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Introducere

apsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a
ajuns să fie disponibil acum în 1004 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.

INFORMAŢII PERSONALE
Nume
Adresa personală
Număr de telefon personal
Mobil
Adresa de e–mail
Adresa de servici
ȚELURI PENTRU ACEASTĂ LUNĂ

Rapsodia
Realităților
. . . UN DEVOȚIONAL COTIDIAN
www.rhapsodyofrealities.org

1

VINERI

VIAŢA ȘI NEMURIREA PRIN
EVANGHELIE

I

El ne‑a mântuit şi ne‑a chemat cu o
chemare sfântă, nu datorită faptelor
noastre, ci datorită planului şi harului
Său, pe care ni l‑a dat în Cristos Isus
înainte de vremurile veşniciilor, dar care
a fost descoperit acum prin arătarea
Mântuitorului nostru, Isus Cristos, Care
a desfiinţat moartea şi a adus la lumină
viaţa şi nemurirea, prin Evanghelie
(2 Timotei 1:9‑10, versiunea NTR).

sus Cristos a adus la lumină viaţa şi nemurirea.
Această viaţă nu este simpla viaţă umană sau
biologică depravată, degenerată şi zdrobită; ci reprezintă
viaţa şi natura lui Dumnezeu care transcende viaţa umană
obişnuită. În 1 Ioan 5:13, Apostolul Ioan scrie: „V-am scris
aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele
Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică...” Aşadar, fiind
creştin, viaţa umană supusă morţii cu care ai venit tu
în această lume a fost înlocuită de viaţa şi de natura lui
Dumnezeu, ceea ce te face nemuritor; divin.
Ar putea fi adevărat? „Se poate ca moartea să
fi fost desfiinţată aşa cum scrie în versetul tematic?”
s‑ar putea întreba unii. Ei bine, Cuvântul lui Dumnezeu
spune aşa, ceea ce înseamnă că a rămas stabilit! Observă
timpurile folosite de Pavel; el spune că moartea a fost
desfiinţată; formularea este la timpul trecut; nu este
o promisiune; deja s‑a produs acest lucru. Tu nu eşti
o persoană obişnuită; eşti divin. În 2 Petru 1:4, Biblia

spune: „Prin care El ne‑a dat făgăduinţele Lui nespus
de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii
dumnezeieşti...”
Pentru a înlocui natura umană supusă morţii, El
ne‑a dat divinitatea Lui; El ne‑a făcut părtaşi naturii Lui
divine; asociaţi ai dumnezeirii; parteneri ai Săi în ordinea
divină. Conştientizarea acestui adevăr îţi va schimba
modul în care trăieşti. Tu eşti un învingător în această
viaţă. Ai viaţa lui Dumnezeu în tine.
Pe măsură ce umbli în Cristos şi predici Cuvântul
lui Dumnezeu, participi la părtăşia Divinităţii şi descoperi
viaţa şi nemurirea prin Cuvântul Său, astfel încât cei
care sunt pierduţi să audă, să primească şi să devină de
asemenea părtaşi la această viaţă glorioasă. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat viaţa şi nemurirea,
făcându‑mă părtaş naturii Tale divine. Declar că prin
puterea Duhului Sfânt care acţionează în mine particip
eficient la experienţa divină şi rodesc în orice lucrare
bună, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Ioan 11:25; 1 Corinteni 15:55; Ioan 5:24

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 9:14‑32 & Numeri 7‑8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 19:1‑12 & Exod 10
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SÂMBĂTĂ

TREBUIE
SĂ ÎL CUNOȘTI

Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit
tot ce priveşte viaţa şi evlavia,
prin cunoaşterea Celui ce ne a
chemat prin slava şi puterea Lui
(2 Petru 1:3).

Î

n Efeseni 1:3, Biblia spune că Dumnezeu te‑a
binecuvântat cu toate binecuvântările în locurile
cereşti în Cristos Isus; iar pasajul din 1 Corinteni 3:21
declară: „... toate lucrurile sunt ale voastre.” Dumnezeu
ţi‑a dat tot ceea ce ai nevoie pentru a trăi victorios şi pentru
a fi un succes în viaţă. Însă în versetul tematic observăm un
aspect foarte important; este vorba despre „cunoaşterea
Lui.” Dintre toate elementele de care vei avea vreodată
nevoie pentru a trăi o viaţă evlavioasă, dumnezeiască,
nu există nici unul care să nu‑ţi fi fost dat deja în Cristos.
Totuşi, activarea acestora în viaţa ta se face în funcţie de
cât Îl cunoşti pe Domnul.
Cuvântul cunoaştere din versetul tematic provine din
traducerea din original a termenului grecesc „epignosis”
care înseamnă o cunoaştere deplină, precisă. Proviziile lui
Dumnezeu nu vor lua fiinţă în viaţa ta doar pentru că sunt
scrie pe paginile Bibliei; ai nevoie de o cunoaştere specială
a Lui pentru a le activa; este o cunoaştere care îl uneşte
pe cel care cunoaşte cu cel cunoscut. Este o cunoaştere
dincolo de simţuri, detaliată, precisă, fără presupuneri.
În cunoaşterea Lui este atât de frumos şi de puternic
faptul că nu ajungi doar să descoperi şi să îţi însuşeşti tot

ceea ce ţi‑a dat El, ci şi să te cunoşti pe tine însuţi. Cu cât Îl
cunoşti mai bine pe El cu atât te cunoşti mai bine pe tine; El
te oglindeşte pe tine; în El te vezi pe tine. Aşa că nu te poţi
cunoaşte aşa cum te cunoaşte Dumnezeu până nu ajungi
să Îl cunoşti pe El. Aşa te‑a făcut El; doar El ştie ce este
în tine şi de ce eşti capabil; numai El îţi poate descoperi
aceasta.
Prin urmare, modul de a‑L cunoaşte şi a te descoperi
pe tine este să studiezi Cuvântul Lui şi să meditezi asupra
sa. Pasajul biblic din 2 Corinteni 3:18 descrie Cuvântul lui
Dumnezeu ca o oglindă a Lui care îţi descoperă cum eşti:
„Noi toţi privim cu faţa descoperită ca într‑o oglindă,
slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al
Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” Caută şi
descoperă cine eşti cu adevărat, uitându‑te în oglinda lui
Dumnezeu. În momentul în care înţelegi ceea ce spune
Cuvântul lui Dumnezeu că este al tău, sau cine eşti tu,
răspunde afirmând acelaşi lucru în învoire. Aşa aduci
Cuvântul lui Dumnezeu în fiinţă în viaţa ta.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat tot ce am nevoie
pentru o viaţă evlavioasă de succes în această lume.
Sunt încărcat cu binecuvântări; şi pe măsură ce mă uit în
Cuvântul Tău, sunt transformat; gloria Ta este revelată în
şi prin mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Filipeni 3:10; Ioan 10:15

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 9:33‑50 & Numeri 9‑10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 19:13‑22 & Exod 11
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DUMINICĂ

TRUPUL ȘI SÂNGELE LUI

Paharul binecuvântat, pe care‑l
binecuvântăm, nu este el împărtăşirea
cu sângele lui Cristos? Pâinea,
pe care o frângem, nu este ea
împărtăşirea cu trupul lui Cristos?
(1 Corinteni 10:16).
iind născut din nou, nu numai că ai dreptul să
participi la Cina Domnului, ci acest act este şi
obligatoriu, pentru că este o participare la trupul şi la
sângele lui Cristos. După cum vedem în versetul tematic,
paharul binecuvântărilor este de fapt comuniunea cu
sângele lui Cristos. De asemenea, pâinea, pe care o
frângem, este părtăşia cu trupul lui Cristos. Înseamnă că
suntem una cu Domnul. Victoria Lui este victoria noastră;
abilitatea Lui este abilitatea noastră. El trăieşte şi Se
manifestă în noi cu tot ceea ce este El, iar noi suntem
compleţi în El (Coloseni 2:10, versiunea NTR). Ce realitate
uimitoare!
Acestea sunt afirmaţiile noastre în timp ce luăm
parte la Sfânta Comuniune; trebuie să conştientizăm
părtăşia noastră cu Domnul şi viaţa noastră triumfătoare
în El.
„Dacă un creştin a făcut ceva greşit, mai poate lua
parte la Cina Domnului?” Da. El trebuie să se căiască
imediat de păcat şi să nu piardă ocazia de a lua parte
la Comuniune, deoarece sângele lui Isus a fost vărsat
pentru remiterea păcatelor. Sfânta Comuniune este

F

o demonstraţie a credinţei în sângele lui Isus pentru
răscumpărare. „Dar am crezut că Biblia spune: «Nu lua
parte la Cină în chip nevrednic» însemnând atunci când
ai păcătuit»” a spus cineva.
Nu aceasta spune Biblia. Duhul lui Dumnezeu,
care scria prin apostolul Pavel bisericii din Corint, nu a
spus: „oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul
Domnului fiind nevrednic...” Fiind nevrednic înseamnă
că persoana nu este calificată să mănânce pâinea sau să
bea paharul. Fiind în Cristos, fiecare creştin se califică să
ia parte la Cină. Biblia spune că acest act nu ar trebui
să se facă „în mod nevrednic” şi acolo Apostolul Pavel
se referea la neregulile raportate de creştinii din Corint
atunci când luau Cina (1 Corinteni 11:18‑34).
Participarea la Sfânta Comuniune este ceva ce
trebuie să se facă cu reverenţă şi cu meditaţie; cu o inimă
plină de închinare şi sfinţenie, cunoscând semnificaţia
trupului şi sângelui lui Cristos – părtăşia şi răscumpărarea
veşnică pe care o oferă. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru trupul lui Isus care a
fost frânt pentru mine, şi pentru sângele Lui care a fost
vărsat pentru remiterea păcatelor mele. Sunt pe veci
recunoscător pentru uniunea mea cu Tine, şi pentru gloria
Ta în viaţa mea. Acum am o viaţă nouă de neprihănire, cu
stăpânire asupra păcatului, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Corinteni 11:27‑30; Matei 26:26‑28

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 10:1‑31 & Numeri 11‑13

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 19:23‑30 & Exod 12
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LUNI

UN CADOU
PENTRU TOŢI

Î

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

n Romani 6:23, Biblia spune: „Fiindcă plata
păcatului este moartea: dar darul fără plată al
lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul
nostru.” Viaţa eternă este cadoul lui Dumnezeu pentru
lume, nu pentru creştini. Ai devenit creştin numai după
ce ai primit viaţa veşnică, care este viaţa şi natura lui
Dumnezeu. Ceea ce Isus a venit să facă, mântuirea pe care
a adus‑o, a fost pentru întreaga lume. Aşa că, din punct
de vedere legal, de drept, întreaga lume a fost mântuită,
deoarece Isus a plătit preţul pentru fiecare păcat al omului.
Aceasta este o mântuire legală, la care ai dreptul. Însă de
facto, mântuirea este primită doar prin credinţă personală
în Isus Cristos.
Daca cineva nu recunoaşte şi nu acceptă jertfa Lui
ispăşitoare, nu va experimenta realitatea vitală a lucrării
mântuirii în viaţa lui personală. Şi aici intervenim noi. Noi,
care am devenit creştini, avem responsabilitatea de a duce
vestea în toată lumea despre ceea ce a făcut Isus. Mulţi nu
cred deoarece nu au auzit. Pasajul biblic din Romani 10:14
rezumă corect: „Dar cum Îl vor chema pe Acela în care
n‑au crezut? Şi cum vor crede în Acela, despre care n‑au
auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor?”

Ei trebuie să audă că Isus este Calea, Adevărul şi
Viaţa şi că El a făcut acea viaţă disponibilă pentru oricine.
Este un dar; prin urmare, nu trebuie să lucreze pentru
acest dar; tot ceea ce trebuie să facă este să‑l primească.
În Romani 10:9‑10, Biblia spune: „Dacă Îl mărturiseşti
deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima
ta că Dumnezeu L‑a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci
prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin
mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.” Atât de
simplu este să primeşti acest glorios, extraordinar dar al
vieţii veşnice şi să devii un asociat al dumnezeirii.
Viaţa umană este depravată, degenerată şi frântă;
dar Dumnezeu ne‑a dat altă viaţă, viaţa veşnică, pe care
El vrea ca toţi oamenii să o aibă şi să o trăiască. Este viaţa
de victorie absolută, de slavă, de neprihănire şi de domnie
în Cristos; te face indestructibil şi supranatural şi este
disponibilă doar în Cristos.

RUGĂCIUNE

Îţi mulţumesc, Tată scump, că L‑ai trimis pe Isus să moară
pentru mine, făcând astfel posibil ca eu să primesc viaţa
veşnică. Această viaţă operează în fiecare fibră a fiinţei
mele respingând boala, maladia, infirmitatea, moartea,
sărăcia şi tot ce nu este în concordanţă cu proviziile vieţii
divine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 6:23; 1 Ioan 5:13

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 10:32‑52 & Numeri 14‑15

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 20:1‑16 & Exod 13
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MARȚI

O VIAŢĂ DE PUTERE
ASUPRA PĂCATULUI

I

Dacă Îl mărturiseşti deci cu gura
ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi
în inima ta că Dumnezeu L‑a
înviat din morţi, vei fi mântuit
(Romani 10:9).

sus a murit pentru a salva omul din păcat; dar
mântuirea din păcat nu a fost de ajuns. Prin
moartea Sa ispăşitoare am fost eliberaţi de păcat şi de
consecinţele sale, dar nu şi de sub puterea păcatului.
Însă învierea lui Isus ne‑a dat o viaţă nouă şi putere
asupra păcatului. Prin urmare, puterea de a trăi deasupra
păcatului a venit din înviere. Învierea lui Isus ne‑a adus o
viaţă nouă de neprihănire!
De aceea este obligatoriu să înţelegem că adevărata
mântuire este bazată pe credinţa noastră în moartea, în
îngroparea şi în învierea lui Isus Cristos. Dacă cineva crede în
moartea lui Isus, dar nu crede în înviere, mântuirea lui nu este
completă, deoarece învierea lui Isus este cea care ne‑a dat
viaţa veşnică.
Citim în versetul tematic: „Dacă Îl mărturiseşti deci
cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că
Dumnezeu L‑a înviat din morţi, vei fi mântuit.” Versetul
10 continuă: „Căci prin credinţa din inimă se capătă
neprihănirea. Şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la
mântuire.” Observăm din versetul anterior, două aspecte
care sunt implicate în mântuire: Trebuie să mărturiseşti cu
gura ta că Isus este Domnul vieţii tale şi să crezi că Dumnezeu

L‑a înviat din morţi. Atunci când un om împlineşte acestea
două, el poate apoi declara: „Sunt mântuit,” pentru că astfel,
el a intrat într‑o înnoire a vieţii; o viaţă de neprihănire, cu
putere asupra păcatului.
Dacă niciodată nu ai fost născut din nou, iată ce trebuie
să faci: afirmă domnia lui Isus peste viaţa ta, crezând în inima
ta că El a murit pentru tine şi că Dumnezeu L‑a înviat din morţi
pentru justificarea ta.
Anunţă‑ne dacă ai făcut această rugăciune, trimiţând
un email la adresa info@rhapsodyofrealities.org

RUGĂCIUNE

Mă rog şi astăzi pentru sufletele oamenilor de pretutindeni,
ca inimile lor să fie deschise să primească Evanghelia, pe
măsură ce Cuvântul lui Dumnezeu le este adus prin diverse
mijloace. Vălul să fie luat de pe inimile lor şi să poată
vedea strălucind lumina Evangheliei slavei lui Cristos, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 6:4; Romani 10:9‑10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 11:1‑26 & Numeri 16‑17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 20:17‑23 & Exod 14
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MIERCURI

ÎNFRUMUSEŢEAZĂ-ŢI
DUHUL

O

Moise s‑a pogorât de pe muntele
Sinai, cu cele două table ale mărturiei
în mână. Când se pogora de pe
munte, nu ştia că pielea feţei lui
strălucea, pentru că vorbise cu Domnul
(Exod 34:29).

mul este o fiinţă spirituală, nu doar un trup
fizic. Mulţi, totuşi, pun accentul pe aspectul
lor exterior; ei fac exerciţii riguroase şi ţin diete; unii se
supun chiar şi unor intervenţii chirurgicale pentru a‑şi
menţine sau îmbunătăţi aspectul fizic.
Dar nu te lăsa impresionat de aceste laude pe care
poate că le‑ai primit pentru înfăţişarea ta. Adevărul este
că nu este nicio slavă ca cea a duhului tău! Aceasta ar
trebui să fie visul tău: înfrumuseţarea duhului tău uman!
În 1 Petru 1:23, 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.” Prin
urmare, eşti născut din Cuvântul lui Dumnezeu, iar
contemplarea Cuvântului Său ar trebui să fie o prioritate.
Atunci când studiezi Cuvântul lui Dumnezeu sau primeşti
lucrarea lui printr‑o învăţătură sau predică, acesta
îţi glorifică sau îţi înfrumuseţează duhul. Eşti întărit,
energizat şi abilitat pentru lucrări şi mai mari.
Moise a avut o experienţă consemnată în Exod 34.
El a petrecut aşa mult timp (patruzeci de zile şi patruzeci

de nopţi) cu Dumnezeu pe Muntele Sinai, primind Cele
Zece Porunci. Atunci când El a coborât de pe munte, faţa
lui strălucea de slava lui Dumnezeu, aşa încât ceilalţi nu
se putea uita la el.
Moise a trebuit să poarte un văl pentru a ascunde
slava care emana din el (Exod 34:29‑30). Acesta este
efectul contemplării adânci şi al meditării asupra
Cuvântului lui Dumnezeu. În 2 Corinteni 3:18, Biblia
spune: „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într‑o
oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi
chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”
Cuvântul lui Dumnezeu este locul unde este
slava, iar Noul Testament este mult mai glorios decât
Vechiul Testament. Pe măsură ce primeşti Cuvântul
lui Dumnezeu în timpul tău devoţional sau la slujbele
bisericii, intensitatea slavei în viaţa ta creşte; eşti cuprins,
înfrumuseţat şi învăluit de slava Lui.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău, care face ca
gloria Ta să strălucească cu intensitate mare în viaţa mea şi în
tot ce mă priveşte. Pe măsură ce meditez la Cuvântul credinţei,
am parte de victorie, de sănătate divină şi de binecuvântări!
Viaţa mea este o expresie a harului Tău, a gloriei, a perfecţiunii,
a frumuseţii şi a neprihănirii Tale. Sunt transformat mereu din
slavă în slavă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Timotei 4:15; Ioan 1:14; 2 Timotei 3:15‑16

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 11:27‑12:1‑17 & Numeri 18‑19

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 20:24‑34 & Exod 15
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JOI

ROAGĂ-TE PENTRU DUȘMANII
TĂI... NU ÎMPOTRIVA LOR

Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi
nu împliniţi poftele firii pământeşti
(Galateni 5:16).
neori, unii creştini au tendinţa de a se ruga
astfel: „Orice rău au plănuit duşmanii împotriva
mea, Doamne, dublează‑le! Oricine mă vrea mort, mai
degrabă să moară dintr‑o dată de o moarte subită!” Nu,
aceasta nu este calea corectă de a te ruga în calitate de
creştin; nu atunci când eşti plin de Duhul Sfânt!
Aşa se roagă cei conduşi de dorinţele firii pământeşti, nu
cei conduşi de Duhul Sfânt. Versetul tematic spune: „Umblaţi
cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.”
Dorinţa firii pământeşti este să vadă moartea duşmanilor tăi, în
timp ce dorinţa Duhului Sfânt este mântuirea lor.
Atunci când te rogi împotriva duşmanilor tăi, umbli în
fire; te rogi în fire. Ceea ce Domnul vrea pentru noi este să ne
rugăm în Duhul Sfânt: „Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot
felul de rugăciuni şi cereri…” (Efeseni 6:18). Rămâi în Duhul
Sfânt; nu fi perturbat de ceea ce duşmanul tău poate plănui
împotriva ta.
Isus a spus: „Roagă‑te pentru” şi nu împotriva duşmanilor
tăi: „Dar eu vă spun: «Iubiţi‑i pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi‑i
pe cei ce vă blestemă, faceţi‑le bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi‑vă
pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc»” (Matei 5:44). Poate
te simţi rănit, poate eşti supărat sau chiar mâniat, dar refuză să
urăşti. Eşti prea plin de dragoste pentru a urî sau a blestema
pe cineva. Eşti prea dulce în duhul tău pentru a mai permite

U

amărăciune sau pentru a ţine socoteala greşelilor făcute faţă
de tine.
Nu le acorda atenţie adversarilor tăi, deoarece ei nu
contează. Nu contează cât de mulţi oameni se strâng împotriva
ta, ei nu reprezintă un factor decisiv. Ai fost înviat împreuna cu
Cristos! Mai mare este Cel ce este în tine decât cel ce este în
lume (1 Ioan 4:4). Citeşte cuvintele lui David din Psalmul 27:2:
„Când înaintează cei răi împotriva mea, ca să‑mi mănânce
carnea, tocmai ei – prigonitorii şi vrăjmaşii mei – se clatină
şi cad.”
El nu a avut nevoie să se roage împotriva duşmanilor;
ei pur şi simplu şi‑au ocupat poziţia: s‑au clătinat şi au căzut.
Aceasta este soarta oricăror persoane care spun că sunt
duşmanii tăi. Dacă ei nu se pocăiesc, sunt condamnaţi. Dar
rolul tău este să te rogi pentru ei, sperând că Dumnezeu le va
da pocăinţă pentru cunoaşterea adevărului.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta care a fost
turnată în inima mea prin Duhul Sfânt şi pentru plinătatea
lui Cristos în inima mea. Dragostea Ta se manifestă zilnic
prin mine în gândurile, în cuvintele şi în acţiunile mele.
Trec triumfător prin viaţă, progresând cu paşi de uriaş, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Proverbe 24:17; Luca 6:27‑28; Isaia 54:17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 12:18‑44 & Numeri 20‑21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 21:1‑11 & Exod 16

O TERAPIE CARE FUNCŢIONEAZĂ
Mărturia de vindecare a Soniei

Pe măsură ce partenerii Rapsodiei Realităţilor distribuiau peste
1 miliard de exemplare ale acestui înger mesager în 1004 de
limbi pe tot parcursul anului 2018, cerul sărbătorea mântuirea,
vindecarea şi transformarea multora prin mesajul divin din
devoţional.
Printre beneficiari s‑a numărat şi Sonia, din Italia, care de 30
de ani suferea de anorexie. După fiecare masă ea vomita ce
mânca, ceea ce o făcuse periculos de slabă. În toţi aceşti ani
urmase tot soiul de terapii cum ar fi psihanaliză freudiană şi
tranzacţională, biodanza, meditaţie orientală, Chi Kung şi multe
altele care nu ofereau decât remedii palide şi temporare. În cele
din urmă, văzând că nu există leac, s‑a resemnat să trăiască aşa
tot restul vieţii.
Prima ei întâlnire cu Rapsodia Realităţilor s‑a produs prin
intermediul fiului ei mai mic, care primise un exemplar de la un
prieten în parc. Atunci când a citit‑o mesajul i‑a captat imediat
atenţia. În toţi anii ei de terapie ea nu auzise niciodată cuvinte
asemenea celor din devoţional. Erau cuvinte pline de putere
care îi dădeau pace. A continuat să studieze şi după câteva luni a
primit Duhul Sfânt. Acesta a fost sfârşitul chinului ei.
CELEBRAREA CONTINUĂ!
Celebrarea continuă şi anul acesta. Asumă‑ţi rolul de partener
participând la răspândirea influenţei Cuvântului lui Dumnezeu
în vecinătatea ta, în oraşul tău şi în naţiunea ta.
Pentru mai multe informaţii te rugăm să apelezi numărul de
telefon: +234 808 585 2965,
sau să trimiţi un email pe adresa: info@rhapsodyofrealities.org

PARTICIPĂ la
Sesiunea de toamnă
a Școlii de Vindecare
din Johannesburg
Africa de Sud

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Cu Pastorul Chris

Martie-Aprilie 2019 PLAN DE CITIRE A

BIBLIEI ÎN DOI ANI

L

ucrarea de vindecare a omului lui
Dumnezeu, Pastorul Chris, le oferă
oportunitatea multor oameni din lumea întreagă
să li se împărtăşească puterea vindecătoare a lui
Dumnezeu!
NOTE
Sesiunea de toamnă a Școlii de Vindecare
din 2019 este programată să aibă loc în lunile
martie-aprilie, în Johannesburg, Africa de Sud. Și
de această dată, mulţi oameni vor avea parte de
restaurarea sănătăţii lor în prezenţa Duhului Sfânt
care va declanșa o revărsare de minuni de vindecare!
Această sesiune va fi un nou prilej de
demonstrare a iubirii lui Dumnezeu care Își manifestă
puterea spre binele copiilor Săi.
Pentru a participa la Sesiunea de toamnă
2019 a Școlii de Vindecare din Johannesburg, Africa
de Sud, înregistrează-te printr-un email la adresa:
application@healing-school.org, sau de pe dispozitivul
tău mobil pe site-ul www.enterthehealingschool.
mobi.
Pentru mai multe informaţii, accesează
site-ul www.enterthehealingschool.org.

STUDIU SUPLIMENTAR
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VINERI

APĂRĂ CAUZA
LUI ISUS

Căci Domnul este Judecătorul nostru,
Domnul este Legiuitorul nostru, Domnul
este Împăratul nostru: El ne mântuieşte!
(Isaia 33:22).
Biblia spune că Isus a fost pus „mai presus de
orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de
orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi
nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor” (Efeseni
1:21). De aceea, indiferent de poziţia ocupată de cineva
în societate – fie preşedinte, prim‑ministru, director
general, preşedinte al unui complet de judecată etc.,
Isus este deasupra oricăror stăpâniri şi dregătorii. Dar ce
înseamnă aceasta pentru Biserică?
Adu‑ţi aminte, El este Capul, iar Biserica este Trupul
Său; El şi Biserică sunt una; avem acelaşi nume. Aşadar,
în uniune cu El, Biserica este deasupra şi are un cuvânt
de spus în orice guvern din lumea aceasta. De aceea, toţi
cei care spun că Biserica este neajutorată, cerşetoare,
neputincioasă, ar trebui să se mai gândească o dată.
Reciteşte versetul tematic: „Căci Domnul este Judecătorul
nostru (aceasta este puterea judecătorească), Domnul
este Legiuitorul nostru (aceasta este puterea legislativă),
Domnul este Împăratul nostru (aceasta este puterea
executivă).…”
Cristos şi Biserica au un cuvânt de spus în dreptul
oricărei forme de guvernământ. El este Judecătorul,
Legiuitorul, şi Regele! Gândeşte‑te la aceasta, şi apără

cauza lui Cristos şi a Bisericii peste tot, indiferent de
opoziţie. Dacă tu aperi cauza Lui şi El te va apăra pe tine.
Isus a zis: „Toată puterea Mi‑a fost dată în cer şi
pe pământ” (Matei 28:18). Apoi, în baza acestei puteri şi
autorităţi, El a zis: „Duceţi‑vă şi faceţi ucenici din toate
neamurile...” (Matei 28:18‑19). Ţara ta nu este o excepţie
– tu ai autoritate în Numele Lui. Citeşte şi ce a spus El în
Matei 28:20: „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârşitul veacului. Amin.”
Refuză să te laşi intimidat de vreo lege sau de vreo
regulă îndreptată împotriva Evangheliei; continuă să‑L
slujeşti pe Domnul cu credincioşie. Dar controlează şi
influenţează guvernul şi liderii acestuia prin rugăciunile
tale şi prin exercitarea autorităţii spirituale în Numele lui
Isus Cristos.

PROCLAMAŢIE

Domnul este mântuirea mea; voi fi plin de încredere şi nu
mă voi teme, pentru că El este tăria mea, cântecul meu
şi adăpostul meu. Evanghelia prosperă în şi prin mine,
penetrând inimile oamenilor, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Filipeni 2:9‑11; Ieremia 1:10‑12; 1 Corinteni 15:58

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 13:1‑37 & Numeri 22‑23

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 21:12‑17 & Exod 17
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SÂMBĂTĂ

„FOCUL CURĂŢIRII”

F

Cât despre mine, eu vă botez cu apă,
spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine,
este mai puternic decât mine, şi eu nu
sunt vrednic să‑I duc încălţămintea. El
vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc
(Matei 3:11).

ocul este foarte important în Scriptură. În unele
locuri este folosit pentru a simboliza Duhul lui
Dumnezeu şi caracterul în care El funcţiona sau prin care
Se manifesta. Când Dumnezeu i S‑a arătat lui Moise, a
făcut‑o printr‑un rug aprins (Exod 3:3‑5). La pogorârea
Duhului Sfânt din Faptele apostolilor 2:1‑4, după cum
le promisese Isus ucenicilor Săi, Biblia consemnează că
nişte limbi ca de foc s‑au aşezat deasupra lor, iar ei au
fost umpluţi cu Duhul Sfânt. Citim apoi cuvintele lui Ioan
Botezătorul din versetul nostru tematic, unde vorbeşte
despre botezul cu Duhul Sfânt şi cu foc. Mulţi au înţeles
greşit declaraţia lui Ioan înţelegând puterea Duhului Sfânt
şi focul Duhului Sfânt ca fiind sinonime; dar nu sunt. Când
Ioan Botezătorul a spus că Isus va boteza cu Duhul Sfânt
şi cu foc, acel „foc” însemna judecată.
Focul Duhului Sfânt curăţă; este numit „Focul judecăţii”
sau „Focul ispăşirii.” Biblia spune: „Acela Îşi are lopata în
mână, Îşi va curăţi cu desăvârşire aria şi Îşi va strânge grâul
în grânar, dar pleava o va arde într‑un foc care nu se stinge”
(Matei 3:12). Aceasta este judecată! Observă acelaşi lucru în
Maleahi 3:2‑3: „Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui?

Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi
ca focul topitorului şi ca leşia înălbitorului. El va şedea, va
topi şi va curăţi argintul; îi va curăţi pe fiii lui Levi, îi va lămuri
cum se lămureşte aurul şi argintul şi Îi vor aduce Domnului
daruri neprihănite.”
Aşadar focul Duhului Sfânt este focul curăţirii; ia
lucrurile murdare din viaţa ta; le arde, ca să nu mai existe în
tine impurităţi; acel foc te purifică, dând la o parte lucrurile
care nu sunt din Dumnezeu. Prin urmare, eşti sfinţit pentru
ca Domnul să te poată folosi; eşti vasul Lui de cinste, ca să‑I
aduci glorie, şi să stabileşti voia Lui pe acest pământ. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Sunt spălat, sfinţit, justificat, în Numele Domnului Isus
Cristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru! Nu există
impurităţi în mine, pentru că focul Duhului Sfânt îmi curăţă
inima de toată necurăţia. Am devenit emanaţia gloriei lui
Dumnezeu şi expresia neprihănirii Lui. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Isaia 4:3‑4; 1 Petru 1:7; 2 Timotei 2:19‑21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 14:1-26 & Numeri 24-26

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 21:18-32 & Exod 18
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DUMINICĂ

EL ÎȘI DOREȘTE OFRANDELE TALE,
NU DONAŢIILE TALE
Pentru că pe muntele Meu cel sfânt, pe
muntele înălţimii lui Israel, spune Domnul
DUMNEZEU, acolo îmi va servi toată
casa lui Israel, cu toţii în ţară; acolo îi
voi accepta şi acolo voi cere ofrandele
voastre şi primele roade ale darurilor
voastre, cu toate lucrurile voastre sfinte
(Ezechiel 20:40, versiunea Fidela).

E

xistă o diferenţă între donaţie şi ofrandă.
Ofranda este ceea ce Îi oferi Domnului; este
un dar sfânt, o conexiune între tine şi Tatăl Ceresc, fiind
diferită de donaţie. Există diverse moduri de a face
donaţii; putem dona organizaţiilor caritabile, ONG‑urilor,
însă când vine vorba de a‑I da ceva lui Dumnezeu, nu este
o donaţie; ceea ce Îi oferi Domnului sunt ofrande, daruri
sfinţite în inima ta şi aduse înaintea Lui cu reverenţă.
Modul în care aduci jertfa este important,
deoarece determină răspunsul Lui Dumnezeu la darul
tău. Dacă darul tău este o donaţie, atunci vei primi
răsplata unei donaţii. Nu Îi faci donaţii lui Dumnezeu; Îi
aduci o jertfă lui Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeu.
Ofranda ta este o dovadă a faptului că tu Îl recunoşti şi Îl
onorezi pe El ca fiind Dumnezeu, nu un simplu om.
Câteodată, biserica are nevoie de donaţii şi de
contribuţii. Acestea pot fi pentru un proiect al bisericii şi
ar trebui tratate ca atare. În orice caz, zeciuiala şi darurile
tale de bunăvoie, precum seminţele pe care le depui

sau primele roade etc., nu sunt donaţii sau contribuţii,
ci ofrande pentru Domnul. Aminteşte‑ţi că trebuie să I
te închini Domnului după cum Ţi‑a poruncit. Cuvântul lui
Dumnezeu ne învaţă că există binecuvântări conectate
la ofrande. Însă şi donaţiile şi contribuţiile au şi ele
binecuvântările aferente acelui nivel.
De exemplu, dacă faci o binefacere, dacă îi ceva
unui sărac, aceasta nu reprezintă o ofrandă, ci un
împrumut dat lui Dumnezeu (Proverbe 19:17); acest gest
este binecuvântat. În schimb, darurile aduse Domnului
sunt cu totul altceva. Este foarte important să înţelegi
acest lucru, deoarece atunci când vrei să obţii rezultate
maxime de la Dumnezeu, trebuie să împlineşti ce spune
El în felul în care spune El.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată ceresc, mă închin înaintea Ta cu dărnicia mea
şi cu ofrandele mele. Declar că eu cresc mereu în harul de
a dărui şi abund în înţelepciune şi în discernământ. Prin
angajamentul meu, Evanghelia înaintează cu repeziciune
şi viaţa multora este schimbată, spre lauda şi gloria
Numelui Tău. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 9:7‑8; 2 Tesaloniceni 1:3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 14:27‑52 & Numeri 27‑28

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 21:33‑46 & Exod 19
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LUNI

NU TE ÎNGRIJORA DE NIMIC
Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în
orice lucru, aduceţi cererile voastre
la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin
rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri...
(Filipeni 4:6‑7).

D

acă ai afla că Dumnezeu te‑a binecuvântat din
plin şi că ai deja toate resursele de care vei
avea vreodată nevoie, cum ai trăi fiecare zi din viaţa ta?
Te‑ai mai îngrijora cu privire la vreun lucru? Sunt sigur că
nu. Adică să ai tot ce îţi trebuie şi să te şi poţi bucura de
binecuvântările pe care ţi le‑a lăsat Dumnezeu; atunci
nu te‑ai mai frământa cu privire la nimic!
Dar ştii că exact aşa ar trebui să trăieşti fiecare zi
din viaţa ta? Nu trebuie să te îngrijorezi de nimic, pentru
că, într‑adevăr, Dumnezeu te‑a binecuvântat deja
pe deplin şi ţi‑a dat toate resursele spirituale şi fizice
necesare pentru a trăi o viaţă evlavioasă, victorioasă
(2 Petru 1:3). Cei care nu conştientizează acest lucru,
trăiesc înconjuraţi de nelinişte şi de griji.
În Matei 6:25, Domnul Isus a spus: „De aceea vă
spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu‑vă
ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru,
gândindu‑vă cu ce vă veţi îmbrăca...” Aceasta este
reţeta pentru o viaţă liniştită. Citeşte cuvintele Lui din
Matei 6:32 şi continuarea pe acelaşi subiect: „... Tatăl
vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.” Cât de
frumos!

Dumnezeu îţi cunoaşte nevoile încă dinainte de a
te fi născut şi, în dragostea Lui, ţi le‑a pus la dispoziţie
în Cristos cu mult înainte ca tu să fi avut conştiinţa sau
credinţa de a‑I cere ceva. El spune în 1 Corinteni 3:21:
„... toate lucrurile sunt ale voastre.” Nu este de mirare
că David afirma cu atât de multă încredere: „Domnul
este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic” (Psalmul
23:1).
Refuză să te îngrijorezi şi dezvoltă această
mentalitate zilnic, în mod deliberat. Ai încredere în
Domnul şi în tot ce a făcut El posibil pentru tine prin
Cristos. În loc să te îngrijorezi, ceea ce oricum nu
schimbă nimic, alege să Îi mulţumeşti şi să aduci la
cunoştinţa Lui rugăciunile şi petiţiile tale.
Alege să trăieşti viaţa de binecuvântări care
ţi‑a fost dăruită în Cristos şi respinge îngrijorarea
şi neliniştea. Vei fi uimit câte uşi ţi se vor deschide;
binecuvântările lui Dumnezeu vor începe să opereze în
viaţa ta fără nici o reţinere. Lăudat să fie Domnul în veci
de veci!

PROCLAMAŢIE

Am tot ce priveşte viaţa şi evlavia; toate lucrurile sunt
ale mele. Mintea mea este aţintită asupra Domnului
şi a Cuvântului Său; prin urmare, binecuvântările lui
Dumnezeu în Cristos operează în viaţa mea fără reţinere.
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Petru 5:6‑7; 2 Petru 1:1‑4; Matei 6:31‑34

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 14:53‑72 & Numeri 29‑31

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 22:1‑14 & Exod 20
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MARȚI

UMBLĂ ÎN LUMINA
LUI DUMNEZEU

M

Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi
nu împliniţi poftele firii pământeşti
(Galateni 5:16).

ulţi creştini încă se luptă cu firea pământească
pentru că nu trăiesc Cuvântul lui Dumnezeu
(Iacov 1:22). În versetul tematic, Cuvântul lui Dumnezeu
spune clar: umblă în Duhul Sfânt şi nu vei împlini dorinţele
sau poftele firii pământeşti.
Mulţi au încercat în zadar să îşi răstignească firea.
Dumnezeu nu ne‑a cerut niciodată să ne răstignim firea,
pentru că aceasta a fost deja răstignită; s‑a întâmplat în
momentul în care ai fost născut din nou. În Galateni 5:24
este scris: „Cei ce sunt ai lui Cristos Isus şi‑au răstignit
firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.”
Aşadar, dacă încă te mai lupţi cu firea, trebuie pur şi
simplu să te opreşti şi să urmezi Cuvântul lui Dumnezeu;
umblă în concordanţă cu viaţa şi cu natura lui Dumnezeu
din duhul tău. În 1 Ioan 1:7, Biblia ne spune să umblăm în
lumină, după cum El (Dumnezeu) este în lumină; cu alte
cuvinte, umblă în lumina proviziilor pe care Dumnezeu
ţi le‑a pus la dispoziţie în Cristos şi ţi le‑a descoperit în
Cuvântul Său.
De exemplu, în Romani 6:14 citim: „Căci păcatul
nu va mai stăpâni asupra voastră...”; aşadar, dacă te
lupţi cu obiceiuri păcătoase, nu intra în panică! Foloseşte
Cuvântul lui Dumnezeu. Declară: „Eu sunt neprihănirea
lui Dumnezeu în Isus Cristos; păcatul nu are nicio putere

asupra mea. Refuz să mă las legat de jugul celui rău. Mă
opun acestui obicei în Numele lui Isus!” Declară acest
lucru şi începe să umbli în lumină, iar păcatul nu va
domni niciodată asupra ta. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai luminat să merg pe
cărarea vieţii prin Cuvântul Tău; Cuvântul Tău este plin de
lumină şi de glorie. Umblu în lumina neprihănirii mele,
exercitând stăpânirea pe care mi‑ai dat‑o asupra celui
rău, asupra păcatului şi a firii pământeşti cu toate poftele
ei. Am biruit lumea, şi trăiesc triumfător în fiecare zi, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 12:1; Romani 6:14‑18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 15:1‑20 & Numeri 32‑33

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 22:15‑22 & Exod 21
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MIERCURI

ÎNDRĂZNEȘTE SĂ CREZI
Isus a răspuns: „Tu zici: «Dacă
poţi!»... Toate lucrurile îi sunt
cu putinţă celui ce crede!”
(Marcu 9:23).

Î

n zilele noastre, mulţi se ostenesc să trăiască de
pe o zi pe alta. Dar Cuvântul lui Dumnezeu spune
că tu eşti moştenitor al lui Dumnezeu şi comoştenitor cu
Cristos. Ai o moştenire în Cristos, care deţine lumea cu
tot ce este pe ea.
Eşti sămânţa lui Avraam; bunăstarea ta este în
Cristos; acesta este un lucru stabilit. Biblia spune: „Al
Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi
cei ce o locuiesc!”(Psalmul 24:1). Lumea îţi aparţine;
îndrăzneşte să crezi. Citim aceasta în versetul tematic;
dacă poţi crede acest lucru, se va manifesta în viaţa ta.
Biblia spune despre Avraam că „el nu s‑a îndoit
de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit
prin credinţa lui, I‑a dat slavă lui Dumnezeu” (Romani
4:20). De unde a venit bogăţia lui? Scriptura spune că
Dumnezeu l‑a binecuvântat: „Voi face din tine un neam
mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi
vei fi o binecuvântare. Îi voi binecuvânta pe cei ce te vor
binecuvânta şi îi voi blestema pe cei ce te vor blestema
şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în
tine” (Geneza 12:2‑3). Citeşte şi Geneza 13:2, Geneza
24:5, Galateni 3:9.

Crede acest lucru şi toate adevărurile Cuvântului
lui Dumnezeu legate de moştenirea ta în Cristos. Crede
că Dumnezeu este cine spune că este, că ţi‑a dat ce
ţi‑a spus că ţi‑a dat, şi crede că ai ce a spus El că ai.
Înarmează‑te cu această conştientizare şi îţi vei trăi
zilele în bunăstare, şi anii în abundenţă.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi încredinţez viaţa mea, ştiind că orice
Îţi încredinţat Ţie, dăinuieşte în veci. Sunt păzit de
decadenţele din lume, iar bunăstarea mea este veşnică.
Umblu în binecuvântările Tale şi în conştientizarea
neprihănirii mele, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Romani 4:3; Galateni 3:6; 2 Corinteni 4:13

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 15:21‑47 & Numeri 34‑36

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 22:23‑33 & Exod 22
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JOI

MOMENTUL CREDINŢEI
Căci Dumnezeu este Acela care
lucrează în voi, şi vă dă, după
plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea
(Filipeni 2:13).

Î

n Iuda 1:20, citim ceva uimitor: „Dar voi,
preaiubiţilor, zidiţi‑vă suﬂeteşte pe credinţa
voastră preasfântă, rugaţi‑vă prin Duhul Sfânt.” Verbul „a
zidi,” aşa cum este folosit de apostolul Iuda nu înseamnă
să construieşti ceva nou sau să porneşti de la temelie, ci
provine din grecescul „epoikodomeo,” care înseamnă a
zidi pe ceva, a zidi pornind de la o fundaţie deja existentă.
Biblia ne spune că Dumnezeu i‑a dat fiecărui om
o măsură de credinţă (Romani 12:3); credinţa oferită de
Dumnezeu este fundaţia de care ai nevoie pentru a zidi o
viaţă plină de bunăstare, de victorie, de sănătate divină şi
de glorie.
Adesea, când auzi Cuvântul lui Dumnezeu, credinţa
ta creşte şi te inspiră să faci anumite lucruri. Acesta este
momentul tău de credinţă; este timpul pentru a acţiona.
Orice întârziere îţi poate diminua sau risipi credinţa,
deoarece ea provine din Cuvântul Domnului pe care l‑ai
auzit. Atunci când credinţa se manifestă astfel trebuie să
acţionezi, după care să continui să îţi alimentezi credinţa
pentru a o păstra puternică.
Versetul tematic spune că Dumnezeu este Cel
care lucrează în tine să îţi dea, după plăcerea Lui, atât
voinţa cât şi înfăptuirea. De fiecare dată când te‑ai simţi

inspirat şi te‑ai gândit să faci ceva pentru Domnul sau
pentru Evanghelie, Dumnezeu era Cel care acţiona în
tine. Însă odată ce parcurgi paşii respectivi, nu îţi lăsa
credinţa să scadă, ci zideşte pe ea, pentru că mai ai
multe de făcut; menţine‑ţi credinţa activă. Aceasta
este greşeala multora: ei nu realizează că trebuie să îşi
zidească permanent credinţa, aşa că şovăie şi se clatină
în faţa Cuvântului Lui Dumnezeu din cauza necredinţei lor.
Atunci când auzi Cuvântul lui Dumnezeu şi credinţa ta
se înflăcărează, acţionează imediat; nu renunţa la viziunea
ta şi nu lăsa nimic să te oprească. Dacă asculţi o învăţătură
care te îndeamnă să dăruieşti atunci, iar credinţa ta este
înflăcărată pentru dăruire, nu ezita, ci acţionează fără
întârziere; fructifică acel moment de credinţă şi împlineşte
ce spune Cuvântul lui Dumnezeu.
Nu lăsa niciodată să scadă zelul credinţei tale.
Menţine‑ţi credinţa aprinsă; hrăneşte‑o şi zideşte‑o cu
Cuvântul lui Dumnezeu. Nu găzdui gânduri negative
care generează îndoieli şi îţi întârzie binecuvântarea din
împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Îţi găseşti plăcerea în
bunăstarea mea. Îţi mulţumesc pentru binecuvântările
Tale pe care le primesc şi de care mă bucur şi astăzi.
Îţi mulţumesc că mi‑ai arătat cheia pentru o viată
triumfătoare de credinţă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Romani 10:17; Iacov 1:22‑25; Evrei 11:1

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Marcu 16:1‑20 & Deuteronom 1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 22:34‑46 & Exod 23

CELEBREAZĂ PAȘTELE CU
5 MILIOANE DE
PACHETE DE MÂNCARE

FIESTA
DE PAȘTE

INNERCITY MISSION
FOR

CHILDREN

BANCA DE MÂNCARE

De fiecare Paște, Misiunea urbană pentru copii
„InnerCity Mission for Children” organizează o
sărbătoare specială pentru copiii defavorizaţi intitulată
„Fiesta de Paște.” Aceasta este o oportunitate specială
de a împărtăși dragostea lui Dumnezeu și de a celebra
practic cu copiii binecuvântările primite prin moartea,
îngroparea și învierea lui Isus Cristos.
În acest an, partenerii misiunii noastre sunt hotărâţi
să ridice nivelul de exprimare a iubirii Tatălui ceresc
faţă de copiii defavorizaţi din cartierele mărginașe ale
orașelor, prin organizarea Fiestei de Paște în și mai
multe comunităţi distribuind 5 milioane de pachete
de mâncare!
Pentru a participa la această iniţiativă transformatoare
sau pentru a organiza evenimente similare de Paște în
orașul tău sau în ţara ta, te rugăm să accesezi site-ul:
www.theinnercitymission.org
sau să suni la numărul de telefon +234.812.344.52.40
sau să ne scrii un email pe adresa:
info@theinnercitymission.org
Nu uita, fiecare copil este copilul tău!

N O T E

NOTE
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VINERI

MOTIVAT DE
ADEVĂRUL EVANGHELIEI

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

P

rimul lucru care ar trebui să te motiveze
în predicarea Evangheliei lui Isus Cristos
este adevărul Evangheliei. Evanghelia nu este vreo
presupunere sau vreun basm. Petru a spus: „... nu
întemeindu‑ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite”;
această Evanghelie este adevărată.
În al doilea rând, conţinutul Evangheliei este de‑a
dreptul fascinant. Spune că Isus Cristos a venit în această
lume pentru a mântui păcătoşii şi că El a fost şi este cu
adevărat Fiul lui Dumnezeu – Dumnezeu întrupat. Iar El
a fost crucificat şi a murit pentru noi. A fost îngropat,
iar Dumnezeu L‑a înviat din morţi; El trăieşte şi astăzi,
iar moartea Lui pe cruce a fost o jertfă pentru păcatele
întregii omeniri.
Când Isus a murit, am murit şi noi împreună cu El;
când El a fost îngropat, am fost îngropaţi şi noi împreună
cu El; când Dumnezeu L‑a înviat, am înviat şi noi împreună
cu El şi, pentru că El trăieşte, trăim şi noi (Romani 6:4).
Aleluia! Acestea sunt convingerile noastre cu privire la
Cristos şi la Evanghelie! În 2 Corinteni 5:21 Biblia spune:
„Pe Cel ce n‑a cunoscut niciun păcat, El L‑a făcut păcat

pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în
El.”
Gândeşte‑te la acest lucru: Cel ce nu a cunoscut
niciun păcat a fost făcut păcat pentru noi, pentru ca noi
să fim făcuţi neprihănirea lui Dumnezeu în El; aşa că dacă
înainte eram morţi în păcatele noastre, acum trăim în El!
Ce mesaj extraordinar! Nu mai există nimic asemănător
în lume; este cea mai măreaţă poveste adevărată spusă
vreodată şi cea mai bună ştire a tuturor timpurilor!
Gândeşte‑te că aceasta este Evanghelia pe care
Avraam, Isaac, Iacov şi ceilalţi patriarhi ai credinţei au
aşteptat‑o şi despre care au profeţit! Când te gândeşti
că aceasta este Evanghelia pe care noi am primit‑o cu
braţele deschise şi care a devenit atât de reală pentru
duhul nostru, este de‑a dreptul copleşitor. Este un cântec
fără sfârşit, un râu nesfârşit de bucurie.
Când te gândeşti la Isus, la semnificaţia Evangheliei
şi la tot ce a făcut El pentru tine, ar trebui să fii motivat
să predici mesajul mai mult ca oricând. Refuză să taci;
împărtăşeşte‑l tuturor!

PROCLAMAŢIE

Sunt motivat de adevărul Evangheliei să o propovăduiesc
peste tot în lume. Zelul lui Dumnezeu mă face să proclam
libertatea captivilor şi să întorc oameni din întuneric la
lumină, de sub puterea diavolului la Dumnezeu. Domnul
însuşi lucrează în mine şi îmi dă, după plăcerea Lui voinţa
şi înfăptuirea ca să Îi fiu plăcut în toate lucrurile. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 1:16; 1 Corinteni 9:16‑23

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 1:1‑25 & Deuteronom 3‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 23:1‑12 & Exod 24
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SÂMBĂTĂ

ODIHNĂ ABSOLUTĂ
ÎN CRISTOS

Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat
pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine
intră în odihna Lui se odihneşte şi el de
lucrările lui, cum S‑a odihnit Dumnezeu de
lucrările Sale. Să ne grăbim dar să intrăm
în odihna aceasta, pentru ca nimeni să
nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare
(Evrei 4:9‑11).

V

iaţa pe care ţi‑a dat‑o Cristos este una de pace
şi de odihnă absolută. Indiferent cât de rele ar
fi lucrurile sau provocările cu care te confrunţi, victoria ta
este garantată; tu eşti una cu Cristos şi pentru că te afli în
uniune cu El, tu nu poţi fi dezavantajat niciodată; tu eşti
biruitor în orice lucru, întotdeauna; eşti neclintit.
Un compozitor creştin a scris următoarele cuvinte:
„El nu ne‑a spus că vom avea parte doar de soare, nici că
vom fi feriţi de ploaie, însă ne‑a promis că vom avea o
inimă plină de cântec.” Cu alte cuvinte, indiferent ce vine
în calea ta, tu eşti un învingător. Unii oameni nu ştiu ce se
va întâmpla cu viaţa lor şi trăiesc în nesiguranţă. Însă în
Cristos noi avem siguranţă.
În Romani 8:35‑37 Biblia spune: „Cine ne va
despărţi pe noi de dragostea lui Cristos? Necazul, sau
strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa
de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? După cum
este scris: «Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua;
suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.»” Refuză să te laşi

stresat de vreun lucru deoarece tu te afli în odihna lui
Dumnezeu şi nu mai eşti supus provocărilor vieţii. Biblia
spune: „... Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihneşte
şi el de lucrările lui, cum S‑a odihnit Dumnezeu de
lucrările Sale...” (Evrei 4:10).
Nu lăsă nici o persoană şi nici o circumstanţă să îţi
tulbure viaţa pe care ai fost chemat să o trăieşti, o viaţă de
odihnă absolută în Cristos, o viaţă de pace cu bunăstare.
Şi nu uita că singurul mod prin care poţi rămâne ancorat
în această viaţă glorioasă este să trăieşti prin credinţa în
Cuvântul lui Dumnezeu; împlineşte Cuvântul Lui în tot ce
faci. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta nemăsurată
pentru mine. Tu Ţi‑ai isprăvit lucrarea încă de la întemeierea
lumii şi m‑ai chemat în odihna Ta. Acum sunt în odihna Ta,
trăind în pace şi în bunăstare. Nu mă las stresat de niciun
lucru, ci mă bucur de viaţa mea triumfătoare în Cristos, în
Numele lui Isus. Amin.

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 1:26‑56 & Deuteronom 5‑7

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 23:13‑22 & Exod 25
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DUMINICĂ

TRĂIREA PRIN
CREDINŢA LUI

C

Sunt crucificat împreună cu Cristos
totuşi trăiesc, dar nu eu, ci Cristos
trăieşte în mine; şi viaţa pe care o trăiesc
acum în carne, o trăiesc prin credinţa
Fiului lui Dumnezeu, care m‑a iubit
şi s‑a dat pe sine însuşi pentru mine
(Galateni 2:20, versiunea Fidela).

ând Isus a murit pe cruce, El a ştiut că dacă vom
auzi despre dragostea Lui, vom crede şi vom
deveni una cu El. El a avut credinţă în lucrarea Lui, şi în
jertfa Sa ispăşitoare în locul nostru. El a avut încredere
că noi vom deveni tot ceea ce a făcut posibil ca noi să
devenim prin moartea, îngroparea şi învierea Lui. Aceasta
este credinţa Fiului lui Dumnezeu prin care ar trebui să
trăim.
Gândeşte‑te la următorul lucru: imaginează‑ţi că
ai un fiu care urmează să dea un examen de absolvire.
Pentru examen a trebuit să plăteşti o taxă, însă eşti
pregătit să mizezi totul pe el. Aşadar, îi spui: „Fiule, toţi
banii pe care îi avem acum îi voi da ca tu să dai acest
examen, însă banii nu înseamnă nimic, deoarece noi
avem încredere că tu vei trece examenul cu succes şi,
prin urmare, viaţa noastră se va schimba.”
Acum, fiul tău înţelege că întreaga familie îşi pune
speranţa în el; ştie că trebuie să treacă examenul, nu îşi
poate permite să îşi dezamăgească familia. Aşadar, va
acţiona pe baza credinţei pe care tu o ai în el; aceasta îl

va motiva. Poate că prietenii lui vor merge la petreceri,
însă el se va comporta diferit deoarece ştie că ai investit
totul în el şi vrea să justifice credinţa ta în el.
Acest caz se aseamănă versetului din Galateni
2:20: viaţa pe care o trăim acum o trăim prin credinţa
Fiului lui Dumnezeu care ne‑a iubit şi care a renunţat
la tot pentru noi; noi nu putem eşua şi nu Îl putem
dezamăgi. Acesta este motivul pentru care trebuie să
duci o viaţă diferită de cei din jur, să Îl faci pe El centrul
vieţii şi al afecţiunii tale şi să te concentrezi asupra Lui şi
a lucrurilor de sus, nu a celor de pe pământ sau asupra
firii. Hotărăşte‑te să umbli şi să manifeşti binecuvântările
depline ale Evangheliei care sunt ale tale în Isus Cristos.
Trăieşte visul Lui; împlineşte aşteptările Lui; trăieşte prin
credinţa Fiului lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Am fost răstignit împreună cu Cristos, şi trăiesc; dar nu
mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine, şi viaţa pe care
o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credinţa Fiului lui
Dumnezeu, care m‑a iubit, şi care S‑a dat pe Sine pentru
mine! Viaţa mea este pe veci pentru slava Sa! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Coloseni 3:1-3; Matei 6:33; 1 Ioan 2:15-17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 1:57-80 & Deuteronom 8-10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 23:23‑39 & Exod 26
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LUNI

TU ÎL REPREZINŢI
PE EL

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

V

ersetul tematic este foarte instructiv; spune:
„orice”; cu alte cuvinte, orice faci, cu cuvântul
sau cu fapta, ar trebui făcut în Numele Domnului Isus
Cristos. De ce? Deoarece tu eşti în El; eşti născut din El. El
a spus: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele...” (Ioan 15:5).
Şi în 1 Corinteni 6:17 Biblia spune: „Dar cine se lipeşte
de Domnul este un singur duh cu El.” Noi suntem într‑o
uniune inseparabilă cu El. Comportamentul, modul tău de
viaţă şi caracterul tău ar trebui să Îl reflecte întotdeauna
pe El, deoarece tu eşti imaginea Lui; tu Îl reprezinţi pe El.
Tot ce spui şi faci trebuie să Îl reprezinte pe Cristos.
Isus a spus că cine L‑a văzut pe El L‑a văzut pe Tatăl
deoarece El era reprezentarea Tatălui; El era oglindirea
slavei Tatălui, întipărirea Fiinţei Lui (Evrei 1:3). Astăzi,
viaţa ta pe pământ şi tot ceea ce faci este reprezentarea
lui Isus; tu funcţionezi în Numele Lui.
Prin urmare, trăieşte şi vorbeşte ca un fiu de
Dumnezeu. Conştientizarea faptului că tu eşti din
Dumnezeu îţi schimbă caracterul. Citeşte din nou versetul
tematic: spune să exişti, să vorbeşti şi să îţi trăieşti viaţa
în Numele Domnului Isus! Gândeşte‑te la următorul
lucru: câte remarci răutăcioase poţi face în Numele Lui?
Niciuna! Când vorbeşti şi acţionezi în Numele lui Isus,

excelenţa este rezultatul. El va fi auzit în vorbirea ta şi
văzut în acţiunile tale.
Trăieşte fiecare zi conştientizând că eşti un
reprezentant al lui Isus Cristos pe pământ; nu înceta
niciodată să îţi asumi identitatea în El. Indiferent de locul
în care te afli, păstrează‑ţi caracterul de creştin. Oriunde
te‑ai afla, fie că eşti la biserică, acasă, la serviciu, la piaţă,
modul tău de comunicare şi acţiunile tale ar trebui să fie
aceleaşi – pline de har, de bunătate şi de excelenţă – în
Numele Domnului.

PROCLAMAŢIE

Sunt un ambasador, un reprezentant conştient al lui Isus
Cristos, trăind în Numele Lui! Comunicarea şi acţiunile
mele descriu corespunzător uniunea mea cu Domnul. Şi
pe măsură ce Cuvântul Său pătrunde în duhul meu, sunt
transformat în acelaşi chip cu al Lui, din slavă în slavă, prin
Duhul Domnului. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Efeseni 5:1‑2; Matei 5:48; Coloseni 1:27‑28

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 2:1‑20 & Deuteronom 11‑12

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 24:1‑11 & Exod 27
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MARȚI

RESPINGE DISTRAGERILE

I

Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din
lume. Dacă iubeşte cineva lumea,
dragostea Tatălui nu este în El
(1 Ioan 2:15).

sus Cristos te‑a înzestrat deja cu tot ce ai nevoie
pentru a avea o viaţă prosperă şi triumfătoare.
Prin urmare, nu există niciun motiv pentru care să te laşi
distras sau să pierzi din vedere chemarea Lui pentru viaţa
ta.
Există o mulţime de distrageri care îţi pot diminua
pasiunea şi te pot împiedica să devii tot ce a pregătit
Dumnezeu mai dinainte pentru tine. Acestea pot fi
diferite nevoi – lucruri pe care le doreşti sau pe care vrei
să le realizezi, indiferent dacă reuşeşti sau nu. Distragerile
pot veni şi din partea oamenilor – a rudelor, a părinţilor, a
prietenilor – acestea încearcă să îţi distragă atenţia de la
chemarea lui Dumnezeu pentru viaţa ta.
Cu toate acestea, indiferent cum s‑ar manifesta
distragerile, refuză să le accepţi în viaţa ta. Trebuie să
înţelegi că în calitate de creştin, în special atunci când
viaţa ta schimbă lumea prin puterea Evangheliei, te vei
confrunta cu diferite forme de persecuţie – nu ar trebui să
fii deloc surprins că există oameni care ţi se vor împotrivi
sau care te vor urî de‑a dreptul. Isus a zis: „Dacă M‑au
prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni...” (Ioan 15:20).
Dar ce crezi? Nu contează cine este împotriva ta. Tu eşti
întotdeauna un victorios, eşti mai mult decât biruitor.

Distragerile pot veni şi de la Satan. El îţi poate
insufla gânduri precum: „Crezi că trebuie să fii creştin? Ce
a făcut creştinismul pentru tine vreodată?” Nu permite
niciodată acestor gânduri să rămână în mintea ta; când
vin, respinge‑le şi spune: „Înapoia Mea, Satano, căci
gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri
de ale oamenilor.”
Continuă să cultivi dragostea ta pentru Domnul şi
nu lăsa nimic să îţi diminueze zelul, oricare ar fi lucrul care
te împiedică să dai tot ce ai mai bun pentru Evanghelie.
Odată ce vei elimina distragerile din viaţa ta, vei observa
îmbunătăţiri remarcabile în ce priveşte personalitatea ta,
randamentul tău şi influenţa ta. Menţine‑ţi concentrarea
şi fii cea mai bună versiune a ta pentru Domnul şi pentru
Împărăţia Lui veşnică.

PROCLAMAŢIE

Viaţa mea este pentru gloria lui Dumnezeu; atenţia mea
este aţintită către Isus, iniţiatorul şi desăvârşirea credinţei
mele! Refuz să mă las distras de vreun lucru sau de vreo
persoană din lumea aceasta, pentru că am fost aşezat
pe calea pe care trebuie s‑o urmez. Împlinesc voia lui
Dumnezeu pentru viaţa mea, iar tăria mea este mereu
reînnoită în El. Slavă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 7:35; Evrei 12:1‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 2:21‑52 & Deuteronom 13‑15

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 24:12‑22 & Exod 28
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MIERCURI

EVITĂ
ASOCIERILE GREȘITE

V

Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de
cei ce fac dezbinări şi tulburare
împotriva învăţăturii, pe care
aţi primit‑o. Depărtaţi‑vă de ei
(Romani 16:17).

ersetul tematic ne sfătuieşte să ne depărtăm de
cei care provoacă dezbinări şi tulburare împotriva
învăţăturii lui Cristos. Tu ai fost învăţat dragostea lui Cristos
şi ai fost ghidat de Cuvântul lui Dumnezeu într‑o anume
direcţie; continuă să umbli în Cuvântul Lui. Recunoaşte‑i
şi evită‑i pe cei care trăiesc împotrivindu‑se adevărului
Evangheliei, adevărul pe care l‑ai învăţat.
Aceasta este instrucţiunea lui Dumnezeu. Este aceeaşi
avertizare pe care El i‑a dat‑o bisericii din Filipi prin apostolul
Pavel: „Păziţi‑vă de câinii aceia; păziţi‑vă de lucrătorii aceia
răi; păziţi‑vă de scrijeliţii aceia!” (Filipeni 3:2).
Sfatul este ca noi să ne ferim de oamenii care vin
la biserică dar care nu urmează adevărul, ci care stârnesc
dezbinare şi ceartă. Când pe o poartă vezi un anunţ care
spune „Atenţie, câine rău!,” acesta nu te atenţionează cu
privire la câinii de pe stradă, ci la cei din acea casă sau curte.
Aşadar, atunci când apostolul Pavel a spus: „Păziţi‑vă de
câinii aceia; păziţi‑vă de lucrătorii aceia răi; păziţi‑vă de
scrijeliţii aceia!,” el se referea la cei care provoacă probleme
în biserică.
Aceştia pot fi oameni din aceeaşi biserică, din acelaşi
grup de casă, din aceeaşi zonă, din acelaşi birou etc. şi care

sunt creştini. El nu te‑ar fi atenţionat cu privire la ei dacă
nu ar fi crezut că asocierea cu ei nu te‑ar afecta în mod
negativ. Mulţi au intrat în probleme când s‑au asociat cu
oameni răi. Sfatul Domnului este clar: trebuie să te „fereşti”
şi să te „depărtezi” de cei ce fac dezbinări, nu să încerci să îi
schimbi. Nu petrece timp în compania celor care în mod voit
nu umblă în dragoste, oameni care dau naştere la conflicte
în Biserică, probleme care îi derutează pe alţii.
Oamenii capătă probleme când se apropie de o
persoană cu probleme. În 1 Corinteni 15:33 Biblia spune:
„Nu vă înşelaţi: «Tovărăşiile rele strică obiceiurile
bune.»” Dacă ai avut sau dacă încă ai prieteni alături de
care nu înregistrezi niciun progres de natură spirituală sau
a căror prietenie îţi diminuează eficienţa în răspândirea
Evangheliei, este timpul să renunţi la aceste prietenii. Nu
negocia; termină aceste relaţii pentru ca participarea ta în
viaţa de credinţă – viaţa ta de creştin – să fie cât se poate de
eficientă. Slavă lui Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care este
de folos ca să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în
neprihănire. Prin Cuvântul Tău sunt antrenat şi educat
cu privire la viaţa divină şi la abordarea aspectelor vieţii.
Sunt plin de gânduri de neprihănire şi umblu pe cărarea
neprihănirii, pe care ai pregătit‑o mai dinainte pentru
mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 16:17‑18; 2 Timotei 3:2‑5

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 3:1‑38 & Deuteronom 16‑17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 24:23‑33 & Exod 29
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JOI

NU ÎŢI LIMITA
POTENŢIALUL ȘI ABILITĂŢILE

... L‑am umplut cu Duhul lui
Dumnezeu, i‑am dat un duh
de înţelepciune, pricepere şi
ştiinţă pentru tot felul de lucrări
(Exod 31:1‑3).
u există nici un lucru pe care să nu‑l poţi învăţa
de la Duhul Sfânt; nici unul! Poate întâlneşti
pe cineva care, chiar dacă nu este creştin, este mai
priceput sau ştie mai multe decât tine într‑un anumit
domeniu, însă adevărul este că, dacă te deschizi spre
acea abilitate sau cunoştinţă, vei fi de o mie de ori mai
bun decât persoana respectivă. Acest lucru se întâmplă
pe măsură ce umbli în şi prin Duhul Sfânt, pentru că
Biblia spune: „... nici prin putere, nici prin tărie, ci
prin Duhul Meu – zice Domnul oştirilor” (Zaharia 4:6).
Adevăratul succes vine prin Duhul Sfânt. Astfel, a
fi tot timpul plin de Duhul Sfânt nu este ceva opţional.
Atunci când eşti umplut de Duhul Sfânt, umbli şi operezi
prin El; succesul tău va fi nemăsurat; potenţialul şi
abilitatea ta vor fi fără limite. Am citit în versetul tematic
despre Beţaleel; Biblia spune că el era cel mai bun în tot
felul de lucrări! Şi ştii ceva? Acelaşi Duh care l‑a făcut pe
el atât de priceput locuieşte acum în tine. Nu există nici
un lucru pe care să nu‑l poţi face, sau pe care să nu‑l poţi
şti sau în care să nu poţi fi priceput.
Isus a spus în Ioan 14:26 că Duhul Sfânt vă va învăţa
TOATE lucrurile; nu doar unele lucruri! Aceasta este

N

lucrarea Lui în viaţa ta. El este trimis de Dumnezeu să te
înveţe tot ce trebuie să ştii despre viaţă. El este educatorul
perfect; adevăratul profesor! Supune‑te Duhului Sfânt
şi El te va energiza pentru succes, te va abilita pentru
bunăstare şi te va programa pentru măreţie! Cum poţi
fi confuz atunci când Învăţătorul tău, Duhul Sfânt, ştie
toate lucrurile?
Problema este că prea mulţi creştini nu fructifică
prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt în viaţa lor. Pe măsură
ce te umpli de Duhul Sfânt, descoperi că devii o persoană
care rezolvă probleme şi aduce soluţii. Ce vrei să ştii sau
să poţi face? Roagă‑L pe Duhul Sfânt să te ajute, şi apoi
treci la treabă; acţionează. Poate este vorba despre
educaţia ta, despre slujba ta sau despre un proiect
anume, indiferent ce, El te poate învăţa şi vei deveni
super‑calificat. Slavă lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Duhul Sfânt locuieşte astăzi în mine în toată plinătatea
Lui! Lucrează în mine cu putere, ajutând‑mă excelez
întotdeauna. Nu există limite pentru abilităţile şi pentru
potenţialul meu, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Exod 31:1‑6; Ioan 14:26; 2 Corinteni 3:5

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 4:1‑13 & Deuteronom 18‑21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 24:34‑44 & Exod 30

SPONSORIZEAZĂ
O LIMBĂ A

RAPSODIEI
ÎN 2019

Ş

i la acest sfârşit de an, milioane de oameni
se vor aduna în diverse locuri din toată
lumea pentru a participa la una dintre cele mai mari
reuniuni de pe glob: Serviciul Special prilejuit de
Celebrarea Anului Nou pe 31 Decembrie, cu omul
lui Dumnezeu, Pastorul Chris, pentru a se închina şi
a se ruga lui Dumnezeu şi pentru a primi îndrumarea
Duhului Sfânt.

Este din nou timpul ca oamenii lui
Dumnezeu să se reunească şi să Îi mulţumească
lui Dumnezeu pentru „Anul supranaturalului” şi,
totodată, să se poziţioneze în domeniu spiritual
pentru a experimenta un an 2019 şi mai strălucitor.
Participă şi tu la acest serviciu global, care
va fi tradus în mai multe limbi şi va fi transmis live
prin satelit, prin internet, prin staţii TV prin cablu,
prin radio şi prin alte platforme.

N O T E

NOTE

22

VINERI

TOT CEEA CE CONTEAZĂ
CU ADEVĂRAT

Î

Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea
scaunului de judecată al lui Cristos,
pentru ca fiecare să‑şi primească
răsplata după binele sau răul, pe
care ‑l va fi făcut când trăia în trup.
(2 Corinteni 5:10).

n calitate de creştin, orice ocazie de a sluji pe care
ţi‑o dă Dumnezeu este importantă şi înseamnă
foarte mult în Împărăţia Lui. Trebuie să înţelegi că fiecare
dintre noi va da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru
viaţa pe care a trăit‑o şi pentru ce i‑a poruncit El să facă.
Vei da socoteală înaintea Lui de participarea ta în lucrarea
Evangheliei; aşa citim în versetul tematic.
Uneori, când suntem implicaţi în ceva, fie o
activitate, fie un proiect, pierdem din vedere anumite
realităţi foarte importante. Oamenii nu reuşesc de obicei
să îşi judece căile şi acţiunile în mod obiectiv, din afară. Şi
astfel nu mulţi realizează că acţiunile lor sunt un mesaj în
fiecare zi, pentru care trebuie să dea socoteală înaintea lui
Dumnezeu.
Trebuie să ţii minte că slujba pe care ţi‑a încredinţat‑o
Dumnezeu pentru a‑L sluji este scrisă în Cartea Lui. Fiecare
cuvânt rostit, fiecare faptă din viaţa ta este în Cartea lui
Dumnezeu. Povestea ta este scrisă de Dumnezeu; tu inspiri
acea poveste. El are un plan pe care l‑a scris deja în ceea
ce te priveşte, însă şi tu îţi scrii propria poveste în fiecare zi
prin modul în care îţi trăieşti viaţa.

Într‑o zi vor fi comparate cele două consemnări;
viaţa pe care Dumnezeu a plănuit‑o pentru tine şi ceea ce
ai devenit până la urmă; modul în care ai trăit. Iar răsplata
ta va fi după cum se va potrivi viaţa pe care ai trăit‑o cu
viaţa pe care El a proiectat‑o pentru tine.
Cel mai important lucru în existenţa ta este să
descoperi scopul lui Dumnezeu pentru viaţa ta şi să‑l
împlineşti. Nimic nu se compară cu a‑I sluji Domnului şi
a trăi pentru El. Nimic nu poate fi mai bun pentru timpul
acesta şi pentru eternitate decât să trăieşti pentru Isus
Cristos; El este tot ce contează cu adevărat: „Şi El a murit
pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască
pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru
ei” (2 Corinteni 5:15).

PROCLAMAŢIE

Am înviat împreună cu Cristos, şi privirea mea este pironită
asupra lucrurilor de sus, unde Cristos a fost aşezat şi stă la
dreapta lui Dumnezeu. Te iubesc, Doamne, cu toată inima
mea, şi să trăiesc pentru Tine, înseamnă totul pentru mine;
să fiu eficient în extinderea Împărăţiei Tale, şi în stabilirea
neprihănirii Tale pe pământ. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Corinteni 3:12-15; 1 Corinteni 10:31; Coloseni 3:1-4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 4:14‑44 & Deuteronom 22‑24

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 24:45‑51 & Exod 31
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SÂMBĂTĂ

VIAŢA DIVINĂ
DIN TINE

V‑am scris aceste lucruri ca să ştiţi
că voi, care credeţi în Numele Fiului
lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.
(1 Ioan 5:13).

Î

n calitate de creştin, viaţa din tine nu este o
combinaţie între viaţa divină şi viaţa umană;
nu ai două vieţi, ci una singură – viaţa divină. Viaţa şi
natura lui Dumnezeu în duhul tău au un impact major
asupra trupului tău fizic. Viaţa omenească este susţinută
de sânge (Levitic 17:11). De aceea bolile de sânge sunt
mortale, pentru că ele atacă întregul trup.
Atunci când Isus a murit pe Cruce, a avut loc ceva
foarte interesant. Un soldat roman I‑a străpuns trupul cu
o suliţă, şi din El a ţâşnit „sânge amestecat cu apă”; inima
Sa plesnise şi tot sângele se scursese afară. Trupul Său a
fost îngropat fără sânge. Atunci când a înviat din morţi,
trupul înviat al lui Isus nu avea sânge.
Atunci de unde venea viaţa trupului lui Isus? Pentru
că El nu S‑a reîntors la viaţă ca o stafie, ci a înviat în trup.
Biblia ne spune că El a fost înviat din morţi prin slava
Tatălui; acesta este Duhul Sfânt! Duhul Sfânt a umbrit
trupul mort al lui Isus, l‑a revitalizat, iar Isus a înviat,
trupul Său fiind însă fără sânge.
Acum că eşti născut din nou, ai aceeaşi viaţă prin
care a fost înviat Isus din morţi. În Romani 8:11, Biblia
spune: „Şi dacă Duhul Celui ce L‑a înviat pe Isus dintre
cei morţi locuieşte în voi, Cel ce L‑a înviat pe Cristos Isus

din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din
pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.” Acest lucru
s‑a întâmplat deja! Trupul tău fizic, care până acum era
condamnat la moarte, este întinerit, revigorat şi vitalizat
de Duhul Sfânt care este în tine.
Acesta este motivul pentru care boala este străină
pentru tine, în calitate de creştin; este o anomalie şi nu
este starea normală a lucrurilor, pentru că viaţa din tine
este divină. Aleluia! Meditează asupra acestui adevăr,
aplică‑l în viaţa ta personală şi vei fi pentru totdeauna
deasupra bolii, a neputinţei, a înfrângerii şi a tuturor
problemelor care afectează natura umană.

PROCLAMAŢIE

Am viaţa lui Dumnezeu în mine; este în fiecare fibră a
fiinţei mele, în fiecare celulă a sângelui meu şi în fiecare
os al trupului meu. Trăiesc deasupra bolii, a maladiei, a
înfrângerii şi deasupra tuturor depravărilor care afectează
natura umană, ca rezultat al vieţii şi a naturii lui Dumnezeu
în mine. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Petru 1:23; 1 Ioan 4:17; 1 Ioan 5:11‑13

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 5:1‑16 & Deuteronom 25‑27

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 25:1‑13 & Exod 32
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DUMINICĂ

ÎNCUNUNAT CU
SLAVĂ ȘI CU ONOARE

M

cărora Dumnezeu a voit să le facă
cunoscut care este bogăţia slavei
tainei acesteia între Neamuri, şi
anume: Cristos în voi, nădejdea slavei.
(Coloseni 1:27).

ulţi cred că în creştinism am fost aduşi înapoi în
starea pe care o aveau Adam şi Eva în Grădina
Eden, însă acest lucru nu este adevărat. Noi avem o slavă mult
mai mare (2 Corinteni 3:10). Când am fost născuţi din nou, nu
am fost născuţi după primul Adam, ci după al doilea şi ultimul
Adam, Isus Cristos. Scriptura spune: „«Omul dintâi, Adam, a
fost făcut un suﬂet viu.» Al doilea Adam a fost făcut un duh
dătător de viaţă” (1 Corinteni 15:45).
Vreau să observaţi foarte atent timpurile verbelor în
Romani 8:30: „Şi pe aceia pe care i‑a hotărât mai dinainte,
i‑a şi chemat; şi pe aceia pe care i‑a chemat, i‑a şi socotit
neprihăniţi; iar pe aceia pe care i‑a socotit neprihăniţi, i-a
şi proslăvit.” În versiunea Weymouth, porţiunea subliniată
din versetul anterior este redată astfel: „i‑a încununat cu
glorie.” Aici descoperim realităţile vitale despre noua creaţie,
care reprezintă rezultatul lucrării mântuitoare a lui Cristos;
una dintre aceste realităţi este aceea că ai fost proslăvit, sau
încununat cu glorie. Aceasta înseamnă că ai fost adus într‑o
viaţă de frumuseţe şi de excelenţă.
Mai mult, în 1 Petru 5:10 citim că Dumnezeu te‑a
chemat la slava Sa veşnică în Isus Cristos. Acelaşi adevăr este
subliniat şi în următorul pasaj biblic: „Aşa cum dumnezeiasca

lui putere ne‑a dăruit toate lucrurile pentru viaţă şi evlavie,
prin cunoaşterea celui ce ne‑a chemat la glorie şi virtute” (2
Petru 1:3, versiunea Fidela). Ai fost proslăvit; şi nu cu o slavă
mai mică, ci cu aceeaşi slavă pe care o are Isus. În Ioan 17:22,
El a spus: „Eu le‑am dat slava pe care Mi‑ai dat‑o Tu...”
Poate cineva se întreabă: „Dar nu spune Biblia în
Romani 3:23 că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui
Dumnezeu?” Acest lucru era valabil înainte să vină Isus. Toţi
oamenii erau despărţiţi de slava lui Dumnezeu din cauza
păcatului, dar Isus, prin moartea Sa, a pironit păcatul pe cruce
şi ne‑a adus în slavă; nu în slava pe care o aveau Adam şi Eva,
ci în propria Sa slavă. El te‑a glorificat împreună cu Sine Însuşi.
În Evrei 2:9 citim că Dumnezeu L‑a încununat cu slavă şi
cu onoare. Apoi în 1 Ioan 4:17 citim că aşa cum este El suntem
şi noi în lumea aceasta. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Eşti
încununat cu salvă şi cu onoare la fel ca Isus, iar viaţa ta nu
este pentru condamnare, ci pentru slavă, pentru frumuseţe,
pentru excelenţă şi pentru onoare. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Viaţa mea este excelentă şi plină de slavă; sunt încoronat
cu neprihănire şi onoare, iar lui Dumnezeu Îi place să
prospere prin mine. Cristos este înălţat prin mine astăzi
şi pentru totdeauna; viaţa mea este pentru gloria Lui.
Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Petru 5:10; 1 Petru 2:9

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 5:17‑39 & Deuteronom 28

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 25:14‑30 & Exod 33

25

LUNI

MESAJUL CREDINŢEI
Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar
auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos.
(Romani 10:17).

C

ând Isus vorbea, credinţa prindea viaţă în
inimile ascultătorilor Săi. El îi învăţa cine este
Dumnezeu, voia Sa eternă şi ceea ce El făcuse deja
pentru ei. El le‑a spus: „Cereţi, şi vi se va da; căutaţi
şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide” (Matei 7:7). În
Marcu 11:22‑23, El îi învăţa pe oameni spunând: „... Aveţi
credinţă în Dumnezeu! Adevărat vă spun că, dacă îi va
zice cineva muntelui acestuia: «Ridică‑te şi aruncă‑te în
mare» şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că
ce zice se va face, va avea lucrul cerut.”
Nici fariseii, nici saducheii nu i‑au învăţat pe
oameni vreodată despre a avea acest tip de credinţă
dumnezeiască, despre a crede şi a primi. Mulţi au fost
uimiţi de mesajul Lui, pentru că acesta le inspira în inimă
credinţă în Dumnezeu. Ei considerau că Dumnezeu
binecuvânta doar pe cine voia El. Ei presupuneau
că lui Dumnezeu nu Îi păsa de ei. Însă Isus i‑a învăţat
că Dumnezeu iubeşte pe oricine necondiţionat şi că
singurul lucru de care ai nevoie pentru a primi ceva de
la El este pur şi simplu să crezi: „... Toate lucrurile îi sunt
cu putinţă celui ce crede” (Marcu 9:23).
Privindu‑L cum scotea dracii, cum deschidea
ochii orbilor şi urechile surzilor şi chiar cum învia morţii

demonstrând o autoritate ieşită din comun, mulţi au
fost convinşi şi au crezut în dragostea Tatălui pentru ei.
Biblia spune că mulţi au crezut în Numele Lui, când au
văzut minunile pe care le făcea (Ioan 2:23). Mesajul Său
a făcut ca ei să poată crede şi să poată relaţiona cu un
Dumnezeu pe care nu‑L puteau vedea fizic; El L‑a făcut
pe Tatăl real pentru ei prin mesajul Său de credinţă.
El ne‑a trimis şi pe noi să predicăm în toată lumea
acelaşi mesaj. În Ioan 20:21, El a spus: „... Cum M‑a
trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” Dacă te
confrunţi astăzi cu o situaţie care pare fără ieşire, poţi
crede că Dumnezeu va face un miracol. Indiferent care
este situaţia, crede numai! Nu contează dacă este vorba
despre un uter mort, un trup mort, o afacere moartă
sau orice altă problemă. El este Dumnezeul care învie
morţii şi poate sufla viaţă în orice situaţie care pare
moartă. Slavă în veci Numelui Său!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, eşti Dumnezeul măreţ al gloriei şi mă închin
înainta Ta pentru ceea ce eşti, pentru măreţia Ta, pentru
dragostea Ta, pentru mila Ta şi pentru bunătatea Ta. Îţi
mulţumesc că mi‑ai dat o viaţă victorioasă şi glorioasă în
Cristos. Înving astăzi şi întotdeauna, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 11:1; 2 Corinteni 4:18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 6:1‑16 & Deuteronom 29‑30

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 25:31‑46 & Exod 34
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MARȚI

PRIN DUHUL SFÂNT, TATĂL
LOCUIEȘTE ÎN TINE

C

Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în
Mine? Cuvintele, pe care vi le spun Eu, nu
le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte
în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.
(Ioan 14:10).

ând umbla pe Pământ, Domnul Isus umbla în
uniune cu Tatăl şi era conştient întotdeauna
de prezenţa Tatălui care locuia în El. Când El a spus în
versetul tematic: „... Tatăl, care locuieşte în Mine...”
El Se referea la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Duhul
lui Dumnezeu. El nu este doar o influenţă sau un vânt
misterios, cum cred unii oameni. El este Cel care face
posibil ca Tatăl să locuiască în tine! El nu este departe.
Fii conştient că nu eşti singur; eşti în Tatăl, şi
Tatăl este în tine! Eşti una cu El. Biblia vorbeşte despre
această unire inseparabilă cu Tatăl: „Dar cine se uneşte
cu Domnul este un singur duh cu El” (1 Corinteni 6:17).
Acesta este motivul pentru care te poţi bucura de o
părtăşie profundă cu El şi poţi umbla în unire cu El.
Isus a venit ca să facă posibilă această unire şi părtăşie
glorioasă cu Tatăl.
Nu este nevoie să încerci să Îl cauţi pe Dumnezeu
ca şi cum El ar fi departe; El este în tine, şi tu eşti în El.
În 2 Corinteni 5:17 Biblia spune: „Căci, dacă este cineva
în Cristos, este o făptură nouă.” Tu ai ajuns în El (în
Cristos) prin naşterea din nou. Aşadar acum eşti în El.
Apoi, în Coloseni 1:27, citim că El este în tine; Cristos

este în tine. Astfel, la fel ca Isus, şi tu eşti în Tatăl şi Tatăl
este în tine prin Duhul Sfânt. Aleluia!
Duhul Sfânt locuieşte în tine ca să îţi reveleze
binecuvântările lui Dumnezeu pentru tine şi să te înveţe
cum să umbli în ele. Recunoaşte lucrarea Sa în viaţa ta şi
nu vor mai exista temeri, îngrijorări şi întuneric în viaţa
ta. Cu El eşti mai mult decât biruitor, eşti un adevărat
succes pentru totdeauna!

RUGĂCIUNE

Binecuvântatule Duh Sfânt, Îţi mulţumesc că m‑ai adus în locul
moştenirii mele divine, ca să‑mi împlinesc destinul în Domnul.
Tu mă faci să domnesc în neprihănire, şi să am pace, bunăstare,
viaţă divină, şi o părtăşie glorioasă cu Tine; sunt mulţumitor
pentru acestea şi pentru restul lucrurilor. Prezenţa Ta în mine
m‑a făcut mai mult decât un simplu om, făcând ca gloria Ta să
fie revelată mereu prin mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Ioan 14:16‑17; Filipeni 2:13; Coloseni 1:26‑27

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 6:17‑49 & Deuteronom 31‑32

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 26:1‑13 & Exod 35
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MIERCURI

EL A REZOLVAT
PROBLEMA PĂCATULUI

Fiindcă plata păcatului este
moartea: dar darul fără plată al
lui Dumnezeu este viaţa veşnică
în Isus Cristos, Domnul nostru.
(Romani 6:23).
nii oameni se gândesc doar la mânia lui
Dumnezeu; ei cred că El fierbe de mânie în cer
când se gândeşte la omenire şi că abia aşteaptă ziua în care
în sfârşit va trimite judecata Sa asupra omului şi a acestei
lumi păcătoase; dar nu este aşa! Dumnezeu nu Se gândeşte
la păcat aşa mult cum cred unii oameni. El a fost preocupat
de păcat, iar această preocupare L‑a făcut să‑L trimită pe
Isus.
Astăzi însă, accentul nu mai cade asupra plăţii
păcatului, care este moartea, ci asupra darului lui Dumnezeu,
care este viaţa veşnică prin Isus Cristos (Romani 6:23).
Dumnezeu vrea ca lumea să primească mântuirea pe care
El a oferit‑o deja în Isus Cristos. Biblia spune că El doreşte ca
nici unul să nu piară, ci ca toţi să ajungă la pocăinţă (2 Petru
3:9).
Atunci când Isus a murit pe cruce, problema păcatului
a fost rezolvată o dată pentru totdeauna. Astfel, păcatul nu
mai este o problemă. Moartea, îngroparea şi învierea lui
Isus Cristos au pus punct păcatului şi ne‑au adus într‑o viaţă
de neprihănire: „Pe Cel ce n‑a cunoscut nici un păcat, El
L‑a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui
Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:21).

U

Dumnezeu nu este supărat pe tine; El a rezolvat
problema păcatului în şi prin Isus Cristos. Acum poţi
înţelege de ce a spus: „... păcatul nu va mai stăpâni asupra
voastră...” (Romani 6:14). Tu trebuie doar să ai încredere în
neprihănirea Sa; trebuie să ai încredere în ceea ce a făcut
Isus! Tu eşti rodul – eşti rezultatul lucrării de mântuire a lui
Cristos. Acceptă acest lucru şi umblă în neprihănire; trăieşte
tot timpul în dragostea, în harul şi în slava Lui.
În 2 Corinteni 5:19 Biblia spune: „Că adică, Dumnezeu
era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându‑le
în socoteală păcatele lor, şi ne‑a încredinţat nouă
propovăduirea acestei împăcări.” Gândeşte‑te la acest
lucru: Dumnezeu nu mai este supărat nici măcar pe păcătos,
dar pe tine, care eşti copilul Lui! De aceea, bucură‑te şi fii
fericit; Tatăl tău ceresc te iubeşte şi nu îţi ţine niciodată în
seamă păcatele. Biblia spune: „Căci, dacă atunci când eram
vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea
Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi
cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui” (Romani 5:10). Ce bun
şi plin de har este El!

RUGĂCIUNE

Tatăl meu ceresc mă iubeşte; şi Îl slujesc cu bucurie,
împlinind voia Lui în toate lucrurile! Sunt cununa şi
frumuseţea Lui; neprihănirea Lui este răspândită prin
mine. Harul şi dragostea Lui ating naţiunile prin mine;
sunt lumina Lui într‑o lume întunecată! Împărăţia lui
Dumnezeu este stabilită prin mine pe acest pământ şi în
inimile oamenilor. Lăudat să fie Domnul în veci!

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 5:17; Romani 6:11‑13

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 7:1-35 & Deuteronom 33-34

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 26:14‑25 & Exod 36
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JOI

PRIVEȘTE-TE ÎN CUVÂNTUL
LUI DUMNEZEU

Noi toţi privim cu faţa descoperită,
ca într‑o oglindă, slava Domnului, şi
suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui,
din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.
(2 Corinteni 3:18).

A

tunci când studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, tu
de fapt priveşti în oglinda lui Dumnezeu şi te
vezi pe tine însuţi. Pe măsură ce studiezi şi meditezi, ceea
ce vezi este slava lui Dumnezeu, iar acea slavă este de fapt
oglindirea adevăratei tale identităţi, deoarece Cuvântul
lui Dumnezeu te oglindeşte pe tine. Îţi arată identitatea,
originea, potenţialul şi abilitatea în Cristos Isus.
Când predicăm Evanghelia şi îi învăţăm pe alţii din
Cuvântul Domnului, noi ţinem oglinda lui Dumnezeu
înaintea lor, ca ei să se poată vedea în Cuvântul Său şi să
înţeleagă cine sunt şi care sunt drepturile şi abilităţile lor
în Cristos! Cel care credea până acum că este un păcătos,
nevrednic şi nu merită dragostea lui Dumnezeu, vede
dintr‑o dată că este iubit de Dumnezeu. Cel care credea că
este condamnat descoperă că Isus Cristos a plătit preţul
mântuirii lui şi imediat începe să umble în lumina acelui
adevăr. Aceasta este puterea Cuvântului lui Dumnezeu;
lucrează pe principiul oglinzii.
Cuvântul lui Dumnezeu nu îţi arată doar cine eşti,
ci îţi dă şi abilitatea de a trăi în consecinţă. De exemplu,
în 2 Corinteni 5:21, Biblia spune: „Pe Cel ce n‑a cunoscut
nici un păcat, El L‑a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim

neprihănirea lui Dumnezeu în El.” Observă cu atenţie
cuvintele alese aici, aşa cum au fost inspirate de Duhul
Sfânt: Cristos a fost făcut păcat pentru tine, ca tu să fii
neprihănirea lui Dumnezeu în El! Aceasta înseamnă că ai
devenit expresia neprihănirii Sale; aşa trebuie să te vezi;
acceptă acest adevăr şi trăieşte în conformitate cu el.
Studiază Cuvântul lui Dumnezeu şi meditează
asupra sa cu consecvenţă, pentru că astfel slava Lui va
creşte şi se va revela în şi prin tine din ce în ce mai mult.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai făcut expresia
neprihănirii Tale, revelând lumii bunătatea şi excelenţa
Ta. Îţi mulţumesc pentru abilitatea de a vedea realităţile
glorioase din Cuvântul Tău, şi de a vedea cine sunt şi
cine m‑ai creat şi m‑ai chemat să fiu în Cristos. Umblu în
realitatea moştenirii mele, a autorităţii mele şi a abilităţii
mele în Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele Apostolilor 20:32; Iacov 1:23‑24

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 7:36‑50 & Iosua 1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 26:26‑35 & Exod 37

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

Î

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

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

N O T E

NOTE
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VINERI

ESTE VORBA DESPRE RĂSPUNSUL
TĂU LA CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

V

Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu
şi lucrător, mai tăietor decât orice
sabie cu două tăişuri: pătrunde
până acolo că desparte suﬂetul
şi duhul, încheieturile şi măduva,
judecă simţirile şi gândurile inimii.
(Evrei 4:12).

ersetul tematic ne ajută să cunoaştem puterea
Cuvântului lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Cuvântul
Domnului produce rezultate pentru tine doar atunci când îl
crezi şi acţionezi pe baza lui. Răspunsul tău plin de credinţă este
vital. De exemplu, în 2 Petru 1:3 Biblia spune că Dumnezeu ţi‑a
dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia. Aceasta înseamnă că orice
ţi‑ai putea dori vreodată, care se potriveşte cu voia perfectă a
lui Dumnezeu pentru tine, este deja al tău în Cristos.
De aceea, răspunsul tău la acest verset biblic ar trebui
să fie următorul: „Binecuvântat să fie Dumnezeu! Sănătatea,
bunăstarea, succesul, victoria şi toate celelalte provizii glorioase
ale Evangheliei sunt realitatea în care trăiesc chiar acum în
Cristos.” Reacţia ta la Cuvântul lui Dumnezeu este modul în
care îl faci real în viaţa ta personală şi tocmai în aceasta constă
credinţa. Credinţa este răspunsul duhului uman la Cuvântul lui
Dumnezeu.
În 1 Corinteni 2:12 Biblia spune: „Şi noi n‑am primit
duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem
cunoaşte lucrurile pe care ni le‑a dat Dumnezeu prin harul
Său.” A avea într‑adevăr credinţă înseamnă a acţiona pe baza

acestor realităţi spirituale revelate nouă de Duhul Sfânt, a le
accepta ca fiind adevărul şi a trăi în consecinţă.
Citeşte de exemplu 2 Corinteni 2:14; care spune
astfel: „Mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu, care ne
poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos şi care
răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui.”
Aceasta înseamnă că, indiferent ce se întâmplă, tu trebuie să
insişti că eşti triumfător tot timpul în toate lucrurile. Menţine‑ţi
poziţia şi declaraţia că eşti victorios în Isus Cristos; nu o păstra
doar la nivel de gând, ci afirmă acest lucru! Aleluia!
Dumnezeu ne‑a dat Cuvântul Său ca să trăim după el
şi ca să‑l folosim pentru a ne trasa parcursul de victorie. Este
responsabilitatea ta să foloseşti Cuvântul lui Dumnezeu şi să
îl pui în acţiune. Schimbarea pe care o doreşti în finanţe, în
sănătate şi în familie va veni doar ca rezultat al răspunsului tău
la Cuvântul lui Dumnezeu. Evrei 13:5‑6 spune: „... Căci El Însuşi
a zis... aşa că putem zice plini de încredere...” 2 Corinteni 4:13
spune: „... şi noi credem, şi de aceea vorbim!...” ; Totul are
legătură cu răspunsul tău la Cuvântul lui Dumnezeu; ce spui tu
pe baza a ceea ce El a spus.

RUGĂCIUNE

Binecuvântatule Tată, cât de mult Te iubesc! M‑ai făcut
să fiu neprihănit şi să prosper; mi‑ai făcut viaţa să fie
excelentă, şi plină de slavă. Îţi mulţumesc pentru puterea
Cuvântului în viaţa mea, care prevalează şi produce
rezultate în şi prin mine, în toate lucrurile, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Corinteni 2:14; Isaia 55:10‑11; Evrei 13:5‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 8:1‑21 & Iosua 3‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 26:36‑46 & Exod 38
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SÂMBĂTĂ

AFLĂ CINE EȘTI
ÎN CRISTOS

Î

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

n calitate de creştin, este vital să ştii cine eşti în
Cristos; este necesar pentru a avea atitudinea
corectă faţă de provocările cu care te poţi confrunta în
viaţă şi pentru a trăi deasupra circumstanţelor. Mulţi nu
se bucură de binecuvântările creştinismului pentru că nu
ştiu cine sunt în Cristos; nu înţeleg cine este creştinul. Ei
cred de exemplu că un creştin este o persoană religioasă,
cineva care merge la biserică; însă nu! Este mult mai mult.
Un creştin este o persoană în care locuieşte Cristos;
cineva în care şi prin care se manifestă Împărăţia lui
Dumnezeu; un purtător al divinităţii. Odată ce ai înţeles
şi ţi‑ai însuşit această realitate, viaţa ta va căpăta o
semnificaţie nouă şi vei trăi plin de bucurie în fiecare zi,
indiferent şi independent de circumstanţe. De aceea e
foarte important să înţelegi Cuvântul lui Dumnezeu şi ce
spune despre tine, şi apoi să trăieşti aşa.
Biblia spune că lucrarea lui Isus nu constă doar în
faptul că a fost dat la moarte pentru păcatele tale, ci şi că a
fost înviat pentru justificarea ta: „Care a fost dat din pricina
fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost
socotiţi neprihăniţi” (Romani 4:25). Ce înseamnă că ai fost
socotit neprihănit? Înseamnă să fii declarat „nevinovat”;
adică înaintea dreptăţii şi în ochii lui Dumnezeu, tu nu ai

păcătuit niciodată, de aceea nu există plângeri împotriva
ta.
Acum poţi înţelege şi mai bine de ce spune Biblia
că eşti sfânt, fără pată şi neprihănit înaintea lui Dumnezeu
(Coloseni 1:22), deoarece creştinul este o făptură nouă:
„Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă.
Cele vechi s‑au dus: iată că toate lucrurile s‑au făcut noi”
(2 Corinteni 5:17). Tu eşti o specie de fiinţe complet nouă,
care nu a mai existat până acum; Dumnezeu te poate
declara achitat pentru că nu este nimic de judecat în ceea
ce te priveşte, din moment ce ai o viaţă complet nouă.
Justificarea ta nu a venit pentru că Isus „a plătit”
pentru păcatele tale; El a făcut acest lucru pentru întreaga
lume de păcătoşi, însă creştinul nu este un păcătos. El este
o nouă creaţie; un produs nu al morţii şi al îngropării lui
Isus Cristos, ci al învierii Sale! Tu provii din înviere.
Tu eşti neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos şi
ai primit harul să domneşti şi să exerciţi stăpânire asupra
diavolului şi a circumstanţelor. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Umblu în lumina justificării mele. Viaţa mea este o
expresie a neprihănirii lui Dumnezeu; sunt sămânţa lui
Avraam; aşadar, trăiesc deasupra lisei, a bolii, a maladiei
şi a înfrângerii! Sunt victorios întotdeauna, slujindu‑L pe
Dumnezeu cu bucuros şi în mod glorios, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Ioan 5:4; 1 Corinteni 6:11; 1 Petru 2:9

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 8:22‑39 & Iosua 5‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 26:47‑56 & Exod 39
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DUMINICĂ

CHEMAREA LA A VESTI
EVANGHELIA

Şi toate lucrurile acestea sunt de
la Dumnezeu, care ne‑a împăcat
cu El prin Isus Cristos, şi ne‑a
încredinţat slujba împăcării;
(2 Corinteni 5:18).

F

iecare creştin este chemat să ducă Evanghelia
până la marginile pământului. Isus a spus:
„Duceţi‑vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la
orice făptură” (Marcu 16:15) şi tot ceea ce avem nevoie
pentru a împlini această însărcinare divină ne este deja
disponibil. Să ne aducem aminte ce le‑a spus Domnul
ucenicilor Săi: „«Când v‑am trimis fără pungă, fără
traistă, şi fără încălţăminte, aţi dus voi lipsă de ceva?»
«De nimic», I‑au răspuns ei” (Luca 22:35).
Când Dumnezeu îţi dă o însărcinare, El Se asigură că
absolut tot ce ai nevoie ca să împlineşti acea însărcinare
îţi este disponibil. Şi tot ce are nevoie din partea ta este
dedicarea ta faţă de visul Lui. Trebuie să fii hotărât că nu
va exista nici o limită în ce priveşte cât de departe eşti
gata să mergi şi ce eşti gata să faci pentru Evanghelie,
pentru că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea
fiecăruia care crede. Este puterea lui Dumnezeu care
transformă păcătoşii în neprihăniţi. Este puterea lui
Dumnezeu pentru a‑i catapulta pe săraci din mizerie şi
din obscuritate într‑o viaţă de bunăstare, de slavă şi de
excelenţă.
Păcătosul trebuie să ştie că Isus a purtat deja

pedeapsa pentru păcatele lui. Săracul trebuie să afle
că a fost scos din sărăcie şi strămutat în bunăstare şi în
abundenţă. Bolnavul trebuie să afle că sănătatea divină
este disponibilă în Cristos; Isus a luat orice durere; tot
ce trebuie să facă este să cheme Numele Lui. Însă în
Romani 10:14 Biblia spune: „Dar cum Îl vor chema pe
Acela în care n‑au crezut? Şi cum vor crede în Acela
despre care n‑au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără
propovăduitor?”
Aici intervii tu; tu eşti purtătorul veştii bune despre
mântuirea lui Cristos. Ia decizia ca, prin tine, cei din cercul
tău de influenţă care nu L‑au cunoscut încă pe Domnul să
audă şi să primească Evanghelia. Ca şi apostolul Pavel,
tratează cu seriozitate chemarea de a predica Evanghelia;
fie aceasta ţinta vieţii tale.
Pavel a spus în Romani 1:16: „Mie nu‑mi e ruşine
de Evanghelia lui Cristos”; apoi, în 1 Corinteni 9:16, a
spus „Vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia!” Adoptă şi
tu aceeaşi mentalitate în ce priveşte Evanghelia, pentru
că ţi‑a fost încredinţată.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Evanghelia glorioasă a
lui Cristos, prin care viaţa şi nemurirea sunt revelate. Sunt
convins că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru
mântuire; de aceea mă axez pe răspândirea ei în toată
lumea. Astăzi, mulţi sunt aduşi din păcat, în neprihănire, şi în
libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu, pe măsură ce Evanghelia
este propovăduită în jurul lumii, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Corinteni 9:16‑18; Marcu 16:20; 1 Timotei 1:11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 8:40‑56 & Iosua 7‑9

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 26:57‑68 & Exod 40

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
„Călăuzire pentru încetarea unei greşeli costisitoare”
Săptămâna trecută, tatăl meu s‑a îmbolnăvit foarte tare.
Neştiind ce să fac, am trimis o cerere de rugăciune la Reţeaua
de rugăciune a partenerilor Rapsodiei Realităţilor. Nu după
mult timp, s‑a însănătoşit dintr‑odată, iar Duhul Sfânt m‑a
făcut să realizez că eu îi administram dozajul medicamentos
greşit de mai mult de un an. Sănătatea lui s‑a îmbunătăţit
imediat ce am rectificat acest lucru. Glorie lui Dumnezeu!
					
H. Ramaiah; India
„Am câştigat bursă pentru doctorat
declarând Cuvântul lui Dumnezeu”
Anul trecut, am decis să acord mare seriozitate tuturor
proclamaţiilor din Rapsodie. Aveam o dorinţă arzătoare de
a primi bursă pentru programul meu de doctorat, şi ştiam
că aceasta se poate întâmpla doar prin credinţă. Au trecut
doar câteva luni şi visul meu deja a devenit realitate. Astăzi
sunt beneficiarul unui grant al Uniunii Europene cu acoperire
pentru tot programul doctoral. Dumnezeu este cu adevărat
credincios Cuvântului Său. Vă mulţumesc pentru Rapsodia
Realităţilor!
					
Mary; Nigeria
„Sora mea este complet vindecată”
Participarea mea activă în Reţeaua de rugăciune a
partenerilor Rapsodiei Realităţilor a avut un impact foarte
mare în viaţa mea şi a familiei mele. Recent, sora mea a
avut o intervenţie chirurgicală şi, din cauza complicaţiilor din
timpul operaţiei, a continuat să sângereze până în punctul
în care aproape a murit. Atunci am trimis imediat o cerere
de rugăciune pe site‑ul prayer.rhapsodyofrealities.org şi în
secunda aceea puterea Duhului Sfânt a pătruns în trupul ei
corectând orice anormalitate. Acum, este complet vindecată.
Glorie lui Dumnezeu!
					
A. Jeff; Camerun

CĂRȚI DISPONIBILE DE LA EDITURA
LOVEWORLD
 THE SEVEN SPIRITS OF GOD
 PROPHECY: UNDERSTANDING THE POWER THAT CONTROLS
YOUR FUTURE
 HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK
 PRAYING THE RIGHT WAY
 THE POWER OF TONGUES
 THE GATES OF ZION
 JOIN THIS CHARIOT
 DON’T STOP HERE!
 7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU
 7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO FOR YOU
 WHEN GOD VISITS YOU
 HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT
 NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
 THE HOLY SPIRIT AND YOU
 NONE OF THESE DISEASES
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 YOUR RIGHTS IN CHRIST
 KEEPING YOUR HEALING
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 RECREATING YOUR WORLD
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 RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)
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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

