑3; Isaia 43:2‑5; 1 Corinteni 1:30

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 15:22‑35 & Estera 5‑7

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 6:1‑11 & Deuteronom 29
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MARŢI

VORBIREA TA ÎŢI
CONTROLEAZĂ VIAŢA

Toţi greşim în multe feluri. Dacă
nu greşeşte cineva în vorbire,
este un om desăvârşit şi poate
să‑şi ţină în frâu tot trupul
(Iacov 3:2).
erfecţiunea sau maturitatea creştină se exprimă
mai ales prin gura ta – prin comunicarea ta.
Dacă vrei să mergi în direcţia corectă în viaţă, limba ta
este busola. Dacă ofensezi prin cuvinte, comunicarea ta
este nesănătoasă şi viaţa ta este în pericol. Vorbirea ta te
controlează.
În Proverbe 18:21 Biblia spune: „Moartea şi viaţa
stau în puterea limbii...” Isus a spus: „din prisosul inimii
vorbeşte gura” (Matei 12:34). Astfel, caracterul ţi se
formează prin gândurile tale, dar se exprimă prin vorbirea
ta, prin cuvinte. Înseamnă că gândirea ta este caracterul
tău, dar „vorbirea” ta îţi stabileşte calitatea vieţii. Atât de
importante sunt cuvintele.
În Romani 10:10 Biblia spune: „... prin mărturisirea
cu gura se ajunge la mântuire.” Este un principiu.
Dumnezeu i‑a spus lui Iosua: „Cartea aceasta a legii să nu
se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte...”
(Iosua 1:8).
Meditează la Cuvântul lui Dumnezeu şi nu Îl lăsa din
gura ta. Aceasta înseamnă să continui să afirmi Cuvântul
Său. Indiferent ce se întâmplă în jurul tău, rosteşte
Cuvântul Domnului. Biblia spune: „Când oamenii sunt
doborâţi, atunci vei spune: «Va fi înălţare...»” (Iov

P

22:29, versiunea Fidela). Din nou, accentul se pune pe
ceea ce spui tu.
Atunci când circumstanţele sunt grele, dure,
nu trebuie să aştepţi să fii ridicat; tu ai putere să te
ridici; puterea este în gura ta. Cu gura ta, te propulsezi
din obscuritate în măreţie! Te ridici din inflaţie, din
austeritate sau lipsă în abundenţă. Este vorba despre
ceea ce spui tu! Declară prin credinţă că eşti binecuvântat
în mod suprem, că eşti prosper şi că umbli în abundenţă
financiară şi viaţa ta va gravita în acea direcţie.
Ce anume vrei? Acel lucru se află în gura ta.
Rosteşte cu credinţă şi îl vei avea! Aceasta a spus Isus:
„Fiindcă adevărat vă spun că oricine va spune... şi nu
se va îndoi în inima lui, ci va crede că acele lucruri pe
care le spune se vor face, el va avea orice spune” (Marcu
11:23, versiunea Fidela). Binecuvântat să fie Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Vorbirea mea este modelată după gândurile şi după
direcţia lui Dumnezeu pentru viaţa mea. Declar cu credinţă
că viaţa mea este marcată de bunăstare, de victorie, de
creştere şi de abundenţă financiară. Amin!

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 6:2; Matei 12:37; Iacov 3:3‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 15:36‑16:15 & Estera 8‑10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 6:12‑19 & Deuteronom 30
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MIERCURI

COPII AI CUVÂNTULUI

Voi sunteţi epistola noastră,
scrisă în inimile noastre,
cunoscută şi citită de toţi oamenii
(2 Corinteni 3:2).
iecare creştin este născut din Cuvântul lui
Dumnezeu, ceea ce înseamnă că suntem copii ai
Cuvântului Său. Biblia spune: „Fiindcă aţi fost născuţi din
nou nu dintr‑o sămânţă care poate putrezi, ci dintr‑una
care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care
este viu şi care rămâne în veac” (1 Petru 1:23). Aşadar şi
tu eşti Cuvântul întrupat!
Aceasta a vrut Apostolul Pavel să spună prin
afirmaţia că suntem „epistole vii.” În 2 Corinteni 3:3 el
a spus: „Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Cristos,
scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu
Duhul Dumnezeului cel viu; nu pe nişte table de piatră,
ci pe nişte table care sunt inimi de carne.” Astăzi, oricine
vrea să vadă Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să se poată
uita la tine, deoarece tu eşti epistola lui Cristos! Aceasta
este Biserica – Cuvântul lui Dumnezeu întrupat!
Domnul Isus a fost Cuvântul lui Dumnezeu întrupat.
El era epistola lui Dumnezeu. El a fost scrisoarea de
dragoste trimisă lumii de către Dumnezeu. Biblia spune:
„Şi Cuvântul S‑a făcut trup şi a locuit printre noi...” (Ioan
1:14).
Şi acelaşi Cuvânt divin care a devenit trup ne‑a
născut şi pe noi. În Iacov 1:18 Biblia declară: „El, de

F

bunăvoia Lui, ne‑a născut prin Cuvântul adevărului,
ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui.” Noi suntem
descendenţi ai Cuvântului lui Dumnezeu. Am fost născuţi
în tărâmul spiritual pentru a fi asemenea lui Isus prin
Cuvântul Lui. Slavă lui Dumnezeu!
Viaţa ta este viaţa Cuvântului lui Dumnezeu. Nu eşti
o persoană obişnuită. Poate că arăţi ca oricine altcineva,
dar eşti diferit. Tu eşti mesajul lui Dumnezeu – Cuvântul
Lui! Prin urmare, nu te subestima.
Nu eşti născut din sămânţa coruptă şi pieritoare
a omului, ci din sămânţa nepieritoare a lui Dumnezeu.
Acesta este motivul pentru care viaţa din tine este viaţa
din Dumnezeu; viaţa Cuvântului Său. În 1 Ioan 4:4 Biblia
spune: „Voi sunteţi din Dumnezeu...,” însemnând că eşti
născut din Dumnezeu; tu provii din El; iar Dumnezeu şi
Cuvântul Lui sunt una. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Viaţa mea este pentru gloria lui Dumnezeu. Nu sunt un
om obişnuit, pentru că sunt o epistolă vie, scrisă nu cu
cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului cel viu, cunoscută şi
citită de toţi oamenii. Prin mine, mulţi ajung să‑L cunoască
pe Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Corinteni 3:3; 2 Corinteni 3:18; Iacov 1:18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 16:16‑40 & Iov 1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 6:20‑30 & Deuteronom 31
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JOI

SUNTEM UNA
CU CRISTOS

P

Pe drum, când s‑a apropiat de Damasc,
deodată a strălucit o lumină din cer în
jurul lui. El a căzut la pământ şi a auzit un
glas care‑i zicea: „Saule, Saule, pentru ce
Mă prigoneşti?” „Cine eşti Tu, Doamne?”,
a răspuns el. Şi Domnul a zis: „Eu sunt
Isus pe care‑L prigoneşti. Ţi‑ar fi greu să
arunci înapoi cu piciorul într‑un ţepuş”
(Faptele Apostolilor 9:3‑5).

asajul biblic de mai sus este o referire clară la
uniunea inseparabilă dintre Cristos şi Biserică.
Înainte de convertirea lui, Saul i‑a persecutat pe creştinii
din Biserica primară pretutindeni, până când a avut o
întâlnire cu Domnul, care l‑a întrebat: „Saule, Saule,
pentru ce Mă prigoneşti?”
Isus S‑a identificat într‑un mod intim cu Biserica.
Citeşte din nou cuvintele Lui către Saul din Tars. Domnul
nu a spus: „Saule, de ce îi prigoneşti pe cei ce Mă
urmează?” Ci El a luat‑o personal, deoarece suntem
una cu El. Un atac la adresa Bisericii este de fapt un atac
la adresa lui Isus, deoarece El este viţa şi noi (Biserica)
suntem mlădiţele. Avem viaţa Lui; El ne‑a adus în uniune
cu Sine.
Reţine că orice ai face pentru Biserică sau împotriva
ei, faci de fapt pentru Cristos sau împotriva Lui. A persecuta
Biserica înseamnă a‑L persecuta pe Isus, deoarece El este
capul Bisericii: „El este capul trupului, al Bisericii. El este
Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în

toate lucrurile să aibă întâietate” (Coloseni 1:18). Capul
şi trupul au acelaşi nume – Cristos! Noi suntem membre
ale trupului lui Cristos (Efeseni 5:30).
Fiind născut din nou, ai fost botezat în trupul lui
Cristos. În 1 Corinteni 12:27, Biblia spune: „Voi sunteţi
trupul lui Cristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.”
Dacă eşti o parte din trupul lui Cristos, nu răspunzi la un
nume diferit de cel al capului sau al trupului, care este
Cristos. Aceasta te va ajuta să vezi cine eşti, unde eşti şi
ceea ce ai; tu eşti una cu Cristos.
Atunci când El a fost înviat din morţi, ai fost înviat
împreună cu El (Efeseni 2:6). Acum că El este pe tron, tu
eşti aşezat împreună cu El într‑un loc de domnie, de slavă
şi de autoritate. Prin urmare, condu lumea ta, stăpâneşte
mediul tău de influenţă cu slava lui Cristos!

PROCLAMAŢIE

Am fost aşezat împreună cu Cristos în locul de domnie,
de glorie şi de autoritate, domnind peste circumstanţe
în lumea mea prin puterea Duhului Sfânt! Glorie lui
Dumnezeu în veci!

STUDIU SUPLIMENTAR

Ioan 15:5; Efeseni 5:29‑30; 1 Corinteni 12:27

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 17:1‑15 & Iov 3‑5

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 6:31‑38 & Deuteronom 32
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VINERI

„BAIA DE CUVÂNT DIVIN”

I

Acum voi sunteţi curaţi, din pricina
Cuvântului pe care vi l‑am spus
(Ioan 15:3).

maginează‑ţi un creştin care se trezeşte de
dimineaţă şi dă drumul la televizor exact atunci
când se difuzează emisiunea „Învăţături cu Pastorul Chris.”
Îi acordă toată atenţia până la final, dar apoi, începe alt
program, de data aceasta unul nesănătos pentru un creştin.
Chiar şi aşa, el continuă să se uite.
Când termină de vizionat programul respectiv şi alte
câteva care urmează (toate cu un conţinut nesănătos), el este
prea obosit să se mai roage sau să studieze din Cuvântul lui
Dumnezeu. Se simte condamnat şi prea „murdar” pentru a
mai merge la biserică, gândindu‑se că trebuie „să se cureţe”
mai întâi. Poate chiar începe să se roage: „O, Doamne, Te
rog să mă înviorezi.”
Însă acest creştin are neapărat nevoie să meargă
la biserică! Acţiunile lui greşite îi pot încetini progresul
spiritual dacă mai continuă aşa, de aceea are nevoie urgent
de o „baie de Cuvânt divin”! Nimeni nu este vreodată „prea
murdar” pentru Dumnezeu. În versetul tematic, Isus a spus:
„Acum voi sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe care vi
L‑am spus” (Ioan 15:3).
Lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu este de a şterge
păcatul, vinovăţia şi toată nelegiuirea. Aşadar, atunci când
trebuie să fii la biserică, nu sta acasă crezând că ai făcut ceva
greşit care te‑a făcut „prea murdar” pentru Dumnezeu.

Du‑te la biserică! El te va curăţi! El face aceasta prin Cuvântul
Lui!
Isus nu a venit pentru oamenii perfecţi. Ci a venit
pentru a‑i face pe oameni perfecţi. El este specializat în
a transforma oamenii imperfecţi în oameni perfecţi. El a
ridicat un om instabil ca Petru şi a transformat personalitatea
agresivă a lui Pavel, amândoi devenind apostoli puternici ai
Evangheliei. Dacă El a făcut aceasta pentru alţii, atunci poate
face la fel şi în cazul tău. El poate să te spele şi să te antreneze
să poţi da tot ce ai mai bun în tine spre slava Lui.
Supune‑te puterii de curăţare a Cuvântului lui
Dumnezeu! Studiază Scriptura şi meditează asupra ei. Poate
că spui: „Dar nici nu ştiu de unde să încep să citesc Biblia.”
Acest devoţional îţi oferă un început. Continuă să îl studiezi,
inclusiv referinţele biblice indicate.
În plus, urmează cu rigurozitate planul de citire a
Bibliei pe un an sau pe doi ani. Nu peste mult timp, vei
vedea transformări remarcabile în viaţa ta, iar cei din jur
de asemenea vor mărturisi despre harul şi despre slava lui
Dumnezeu care vor fi evidente în viaţa ta. Slavă lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Păcatul nu are nicio putere asupra mea. Umblu în excelenţă,
producând faptele şi roadele neprihănirii. Cuvântul lui
Dumnezeu are stăpânire asupra minţii mele, iar eu am
biruinţă asupra păcatului şi a consecinţelor lui. Trăiesc
triumfător, umblând în neprihănire şi în înţelepciunea lui
Cristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Corinteni 3:18; Romani 12:1‑2; 1 Ioan 2:1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 17:16‑34 & Iov 6‑8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 6:39‑49 & Deuteronom 33
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SÂMBĂTĂ

MOMENTUL POTRIVIT PENTRU
RUGĂCIUNE ȘI POST

Î

Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Isus
şi I‑au zis: „De ce noi şi fariseii postim
des, iar ucenicii Tăi nu postesc deloc?”
(Matei 9:14).

ndemnându‑i pe ucenici la post, Domnul Isus
i‑a atenţionat: „Când postiţi, să nu vă luaţi o
înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc
feţele, ca să li se arate oamenilor că postesc. Adevărat
vă spun, că şi‑au luat răsplata” (Matei 6:16). Remarca
Domnului a fost clară, dar şi provocatoare.
În Matei 6:15, El a zis: „… Se pot jeli nuntaşii câtă vreme
este mirele cu Ei? Vor veni zile, când mirele va fi luat de la
ei, şi atunci vor posti.” Aici Se referea la Sine şi la întoarcerea
Sa la Tatăl. Mai mult, de la înălţarea Lui, Biserica a postit –
discipolii şi apostolii Bisericii timpurii au postit. Prin urmare,
postul şi rugăciunea au fost o parte a activităţii lor spirituale de
creştini. Postim atunci când este nevoie. „Când este nevoie să
posteşti?” ar putea întreba cineva.
Mai întâi, atunci când biserica ta locală anunţă un
program de post şi de rugăciune, este timpul să posteşti. Nu
te izola de o astfel de chemare, deoarece este parte a unei
activităţi corporative. Sunt lucruri pe care le facem împreună,
cum ar fi închinarea corporativă şi multe alte activităţi pentru
creştere spirituală şi edificare; rugăciunea şi postul se numără
printre ele.
În al doilea rând, atunci când tu vrei să posteşti şi să te
rogi, sau când Duhul Sfânt te călăuzeşte să faci aşa, nu ignora

acest îndemn. Este o altă oportunitate extraordinară, în special
dacă Duhul Sfânt te călăuzeşte; vei recunoaşte când El este Cel
care te îndeamnă să posteşti.
Unii oameni îşi programează postul şi rugăciunea ca
exerciţiu spiritual şi aceasta este excelent. Aşadar, în orice fel
şi în orice timp eşti călăuzit să posteşti, ia‑o în serios. Postul şi
rugăciunea să facă parte din rutina ta spirituală.
Dacă în comunitatea ta locală se face un anunţ pentru
post şi rugăciune, nu decide de unul singur că nu vei participa.
Nu hotărî de unul singur când să întrerupi postul. Aceasta ar
fi greşit. Fii disciplinat să te implici mereu, fiind conştient că
beneficiile sunt esenţiale pentru creşterea ta spirituală: „Căci
deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia
este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa
vieţii de acum şi a celei viitoare” (1 Timotei 4:8).
Reţine că, prin post şi rugăciune, eficacitatea ta în
lucrurile Duhului Sfânt este îmbunătăţită. Abilitatea ta de a auzi
şi de a primi de la Dumnezeu este ascuţită şi eşti mai acordat
la semnalele fine şi la instrucţiunile Duhului Sfânt de care ai
nevoie pentru o viaţă superioară de glorie neîntreruptă!

PROCLAMAŢIE

Sunt sensibil la călăuzirea Duhului Sfânt, care aduce
în viaţa mea creştere spirituală. Slujirea mea în casa lui
Dumnezeu îi va inspira pe creştinii mai tineri la dedicare,
la creştere şi la dezvoltare, astfel încât să nu mai aibă nici
un prilej de poticnire, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Neemia 1:4; Faptele Apostolilor 13:2; Matei 26:38‑44

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 18:1‑23 & Iov 9‑11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 7:1‑10 & Deuteronom 34
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DUMINICĂ

BISERICA ESTE
NUMITĂ „CALEA”

Între timp însă, Saul încă suﬂa
ameninţare şi ucidere împotriva ucenicilor
Domnului. S‑a dus la marele preot şi a
cerut de la el scrisori către sinagogile
din Damasc, cum că, dacă i‑ar găsi pe
unii care aparţin Căii, atât bărbaţi, cât
şi femei, să‑i aducă legaţi la Ierusalim
(Faptele apostolilor 9:1‑2, versiunea NTR).

D

in porţiunea subliniată a versetului tematic,
vedem că Biserica era numită „Calea” în zilele
apostolilor. Este foarte interesant faptul ca Biserica să
fie numită „Calea,” după ce Isus a zis: „... Eu sunt Calea,
Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin
Mine” (Ioan 14:6).
Aceasta arată inseparabila noastră uniune cu
El. Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta (1
Ioan 4:17). Noi suntem astăzi CALEA către Tatăl, CALEA
către prezenţa Lui. Aleluia! În Faptele Apostolilor 22:4,
Apostolul Pavel, în timp ce povestea despre persecutarea
bisericii, a zis: „Am prigonit până la moarte această
Cale, am legat şi am pus în temniţă bărbaţi şi femei.”
Apoi din nou, în Faptele Apostolilor 24:14, el a spus: „Îţi
mărturisesc că Îi slujesc Dumnezeului părinţilor mei
după Calea, pe care ei o numesc partidă...”
Ei au numit biserica primară „Calea.” Domnul S‑a
descris pe Sine spunând: „Eu sunt Calea!” (Ioan 14:6)! O
Cale nouă şi vie (Evrei 10:20) a fost descoperită în Isus; şi

pentru că noi suntem acum purtătorii mesajului Său, noi
am devenit acea cale.
Aceasta este prea mult pentru mintea religioasă,
dar aşa ne arată Cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem calea
către Tatăl! Noi nu suntem chemaţi doar să le arătăm
oamenilor prezenţa lui Dumnezeu, ci să‑i şi introducem
în ea. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Obadia 1:21 spune:
„Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sionului, ca să judece
muntele lui Esau. Dar împărăţia va fi a Domnului.”
Observă că nu a spus: „Un izbăvitor se va sui pe
muntele Sionului.” Ci spune: „izbăvitorii,” însemnând
că vor fi mai mulţi izbăvitori din Sion, iar noi – cei care
formăm Biserica – suntem izbăvitorii din Sion. Suntem
purtătorii ordinii divine şi distribuitorii adevărurilor
veşnice. Lăudat să fie Dumnezeu în veci de veci!

RUGĂCIUNE

Tată ceresc, Îţi mulţumesc că m‑ai calificat să fiu ambasador
al lui Cristos, arătându‑le oamenilor calea către Împărăţia
Ta. Recunosc şi îmi asum faptul că sunt speranţa şi lumina
lumii; funcţionez în această slujbă a împăcării cu tot ceea
ce am şi tot ceea ce sunt, aducându‑i pe mulţi din jurul
meu în Împărăţia Ta, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Matei 10:5‑8; 2 Corinteni 5:18‑19; Evrei 10:19‑20

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 18:24‑19:1‑7 & Iov 12‑14

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 7:11‑17 & Iosua 1‑2

TREZITĂ LA UN MESAJ NOU
Andréia relatează cum a fost
transformată prin Cuvântul lui
Dumnezeu
Sunt o mămică din Brazilia, am un copil şi sunt
creştină de mulţi ani, dar niciodată nu mi s‑a revelat
Cuvântul lui Dumnezeu ca în Rapsodia Realităţilor.
M‑a trezit la un mesaj nou – un mesaj al iubirii şi al
vieţii superioare în Cristos. Nu este de mirare că am
devenit dependentă de studierea zilnică a Scripturii din
devoţionalul pe care îl primisem în dar.
În luna următoare, înainte de a primi un
exemplar tipărit, am căutat pe internet de unde aş putea
să‑l descarc şi am găsit site‑ul Rapsodiei Realităţilor
www.rhapsodyofrealities.org. Am descărcat de acolo
rapsodia în fiecare lună mai mult de un an, ba chiar am
devenit o evanghelistă „digitală,” pentru că am început
să distribui online devoţionalul într‑un grup de femei şi
în alte grupuri din reţeaua mea de socializare din care
fac parte inclusiv pastori.
Astfel, mulţi oameni au primit mântuirea prin
distribuirea mea a Rapsodiei. Am primit răspuns din
partea multora care mărturiseau că studierea Rapsodiei
de dimineaţă le binecuvântează toată ziua. Ori de câte
ori îmi cere cineva ajutor în rugăciune, mai întâi îi prezint
Rapsodia, pentru că ştiu că are soluţii pentru probleme.
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru Rapsodia
Realităţilor; prin ea am reuşit să‑i inspir pe mulţi şi în
special pe fetiţa mea, care m‑a tot văzut cum le vorbesc
oamenilor despre Dumnezeu, iar acum îmi calcă pe
urme. Rapsodia Realităţilor a influenţat mesajul pe care
îl predicăm în Brazilia şi sunt recunoscătoare pentru
oportunitatea de a fi relevantă în această lucrare
măreaţă.

L o v eWo r

ld

Închinare
Album vo

l. 1

Î

nchinarea este în primul rând o supunere. Este
o prezentare a ta înaintea lui Dumnezeu în
devoţiune şi în smerenie. Atunci când ne închinăm, ne
exprimăm dragostea pentru El într‑o predare profundă,
înflăcărând o atmosferă de rugăciune şi de părtăşie
divină cu Tatăl.
Pregăteşte‑te să fii înălţat la noi niveluri de
glorie cu albumul de închinare LoveWorld Worship,
cuprinzând o selecţie de cântece de închinare care te
vor inspira să‑ţi exprimi dragostea pentru Domnul în
devoţiune şi în smerenie. Condimentat cu proclamaţii
de credinţă şi cu melodii înălţătoare, fiecare cântec
de închinare te va propulsa în părtăşie în timp ce îţi
vei ridica mâinile către Domnul, în reverenţă faţă de
glorioasa Lui maiestate.
Albumul poate fi descărcat de pe aplicaţia
pentru telefon mobil Pastor Chris Digital Library
(Biblioteca Digitală a Pastorului Chris), care este
disponibilă pe magazinele online Google Play Store şi
App Store.
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LUNI

ENERGIA DIN
DUHUL SFÂNT

Î

Iată la ce lucrez eu şi mă lupt
după lucrarea puterii Lui
care lucrează cu tărie în mine
(Coloseni 1:29).

n versetul tematic, Pavel vorbeşte despre
abilitatea interioară, despre puterea Duhului
Sfânt care acţiona în el. Aceasta este valabilă pentru
fiecare dintre noi care avem Duhul Sfânt, nu doar pentru
Pavel. Însă, asemenea lui Pavel, trebuie să conştientizezi
puterea divină care acţionează în tine.
Indiferent de provocările cu care te confrunţi
pe parcursul zilei, există o putere în tine care te face
să spulberi orice bariere. Este puterea Duhului Sfânt.
Apostolul Pavel a făcut referire la aceeaşi putere în 2
Corinteni 3:5 unde, inspirat de Duhul Sfânt, a spus: „Nu
că noi, prin noi înşine, suntem în stare să gândim ceva
ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă,
vine de la Dumnezeu.”
Noi avem o destoinicie; avem abilitatea Duhului
lui Dumnezeu care acţionează în noi, pentru că avem
lumina lui Dumnezeu înăuntrul nostru. Biblia spune: „...
Cristos în voi, nădejdea slavei” (Coloseni 1:27). Puterea
lui Dumnezeu acţionează în tine, manifestându‑se prin
fiinţa ta. Conştientizează acest lucru.
Apostolul Pavel era conştient de această putere
divină care opera în el dinăuntru. Expresia „lucrarea
puterii” din versetul tematic provine din traducerea din

original a termenului grecesc „energeia” care se referă
la o putere supranaturală. Pavel, plin de Duhul Sfânt, a
înţeles că acea lucrare a puterii operative a lui Dumnezeu
era în el. Ce conştientizare!
Ai ajuns la nivelul acela din viaţa ta în care să
ştii şi să poţi afirma cu încredere că există o putere
supranaturală care acţionează în tine? Ar trebui să ştii.
Tu nu lucrezi şi nu te lupţi prin puterea ta umană, ci prin
puterea Duhului Sfânt.
Aceasta lucrează în tine cu tărie, ceea ce înseamnă
că nu se poate epuiza! Ce viaţă ai! Acum poţi înţelege
mai bine supunerea lui Pavel faţă de Duhul Sfânt din 2
Corinteni 4:16: „De aceea, noi nu cădem de oboseală.
Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul
nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi.”

PROCLAMAŢIE

Am posibilităţi nelimitate, pentru că sunt abilitat în mod
divin să trăiesc viaţa de glorie, prin puterea măreaţă a lui
Dumnezeu care acţionează cu tărie în mine! Având această
abilitate divină activă în mine, eu produc rezultate care
depăşesc capacitatea mea fizică. Duhul Sfânt locuieşte în
mine; El acţionează în mine! El Îşi îndeplineşte lucrarea
prin mine! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Filipeni 2:13; Filipeni 4:13; Mica 3:8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 19:8‑41 & Iov 15‑18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 7:18‑35 & Iosua 3‑4
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MARŢI

CALEA CĂTRE PREZENŢA
LUI DUMNEZEU

C

Isus i‑a zis: „Eu sunt Calea,
Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu
vine la Tatăl decât prin Mine
(Ioan 14:6).

ea mai tristă zi din istoria umanităţii a fost
aceea în care Adam, după ce a păcătuit, a fost
alungat din prezenţa lui Dumnezeu, împreună cu soţia lui,
Eva.
Omul fusese în părtăşie cu Dumnezeu, fiind făcut
după chipul şi asemănarea Lui! Biblia consemnează că
Dumnezeu a trimis îngeri cu o sabie de foc să păzească
grădina Edenului şi să nu‑l lase pe Adam să mai intre în
ea.
Deodată, omul (Adam) a descoperit că bogata
părtăşie pe care o avea cu Dumnezeu a luat sfârşit. Acela
a fost începutul religiei. Omul a început să facă tot ce
i‑a stat în putinţă ca să acceseze din nou acea prezenţă
divină.
Toate religiile lumii caută acelaşi lucru: prezenţa
pierdută a divinităţii. Omul nu a mai avut cum să se
reîntoarcă în acea prezenţă, până când nu a venit Isus.
El a făcut o declaraţie senzaţională spunând: „... Eu sunt
Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât
prin Mine” (Ioan 14:6). El este calea către „prezenţa
pierdută.”
De aceasta avea nevoie Adam. De aceasta aveau
nevoie Avraam, Moise şi preoţii evrei: de calea către

prezenţa Tatălui! Isus este Calea! „Pe calea cea nouă şi
vie pe care ne‑a deschis‑o El, prin perdeaua dinăuntru,
adică trupul Său” (Evrei 10:20).
Nu mai este nicio perdea, nicio separare între noi şi
prezenţă Tatălui; El ne‑a adus în prezenţa lui Dumnezeu,
iar Biblia spune că: „în prezenţa Sa este plinătatea
bucuriei” (Psalmul 16:11, versiunea Fidela). Nu există
bucurie mai mare ca cea pe care o ai în prezenţa
Domnului. Ce viaţă glorioasă avem în Cristos!
Dacă încă nu ţi‑ai găsit calea către prezenţa Sa,
dacă încă nu eşti născut din nou, acesta este momentul
tău! Nu mai este nevoie să continui viaţa în păcat, în
înfrângere şi în necunoştinţă. Nu mai este nicio vrăjmăşie
între tine şi Dumnezeu. Tot ce trebuie să faci este să
mărturiseşti domnia lui Isus peste viaţa ta, iar duhul tău
va fi recreat spre a începe o viaţă minunată în prezenţa
Sa pe vecie.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi sunt pe veci recunoscător pentru dragostea
Ta necondiţionată pe care ai revărsat‑o din belşug
în mine şi pentru minunata oportunitate de a fi un
membru cu drepturi depline al familiei Tale. Mă bucur
de binecuvântările şi de beneficiile uniunii mele cu Tine,
conştientizând gloria Ta în viaţa mea, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Psalmul 16:11; Efeseni 2:18‑19; Romani 5:1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 20:1‑16 & Iov 19‑21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 7:36‑50 & Iosua 5
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MIERCURI

CONSTRUIREA
TEMPLULUI SĂU

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

Î

n Vechiul Testament, primul lăcaş de închinare
pentru Dumnezeu a fost Cortul întâlnirii
construit de Moise; al doilea a fost mai târziu templul
lui Solomon, iar cel de‑al treilea a fost templul grandios
construit de Irod.
În Noul Testament, Domnul Isus a fost primul
templu. El spune în Ioan 2:19, referindu‑Se la Sine:
„Stricaţi templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica.”
Al doilea templu eşti tu, pentru că Biblia spune în 1
Corinteni 3:16: „Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui
Dumnezeu...?” Apoi, cel de‑al treilea templu este
Biserica.
Aşa cum a fost nevoie atât de Irod, care nu era
evreu, cât şi de evreii din vremea lui, pentru a construi
al treilea templu, tot aşa este nevoie de „evrei” şi de
„neamuri” care au venit la Cristos, pentru a construi
acest al treilea templu, Biserica. Fiecare dintre noi
este responsabil cu zidirea acestui templu: Biserica din
zilele noastre.
Cu fiecare suflet câştigat pentru Cristos, tu
adaugi încă un material pentru zidirea templului; tu
înfrumuseţezi casa lui Dumnezeu. Pentru aceasta

sponsorizăm şi distribuim Rapsodia Realităţilor şi
facem toate acţiunile noastre de evanghelizare în
întreaga lume! Noi construim templul lui Dumnezeu!
Aleluia!
Această însărcinare este pentru fiecare dintre noi;
noi suntem colaboratori cu Dumnezeu în construirea
templului Său: „Căci noi suntem împreună‑lucrători cu
Dumnezeu...” (1 Corinteni 3:9). Du‑ţi lucrarea slujire în
răspândirea Evangheliei la un nivel superior. Nu te lăsa
distras de nimic. Nu te mai gândi la tine, ci gândeşte‑te
mai mult la El şi la extinderea şi la creşterea influenţei
Împărăţiei Lui.
El a spus în Matei 6:33: „Căutaţi mai întâi
Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate
aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” El ţi‑‑a pus
deja la dispoziţie tot ce priveşte viaţa şi evlavia (2 Petru
1:3). Aşadar, concentrează‑ţi toată energia şi pasiunea
către zidirea Bisericii Lui împreună cu El, atingând şi
transformând viaţa multora oriunde în lume. Slavă lui
Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

Nu mi‑e ruşine de Evanghelia lui Cristos, fiindcă ea este
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care
crede. Sunt dedicat răspândirii Evangheliei, aducându‑i
pe oameni din întuneric la libertatea slavei fiilor lui
Dumnezeu. Schimb viaţa multor oameni în fiecare zi, spre
slava lui Cristos. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 3:9‑16; Matei 28:19

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 20:17‑38 & Iov 22‑24

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 8:1‑10 & Iosua 6
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JOI

SUNTEM CA NIȘTE SEMNE ȘI
CA NIȘTE ANOTIMPURI

C

Şi Dumnezeu a zis: „Să fie luminători
în întinderea cerurilor, ca să facă
despărţire între zi şi noapte; şi să fie ca
semne şi ca anotimpuri şi ca zile şi ani;
(Geneza 1:14, versiunea GBV).

ât de puternic este versetul tematic! Însă
„semnele” despre care vorbeşte nu se referă
numai la soare, la lună şi la stele. Găsim explicaţia în Isaia
8:18: „Iată, eu şi copiii pe care mi i‑a dat Domnul suntem
nişte semne şi nişte minuni...ˮ
În Noul Testament, pasajul din Evrei 2:13‑14
aminteşte din nou de această profeţia a lui Isaia. Ce
înseamnă aceasta? Cuvintele lui Isus din Luca 10:5
clarifică totul: „În orice casă veţi intra, să ziceţi întâi:
«Pacea să fie peste casa aceasta!»ˮ
Aceasta înseamnă că tu aduci în aceea casă un nou
anotimp, o vreme de pace! Prezenţa ta înlătură toate
necazurile, problemele şi neînţelegerile şi se instaurează
liniştea. Aleluia!
În Luca 10:6, Biblia spune: „Şi dacă va fi acolo un
fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el.ˮ Observă
că El a declarat: „Pacea va rămâne peste el,ˮ deoarece tu
eşti un purtător al păcii lui Isus Cristos. El a spus în Ioan
14:27: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea...ˮ
Să ai pace înseamnă să ai putere asupra crizelor
şi a necazurilor. Aşadar, oriunde vei merge, tu potoleşti
orice furtună şi efectuezi schimbări. Atunci când apari tu,

lucrurile se schimbă şi orice primejdie care ar fi existat
înainte dispare. Acum este bucurie! Este victorie! Este
bunăstare! Aleluia!
În plus, tu aduci şi sănătate; un sezon al sănătăţii!
Isus continuă în Luca 10:9: „să vindecaţi bolnavii care
vor fi acolo...ˮ Acolo unde a existat boală sau durere,
tu aduci sănătate! Isus nu spune: „Roagă‑te pentru cei
bolnavi,” ci îţi cere să îi vindeci! El repetă acelaşi adevăr
în Matei 10:8 (versiunea Fidela) când afirmă: „Vindecaţi
bolnavii, înviaţi morţii, curăţiţi leproşii, scoateţi draci...ˮ
Tu nu eşti un om obişnuit. Eşti un purtător şi un
distribuitor al adevărurilor divine. Crede cu tărie că
oriunde mergi, tu aduci cu tine sezoane de pace, de
iubire, de sănătate, de speranţă şi de bucurie; sezoane
de binecuvântări şi de minuni! Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Pe măsură ce predic Evanghelia, Dumnezeu îmi întăreşte
mărturia cu semne, cu minuni de tot felul şi cu darurile
Duhului Sfânt, după voia Sa. Oriunde merg, inaugurez
sezoane de binecuvântări, restaurându‑i pe mulţi,
făcându‑i puternici şi de neclintit! Glorie lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

Isaia 52:7; Matei 10:7‑8; Marcu 16:17‑18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 21:1‑16 & Iov 25‑28

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 8:11‑18 & Iosua 7
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VINERI

AI NEVOIE DE EL CA
SĂ POŢI FUNCŢIONA

E

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).

ste important să înţelegi că nimic nu
funcţionează fără Dumnezeu. Indiferent
cât de importantă este slujba ta, ea se va sfârşi în
eşec dacă Dumnezeu nu acţionează în tine. Omul
este un eşec total fără Dumnezeu. Isus a fost plin de
Duhul Sfânt, a lucrat împreună cu Duhul Sfânt şi S‑a
asigurat că El locuieşte astăzi şi în noi.
Nimeni nu poate să ducă o viaţă de creştin
sau să înfăptuiască lucrarea lui Dumnezeu fără
Duhul Sfânt, deoarece este scris: „«Lucrul acesta nu
se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin
Duhul Meu», zice Domnul oştirilorˮ (Zaharia 4:6).
O viaţă extraordinară şi un viitor glorios încep prin
recunoaşterea prezenţei şi a slujirii Duhului Sfânt
în viaţa ta. Isus S‑a referit la El când a zis „Tatăl,
care locuieşte în Mineˮ (Ioan 14:10), pentru că Tatăl
locuia în El prin Duhul Sfânt.
Din acelaşi Duh Sfânt ne‑am născut şi noi. El
face posibil ca Tatăl şi Fiul să locuiască în noi (Ioan
14:23). Conştientizează‑I prezenţa şi El te va ajuta
să înţelegi că, într‑adevăr, toate lucrurile sunt cu
putinţă pentru cel ce crede. Tot ce este imposibil

pentru omul natural devine posibil alături de El. El
te va face un succes absolut, un învingător pentru
totdeauna.
Gândeşte‑te la faptul că nici măcar Isus nu a
putut să acţioneze fără Duhul Sfânt. El a avut nevoie
de Duhul Sfânt. Toate marile lucrări pe care Le‑a făcut
au fost prin Duhul Sfânt. Dacă Isus a avut nevoie de
Duhul Sfânt, atunci înseamnă că şi tu ai nevoie de El
şi că nu poţi face nimic fără El. Nu este de mirare că
Dumnezeu doreşte ca noi să fim întotdeauna plini
de Duhul Sfânt; iar în Efeseni 5:18‑21 ni se spune
cum putem realiza acest lucru.
Duhul Sfânt este Dumnezeu, Cel care lucrează
în noi, zidindu‑Şi Biserica prin noi. Recunoaşte‑L
drept Ajutorul tău, iar abilitatea Lui va deveni
abilitatea ta; puterea Lui va deveni tăria ta. Alături
de El nu vei pierde niciodată. El îţi garantează o viaţă
plină de succes, de victorie şi de stăpânire.

PROCLAMAŢIE

Duhule Sfânt, conştientizez lucrarea Ta în viaţa mea.
Îţi mulţumesc pentru abilitatea Ta, pentru puterea Ta şi
pentru înţelepciunea Ta care acţionează din plin în mine.
Îţi mulţumesc că mă călăuzeşti în toate lucrurile; umblu în
sănătate, în victorie, în tărie şi în bunăstare, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 3:5; Ioan 14:10‑11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 21:17‑36 & Iov 29‑31

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 8:19‑25 & Iosua 8
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SÂMBĂTĂ

PASIONAŢI DE
FACEREA BINELUI

Î

Să nu obosim în facerea binelui; căci,
la vremea potrivită, vom secera,
dacă nu vom cădea de oboseală
(Galateni 6:9).

n zilele noastre, există oameni care pur şi simplu
s‑au hotărât să nu mai fie buni şi să nu îşi mai ajute
semenii. De ce? Pentru că au avut parte de experienţe
neplăcute sau au văzut cum unii profită de bunătatea
celor care vor să îi ajute.
Lumea în care trăim a devenit atât de crudă încât
mulţi şi‑au închis izvoarele de milă şi de compasiune
din inima lor. Cu ani în urmă, dacă ai fi văzut pe cineva
oprit pe şosea, ai fi coborât din maşină şi te‑ai fi grăbit
să îl ajuţi. Astăzi, pentru că lumea a devenit atât de
rea, mulţi consideră că este periculos să ajuţi persoane
necunoscute. Acesta este un efect al răului din lume.
Răul a împietrit inimile multora. Ei vor să ajute, dar
nu vor să sfârşească prin a deveni victime. Însă nu trebuie
să renunţi niciodată să faci fapte bune. Niciodată să nu
fii reticent când este vorba să ajuţi pe cineva, deoarece
în tine există o putere care întrece cu mult toată puterea
adunată a răului din lume.
Mai mare este Cel ce este în tine decât cel ce
este în lume (1 Ioan 4:4). Tu nu eşti singur şi neajutorat.
Gândeşte‑te la Isus: slujitorii Marelui Preot au venit să
Îl aresteze, iar Biblia consemnează: „Isus, care ştia tot
ce avea să I se întâmple, a mers spre ei şi le‑a zis: «Pe

cine căutaţi?»” (Ioan 18:4), iar ei au răspuns: „Pe Isus
din Nazaret.ˮ Atunci El le‑a zis: „Eu sunt” (Ioan 18:5)
şi imediat, puterea lui Dumnezeu a fost eliberată şi i‑a
doborât pe toţi! De ce s‑a întâmplat aceasta?
Cu puţin timp înainte, în Matei 26, Isus Se rugase
în grădina Ghetsimani, iar puterea Duhului Sfânt a fost
activată în toată fiinţa Lui. Când El a spus: „Eu sunt,”
cuvântul a fost rostit cu putere. Cuvintele Lui nu erau
goale, aşa cum nici ale tale nu sunt. Cuvintele tale sunt
pline de putere, pentru că tu porţi divinitatea în tine.
Ia aminte la avertizarea Duhului Sfânt din Efeseni
5:18: „Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare.
Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.” Când eşti plin de Duhul
Sfânt, nu te îngrijorezi niciodată că cineva va profita de
pe urma bunătăţii tale.
Prin urmare, înainte de a porni la drum sau de a‑ţi
începe ziua, umple‑te de Duhul Sfânt! El te va conduce
şi te va călăuzi prin toate faptele bune pe care le‑a pus
în inima ta şi nimeni nu va putea să îţi facă rău sau să te
descurajeze. Lăudat să fie Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

Îţi mulţumesc, Doamne, că m‑ai binecuvântat şi m‑ai
făcut o binecuvântare, în aşa fel încât să am tot ce îmi
trebuie pentru orice lucrare bună. Nu obosesc niciodată
în facerea binelui, pentru că sunt călăuzit de Duhul Sfânt
să fiu o binecuvântare pentru lumea mea, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Galateni 6:9‑10; Evrei 13:16; Proverbe 3:27‑28

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 21:17‑22:21 & Iov 32‑35

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 8:26‑39 & Iosua 9
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DUMINICĂ

DRAGOSTEA LUI,
O FORŢĂ MOTRICE

Ş

Căci dragostea lui Cristos ne constrânge,
întrucât suntem convinşi că atunci când
Unul a murit pentru toţi, toţi au murit
(2 Corinteni 5:14, versiunea NTR).

tiaţi că, la sfârşitul tuturor lucrurilor, singurul
lucru care va rămâne este iubirea ta pentru
Domnul Isus? Dacă ai trăit o viaţă întreagă cu scopul de
a fi recunoscut de oameni, de a fi faimos şi bogat, însă
Evanghelia lui Isus Cristos nu a avut rolul principal în viaţa
ta, ai trăit o viaţă lipsită de sens.
În Marcu 8:36, Domnul Isus spune: „Şi ce foloseşte
unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde
suﬂetul?” Apoi, în Matei 6:33, El declară: „Căutaţi mai
întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi
toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” Pentru
ce altceva ar putea să trăiască un creştin, dacă nu pentru
Cristos şi pentru Evanghelia Sa? El este tot ceea ce
contează. El este bucuria cerului şi a pământului.
În calitate de creştin, tu nu trebuie să te laşi
influenţat de nimeni şi de nimic în afară de Cristos şi de
Cuvântul Său veşnic. Aşadar, Cuvântul Lui nu ajunge la
tine fără să aibă vreun efect, ci îţi aduce hotărâre în inimă
şi te împinge, te constrânge să acţionezi, să faci lucruri
plăcute Tatălui. Nu este de mirare că Domnul Isus a spus
în Ioan 14:15: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.”
Ceea ce contează este că dragostea lui Cristos te
determină să faci lucrurile pe care le faci pe pământ.

În versetul tematic, Apostolul Pavel ne arată forţa
motivaţională din spatele pasiunii sale copleşitoare
pentru Evanghelie: dragostea lui Cristos. El a fost
constrâns de această dragoste divină să propovăduiască
Evanghelia şi să facă tot ce i‑a stat în putinţă pentru a o
răspândi.
Dezvoltă‑ţi această mentalitate. Concentrează‑te
asupra lui Isus şi lasă‑te motivat de dragostea Lui în tot
ceea ce faci.

RUGĂCIUNE

Doamne Isuse, Te iubesc cu toată inima mea. Îţi mulţumesc
pentru privilegiul de a‑mi fi încredinţat Evanghelia, care a
devenit forţa motrice în viaţa mea. Sunt mereu înflăcărat
pentru Evanghelie, luminând mai tare ca niciodată în
lumea mea. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Romani 5:5; Ioan 14:15; 2 Corinteni 5:14

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 22:22‑23:11 & Iov 36‑39

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 8:40‑56 & Iosua 10

Ziua Internaţională
a

Z

Tineretului
cu

Te eVo

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

DOMNUL NU „IA LA EL”
PRIN MOARTE

Î

Vrăjmaşul cel din urmă, care
va fi nimicit, va fi moartea
(1 Corinteni 15:26).

n majoritatea cercurilor religioase, atunci când
se fac înmormântări, se întâmplă de multe ori
să auziţi cuvintele: „Domnul a dat şi Domnul a luat; fie
numele Domnului binecuvântat.ˮ Dar moartea nu este
un mijloc prin care Dumnezeu „ia la Sine.ˮ Dimpotrivă,
El este cel care dăruieşte viaţă, El este autorul vieţii.
Moartea nu este de la El.
Biblia ne spune că moartea este un vrăjmaş şi se
referă la ea ca fiind ultimul duşman care va fi nimicit. Cu
toate acestea, după cum arată Scripturile, moartea a fost
deja învinsă.
Dumnezeu nu ia pe nimeni la El prin moarte.
Singurele persoane pe care Dumnezeu le‑a luat din
această lume au fost luate în viaţă. Biblia spune că Enoh
a umblat cu Dumnezeu şi, brusc, a fost luat de pe pământ
prin Duhul lui Dumnezeu – luat în cer de viu (Geneza
5:24). Acelaşi lucru s‑a întâmplat şi cu Ilie (citeşte 2
Împăraţi 2:11).
Cum rămâne cu Isus? Şi El a fost luat la cer în
viaţă! Şi mulţi dintre cei care cred în El vor fi şi ei luaţi
la cer în viaţă. Aleluia! În 1 Tesaloniceni 4:16‑17, Biblia
spune: „Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui
arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din
cer şi întâi vor învia cei morţi în Cristos. Apoi, noi cei vii,

care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în
nori, ca să‑L întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel
vom fi totdeauna cu Domnul.ˮ Dumnezeu nu cheamă
oamenii la El prin moarte, ci prin ceea ce se numeşte
răpire, strămutare.
Mai mult decât atât, cei pe care Dumnezeu i‑a răpit
la cer ştiau mai dinainte ce avea să se întâmple. Biblia
spune că lui Enoh ştia deja că îi este plăcut lui Dumnezeu
(Evrei 11:5). Şi Ilie a ştiut că va fi răpit, aşa că a discutat
cu Elisei (2 Împăraţi 2:9‑11). Iar Domnul Isus S‑a înălţat
la Cer în timp ce le vorbea ucenicilor (Faptele apostolilor
1:9). El le spusese deja că avea să se înalţe la cer.
Noi toţi avem în duhul nostru încredinţarea că
răpirea la Cer se apropie şi sigur că simţim nevoia să
le spunem celor din jur acest lucru. În timp ce noi vom
continua să propovăduim Evanghelia cu tot mai multă
ardoare, îndemnând oamenii să creadă în Isus Cristos,
deodată, trâmbiţa va suna şi vom fi răpiţi cu toţii din
această lume. Slavă lui Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

Îţi mulţumesc, Tată scump, că ai nimicit moartea şi ai adus
la lumină viaţa şi nemurirea prin Evanghelie. Îţi mulţumesc
că mi‑ai oferit viaţă veşnică în Cristos, prin care eu pot să
trăiesc veşnic în prezenţa Ta şi pentru gloria Ta, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Timotei 1:8‑10; Osea 13:14; 1 Corinteni 15:51‑54

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 23:12‑35 & Iov 40‑42

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 9:1‑9 & Iosua 11
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MARŢI

TREBUIE SĂ PREDICĂM
EVANGHELIA

R

Puneţi mâna pe seceră, căci secerişul
este copt! Veniţi şi călcaţi cu picioarele,
căci linurile sunt pline, şi tocitorile dau
peste ele! Căci mare este răutatea lor!
(Ioel 3:13).

ăul pe care îl vedem în lume ne dă ocazia de a
răspândi şi mai mult lumina Evangheliei. Cu cât
întunericul lumii este mai dens, cu atât mai intens trebuie
să strălucească lumina noastră, căci suntem ca nişte lumini
în lume (Filipeni 2:15).
Lumea păcătoasă şi nedreaptă în care trăim ne
constrânge să stabilim neprihănirea lui Cristos pretutindeni.
Aceasta este chemarea noastră şi trebuie să o împlinim!
Cu lumina Evangheliei, noi trebuie să le deschidem ochii
oamenilor să se întoarcă din întuneric la lumină şi de sub
puterea lui Satan la Dumnezeu (Faptele apostolilor 26:18).
Gândeşte‑te la binecuvântările Evangheliei pentru
cei săraci şi dispreţuiţi, pentru cei nenorociţi şi înjosiţi şi la
promisiunea care li s‑a făcut! Biblia spune că atunci când
un astfel de om Îl primeşte pe Cristos, primeşte moştenire
un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă (1 Samuel 2:8)!
Aşa acţionează Dumnezeul nostru; aşa lucrează
Evanghelia. Nicio vale nu este prea adâncă şi niciun păcat
nu este prea mare. El a spus în Isaia 1:18: „... de vor fi
păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca
zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.ˮ
Aleluia!

Aşadar, schimbă‑ţi concepţia asupra lumii, pentru
că Isus nu a venit pentru cei neprihăniţi, ci pentru cei
păcătoşi. El a venit să‑i mântuiască pe cei păcătoşi şi să‑i
facă fii ai lui Dumnezeu. Iar noi suntem purtătorii acestei
veşti bune.
Lumea de astăzi este lipsită de speranţă. Oamenii
şi‑au pierdut orice speranţă, inclusiv speranţa în viitor;
dar există speranţă în Cristos. Iar când le slujim oamenilor
împărtăşindu‑le această speranţă, noi nu le dăm speranţe
false; nu. Dumnezeu dovedeşte veridicitatea mesajului pe
care îl predicăm.
Niciodată nu slujim singuri; când predicăm, Domnul
Îşi confirmă Cuvântul. Biblia spune: „Iar ei au plecat şi au
propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei
şi întărea Cuvântul prin semnele care‑l însoţeau. Aminˮ
(Marcu 16:20). Foloseşte orice ocazie pentru a predica
Evanghelia.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai socotit vrednic să îmi
încredinţezi slujba împăcării şi Evanghelia păcii. Pe măsură
ce fac să strălucească lumina Evangheliei în lumea mea,
harul Tău este eliberat spre mântuirea oamenilor şi mulţi
primesc viaţa veşnică, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 9:16; 2 Timotei 4:2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 24:1‑27 & Psalmii 1‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 9:10‑17 & Iosua 12
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MIERCURI

CREȘTERE FĂRĂ
ÎMBĂTRÂNIRE

V

De aceea, noi nu cădem de oboseală.
Ci, chiar dacă omul nostru de
afară se trece, totuşi omul nostru
dinăuntru se înnoieşte din zi în zi
(2 Corinteni 4:16).

iaţa veşnică nu are vârstă. Când ai primit viaţa
veşnică, ai trecut de la moarte la viaţă; din timp
în domeniul atemporal; de la vârstă la nemurire. În Cristos,
creştem dar nu îmbătrânim.
Este important să înţelegi acest lucru, deoarece
generaţia Bisericii care înţelege acest adevăr este generaţia
slavei. Corpul uman nu este menit să îmbătrânească şi
să moară. În relatările biblice, unii oameni au trăit peste
nouă sute de ani, alţii opt sute sau şapte sute de ani. Însă,
potrivit Scripturii, numărul anilor pe care omul îi trăieşte
pe pământ a scăzut progresiv din cauza păcatului.
Cu toate acestea, Biblia spune că Isus Cristos a luat
asupra Lui pedeapsa pentru păcatele noastre şi a murit
pentru a ne mântui. Dacă acest lucru este adevărat, iar
El Şi‑a dat viaţa în locul nostru pentru a achita pedeapsa
pentru păcatele noastre, înseamnă că problema păcatului
a fost rezolvată. În acest caz, efectul păcatului nu ar trebui
să mai persiste.
Drept urmare, omul nu mai trebuie să fie victima
vârstei. Viaţa lui nu mai trebuie să se încheie la şaptezeci,
la optzeci, sau la o sută douăzeci de ani, deoarece, fiind
născut din nou, ai fost adus în slava Lui şi ar trebui să

trăieşti o viaţă plină de glorie. Ar trebui să fii învingător în
fiecare zi. Nu trebuie să mai fii victima niciunui fenomen
de pe pământ; nici măcar victima bătrâneţii, pentru că
atunci când intri în zona nemuririi, poţi creşte fără să
îmbătrâneşti.
De exemplu, Biblia spune despre Moise că, la o
sută douăzeci de ani, vederea nu îi slăbise şi puterea nu
îi trecuse: „Moise era în vârstă de o sută douăzeci de ani
când a murit; vederea nu‑i slăbise şi puterea nu‑i trecuseˮ
(Deuteronom 34:7). Chiar dacă în mod clar era un om
bătrân, avea alura unui om puternic.
Şi nu era singurul. La vârsta de optzeci şi cinci de ani,
Caleb spune: „...Sunt în vârstă de optzeci şi cinci de ani şi
astăzi sunt la fel de tare ca atunci când aveam patruzeci...
Dă‑mi dar muntele acesta...ˮ (Iosua 14:7‑12). Aleluia!
Creşte, dar nu îmbătrâni! Nu fi ca cei care la doar
patruzeci şi doi de ani spun: „Să ştiţi că nu mai sunt atât
de tânăr.” Cristos te menţine tânăr, vivace, puternic şi
eficient. Tu ai viaţa veşnică, ceea ce înseamnă că eşti în
zona fără vârstă. Binecuvântat fie Domnul!

RUGĂCIUNE

Neprihănitule Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat viaţă veşnică
şi m‑ai catapultat în nemurire, în zona fără vârstă, unde
cresc, progresez şi excelez din slavă în slavă, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 11:25‑26; Romani 8:11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 25:1‑12 & Psalmii 7‑10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 9:18‑27 & Iosua 13

18

JOI

TREI ÎNTREBĂRI IMPORTANTE

O

Isus i‑a zis: „Eu sunt Calea,
Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu
vine la Tatăl decât prin Mine
(Ioan 14:6).

amenii pun trei întrebări importante, cu
voce tare sau în inimile lor. Prima dintre
aceste întrebări se referă la viaţa veşnică; în Luca
18:18, un anumit fruntaş la întrebat pe Isus: „...
Bunule Învăţător, ce trebuie să fac ca să moştenesc
viaţa veşnică?” Este evident că fruntaşul, evreu fiind,
ştia despre viaţa veşnică, astfel că auzindu‑L pe Isus
predicând despre ea, a vrut să afle mai mult.
Găsim a doua întrebare în Ioan 18:38. Isus fusese
arestat şi dus înaintea lui Pilat, fiind acuzat de blasfemie.
Biblia spune: „Pilat i‑a zis: «Ce este adevărul?»ˮ Ce
întrebare! Pilat i‑a pus această întrebare ca urmare a
celor spuse de Isus în versetul precedent: „«Atunci, un
Împărat tot eşti!» I‑a zis Pilat. «Da,» a răspuns Isus.
«Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M‑am născut
şi am venit în lume, să mărturisesc despre adevăr.
Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu»” (Ioan
18:37).
Cea de‑a treia întrebare importantă se găseşte în
Ioan 14:5 şi a fost pusă de Toma – unul dintre ucenicii
lui Isus. Acesta a întrebat: „... Doamne nu ştim unde
Te duci. Cum putem să ştim calea într‑acolo?” Mulţi
spun astăzi: „Sunt atât de multe căi spre Dumnezeu;

cum putem şti care este corectă? Există atât de multe
biserici, cum putem şti care este cea mai bună?ˮ
Domnul Isus a răspuns tuturor acestor întrebări
în Ioan 14:6: „... Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” Observă
articolul hotărât; El nu spune: „Eu sunt o cale, un
adevăr şi o viaţă,ˮ ci foloseşte articolul hotărât pentru
a arăta că acesta este adevărul, nu altul. Nu mai există
nicio altă opţiune. Ar fi putut spune: „Sunt una din
căile,ˮ dar El a ales să spună „... Eu SUNT Calea. Eu
SUNT Adevărul. Eu SUNT Viaţa.” Slavă în veci Numelui
Său!
Când înţelegi acest lucru, întreaga ta lume se
schimbă; viaţa ta va fi complet schimbată. Curajul pe
care îl emani şi rezultatele pe care le obţii în viaţă vor
fi remarcabile şi uimitoare. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Binecuvântatule Domn Isus, Tu eşti Calea, Adevărul şi
Viaţa; iar în afară de Tine nu mai există nimeni în această
capacitate. Cât de glorios este să ştiu că sunt complet în
Tine, neducând lipsă de nimic. Tu eşti totul pentru mine.
Ţie şi numai Ţie Ţi se cuvin toate laudele, toată onoarea şi
toată gloria în veci. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele Apostolilor 4:12; Ioan 11:25‑26; Ioan 14:6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 25:13‑26:1 & Psalmii 11‑16

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 9:28‑36 & Iosua 14
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VINERI

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ȘI
RĂSPUNSUL TĂU

Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi‑vă
cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum
n‑am să te las, cu niciun chip nu te
voi părăsi.” Aşa că putem zice plini de
încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu
mă voi teme: ce mi‑ar putea face omul?”
(Evrei 13:5‑6).
ste important să înţelegi cum să foloseşti
Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu
nu ni s‑a dat doar pentru a‑l predica sau pentru a‑i cita
versetele, ci în primul rând pentru a trăi după standardele
sale. Este vorba despre răspunsul tău la ceea ce a spus
Dumnezeu. Versetul tematic dezvăluie un principiu
important: Dumnezeu a vorbit şi ne‑a dat Cuvântul
Lui, pentru ca noi să venim cu un răspuns. Ar trebui să
răspunzi întotdeauna plin de încredere şi de îndrăzneală
la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu.
Aceasta nu înseamnă că trebuie să „reciţiˮ Cuvântul
lui Dumnezeu; mulţi înţeleg greşit această parte. De
exemplu, El nu spune: „Nicidecum n‑am să te las, cu
niciun chip nu te voi părăsi” ca tu să poţi repeta acelaşi
lucru, spunând: „El nu mă va lăsa, nici nu mă va părăsi.”
Tu trebuie să vii cu un răspuns. El a spus aceasta ca tu să
răspunzi pe baza a ceea ce a spus El. Aşadar, întrebarea
este: Care este răspunsul tău pentru Dumnezeu?
Puterea Cuvântului lui Dumnezeu stă în răspunsul
tău. Dacă nu răspunzi, Cuvântul Lui nu te va ajuta. Trebuie

E

să spui ceva care este în concordanţă cu ceea ce spune
Dumnezeu.
Dacă El spune: „Eu sunt cu voi mereu,ˮ care este
răspunsul tău? Ar trebui să fie: „Da, Domnul este Păstorul
meu: nu voi duce lipsă de nimic. Reuşesc în tot ceea ce
îmi propun, pentru că Domnul este cu mine; şi mai mult,
El trăieşte în mine! Aceasta este asigurarea mea pentru o
viaţă victorioasă, prosperă şi glorioasă. Aleluia!”
Nu spune: „Doamne, ai spus că eşti cu mine; păi
atunci, împlineşte‑mi nevoile. Ai spus că eşti cu mine, de
ce trec prin această situaţie?ˮ Cel care vorbeşte astfel
foloseşte coduri greşite; el nu răspunde, ci se plânge; iar
cei care se plâng nu obţin nimic.
Nu te plânge de situaţia ta, ci răspunde prin
Cuvântul Lui. Acesta este creştinismul. În aceasta constă
viaţa credinţei: în răspunsul duhului uman la Cuvântul
lui Dumnezeu. Atunci când auzi Cuvântul lui Dumnezeu,
răspunde cu declaraţii de credinţă în concordanţă cu
ceea ce ai auzit şi astfel îţi vei schimba viaţa. Lăudat să fie
Dumnezeu în veci de veci!

PROCLAMAŢIE

Trăiesc viaţa de victorie neîntreruptă. Refuz să fiu
descurajat sau să mă supun sistemelor stricate ale lumii,
pentru că trăiesc deasupra lor. Domnul m‑a adus la loc
larg, un loc al bunăstării din abundenţă. Sunt un succes.
Înving astăzi şi în fiecare zi, pentru că Cel care este mai
mare locuieşte în mine. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

Iacov 1:22‑25; Romani 10:9‑10; 2 Corinteni 4:13

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 26:2‑18 & Psalmii 17‑18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 9:37‑48 & Iosua 15
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SÂMBĂTĂ

DUMNEZEU ÎN
TRUP UMAN

M

Iudeii I‑au răspuns: „Nu pentru o
lucrare bună aruncăm noi cu pietre în
Tine, ci pentru o hulă şi pentru că Tu,
care eşti un om, Te faci Dumnezeu”
(Ioan 10:33).

ulţi nu înţeleg semnificaţia expresiei „Fiul
lui Dumnezeu.” Ei cred că înseamnă cineva
care este născut din Dumnezeu. Însă este vorba de mult
mai mult decât atât. „Fiul lui Dumnezeu” înseamnă
literalmente Dumnezeu în trup uman. Acum când citeşti
în Matei, Marcu, Luca şi Ioan despre Isus ca fiind „Fiul lui
Dumnezeu,” poţi înţelege mai bine semnificaţia expresiei.
Evreii au înţeles exact sensul; de aceea, atunci când
au avut ocazia, au vrut să Îl omoare cu pietre, iar acesta
este unul dintre motivele pentru care L‑au şi răstignit. Ei
au spus: „pentru că Tu, care eşti un om, Te faci Dumnezeu”
(Ioan 10:33‑36). În Luca 22:70, toţi L‑au întrebat: „... «Eşti
Tu dar Fiul lui Dumnezeu?» Şi El le‑a răspuns: «Aşa cum
o spuneţi; da, sunt».”
Apoi, ei au răspuns: „... Ce nevoie mai avem de
mărturie? Noi înşine am auzit‑o din gura Lui” (Luca
22:71). De aceea, L‑au luat să‑L răstignească, pentru
că „Fiul lui Dumnezeuˮ înseamnă manifestarea lui
Dumnezeu în trup uman, iar ei nu au putut suporta acest
lucru.
Când spunem că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu,
declarăm Dumnezeirea Lui. Spunem că El este divin, că

El Însuşi este Dumnezeu. El conduce noua creaţie (2
Corinteni 5:17), făpturile noi care s‑au născut tot din
Cuvântul lui Dumnezeu, fac parte din clasa făpturilor lui
Dumnezeu (Iacov 1:18) şi sunt asociaţi ai Dumnezeirii,
având natura lui Dumnezeu (2 Petru 1:4).
În Ioan 1:14, Biblia spune: „Cuvântul (adică Isus)
S‑a făcut trup şi a locuit printre noi.” Astfel, atunci când a
umblat pe pământ, chiar dacă a fost văzut în trupul unui
om, El avea viaţa şi natura lui Dumnezeu în El. El a fost
sută la sută Dumnezeu şi sută la sută om – un adevăr
uimitor.
Fiind născut din nou, tu te‑ai născut asemenea lui
Isus, ceea ce înseamnă că ai viaţa şi natura lui Dumnezeu
în tine. Nu este de mirare că Biblia spune în 1 Ioan 4:17
că aşa cum este El suntem şi noi în această lume. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai îmbogăţit cu
cunoaşterea Cuvântului Tău. Viaţa mea urcă din slavă în
slavă şi umblu în victorie şi în bunăstare, pe măsură ce
Cuvântul Tău prevalează în mine şi prin mine peste orice
circumstanţe, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 1:32‑34; Ioan 14:8‑11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 26:19‑32 & Psalmii 19‑20

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 9:49‑62 & Iosua 16‑17
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DUMINICĂ

ISUS A ACHITAT
INTEGRAL

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

D

omnul Isus nu a îndurat durerea şi ruşinea
crucii pentru Sine, ci pentru noi. El a
suferit crucea în locul nostru.
La un moment dat, în timp ce purta povara
păcatelor noastre pe Cruce, Isus a strigat în chinuri:
„... «Eloi, Eloi, lama sabactani», care tălmăcit
înseamnă: «Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu,
pentru ce M‑ai părăsit?»” (Marcu 15:34). Dumnezeu
Şi‑a întors faţa de la Isus deoarece păcatele noastre
încă erau asupra Lui. În Habacuc 1:13 Biblia spune
că Dumnezeu este Sfânt şi că El nu poate privi
nelegiuirea.
Pregătindu‑Se pentru acest moment, El S‑a
rugat în grădina Ghetsimani: „... Tată, dacă este
cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta!
Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu” (Matei
26:39). Biblia spune că în acele momente, sudoarea
I s‑a transformat în picături mari ca de sânge.
Aceasta arată agonia şi chinul din sufletul Lui
când Se ruga. El nu voia să fie despărţit de Tatăl,

deoarece Îl iubea atât de mult, însă Tatăl a vrut ca El
să fie jertfa pentru păcatele lumii.
Aşa că Isus a murit pe Cruce şi S-a pogorât
în Locuinţa morţilor, fiind pedepsit de Dumnezeu
pentru păcatele noastre. Nu doar că a ajuns în
locul de pedeapsă din Hades, ci a fost zdrobit prin
suferinţă, iar conform versetului tematic, Însuşi
Dumnezeu Tatăl a fost cel ce L-a zdrobit, însă a făcut
aceasta pentru greşelile noastre. Biblia ne spune că
după ce a îndurat întreaga pedeapsă, Isus Cristos a
fost înălţat în slavă (1 Timotei 3:16).
Astfel, datorită suferinţei şi sacrificiului Lui în
locul tău, astăzi păcatul şi consecinţele lui nu mai
au stăpânire asupra ta. Biblia spune că prin El, noi
am fost îndreptăţiţi – declaraţi neprihăniţi! Acum tu
eşti liber să Îi slujeşti Domnului şi să trăieşti bucuros
în prezenţa Lui pe vecie, mulţumită lui Isus.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că L‑ai trimis pe Isus să moară
în locul nostru, ispăşind astfel pe deplin pedeapsa pentru
păcatele noastre. Mă bucur să ştiu că sacrificiul Lui a fost
jertfa supremă în urma căreia eu stau acum îndreptăţit
în prezenţa Ta şi am fost adus în această nouă viaţă de
neprihănire, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 5:8‑10; 2 Corinteni 5:21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 27:1‑26 & Psalmii 21‑22

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 10:1‑9 & Iosua 18

HAIDEM SĂ DUBLĂM IMPACTUL
LIMBILOR DE TRADUCERE A RAPSODIEI

2.0.0.8!

Rapsodia Realităţilor este instrumentul lui Dumnezeu
din vremea sfârşitului pentru a duce mesajul
Evangheliei la orice om în limba pe care o înţelege
cel mai bine. Anul 2019 a debutat cu o disponibilitate
a devoţionalului în 1004 limbi, ceea ce reprezintă o
binecuvântare în viaţa multor milioane de oameni
din întreaga lume.
Cu toate acestea am primit un har şi mai mare pentru
a dubla acest impact, prin disponibilizarea Îngerului
Mesager în 2008 limbi până la sfârşitul acestui an! Prin
aceasta vom crea de două ori mai multe oportunităţi
pentru ca oamenii să primească Evanghelia în limba
pe care o înţeleg cel mai bine!
Iar tu poţi să ne ajuţi să realizăm aceasta prin:
• Sponsorizarea adoptării de noi limbi de
traducere
• Acţiuni de voluntariat în calitate de
traducător sau editor
• Adăugarea de noi traducători şi editori
Pentru mai multe informaţii despre modul în care
te poţi implica, te rugăm să trimiţi un email la una
dintre adresele: rortranslators@loveworld360.com
sau rortranslations@blwinc.org.

N O T E

NOTE
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LUNI

CUNOAȘTE VOIA LUI

D

De aceea şi noi, din ziua când am auzit
aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm
pentru voi şi să cerem să vă umpleţi
de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de
înţelepciune şi pricepere duhovnicească;
(Coloseni 1:9).

acă te‑ai afla într‑o situaţie dificilă, însă ai şti că te
afli în centrul voii lui Dumnezeu pentru tine, nu
te‑ai lăsa înspăimântat de situaţie, indiferent de consecinţele
acesteia. Însă cei care nu cunosc voia lui Dumnezeu sunt
deseori afectaţi de circumstanţe. Ei se îngrijorează şi devin
exasperaţi când se confruntă cu diverse provocări.
Este important să cunoşti voia desăvârşită a lui
Dumnezeu şi să umbli în ea întotdeauna. Poate că te întrebi:
„Este oare cu putinţă să cunoşti voia lui Dumnezeu?”
Bineînţeles! Tu eşti urmaşul Lui! Isus a zis că ţi‑a fost dat să
cunoşti voia Tatălui – tainele Împărăţiei cerurilor. Cu alte
cuvinte, este dreptul tău să le cunoşti.
Mai mult, pe măsură ce studiezi Cuvântul lui
Dumnezeu, inima Tatălui, gândurile, planurile şi scopul Lui
îţi sunt descoperite din Scriptură. Lumina Lui îţi luminează
inima, îţi descoperă adevărul şi îţi aduce revelaţii.
Rugându‑se prin apostolul Pavel în versetul tematic,
Duhul lui Dumnezeu exprimă dorinţa Lui pentru copiii Săi. El
nu vrea ca vreunul dintre noi să ne îndoim de dorinţa Lui. El
vrea să avem o cunoaştere completă, clară şi profundă a voii
Sale şi să nu fim confuzi în niciun aspect al vieţii.

Mulţi oameni trăiesc în frustrare, în frică şi în
anxietate deoarece nu ştiu ce să facă în viaţă şi care ar
trebui să fie următorii lor paşi. Însă tu nu trebuie să te afli în
această situaţie. Biblia spune: „Atunci vom cunoaşte, dacă
urmărim a-L cunoaşte pe Domnul...” (Osea 6:3, versiunea
Fidela).
Studiază Cuvântul lui Dumnezeu neîncetat; pe
măsură ce vei face aceasta, Duhul Sfânt, descoperitorul
tainelor, îţi va da discernământ în secretele succesului. El
este Duhul adevărului care ne călăuzeşte în tot adevărul şi
ne arată lucrurile care vin (Ioan 16:13).
Dacă L-ai primit pe Duhul Sfânt, tu ai abilitatea şi
puterea de a cunoaşte voia Tatălui în întregime, cu exactitate,
cu acurateţe. Tot El este Cel care îţi dă înţelegerea de a pune
în aplicare cunoaşterea pe care ai primit-o.
Petrece mai mult timp în Cuvântul lui Dumnezeu. Pe
măsură ce meditezi la Cuvântul Său, Duhul Sfânt va aduce la
lumină realitatea Lui în viaţa ta.

RUGĂCIUNE

Doamne scump, cât de mulţumitor sunt pentru privilegiul
de a avea Duhul Sfânt în mine, care mă ajută să beneficiez de
binecuvântările pe care le am în Isus Cristos. Declar că umblu
în voia Ta desăvârşită, pentru că sunt întotdeauna călăuzit de
Duhul Sfânt, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 1:15‑17; 2 Petru 1:3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 27:27‑44 & Psalmii 23‑25

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 10:10‑24 & Iosua 19
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MARŢI

ADU LA ÎNDEPLINIRE
LUCRURI BUNE

Omul bun scoate lucruri bune din
vistieria bună a inimii lui; dar omul rău
scoate lucruri rele din vistieria rea a
inimii lui. Vă spun că, în ziua judecăţii,
oamenii vor da socoteală de orice
cuvânt nefolositor pe care‑l vor fi rostit
(Matei 12:35‑36).
iblia spune: „Un om violent... îşi închide ochii
ca să uneltească lucruri perverse; mişcându‑
şi buzele duce răul la împlinire” (Proverbe 16:29‑30,
versiunea Fidela). Gândeşte‑te la acest verset. Cu alte
cuvinte, un astfel de om îşi foloseşte imaginaţia pentru
a plănui răutăţi şi le aduce la îndeplinire cu vorba. Se
referă la principiul meditaţiei – acesta este valabil atât
pentru lucruri pozitive, cât şi pentru lucruri negative.
Dumnezeu ne arată cum funcţionează mintea
unui om rău şi, în paralel, mintea unui om bun. Aşa
cum o persoană rea poate folosi acest principiu pentru
a face rău, un om bun îl poate folosi pentru a face bine.
Aceasta înseamnă că îţi poţi folosi imaginaţia; închide‑
ţi ochii şi imaginează‑ţi lucruri minunate şi pline de
slavă.
Exersează acest principiu. Imaginaţia ta este
puterea ta creativă. Din când în când, închide‑ţi ochii
şi meditează; vizualizează lucruri măreţe, lucruri
din Cuvântul lui Dumnezeu, şi începe să le rosteşti.
Foloseşte acest principiu pentru a crea o viaţă frumoasă
pentru tine şi pentru cei din jurul tău.

B

Acesta este unul dintre multele beneficii ale
rugăciunii, deoarece atunci când te rogi, experimentezi
diferite viziuni ale Duhului Sfânt. Când ai aceste viziuni,
notează-le şi adu-le la îndeplinire prin proclamaţii
pline de credinţă.
Citim în versetul tematic că un om bun scoate
lucruri bune din vistieria bună a inimii lui. Toate
lucrurile bune pe care ţi le doreşti în viaţă se află deja în
tine. Vizualizează-le şi adu-le în planul fizic cu cuvintele
tale. Acestea există deja în domeniul spiritual, însă
cuvintele tale sunt cele care le fac tangibile.

PROCLAMAŢIE

Imaginaţia este abilitatea mea creatoare. Aşadar, pe
măsură ce mă rog în alte limbi, imagini ale vieţii mele
glorioase în Cristos îmi inundă mintea şi pe măsură ce le
dau glas, ele devin realitate. Toate sunt posibile pentru
mine; eu trăiesc viaţa glorioasă în Cristos. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Proverbe 18:21; Proverbe 4:23‑24; Matei 12:35‑37

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 28:1‑16 & Psalmii 26‑29

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 10:25‑37 & Iosua 20‑21
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MIERCURI

DĂ GLAS CREDINŢEI,
NU FRICII

Întăreşte‑te şi încurajează‑te! Să nu‑ţi
fie teamă şi să nu te înspăimânţi din
cauza lor, fiindcă Domnul, Dumnezeul
tău, va merge împreună cu tine; El
nu te va părăsi, nici nu te va uita”
(Deuteronom 31:6, versiunea NTR).

A

stăzi, mulţi oameni se află în situaţii critice
deoarece s‑au lăsat pradă temerilor lor şi le‑au dat
glas. Gândeşte‑te la lecţia importantă pe care o învăţăm din
viaţa lui Iov în Vechiul Testament. Iov era un om neprihănit,
un slujitor credincios al Domnului, însă din cauza fricii lui, i‑a
lăsat loc diavolului să facă ravagii în viaţa lui.
Satan a încercat să îl atace pe Iov, însă nu a reuşit,
deoarece acesta se afla sub protecţie divină; Dumnezeu
pusese un zid de protecţie în jurul lui (Iov 1:8‑10). Însă
cuvintele lui Iov ne dezvăluie cum a reuşit Satan să treacă de
acest zid şi să îl atace: „De ce mă tem, aceea mi se întâmplă;
de ce mi‑e frică, de aceea am parte!” (Iov 3:25).
Cu toate că era înconjurat de protecţia lui Dumnezeu,
pe care însuşi Satan a recunoscut‑o, Iov a dat glas temerilor
lui. În versetul următor a spus: „N‑am nici linişte, nici pace,
nici odihnă, şi necazul dă peste mine” (Iov 3:26). Însă înainte
să dărâme zidul cu propriile‑i cuvinte, el se afla în siguranţă.
Deoarece a vorbit împotriva Cuvântului lui Dumnezeu,
Dumnezeu nu l‑a mai putut apăra în mod legal împotriva
declaraţiilor lui; la fel se întâmplă astăzi cu mulţi care dau glas
fricii.

Nu te lăsa niciodată doborât de frică din cauza unui
raport negativ. Un raport negativ este orice veste care nu este
conformă cu Cuvântul Evangheliei, orice lucru care îţi neagă
drepturile, privilegiile, abilităţile şi moştenirea în Isus Cristos.
Indiferent care este pronosticul sau diagnosticul cu privire la
sănătatea ta, refuză să te temi. În schimb, continuă să declari
cu credinţă că tu rămâi în sănătate.
Fii ca Iosua sau Caleb, singurii dintre cei doisprezece
lideri pe care Moise i-a trimis să cerceteze Canaanul care
şi-au declarat cu îndrăzneală credinţa. Biblia spune că
ceilalţi s-au întors cu rapoarte negative, pline de teamă din
cauza uriaşilor; însă cu privire la aceeaşi giganţi care i-au
înspăimântat pe ceilalţi, Iosua şi Caleb au declarat: „... nu vă
temeţi de oamenii din ţara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu
mai au niciun sprijin: Domnul este cu noi, nu vă temeţi de
ei” (Numeri 14:9).
Aceasta este vocea credinţei, iar credinţa ta este cea
care câştigă biruinţă asupra lumii (1 Ioan 5:4).

RUGĂCIUNE

Tată drag, Cuvântul Tău este viaţa mea, stânca mea,
temelia tare pe care stau. Nu sunt condus de ceea ce simt,
văd sau aud, ci doar de Cuvântul Tău. Prin urmare, sunt
ca un pom sădit lângă un izvor de apă, rodind mereu, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 11:1; Iosua 1:8; Evrei 13:5‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele Apostolilor 28:17‑31 & Psalmii 30‑31

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 10:38‑‑42 & Iosua 22
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JOI

EXERCITĂ-ŢI AUTORITATEA
ASUPRA CELUI RĂU

N

Supuneţi‑vă, dar, lui
Dumnezeu. Împotriviţi‑vă
diavolului, şi el va fugi de la voi
(Iacov 4:7).

u degeaba ne spune Biblia în Efeseni 4:27 să
nu îi dăm prilej diavolului, vrăjmaşul nostru. El
este extrem de rău şi de perfid şi nu cunoaşte mila. Aşadar,
trebuie să iei întotdeauna o poziţie ofensivă faţă de el,
păstrându‑l la distanţă. Nu îţi lăsa niciodată garda jos, ci
alungă‑l deoarece nu ştii cât de departe poate merge dacă
îi permiţi. Cuvântul lui Dumnezeu ne porunceşte clar: „să
nu îi daţi prilej diavolului” (Efeseni 4:27).
Satan nu acţionează cinstit. Vedem răutatea lui în
modul cum îl tratează pe Iov. De îndată ce Iov a surpat
zidul de protecţie cu declaraţiile lui negative, Satan a intrat
în acţiune şi a distrus dintr‑o dată toate afacerile acestuia.
În timp ce Iov încă deplângea pierderea averii sale, Biblia
spune: „Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis:
«Fiii tăi şi fiicele tale mâncau şi beau vin în casa fratelui lor
întâi născut. Şi deodată, a venit un vânt mare de dincolo
de pustiu şi a izbit în cele patru colţuri ale casei: casa s‑a
prăbuşit peste tineri, şi au murit. Şi am scăpat numai eu,
ca să‑ţi dau de ştire»” (Iov 1:18‑19). Iov şi‑a pierdut toţi
copiii şi toate afacerile dintr‑un singur atac al lui Satan.
Iov nu şi‑a dat seama că diavolul era cel care lansase
acest atac devastator asupra sa, ci a crezut că Dumnezeu
făcea aceasta şi a spus: „Gol am ieşit din pântecele

mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului.
Domnul a dat şi Domnul a luat – binecuvântat fie Numele
Domnului!” (Iov 1:21).
Aceeaşi greşeală o fac mulţi creştini şi în ziua de
astăzi; ei sunt atacaţi de Satan, însă cred că aşa este voia
Domnului. Nu, nu este! Voia lui Dumnezeu pentru tine este
ca tu să trăieşti în slava Lui, umblând în sănătate divină, în
pace, în abundenţă şi în bucurie, iar El a pecetluit această
voie a Lui pentru tine prin moartea, îngroparea şi învierea
lui Isus Cristos. Prin urmare, nu-i permite diavolului să se
joace cu sănătatea ta, cu bucuria ta, cu bunăstarea ta şi
cu pacea ta; tot ce trebuie să faci este să îi spui „Nu!” şi să
umbli în lumina lui Dumnezeu.
Biblia spune că noi nu suntem în neştiinţă de
planurile lui Satan (2 Corinteni 2:11). Când apare, nu
trebuie să îi laşi nici un loc. Nu îl lăsa să îţi ia nimic din
ce este al tău. Domnul Isus a zis: „... în Numele Meu vor
scoate draci...” (Marcu 16:17). Grăbeşte-te să îl izgoneşti
şi să îi paralizezi activitatea din viaţa ta, din familia ta sau
din mediul tău de influenţă.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru autoritatea pe care
mi‑ai dat‑o asupra diavolului şi a cohortelor lui. Nimicesc
activităţile lor meschine din mediul meu de influenţă şi
declar că pacea Ta şi bunăstarea Ta domnesc în şi prin
mine. Îţi mulţumesc că mi‑ai dat stăpânire peste cel rău şi
peste puterile întunericului, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 4:4; Ioan 14:30; 1 Petru 5:8‑9

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 1:1‑17 & Psalmii 32‑34

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 11:1‑13 & Iosua 23
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VINERI

EȘTI ELIBERAT
DE MOARTE

D

În adevăr, legea Duhului de
viaţă în Cristos Isus m‑a izbăvit
de legea păcatului şi a morţii
(Romani 8:2).

in versetul tematic observăm că există două
legi: legea Duhului de viaţă şi legea păcatului
şi a morţii. Cea din urmă operează în toţi oamenii care
nu au fost născuţi din nou; ea răspândeşte moarte şi
eşec. Boala şi moartea merg mână în mână, deoarece
atunci când boala îţi afectează trupul fizic, moartea se
instalează şi începe să îl distrugă încet‑încet.
Însă legea Duhului de viaţă este cu mult mai
puternică decât legea morţii, iar această lege acţionează
în creaţia nouă, în omul născut din nou. Legea Duhului
de viaţă a fost activată în tine atunci când te‑ai născut
din nou. Aşadar, moartea nu mai operează în tine, ci
viaţa operează în tine acum! Aşadar, eşti eliberat de
moarte. Binecuvântat fie Dumnezeu!
Priveşte lucrurile astfel: când spunem despre un
obiect, de exemplu despre un ceas de mână, că este
rezistent la apă, înseamnă că apa nu va pătrunde în
interiorul mecanismului şi nu îl poate strica. Dacă un
vas este închis ermetic, înseamnă că acesta nu permite
nici pătrunderea, nici ieşirea aerului. Când eşti liber
de datorii înseamnă că nu mai datorezi nimănui nimic.
Aşadar, acum că eşti liber de moarte, moartea nu mai
există în tine.

Citeşte din nou versetul tematic; este atât de
profund. Îţi arată că eşti eliberat de moarte şi de legea
păcatului. Slavă lui Dumnezeu! Din păcate, unii creştini
atrag „moarte” în viaţa lor, în afacere, în trup, în familie
etc., programându-se pentru rău prin declaraţiile lor
negative. Însă cât timp vei continua să declari că nu
există moarte pe cărarea ta, vei umbla pe calea vieţii.
Conştientizează acest lucru şi comportă-te
ca atare. Rămâi pe calea vieţii prin cuvintele tale.
Aminteşte-ţi că viaţa şi moartea sunt în puterea limbii
(Proverbe 18:21).

PROCLAMAŢIE

Legea Duhului de viaţă în Cristos m-a eliberat de moarte
şi de legea păcatului! Am fost complet eliberat de sub
puterea morţii; sunt dincolo de limitele morţii, pentru că
legea vieţii este operativă în mine! Umblu în libertatea
slavei copiilor lui Dumnezeu, răspândind viaţă în lumea
mea. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 3:14; Romani 8:11; Ioan 5:24

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 1:18‑32 & Psalmii 35‑37

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 11:14‑26 & Iosua 24
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SÂMBĂTĂ

ÎNDRĂZNEȘTE ÎN
PREZENŢA LUI

Să ne apropiem, dar, cu deplină
încredere de scaunul harului, ca să
căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru
ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie
(Evrei 4:16).
n Luca 18:9‑14, Domnul Isus a povestit pilda fariseului
obsedat de propriile virtuţi şi „abilităţi religioase,” spre
deosebire de vameşul care, plin de smerenie, i‑a cerut îndurare
Domnului. Mândrindu‑se în autoîndreptăţirea lui, fariseul a spus:
„Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni,
hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari sau chiar ca vameşul acesta.
Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate
veniturile mele...”
Vameşul, care nu se socotea vrednic nici să stea în faţa
Domnului, a zis: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!”
Conform spuselor lui Isus, vameşul a plecat acasă socotit neprihănit,
în timp ce fariseul a fost condamnat pentru mândria lui. Dar pentru
cine a spus Isus această pildă? Pentru evreii din vremea Lui; El i‑a
învăţat să nu se socotească singuri neprihăniţi ci să se smerească
în rugăciune.
Însă astăzi există creştini care, gândindu‑se la această pildă,
imploră mila lui Dumnezeu şi se autocondamnă înaintea Tatălui.
Însă nu aceasta este dorinţa lui Dumnezeu.
Vameşul s‑a rugat astfel deoarece încă trăia în perioada
Vechiului Testament; Isus nu Îşi finalizase lucrarea de mântuire.
Acum, după ce am fost mântuiţi, noi mergem înaintea Tatălui
nostru ceresc cu încredere şi plini de îndrăzneală. Jertfa ispăşitoare
a lui Isus în locul nostru ne‑a adus neprihănire; aşadar, noi păşim

Î

în dragoste înaintea Lui, plini de încredere, fără să mai existe ceva
care să ne producă ruşine.
Nu te ruga ca vameşul: „Te rog, Tată, ştiu că nu sunt vrednic
de binecuvântările pe care le cer, dar ai milă de mine, Doamne”; nu!
El a avut milă de tine şi te-a binecuvântat cu TOATE binecuvântările
spirituale în locurile cereşti în Isus Cristos (Efeseni 1:3). Neprihănirea
este una dintre aceste binecuvântări; ea îţi dă abilitatea de a sta
înaintea lui Dumnezeu fără vină, fără condamnare, fără frică sau
inferioritate. Tu I te poţi adresa lui Dumnezeu direct, cu dragoste,
în părtăşie, deoarece El este Tatăl tău ceresc, iubitor şi plin de har.
Aleluia!
Domnul Isus este abilitatea noastră de a sta în prezenţa
lui Dumnezeu fără frică, deoarece El este neprihănirea noastră (1
Corinteni 1:30). El ne-a dat dreptul de a fi plini de îndrăzneală în
prezenţa lui Dumnezeu; aşadar, nu te ruga ca unul care nu este
calificat să se afle în prezenţa Lui. Îndrăzneşte înaintea Domnului.
Citeşte din nou versetul tematic. Spune „să căpătăm
îndurare,” nu „să cerşim îndurare.” Cu alte cuvinte, primeşte
îndurarea, ia-o cu îndrăzneală! Dumnezeu ţi-a pus deja la dispoziţie
orice ţi-ai putea dori; aşadar, ia tot ce-ţi doreşte inima! Slavă lui
Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Am deplină încredere, îndrăzneală şi acces prin credinţa
lui Isus Cristos, prin care am primit moştenirea la care
am fost predestinat conform voii Lui desăvârşite. Trăiesc
deasupra circumstanţelor, pentru că sunt un asociat al
dumnezeirii. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Efeseni 3:11‑12; Romani 8:16‑17; Evrei 4:16

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 2:1‑29 & Psalmii 38‑41

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 11:27‑36 & Judecători 1
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DUMINICĂ

ELIBEREAZĂ CODURILE
SONORE POTRIVITE

A

Am prorocit cum mi se poruncise.
Şi pe când proroceam, s‑a făcut un
vuiet, şi iată că s‑a făcut o mişcare, şi
oasele s‑au apropiat unele de altele!
(Ezechiel 37:7).

profeţi înseamnă a rosti cuvinte de revelaţie
şi de putere divină; cuvinte care au şi care
dau viaţă. Ezechiel a înţeles că nu era vorba doar de
rostirea cuvintelor, ci că în profeţie contează mai ales
eliberarea cuvintelor în codul sonor potrivit; este
vorba despre cuvintele Duhului Sfânt. El a spus: „Am
prorocit cum mi se poruncise.”
Biblia ne spune că pe când profeţea, s‑a auzit
un sunet, iar oasele s‑au apropriat unele de altele,
fiecare la locul lui. Este o revelaţie profundă, deoarece
înseamnă că fiecare os avea un cod, iar când a fost
rostit cuvântul, fiecare os a ştiut în ce loc aparţine, fără
greşeală.
Dumnezeu a făcut ca energia să fie eliberată prin
cuvinte, însă trebuie să rosteşti cuvintele potrivite.
Acesta este motivul pentru care lucrarea Duhului Sfânt
este indispensabilă în viaţa noastră – pentru că Duhul
Sfânt este Cel care cunoaşte codurile. Noi ascultăm
de Duhul Sfânt şi primim îndrumare de la El. El ne
spune exact ce să spunem la rândul nostru. El ţi‑ar
putea ilustra acelaşi mesaj în imagini, însă tu trebuie
să rosteşti exact ce rosteşte El; altfel, nu funcţionează.

Lasă-te îndrumat de Duhul Sfânt. În timpul unei
crize sau al unei provocări, spune: „Duhule Sfânt,
foloseşte-mă pentru a mă ruga cum trebuie, căci nu
ştiu cum trebuie să mă rog.” Apoi, începe să te rogi
în alte limbi. Cântă şi închină-te înaintea Domnului în
alte limbi cu intensitate, concentrându-ţi gândurile
asupra problemei respective.
Pe măsură ce continui să te rogi în alte limbi,
darul profeţiei va fi înflăcărat în tine, astfel că vei
profeţi şi vei face declaraţii precum Ezechiel, rostind
codul sonor potrivit. Astfel vei produce schimbările pe
care vrei să le vezi în finanţele tale, la locul de muncă,
în afacere, în familie şi în toate domeniile din viaţa ta
unde vrei să vezi o transformare. Obţine codul sonor
corect de la Duhul Sfânt şi rosteşte-l. Poţi schimba
situaţii care par fără speranţă şi poţi aduce schimbări
pozitive în viaţa ta prin puterea creativă a Cuvântului
lui Dumnezeu în gura ta.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru abilitatea de a rosti cuvinte
de putere prin Duhul Sfânt; acestea sunt coduri sonore care
schimbă viaţa şi destinul şi produc în mod garantat rezultate.
Chiar acum declar că viaţa mea este pentru gloria Ta; viitorul
meu este de succes, de avansare şi de dezvoltare în Evanghelia
lui Isus Cristos! Trăiesc în mod neîntrerupt în pace, în sănătate
divină şi în harul Tău, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:26; Isaia 59:21; Ioel 2:28

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 3:1‑31 & Psalmii 42‑44

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 11:37‑44 & Judecători 2‑3

Îţi prezentăm

Biblia Rapsodia
Realităţilor
(ROR Bible)

P

Citește, studiază, meditează, triumfă

regăteşte‑te pentru o extraordinară
experienţă de studiu cu noua aplicaţie ROR
Bible+, o interfaţă interactivă de citit Biblia care pune
la dispoziţie facilităţi speciale cum ar fi:

• Articole motivaţionale
• Planuri de studiu biblic
• Resurse de studiu (Biblia în Ebraică
şi în greacă, dicţionar extins ebraic şi grecesc,
Concordanţa LoveWorld, Concordanţa extinsă şi
exhaustivă Strong)
• Studiu paralel prin împărţirea ecranului şi
multe altele!
MAI MULT DECÂT O BIBLIE!
În plus față de facilităţile de notare, subliniere,
semne de carte, această nouă aplicaţie te va abilita
să accesezi mai multe versiuni ale Bibliei în peste 70
de limbi, pe care le vei putea descărca şi utiliza fără a
fi necesară conexiunea la internet!
Descarcă astăzi aplicaţia ROR Bible+! Este
necesară pentru orice student al Cuvântului lui
Dumnezeu! Este disponibilă în magazinele online
Google Play Store şi App Store.
www.rorbible.plus
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LUNI

PROVIZII MAI MULT
DECÂT SUFICIENTE

V

Pâinea noastră cea de toate
zilele dă‑ne‑o nouă astăzi
(Matei 6:11).

ersetul tematic face parte din rugăciunea pe
care Isus le‑a dat‑o ucenicilor Săi înainte de
finalizarea lucrării Lui de răscumpărare. La prima vedere
aceste cuvinte par să sugereze că Dumnezeu îţi dă zilnic
doar o binecuvântare suficientă pentru acea zi; însă El
ţi‑a pregătit binecuvântări mai mult decât suficiente în
fiecare zi.
Dumnezeu nu îţi oferă un stoc finit de binecuvântări,
ci El te îndestulează zilnic. El nu îţi dă doar ceea ce ai nevoie,
ci îţi oferă tot ce îţi doreşti; binecuvântările curg în viaţa
ta zi de zi. El vrea ca tu să ai mai mult decât îndeajuns, nu
doar pentru tine, ci şi pentru alţii. Aşadar, în fiecare zi din
calendarul lui Dumnezeu există o binecuvântare numai a
ta, provizii puse deoparte pentru tine.
Biblia spune: „Binecuvântat să fie Domnul, care
zilnic ne încarcă cu binecuvântări, Dumnezeul salvării
noastre...” (Psalmul 68:19, versiunea Fidela). Aceasta ar
trebui să fie şi aşteptarea ta. Fiecare dintre noi avem un
cont ceresc. Însă mulţi dintre noi nu am accesat niciodată
acest cont, aşa că în timp, în numele tău s‑au acumulat
o grămadă de bogăţii. Tu îţi poţi accesa provizia chiar
acum. Aleluia!
Isus a zis: „Cine este omul acela dintre voi care,
dacă‑i cere fiul său o pâine, să‑i dea o piatră? Sau, dacă‑i

cere un peşte, să-i dea un şarpe?” (Matei 7:9-10). Apoi a
continuat: „Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să le daţi
daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru
care este în ceruri le va da lucruri bune celor ce I le cer!”
(Matei 7:11).
Unii oameni nu au intrat niciodată în posesia
binecuvântărilor care le aparţin încă din ziua când au
devenit creştini. „Pâinea lor cea de toate zilele” s-a
acumulat în timp, însă ei nu au avut niciodată parte de
ea. Ori de câte ori I-au cerut Domnului bani pentru chirie
sau pentru orice alt lucru, ei aveau la dispoziţie un cont
ceresc plin care le-ar fi acoperit toate nevoile; însă nu au
ştiut.
Este timpul să începi să îţi accesezi contul ceresc.
Cum? Prin declaraţii pline de credinţă; proclamând
Cuvântul lui Dumnezeu cu gura ta! Declară: „Refuz să fiu
în lipsuri sau în nevoi. Cerul mă aprovizionează zi de zi.
Eu am provizii supranaturale zi de zi şi umblu în belşug.”
Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Binecuvântat să fie Domnul care zilnic mă încarcă cu
binecuvântări, Dumnezeul mântuirii mele! Astăzi au loc
revărsări de favoare şi de abundenţă pentru mine pe care
le iau în posesie. Nu voi fi falit niciodată, pentru că Domnul
mi-a dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia, potrivit cu bogăţia
Sa în slavă în Isus Cristos. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Corinteni 9:8; Filipeni 4:19; Psalmul 23:1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 4 & Psalmii 45‑48

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 11:45‑54 & Judecători 4
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MARŢI

CREDE ȘI AȘTEAPTĂ-TE
LA MIRACOLE

N

Dacă veţi cere ceva în
Numele Meu, voi face
(Ioan 14:14).

u are niciun sens să crezi în Dumnezeu dar, în
acelaşi timp, să nu crezi în miracole. Un creştin
care nu crede în miracole nu ştie cine este Dumnezeu. Un
miracol este intervenţia supranaturală a lui Dumnezeu
în problemele oamenilor, o intervenţie ce transcede
raţiunea, abilitatea, ştiinţa şi logica umană.
Aşadar, a crede în Dumnezeu şi a nu te aştepta
la minuni reprezintă o contradicţie. Aşadar, crede în
miracole şi aşteaptă‑te să se întâmple. Viaţa creştină
este o experienţă zilnică şi o călătorie în tărâmul
supranatural. Când tu vorbeşti, cuvintele tale nu sunt
obişnuite, deoarece conţin putere, elementul miraculos
care modelează şi influenţează lumea ta, determinând
schimbări. În Marcu 11:23, Isus a zis: „Vei avea lucrul
cerut.” În versetul tematic, El a spus: „Dacă veţi cere
ceva în Numele Meu, voi face.”
Cuvântul subliniat este grecescul „Poiēō” care
înseamnă „a face, a produce”; Isus spune: „Îl voi face în
Numele Meu; chiar dacă nu există, Îl voi crea.”
Vezi cât de mult ne iubeşte? Lui Îi face plăcere să te
binecuvânteze şi să facă lucruri bune pentru tine. Bucuria
Lui este să îţi răspundă la rugăciuni şi să îţi împlinească
dorinţele inimii. El a spus în Luca 12:32: „Nu te teme,
turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere

Împărăţia.” El poate şi vrea să facă totul pentru tine,
deoarece tu ai credinţă.
Dacă, de exemplu, în trupul tău există o tumoare,
declară: „Tumoare, în Numele lui Isus îţi spun că tu nu
mai poţi rămâne în trupul meu; te tai şi te arunc afară!”
Dacă ai o problemă de inimă, porunceşte-i acesteia să
funcţioneze în mod normal, în Numele lui Isus. Dacă ai
o problemă financiară, porunceşte o schimbare şi se va
împlini. Declară ce vrei şi dă glas miracolului tău. Creeazăţi şi consolidează-ţi victoriile în viaţă prin cuvintele tale
pline de credinţă.

PROCLAMAŢIE

Domnesc în această viaţă, umblând în mod continuu
în supranatural! Tot ce priveşte viaţa şi evlavia îmi este
disponibil fără plată! Viaţa mea este o exprimare zilnică
a supranaturalului, pentru că eu funcţionez prin Duhul
Sfânt. Binecuvântat să fie Dumnezeu

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 16:23‑24; Marcu 11:23‑24;
Faptele Apostolilor 19:11‑12

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 5:1‑11 & Psalmii 49‑51

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 12:1‑12 & Judecători 5
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MIERCURI

FII AI LUMINII

Î

Voi toţi sunteţi fii ai luminii
şi fii ai zilei. Noi nu suntem
ai nopţii, nici ai întunericului
(1 Tesaloniceni 5:5).

n versetul tematic, scriind prin apostolul
Pavel, Duhul Sfânt li Se adresează creştinilor;
El îţi vorbeşte ţie şi te descrie exact aşa cum eşti. El
spune că tu eşti lumină! Tu eşti născut din Dumnezeu,
din Cuvântul Lui care este lumină, aşa că tu eşti o
odraslă a Luminii.
Duhul Sfânt exprimă aceeaşi idee în Efeseni
5:8, unde spune: „Odinioară eraţi întuneric; dar
acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca
nişte copii ai luminii.” Cât de interesant! Nu spune
că erai în întuneric, ci că erai întuneric, dar acum
eşti lumină. Aceasta înseamnă că şi tu poţi declara
cu îndrăzneală, aşa cum a declarat Isus: „Cât timp
sunt în lume, sunt lumina lumii” (Ioan 9:5).
Lumina luminează. Tu ai o chemare în viaţa
ta, aceea de a aduce lumină în lumea ta. 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.” Lumina dă direcţie şi conducere;
oferă definire, descriere. Tu eşti cel care trebuie să
arate lumii cum să trăiască, ce să facă şi cum să aibă
succes.

Indiferent de întunericul şi de problemele
din lume, tu eşti speranţa şi soluţia de care are
nevoie lumea. Problemele şi dificultăţile din lumea
de astăzi sunt oportunităţile tale de a străluci şi de
a manifesta slava lui Dumnezeu. Conştientizează
acest lucru zi de zi.

PROCLAMAŢIE

Sunt un fiu al luminii, al zilei. Prin urmare, strălucesc cu
exuberanţă, luminând lumea mea cu glorie şi cu virtute.
Prin mine, cei necredincioşi aud şi primesc lumina
Evangheliei slavei şi sunt strămutaţi din întuneric la lumina
Sa minunată şi de sub puterea diavolului la Dumnezeu.
Slavă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

Matei 5:14‑16; Efeseni 5:13; Obadia 1:21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Romani 5:12‑21 & Psalmii 52‑55

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 12:13‑21 & Judecători 6

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 Realităţilor a pus capăt căutării noastre
nesăţioase după adevăr”
În ciuda tuturor reuşitelor noastre, familia mea continua să caute
cu sete fericirea; aveam multe întrebări fără răspuns şi fiecare în
parte se simţea gol pe dinăuntru. Cu toate acestea, am dat peste
programul televizat al Rapsodiei şi am fost captivaţi de cuvintele
pline de putere pe care le‑am auzit. Ne‑am hotărât să sunăm la
numărul afişat pe ecran şi să comandăm şi noi devoţionalul. De
atunci în colo, Rapsodia Realităţilor a pus capăt căutării după
fericire a familiei mele. Adevărata bucurie poate fi găsită doar
în Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne‑a ajutat să
rezolvăm tainele şi întrebările nesfârşite ale acestei vieţi. Echipaţi
cu ceea ce am învăţat din devoţional, am avut credinţă pentru fiul
nostru în vârstă de 11 ani să fie vindecat de astm, iar acum el este
complet vindecat. Glorie lui Dumnezeu!
					
K. Martha; Germania
„Vindecată de hipertensiune”
După naşterea celui de‑al doilea copil, am fost diagnosticată
cu hipertensiune postnatală şi doctorii mi‑au spus că vor fi
consecinţe grave, dacă nu se fac intervenţii imediate. Netulburată
de informaţie, am decis să apelez la Reţeaua de rugăciune a
Rapsodiei. Mi‑ai trimis cererea de rugăciune cu detalii explicite.
Mai târziu, am descoperit că am fost vindecată în mod miraculos.
Rugăciunea funcţionează întotdeauna! Glorie!
					
G. Esther; Nigeria
„Mama mea este complet vindecată”
Cu ceva vreme în urmă, am trimis o cerere de rugăciune la
Reţeaua de rugăciune a Rapsodiei (Rhapsody Prayer Network)
care avea în vedere sănătatea deteriorată a mamei mele. Spre
slava lui Dumnezeu, ea este complet vindecată! Vă mulţumesc,
dragi parteneri în rugăciune ai Rapsodiei Realităţilor pentru
aceasta.
					
M. Ibe; Nigeria

CĂRȚI DISPONIBILE DE LA EDITURA
LOVEWORLD
 THE SEVEN SPIRITS OF GOD
 PROPHECY: UNDERSTANDING THE POWER THAT CONTROLS
YOUR FUTURE
 HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK
 PRAYING THE RIGHT WAY
 THE POWER OF TONGUES
 THE GATES OF ZION
 JOIN THIS CHARIOT
 DON’T STOP HERE!
 7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU
 7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO FOR YOU
 WHEN GOD VISITS YOU
 HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT
 NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
 THE HOLY SPIRIT AND YOU
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 THE OIL AND THE MANTLE
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 WISDOM FOR WOMEN
 UNENDING SPRING OF JOY

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

nigeria:

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

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

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

canada:

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

