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Introducere
Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a ajuns să
fie disponibil acum în 3000 limbi, iar numărul acestora este
în continuă creştere. Ediţia 2021 a fost special redactată
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru a
te poziţiona pentru un succes răsunător 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.

Muntele Măslinilor
Muntele Măslinilor este o creastă muntoasă în Ierusalim,
chiar lângă orașul vechi.
Adresa personală
Biblia consemnează evenimente majore din viaţa lui Isus
petrecute în această zonă. La intrarea Sa triumfală în
Număr de telefon personal
Ierusalim,
Isus a pătruns în cetate dinspre Muntele Măslinilor.
Mobil
Tot de pe acest munte Isus S‑a înălţat la cer în prezenţa
ucenicilor Săi (Faptele apostolilor 1:9). Iar când Se va întoarce
Adresa de e–mail
la sfârșitul vremurilor, conform profeţiei din Zaharia 14, El
Adresa de servici
va sta în picioare pe Muntele Măslinilor, iar muntele se va
despica în două, jumătate spre nord și jumătate spre sud.
Nume

țeluri pentru această lună
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JOI

DESCOPERĂ
CINE EȘTI ÎN EL

Î

Nu vă conformaţi acestui veac,
ci lăsaţi‑vă transformaţi prin
reînnoirea gândirii voastre, ca să
puteţi discerne voia lui Dumnezeu,
cea bună, plăcută şi desăvârşită
(Romani 12:2, versiunea NTR).

nainte de venirea lui Mesia, se profeţise că
mai întâi va veni Ilie (Maleahi 4:5‑6). Cărturarii
au folosit această profeţie ca o evidenţă împotriva
mesianismului lui Isus. Dar ucenicii Lui, care l‑au văzut
cu ochii lor pe Ilie stând de vorbă cu Isus pe Muntele
Schimbării la Faţă (citeşte Matei 17:1‑3), L‑au întrebat pe
Isus: „Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină
Ilie?” (Matei 17:10).
Spre uimirea lor, Isus a confirmat insistenţele
cărturarilor care ziceau că mai întâi trebuie să vină Ilie.
El a spus: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie şi
să aşeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a şi
venit, şi ei nu l‑au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut.
Tot aşa are să sufere şi Fiul omului din partea lor” (Matei
17:11‑12). Biblia spune: „Ucenicii au înţeles atunci că le
vorbise despre Ioan Botezătorul” (Matei 17:13). Ilie deja
venise, dar ei nu l‑au cunoscut, deoarece ei priveau totul
în mod firesc!
Mulţi creştini sunt aşa şi astăzi. Tot ceea ce ei
visează, tot ce se roagă, tot ce se luptă să devină, sau
să aibă în Dumnezeu, ei deja sunt şi au, dar ei nu ştiu

aceasta. Iată de ce trebuie să cunoşti Cuvântul lui
Dumnezeu. Prin cunoaşterea Cuvântului Său eşti edificat
cu privire la identitatea ta şi la moştenirea ta în Cristos.
Nimic nu poate întrece în măreţie faptul că Isus
Cristos este în tine, iar tu eşti în Cristos. Trebuie să ajungi
la înţelegerea deplină a adevărului că aşa cum este El, eşti
şi tu (1 Ioan 4:17). Tu eşti neprihănirea Lui, eşti expresia
tuturor lucrurilor perfecte care sunt în concordanţă cu
natura, cu bunătatea, cu dragostea, cu smerenia şi cu
excelenţa Lui!
De aceea versetul tematic te îndeamnă să îţi
înnoieşti mintea, deoarece numai prin Scripturi şi prin
Duhul Sfânt, tu descoperi ce te‑a făcut Dumnezeu deja şi
ce ţi‑a pus la dispoziţie în Cristos.

PROCLAMAŢIE

Dumnezeu mi‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia. Refuz
să gândesc în mod firesc. Eu nu mă zbat şi nu mă frământ.
Fiecare provizie a Evangheliei este a mea, atât de drept,
cât şi de fapt, chiar acum! Umblu în moştenirea mea, în
plinătatea binecuvântărilor Evangheliei, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Corinteni 3:21‑22; 2 Petru 1:3; Romani 8:17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 9:1‑17 & Iosua 10‑12

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 26:69‑75 & Levitic 1
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VINERI

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU,
RUGĂCIUNEA ȘI ÎNCHINAREA

Î

Iar noi vom continua să dăm atenţie
rugăciunii şi slujirii Cuvântului
(Faptele apostolilor 6:4, versiunea NTR).

n relaţionarea cu Dumnezeu, primul lucru pe
care trebuie să îl înţelegi este ceea ce are El să îţi
spună (Cuvântul Său). Al doilea lucru este ceea ce îţi dă El
privilegiul să Îi spui tu (rugăciunea). Al treilea lucru este
închinarea ta, sub forma jertfelor de laudă şi a darurilor
pe care I le oferi (Evrei 13:15). Aceste trei lucruri sunt
esenţiale în relaţia noastră cu Domnul.
Omul este o fiinţă spirituală, iar duhul omului vine
din Duhul lui Dumnezeu şi a fost creat prin Cuvântul Său:
„fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr‑o sămânţă care
poate putrezi, ci dintr‑una care nu poate putrezi, prin
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în
veac” (1 Petru 1:23). Astfel, de vreme ce eşti născut din
Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să te hrăneşti în mod
continuu cu Cuvântul Său pentru a trăi cu adevărat. În
1 Petru 2:2 Biblia spune: „şi, ca nişte prunci născuţi de
curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru
ca prin el să creşteţi spre mântuire.” Iar în Luca 4:4,
Domnul Isus a spus: „... Este scris: «Omul nu va trăi
numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu.»”
Tatăl vorbeşte mereu; El comunică întotdeauna
cu duhul tău, împărtăşindu‑ţi gândurile Lui. Astfel, în
rugăciune contează nu doar cuvintele pe care le rosteşti

tu, ci şi oportunitatea pe care o are Duhul lui Dumnezeu
de a‑ţi sluji în timp ce tu Îi slujeşti Lui.
De asemenea, noi acordăm timp de calitate
şi pentru închinare, ceea ce înseamnă să Îi cântăm
Domnului, lăudându‑L şi adorându‑L. Atunci când Îl
lăudăm pe Domnul, are loc o fuziune a duhului nostru
cu Duhul Lui. Este un moment de extaz divin, unde eşti
captivat cu totul de strălucirea şi de slava prezenţei Lui.
În Ioan 4:23, Domnul Isus subliniază că adevărata
închinare este în duh şi în adevăr; aceasta înseamnă
că trebuie să I te închini Tatălui din duhul tău şi în
concordanţă cu Cuvântul Lui. Aceasta implică să faci
declaraţii la adresa Numelui Său pe baza a cine este El,
în acord cu revelarea personalităţii Lui în Cuvântul lui
Dumnezeu. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru binecuvântarea de
a fi cultivat, hrănit şi zidit de Cuvântul Tău. Îţi mulţumesc
şi pentru oportunitatea părtăşiei continue cu Tine prin
rugăciune. Chiar acum, mă închin înaintea Ta şi laud
maiestatea Ta, conştientizând harul Tău şi slava Ta în viaţa
mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 20:32; Efeseni 6:18; Filipeni 3:3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 9:18‑36; Iosua 13‑15

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 27:1‑10; Levitic 2
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SÂMBĂTĂ

LASĂ-TE CONDUS
DE NATURA TA DIVINĂ

Acest lucru se întâmplă pentru că voi
încă sunteţi lumeşti. Când între voi există
invidie şi ceartă, oare nu demonstraţi
astfel că sunteţi lumeşti şi că vă
comportaţi ca ceilalţi oameni din lume?
(1 Corinteni 3:3, versiunea BVA).

D

acă tu eşti născut din nou, chiar dacă în exterior
pari a fi la fel ca vecinul tău, care nu este născut
din nou, în duhul tău a avut loc o transformare reală. De
fapt, tu ai fost literalmente născut din nou cu viaţa şi cu
natura lui Dumnezeu în tine. Nu eşti doar evlavios, tu eşti
acum asemenea lui Dumnezeu.
Dar, pentru că mulţi nu ştiu aceasta, spun: „Suntem
oameni.” Nu, nu mai suntem oameni obişnuiţi. Aşa ai fost
înainte să fii născut din nou. Însă „eul” tău vechi „a murit” şi un
nou „tu” a venit la viaţă din Dumnezeu. Aceasta a vrut Ioan să ne
comunice când a scris: „Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu şi
i‑aţi biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel
ce este în lume” (1 Ioan 4:4); aceasta înseamnă că tu provii din
Dumnezeu; viaţa ta este divină.
Dumnezeu Se aşteaptă ca tu să te laşi condus de natura
ta divină. Este scopul reînnoirii minţii tale: Biblia spune: „Şi nu
vă conformaţi acestei lumi; ci fiţi transformaţi prin înnoirea
minţii voastre, pentru a deosebi care este voia lui Dumnezeu,
cea bună şi plăcută şi desăvârşită...” (Romani 12:2, versiunea
Fidela).
Poate că spui: „Bine, dar în cartea Faptele apostolilor,
Petru i-a spus lui Corneliu că şi el este un simplu om.” Ai putea

să mai faci referinţă şi la ocazia în care oamenii din oraşul Listra
erau gata să i se închine lui Pavel datorită semnelor şi minunilor
pe care el le‑a făcut, însă el le‑a zis: „Şi noi suntem oameni de
aceeaşi fire cu voi” (Faptele apostolilor 14:15).
Aşa este, dar trebuie să mai ştii că apostolii, la vremea
aceea, nu înţeleseseră cu totul minunea Evangheliei. Altfel, ei
ar fi folosit alte cuvinte. Gândeşte‑te la aceasta: Isus nu a vorbit
niciodată aşa. Ci El a spus: „... Eu sunt de sus. Voi sunteţi din
lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta” (Ioan 8:23).
Când mai târziu Pavel a înţeles, prin descoperirea Duhului
Sfânt, că el era neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos,
s‑a exprimat diferit. El a spus despre creştin că este „o creaţie
nouă” – un nou tip de om (2 Corinteni 5:17). Şi Petru a ajuns la o
înţelegere mai înaltă, iar în epistolele Lui, el i‑a numit pe creştini
„părtaşi ai naturii divine,” asociaţi ai Dumnezeirii (2 Petru 1:4).
În Psalmul 82:6 Biblia spune: „Eu am zis: «Sunteţi
dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.»” Dacă vorbeşti
şi trăieşti ca un simplu om, vei suferi de toate lucrurile de care
suferă oamenii. Conştientizează natura ta divină şi practică viaţa
divină.

PROCLAMAŢIE

Prin meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu, mă las condus
de natura mea divină. Am viziunea şi percepţiile Împărăţiei
lui Dumnezeu. Gândesc, vorbesc şi trăiesc ca un asociat al
Dumnezeirii. Slavă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 82:5‑7; Ioan 10:33‑36

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 9:37‑62 & Iosua 16‑19

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 27:11‑25 & Levitic 3
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DUMINICĂ

DOVADA DRAGOSTEI SALE

A

Însă Dumnezeu Şi‑a dovedit dragostea
faţă de noi prin faptul că, în timp ce noi
eram păcătoşi, Cristos a murit pentru noi
(Romani 5:8, versiunea NTR).

tunci când îi spunem cuiva: „Dumnezeu te iubeşte,”
unii consideră că aceasta este o comunicare generică
a dragostei lui Dumnezeu faţă de toţi. Da, El îi iubeşte pe toţi,
dar El Se gândeşte şi Se raportează la tine ca şi cum ai fi singurul
om de pe faţa pământului. Fiecare dintre noi este unic în faţa lui
Dumnezeu şi la fel de valoros ca Isus. Acest adevăr este atât de
mare, încât este nevoie de o înţelegere profundă a Cuvântului
lui Dumnezeu şi de gândirea Duhului Sfânt pentru a‑l accepta.
Dumnezeu Şi‑a arătat dragostea faţă de tine prin preţul
pe care l‑a plătit pentru a te mântui: viaţa lui Isus. Biblia spune:
„Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că,
pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi”
(Romani 5:8). Aceasta arată că dacă ai fi fost singurul de pe
pământ care ar fi avut nevoie de mântuire, Isus tot ar fi venit ca
să moară pentru tine. El nu a venit pentru că eram mulţi care
aveam nevoie să fim salvaţi.
În Luca 15:7 Biblia spune: „Tot aşa, vă spun că va fi
mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care
se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni
neprihăniţi, care n‑au nevoie de pocăinţă.” Dacă aceasta este
adevărat şi este, vreau să te gândeşti ce înseamnă pentru Tatăl
ca cineva să meargă în iad. În 2 Petru 3:9 citim: „Domnul nu
întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui cum cred unii, ci are

o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu
piară, ci toţi să vină la pocăinţă.”
El vrea ca toţi să ştie, să îmbrăţişeze adevărul dragostei
Lui şi să umble în el. El ne‑a încredinţat mesajul dragostei
Lui, pentru a‑l împărtăşi cu întreaga lume. Aminteşte‑ţi, El
te‑a mântuit şi te‑a făcut partener la mântuirea altora – un
câştigător de suflete. Prin urmare, de aceste sărbători de
Paşte, realizează diferenţa pentru cineva din lumea ta care nu
Îl cunoaşte încă pe Domnul. Este responsabilitatea ta să ajungi
la cei din sfera ta de influenţă cu vestea dragostei lui Cristos şi a
puterii Lui mântuitoare.
Gândeşte‑te la ceea ce au făcut apostolii lui Cristos pentru
noi cu privire la Evanghelia glorioasă; ei au dat totul, chiar şi viaţa
lor, deoarece ei au crezut că merita atât de mult. Ei au vrut să se
asigure că Evanghelia va ajunge la alţii, până a ajuns la noi.
Evanghelia trebuie să fie pasiunea ta, bucuria ta, dragostea
ta şi lauda ta. Dăruieşte din finanţele tale, din timpul tău şi din
energia ta pentru răspândirea ei în jurul lumii. Este o onoare aşa
de mare şi un privilegiu să fii parte a acestui plan divin şi sublim.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, ce binecuvântare este să ştiu că nu prin lucruri
pieritoare precum aurul sau argintul am fost eu mântuit, ci prin
sângele scump al lui Cristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.
Mă implic cu totul pentru cauza Evangheliei şi îi privesc pe
oameni prin ochii Tăi plini de bunătate şi de dragoste, ajungând
la ei cu vestea bună a mântuirii, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 11:30; Ioan 3:16

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 10:1‑24 & Iosua 20‑22

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 27:26‑37 & Levitic 4
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LUNI

OPERAREA PRIN
CREDINŢA LUI DUMNEZEU

C

... El, adică, este tatăl nostru înaintea
lui Dumnezeu în care a crezut,
care învie morţii şi care cheamă
lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi
(Romani 4:17).

redinţa este un principiu după care trăim în Împărăţia
lui Dumnezeu. Biblia spune: „... cel neprihănit va trăi
prin credinţă” (Romani 1:17). Iar credinţa care ne‑a fost dată
este o credinţă ca a lui Dumnezeu. O poţi aplica la fel cum a
făcut Dumnezeu în toată Scriptura şi vei avea garantat aceleaşi
rezultate. Biblia spune că prin credinţă El a creat cosmosul, a
făcut lumile (Evrei 11:3, versiunea Fidela).
Nu este de mirare că Isus a spus: „Aveţi credinţă
în Dumnezeu” (Marcu 11:22). Multe traduceri spun: „Aveţi
credinţa lui Dumnezeu” sau „tipul dumnezeiesc de credinţă”
– credinţa supranaturală prin care operează Dumnezeu. În
versetul tematic citim cum procedează Dumnezeu: El cheamă
lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi; vede invizibilul. Rostind
Cuvântul lui Dumnezeu cu credinţă, tu aduci în manifestare
fizică lucrurile care nu pot fi percepute de simţuri.
Cum rămâne cu lucrurile care sunt deja acolo şi pe
care nu le vrei, nefiind conforme cu Cuvântul lui Dumnezeu?
Biblia spune: „Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii,
şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să
le nimicească pe cele ce sunt” (1 Corinteni 1:28). El spune că
folosim „lucrurile care nu sunt, ca să nimicim lucrurile care
sunt.” Ce principiu minunat!

Expresia „a nimici” vine din grecescul „katargeoo,”
care înseamnă a anula, a distruge, a decima, a reduce la zero,
a îndepărta efectele. Poţi obţine acest lucru prin cuvintele
tale – prin proclamaţiile tale de credinţă. Prin cuvinte, poţi
distruge sau decima lucrurile care sunt. Ţine minte, poţi
chema lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi. Aleluia!
Nu există nici un dezavantaj pentru copilul lui
Dumnezeu. Indiferent care este situaţia cu care te confrunţi
astăzi, există o cale de ieşire. Victoria este în gura ta. Nu
privi la circumstanţe, pentru că sunt supuse schimbării.
Priveşte lucrurile nevăzute – victoria ta – imaginea pe care
o proiectează Cuvântul lui Dumnezeu. Priveşte la ceea ce
îţi spune Cuvântul lui Dumnezeu şi ţine‑te strâns de acest
adevăr.
Cu cât este mai grea o circumstanţă, cu atât mai
înverşunat afirmă Cuvântul lui Dumnezeu şi proclamă că eşti
victorios în Numele lui Isus! Numele lui Isus nu poate fi biruit!
Utilizează‑l, şi vei învinge întotdeauna. Binecuvântat să fie
Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

O moştenire plăcută mi‑a căzut la sorţi; o frumoasă
moşie mi‑a fost dată. Trăiesc în sănătate, în siguranţă
şi în bunăstare. Lumea îmi este supusă şi umblu în
stăpânire peste circumstanţe. Glorie lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 11:3; Romani 12:3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 10:25‑42 & Iosua 23‑24

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 27:38‑44 & Levitic 5
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MARŢI

VICTORIA
ESTE ÎN GURA TA

Şi Ierihonul era cu totul închis din cauza
copiilor lui Israel; nimeni nu ieşea şi
nimeni nu intra. Şi Domnul i‑a spus lui
Iosua: „Vezi, am dat în mâna ta Ierihonul
şi pe împăratul său şi pe cei viteji la luptă”
(Iosua 6:1‑2, versiunea Fidela).

I

osua a fost unul dintre personajele din Biblie care
a fost călăuzit spre victorie prin revelaţie divină.
În timp ce se pregătea să conducă Israelul într‑o bătălie
importantă, Îngerul Domnului i‑a apărut şi i‑a dat strategia
prin care să învingă inamicul.
Chiar dacă cetatea Ierihon era bine fortificată
împotriva oricărei agresiuni, Cuvântul lui Dumnezeu la acel
moment i‑a asigurat victoria. Duhul Sfânt i‑a dat lui Iosua
strategia învingătoare. El a spus: „Înconjuraţi cetatea, voi
toţi bărbaţii de război, dând ocol cetăţii o dată. Aşa să faci
şase zile. Şapte preoţi să poarte înaintea chivotului şapte
trâmbiţe de corn de berbec; în ziua a şaptea, să înconjuraţi
cetatea de şapte ori, şi preoţii să sune din trâmbiţe... şi
când veţi auzi sunetul trâmbiţei, tot poporul să scoată mari
strigăte. Atunci zidul cetăţii se va prăbuşi, şi poporul să se
suie, fiecare drept înainte” (Iosua 6:3‑5).
Acele ziduri nu erau ziduri obişnuite; erau fortificaţii
de proporţii masive. Totuşi, atunci când israeliţii au strigat
conform instrucţiunilor Domnului, zidurile s‑au prăbuşit
(citeşte Iosua 6).

În afară de ziua aceea, nu s‑a mai întâmplat niciodată
în istoria omenirii ca nişte ziduri mari să cadă ca nişte punţi
drept rezultat al strigătului unor oameni. Cred că atunci când
au strigat, fiecare dintre ei a eliberat un cod sonor care a
făcut ca zidurile să cadă: energia cuvintelor! Dacă emiterea
cuvintelor sau a sunetelor potrivite a putut dărâma zidurile,
va dărâma şi barierele financiare sau orice alt tip de barieră.
Poate că eşti strâmtorat din punct de vedere financiar;
nu vine şi nu pleacă niciun ban. Lucrurile sunt destul de grele.
Este timpul să iei Cuvântul lui Dumnezeu pentru acea situaţie
şi să‑l eliberezi. Continuă să vorbeşti până vezi o schimbare.
Acelaşi Duh Sfânt care i‑a dat lui Iosua strategia de a dărâma
zidurile Ierihonului, ţi‑a dat şi ţie Cuvântul Lui. El a spus în 1
Corinteni 3:21: „toate lucrurile sunt ale voastre.” În Romani
8:17, El a spus că eşti un moştenitor al lui Dumnezeu şi
co‑moştenitor cu Cristos.
Păstrează Cuvântul Lui în inima ta şi în gura ta prin
meditare. Continuă să meditezi, să murmuri şi să strigi
Cuvântul Său până când situaţia cu care te confrunţi se
prăbuşeşte în faţa ta. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, indiferent cât de cumplite sunt circumstanţele
din jur, Tu nu eşti niciodată derutat; Tu cunoşti ieşirea din
fiecare criză. Am încredere în strategiile Tale întotdeauna.
Viaţa mea, lucrarea mea de slujire, familia mea şi afacerea
mea înfloresc extrem de mult, înaintând în fiecare zi tot
mai mult, pe măsură ce umblu în lumina Cuvântului Tău, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 10:4‑5; Zaharia 4:6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 11:1‑13 & Judecători 1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 27:45‑54 & Levitic 6
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MIERCURI

ATUNCI CÂND CUVINTELE LUI
LOCUIESC ÎN TINE
Dacă rămâneţi în mine şi
cuvintele mele trăiesc în voi,
cereţi orice doriţi şi vi se va face
(Ioan 15:7, versiunea Fidela).

T

raducerea Wuest a Bibliei ne ajută să vedem
că remarca lui Isus din Ioan 15:7 este mai
mult o instrucţiune decât o promisiune. El îţi spune
să ceri tot ceea ce doreşte inima ta: „Dacă menţineţi
o părtăşie vie cu Mine şi cuvintele Mele locuiesc în
voi, vă poruncesc să cereţi de îndată ceva pentru
voi, orice lucru doreşte inima voastră, şi va deveni
al vostru.”
Poţi să crezi Cuvântul Lui? Da, poţi! Credinţa
înseamnă să acţionezi pe baza integrităţii Cuvântului
lui Dumnezeu. În aceste timpuri pline de provocări, te
poţi baza pe Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia Completă
Evreiască redă versetul astfel: „Dacă rămâneţi uniţi
cu Mine şi cuvintele Mele sunt în voi, atunci, cereţi
orice veţi vrea şi vi se va întâmpla.”
Tot ceea ce trebuie să faci este să rămâi în El şi
cuvintele Lui să locuiască în tine. Locuiesc cuvintele
lui Cristos în tine? Sau le dai deoparte? Atunci când
cuvintele Lui locuiesc în tine, ai binecuvântare
pretutindeni; doar victorii; succes nelimitat.
În Coloseni 3:16 Biblia spune: „Cuvântul lui
Cristos să locuiască din belşug în voi...” Atunci
când Cuvântul Său este şi rămâne în tine, credinţa

ta este puternică; atunci eşti poziţionat să ceri şi să
creezi tipul de viaţă pe care ţi‑l doreşti, indiferent de
circumstanţe.

RUGĂCIUNE

Tată scump, Îţi mulţumesc şi astăzi pentru Cuvântul Tău!
Cuvintele lui Cristos locuiesc din belşug în mine şi sunt la ele
acasă în mine. Mă încred în Cuvântul lui Dumnezeu cu toată
inima şi refuz să mă las distras de informaţii sau de circumstanţe
contrare. Prin urmare, victoria, bunăstarea şi sănătatea divină
sunt evidente în viaţa mea, pentru că m‑am predat în întregime
Cuvântului lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 12:2; Ieremia 17:7‑8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 11:14‑36 & Judecători 3‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 27:55‑66 & Levictic 7

STRĂLUCIRE ÎN
MAI MULTE

LIMBI DE TRADUCERE
În 20 de ani, Îngerul Mesager a ajuns cel
mai răspândit şi mai tradus devoţional zilnic din
lume cu peste 22 miliarde de exemplare tipărite în
peste 3000 de limbi. Cu adevărat, cunoştinţa slavei
Domnului acoperă pământul precum apele acoperă
adâncul mării. Însă mai sunt multe de făcut pentru
ca devoţionalul să ajungă lunar în mâinile oamenilor
vorbitori de atâtea limbi.
Iar tu ne poţi ajuta să realizăm acest lucru prin:
• Sponsorizarea distribuirii rapsodiei în aceste 3000
de limbi din întreaga lume
• Sponsorizarea distribuirii devoţionalului pe
diferite grupe de vârstă
• Sponsorizarea ediţiei în limbaj Braille
• Sponsorizarea ediţiei în limbajul semnelor
Pentru mai multe informaţii despre modul
în care poţi să te implici, te rugăm să ne trimiţi un
email la una dintre adresele: rortranslations@
loveworld360.com sau rortranslations@blwinc.org

N O T E

NOTE

8

JOI

CREDINŢA NU ARE NEVOIE DE
EVIDENŢE FIZICE

I

Iar credinţa este substanţa lucrurilor
sperate, dovada lucrurilor nevăzute
(Evrei 11:1, versiunea Fidela).

maginează‑ţi că este ziua ta, iar unchiul tău
preferat, bogat şi generos, tocmai te‑a sunat
să te anunţe că ţi‑a cumpărat o maşină. L‑ai crede şi
imediat te‑ai entuziasma, chiar dacă nu ai apucat să vezi
încă maşina. Aceasta este credinţă; nu necesită dovezi
palpabile.
Motivul pentru care crezi şi te bucuri este acela
că ai încredere în caracterul unchiului tău; altfel, ai
exprima îndoieli la primirea veştii. În mod similar, atunci
când gândeşti, vorbeşti şi acţionezi bazat pe integritatea
Cuvântului lui Dumnezeu, tu dai dovadă de credinţă şi ai
parte de rezultate extraordinare.
Odată, cineva se lamenta cu privire la faptul că
Dumnezeu i‑a dat un cuvânt profetic despre vindecarea,
despre bunăstarea şi despre restaurarea lui şi totuşi, el
spunea că nu a văzut nicio dovadă a împlinirii acestui
cuvânt profetic în viaţa lui. Chiar şi limbajul lui exprima
necredinţă. Ce altă dovadă mai solidă a binecuvântărilor
tale ar putea exista înafara Cuvântului lui Dumnezeu?
Fii deplin încredinţat de Cuvântul Lui. Nu mai
aştepta nicio altă manifestare fizică înainte să îţi însuşeşti
ceea ce spune Dumnezeu că este al tău. Primeşte
Cuvântul Său şi acţionează ca atare. Credinţa ta este

manifestarea, pentru că aceasta percepe drept fapt real
ceea ce a declarat Cuvântul lui Dumnezeu.

PROCLAMAŢIE

Credinţa mea este activă şi prevalează chiar acum! Îmi ancorez
viaţa în Cuvântul lui Dumnezeu şi refuz să fiu clintit de vânturi şi
de circumstanţe potrivnice, deoarece credinţa mea este actul de
proprietate al realităţilor nevăzute. Umblu în lumina moştenirii
mele în Cristos, în putere şi în har trăind în sănătate divină şi în
bunăstare supranaturală. Sunt victorios întotdeauna, pentru că
trăiesc în şi după Cuvântul lui Dumnezeu. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 11:6; Matei 15:28

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 11:37‑54 & Judecători 5‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 28:1‑10 & Levitic 8
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VINERI

CUVÂNT ACTIV
DE LA DUMNEZEU

V

Şi Isus i‑a răspuns, zicând: „Este scris
că omul nu va trăi numai cu pâine, ci
cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu”
(Luca 4:4, versiunea Fidela).

ersetul tematic reprezintă răspunsul Domnului
Isus la una dintre ispitele lui Satan şi oferă
discernământ remarcabil asupra modului în care ar
trebui să folosim Scripturile. Ceea ce a spus mai exact
Isus a fost faptul că omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu
orice cuvânt (termenul grecesc este rhema) care iese din
gura lui Dumnezeu. Nu S‑a referit aici la Cuvântul Logos
al lui Dumnezeu, care este totalitatea adevărului; este
Cuvântul lui Dumnezeu revelat care exprimă gândurile,
caracterul, planurile şi scopurile Lui. Pe de altă parte,
Cuvântul „rhema” este cuvântul rostit şi activ de la
Dumnezeu pentru o anumită persoană, pentru un anumit
scop şi pentru o anumită vreme.
Chiar dacă un lucru este scris în Biblie, s‑ar
putea să nu experimentezi acel lucru pentru că fie
nu‑l cunoşti, fie nu‑l personalizezi, considerând că nu
ţi se adresează. Ceea ce ai în Scripturi este Cuvântul
Logos al lui Dumnezeu, totalitatea adevărului scris,
dar tu trăieşti cu fiecare cuvânt care ţi se adresează
ţie în prezent în viaţa ta sau cu orice cuvânt pe care
Duhul lui Dumnezeu ţi‑l dă pentru tine.
De aceea, profeţia este importantă. Când
primeşti un cuvânt profetic, aceasta te binecuvântează,

pentru că este ceea ce ai nevoie la acel moment. Spre
exemplu, te‑ai putea afla într‑o situaţie precară şi
dintr‑odată să primeşti un cuvânt de la Domnul care
zice: „... Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele...”
(Matei 28:20).
Aceste cuvinte au fost scrise în Biblie cu mult
timp în urmă, dar devin „rhema” atunci când Duhul
lui Dumnezeu le aduce în situaţia ta actuală. Aşa
scurte cum sunt, aceste cuvinte sunt încărcate şi
reafirmă dedicarea lui Dumnezeu faţă de tine; El este
cu tine şi de aceea totul se rezolvă; eşti energizat,
întărit şi inspirat să învingi! Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău
rostit şi activ care este transferat în duhul meu prin Duhul
Tău pe măsură ce studiez adevărurile din Scripturi şi
meditez la ele. Cuvântul Tău mă plasează deasupra tuturor
circumstanţelor şi mă face să excelez în toate lucrurile, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 3:16; 2 Timotei 3:16

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 12:1‑21 & Judecători 7‑8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Matei 28:11‑20 & Levitic 9
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SÂMBĂTĂ

ATINGEREA MATURITĂŢII
SPIRITUALE

A

Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă
sunt iertate pentru Numele Lui. Vă scriu,
părinţilor, fiindcă L‑aţi cunoscut pe Cel
ce este de la început. Vă scriu, tinerilor,
fiindcă l‑aţi biruit pe cel rău. V‑am scris,
copilaşilor, fiindcă L‑aţi cunoscut pe Tatăl
(1 Ioan 2:12‑13).

postolul Ioan le vorbeşte aici celor trei
categorii de oameni din poporul lui Dumnezeu:
copilaşilor, tinerilor şi taţilor. Termenul „taţi” în acest
context nu se referă la părinţii de gen masculin, ci la acei
oameni care au ajuns la maturitate spirituală în Cristos;
oameni care i‑au crescut pe alţii, care sunt în Domnul şi
umblă cu El de destulă vreme pentru a‑L fi experimentat
prin intermediul Cuvântului Său. Sunt cei care au ajuns
la starea de om mare (Efeseni 4:13). În ei, Cuvântul lui
Dumnezeu se împlineşte. Prin Duhul Sfânt, aceştia sunt
capabili să înţeleagă şi să interpreteze mentalitatea lui
Dumnezeu într‑o gamă largă de aspecte şi să instaureze
neprihănirea Lui.
Ajungi la acest nivel de maturitate dacă pur şi simplu
te dedici Scripturii în studiu şi în meditaţie, cunoscând
Cuvântul lui Dumnezeu şi trăind în conformitate cu acesta
în fiecare zi. În 2 Timotei 2:15, versiunea Amplificată,
apostolul Pavel ne îndeamnă: „Studiază şi caută cu tot
ce ai mai bun să te prezinţi înaintea lui Dumnezeu ca
fiind atestat (dovedit prin încercări), un lucrător care

nu are de ce să îi fie ruşine, analizând în mod corect şi
împărţind cu acurateţe (propovăduind drept şi învăţând
cu măiestrie) Cuvântul Adevărului.” De asemenea, Isus a
spus în Ioan 5:39: „Cercetaţi Scripturile...”
Cuvântul lui Dumnezeu are capacitatea de a te
maturiza: „Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui
Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său, care vă poate
zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu
toţi cei sfinţiţi” (Faptele apostolilor 20:32). Cuvântul
Său este viaţa ta; prin urmare, dedică‑te Cuvântului lui
Dumnezeu pentru a fi edificat şi hrănit. Biblia spune:
„şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele
duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre
mântuire” (1 Petru 2:2). Cuvântul lui Dumnezeu este
singurul ingredient care poate să ne edifice şi să ne
transforme viaţa la toate cele trei niveluri: duh, suflet şi
trup.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, inima mea este deschisă pentru a primi
Cuvântul Tău şi a trăi în conformitate cu el şi astăzi. Sunt
transformat din slavă în slavă şi poziţionat să îmi împlinesc
destinul şi planul Tău pentru viaţa mea, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Marcu 12:24; Faptele apostolilor 17:11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 12‑22‑48 & Judecători 9

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 1:1‑13 & Levitic 10
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DUMINICĂ

INSUFLĂRILE LUI DUMNEZEU

B

Toată Scriptura este
insuflată de Dumnezeu...
(2 Timotei 3:16).

iblia, în varianta ei actuală, nu s‑a „pogorât”
la noi din cer; ci a fost consemnată şi scrisă
de oamenii sfinţi ai lui Dumnezeu pe măsură ce au fost
conduşi de Duhul Sfânt. Motivul pentru care unii pun
la îndoială veridicitatea Bibliei constă în faptul că nu
au reuşit să facă distincţia între „Autorul” Scripturii şi
scriitorii inspiraţi de El.
Cele şaizeci şi şase de cărţi care alcătuiesc Biblia
au scriitori diferiţi. De la Vechiul Testament până la Noul
Testament, aceştia variază, însă cu toţii au scris sub
inspiraţia Duhului Sfânt. Astfel, Pavel a scris majoritatea
epistolelor: Epistola către Romani, Tesaloniceni 1 şi 2,
Galateni, Corinteni 1 şi 2, Filipeni, Coloseni, etc. Duhul
Sfânt a inspirat de asemenea şi profeţi precum Moise,
Ieremia, Isaia sau apostoli ca Petru, Ioan şi Iacov, însă nu
se poate afirma că ei sunt autorii Scripturilor. Versetul
tematic ne dezvăluie adevăratul Autor: „Toată Scriptura
este insuflată de Dumnezeu...” (2 Timotei 3:16).
Cuvântul „insuflat” provine din traducerea din
original a termenului grecesc „theopneustos” şi înseamnă
insuflarea lui Dumnezeu; inspiraţia Sa! „Dumnezeu”
în acest context, este Duhul Sfânt. El este Autorul
Scripturilor. Dacă doreşti să cunoşti voia desăvârşită a

lui Dumnezeu şi să umbli permanent în ea, să înţelegi
judecata şi perspectiva Lui asupra vieţii, studiază
Scriptura şi meditează asupra sa.
Concluzia pasajului din care provine versetul
tematic prezintă scopul pentru care au fost scrise
Scripturile: „... de folos pentru instruire, pentru mustrare
şi convingere de păcat, pentru corectarea greşelii şi
disciplinare în ascultare, [şi] pentru antrenament în
neprihănire (în trăire sfântă, în conformitate cu voia
lui Dumnezeu în gând, în scop şi în acţiune), pentru ca
omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi competent, bine
integrat şi temeinic echipat pentru orice lucrare bună”
(2 Timotei 3:16‑17, versiunea Amplificată). Iată cum te
poate ajuta Cuvântul lui Dumnezeu! Dacă îl vei studia
şi vei medita asupra sa, vei obţine toate avantajele de
care ai nevoie în viaţă şi te vei bucura de binecuvântările
depline ale moştenirii şi ale vieţii tale în Cristos.

RUGĂCIUNE

Mă supun cu totul Duhului Sfânt care este Autorul
Scripturii, Revelatorul tainelor, al adevărurilor profunde
şi al revelaţiilor veşnice. Prin urmare, am discernământ
în descoperirea tainelor, a secretelor vieţii. Sunt pe veci
învingător, pentru că Duhul adevărului mă conduce prin
Cuvântul Său, iar înţelepciunea Lui este evidentă în tot ce
fac. Aleluia!

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 12:49‑59 & Judecători 10‑11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 1:14‑28 & Levitic 11
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LUNI

PREGĂTEȘTE-ŢI INIMA CU
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

D

Căci înţelepciunea pricepută şi
dumnezeiască va intra în inima
ta, iar cunoştinţa va fi plăcută
pentru tine. Discreţia va veghea
asupra ta, înţelegerea te va păzi
(Proverbe 2:10‑11, versiunea
Amplificată).

acă citeşti cu atenţie ce este scris în Biblie
despre zilele din urmă şi compari apoi cu
evenimentele actuale din întreaga lume, cu siguranţă
înţelegi că Domnul a început deja să Îşi pregătească
Biserica pentru revenirea Sa. Responsabilitatea ta este
să îţi pregăteşti inima prin Cuvântul lui Dumnezeu şi să
îţi trăieşti viaţa zi de zi pentru El.
Doar Scriptura te poate pregăti pentru venirea
lui Dumnezeu. În 2 Timotei 3:15, Biblia spune: „Din
pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să îţi dea
înţelepciunea care duce la mântuire prin credinţa
în Cristos Isus.” Ia aminte la porţiunea subliniată;
înţelepciunea lui Dumnezeu este ceea care te va ajuta să
îţi duci mântuirea până la capăt, în prezenţa Domnului.
Isus subliniază importanţa Scripturilor când
declară în Luca 4:4: „... Omul nu va trăi numai cu pâine,
ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”
Cercetează Scripturile! Studiază adevărul lui
Dumnezeu şi clădeşte‑ţi viaţa pe el. Cuvântul Său te
va ajuta să îţi dezvolţi mentalitatea Împărăţiei Lui, cu

scopul şi cu dorinţa de a‑I fi plăcut întotdeauna în toate
lucrurile. Cuvântul lui Dumnezeu te curăţeşte şi te
menţine pregătit să te întâlneşti cu Domnul.

PROCLAMAŢIE

Prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin puterea Duhului Sfânt,
umblu vrednic de Domnul, fiindu‑I plăcut în toate lucrurile
în timp ce anticipez cu bucurie apropiata Sa revenire. Viaţa
mea şi pasiunile mele sunt legate de Împărăţia Lui şi de
extinderea ei, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 20:32; 1 Timotei 4:15‑16; Apocalipsa
22:20

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 13:1‑21 & Judecători 12‑13

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 1:29‑39 & Levitic 12
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MARŢI

PROGRAMARE PRIN CUVÂNTUL
LUI DUMNEZEU
Ţine sfaturile mele şi vei trăi;
păzeşte învăţăturile mele ca
lumina ochilor. Leagă‑le la degete,
scrie‑le pe tăbliţa inimii tale
(Proverbe 7:2‑3).

B

iblia spune: „Toată Scriptura este insuflată
de Dumnezeu (dată prin inspiraţia Sa) şi de
folos... pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi
competent, bine integrat şi temeinic echipat pentru orice
lucrare bună” (2 Timotei 3:16‑17, versiunea Amplificată).
Este imposibil ca cei care duc o viaţă reglementată şi
propulsată de puterea Cuvântului lui Dumnezeu să
eşueze sau să fie dezavantajaţi. Cuvântul îţi programează
viaţa şi te conduce către succes absolut.
De exemplu, dacă semeni o sămânţă de porumb, nu
vei recolta mango, mere sau portocale. Aceasta deoarece
sămânţa este programată să rodească, să reproducă soiul ei.
De asemenea, trebuie să fi auzit de programarea
pe computer. Aceasta constă în crearea unei secvenţe de
instrucţiuni care îi permite computerului să facă anumite
lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu funcţionează în mod similar.
Această programare are la bază misterul scrisului, iar
Dumnezeu este Cel care a inventat scrisul. Scrierea este, în
esenţă, programare.
Atunci când Dumnezeu vorbeşte cu tine, atunci când
Cuvântul Lui ajunge la tine, ceea ce caută El este să scrie
„programul” în „inima” ta şi să îl păstreze activ acolo, astfel

încât tu să îl poţi procesa în continuare, deoarece astfel te‑a
creat El. În Psalmul 82:6, Biblia spune: „… Sunteţi dumnezei,
toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt...” Dumnezeu a creat
creatori. Tu eşti un inovator.
În 1 Corinteni 6:17, citim: „Dar cine se lipeşte de
Domnul este un singur duh cu El.” El te‑a adus în uniune
cu Sine Însuşi şi te‑a făcut asemenea Lui. Nu este de mirare
că Isus repetă cuvintele din Psalmul 82:6 într‑un dialog
cu iudeii: „... Nu este scris în Legea voastră: «Eu am zis:
‘Sunteţi dumnezei’»?” (Ioan 10:34). Există un alt verset
foarte frumos în Iacov 1:18: „El, de bunăvoia Lui, ne‑a
născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă
a făpturilor Lui.” Câtă forţă se ascunde în spatele acestor
cuvinte!
Tu eşti un om de natură divină (2 Petru 1:4), eşti o
făptură sublimă; faci parte din clasa celor mai bune dintre
cele dintâi roade ale creaţiei Lui. Aleluia! Fiind născut
din nou, ai fost adus în uniune cu El; eşti un asociat al
Dumnezeirii. Slavă lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Umblu în adevărul şi în realităţile Cuvântului etern al lui
Dumnezeu. Fac parte din clasa făpturilor lui Dumnezeu,
pentru că am viaţa şi natura lui Dumnezeu în duhul
meu. Funcţionez cu precizie şi cu dexteritate maximă,
cu excelenţă şi cu perfecţiune. Eu creez şi distribui
binecuvântări. Domnesc în viaţă, prevalând în mod glorios
prin puterea Duhului Sfânt. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Deuteronom 11:18; Proverbe 6:20‑21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 13:22‑35 & Judecători 14‑16

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 1:40‑45 & Levitic 13
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MIERCURI

ÎNDREPTĂ-ŢI MINTEA PE FĂGAȘUL
CORECT ÎN RUGĂCIUNE

Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este
năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte
pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu
(Romani 8:27).
ând te rogi şi vorbeşti în alte limbi, este
foarte important să rămâi concentrat asupra
subiectului rugăciunii tale. Se aseamănă cu operarea în
Duhul Sfânt din Vechiul Testament care cuprindea gestul
profetic al întinderii mâinii. Aminteşte‑ţi cum Duhul Sânt
i‑a spus lui Moise să îşi întindă mâna spre mare şi apele
s‑au despărţit în două (Exod 14:16).
Au mai fost şi alte ocazii în care El Şi‑a instruit
oamenii să îşi întindă mâna pentru a săvârşi diverse fapte
(Citeşte Exodul 7:19, Exodul 8:5 sau Iosua 8:18). În Vechiul
Testament, Dumnezeu ne‑a demonstrat că puterea Lui
poate fi direcţionată cu ajutorul mâinilor oamenilor Lui.
Puterea Sa merge în direcţia mâinilor tale.
Însă cel mai înalt nivel al acestei direcţionări are loc la
nivelul minţii. Mintea ta poate săvârşi mult mai mult decât
întinderea mâinilor tale. De aceea, poluarea minţii este una
dintre cele mai mari strategii ale lui Satan. Dacă el îţi poate
polua mintea, lăsând‑o ineficientă, atunci mintea ta nu va
mai fi un instrument potrivit pentru direcţionarea puterii lui
Dumnezeu.
Acesta este unul dintre motivele pentru care
Dumnezeu vrea ca tu să îţi menţii mintea curată. Cu cât
mintea ta este mai pură, cu atât este mai rafinată şi mai

C

eficientă în direcţionarea şi în transmiterea puterii Duhului
Sfânt.
Aşadar, când te rogi în alte limbi, gândeşte‑te doar
la acel „lucru” asupra căruia vrei ca Duhul lui Dumnezeu să
Îşi canalizeze energia şi puterea. Dacă mintea ta rătăceşte,
îndreapt‑o înapoi la subiect. Dacă îţi vine în minte o imagine
greşită, alung‑o. Disciplinează‑ţi mintea. Din când în când,
declară: „În Numele lui Isus, mintea mea se află pe făgaşul
corect!”
Desigur, atunci când te rogi în limbi duhovniceşti,
duhul tău se zideşte chiar şi atunci când mintea ta rătăceşte
fără direcţie. Însă lucrurile se schimbă atunci când trebuie
să îndrepţi puterea Duhului Sfânt către o ţintă precisă;
atunci este nevoie de viziunea minţii tale. Aşadar, în
rugăciune, învaţă să stabileşti şi să menţii direcţia minţii tale
asupra subiectului dorit, iar biruinţele şi mărturiile tale vor
fi nesfârşite. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Neprihănitule Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântarea
vorbirii în alte limbi, prin intermediul căreia comunic cu Tine
în limbajul cerului, pentru a produce o schimbare în lumea
mea. În rugăciune, prin puterea Duhului Sfânt, îmi exercit
controlul asupra minţii şi a emoţiilor mele, ca acestea să se
sincronizeze cu voia Ta, cu scopul Tău şi cu timpul Tău, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 14:14‑15; Isaia 26:3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 14:1‑24 & Judecători 17‑18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 2:1‑12 & Levitic 14

Canalul de televiziune

HEALINGSTREAMS TV
(„Râuri de vindecare”)
www.healingstreams.tv
aplicaţia de telefon mobil
Healing School
(„Școala de vindecare”)

Canalul de televiziune online Healing Streams
TV („Râuri de vindecare”) cuprinde servicii divine de
vindecare transmise în direct care transformă viaţa
multor oameni din lumea întreagă, conducându‑i
în moştenirea lor în Cristos şi abilitându‑i să adopte
planul lui Dumnezeu de vindecare şi de sănătate
divină.
Bucură‑te de atmosfera minunilor şi
consolidează‑ţi credinţa pe măsură ce experimentezi
puterea lui Dumnezeu care îţi va schimba viaţa
pentru totdeauna.

Pentru mai multe informaţii, accesează site‑ul
h�ps://enterthehealingschool.org/
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JOI

CREEAZĂ PRIN CUVINTE

P

Prin credinţă înţelegem că au fost urzite
lumile prin Cuvântul lui Dumnezeu,
aşa că lucrurile care sunt văzute nu
au fost făcute din lucruri care se văd
(Evrei 11:3, versiunea Fidela).

oate îţi doreşti o schimbare în ceea ce priveşte
finanţele, afacerile, studiile tale, sănătatea ta, familia
ta sau slujirea ta; indiferent de situaţie, poţi produce această
schimbare. Asemenea Tatălui ceresc, tu poţi rosti cuvinte de
credinţă pentru a aduce la împlinire orice dorinţă. Cu ajutorul
cuvintelor îţi poţi schimba cursul vieţii, determinându‑l să se
conformeze planului lui Dumnezeu pentru tine. Biblia spune
că ai fost făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu
(Geneza 1:26). Prin urmare, ai capacitatea de a le vorbi
lucrurilor sau situaţiilor şi de a obţine un răspuns clar de la
acestea. În Geneza 1:3, Biblia spune: „Dumnezeu a zis: «Să
fie lumină!» Şi a fost lumină.” Dumnezeu pur şi simplu i‑a
poruncit luminii să apară şi aceasta s‑a supus cuvintelor Sale.
În 2 Corinteni 4:6, găsim detalii suplimentare ale acestui
eveniment: „Căci Dumnezeu, care a zis: «Să lumineze lumina
din întuneric,» ne‑a luminat inimile...”
De asemenea, în Geneza 1:11‑12, Biblia spune că
Dumnezeu i‑a zis pământului să dea verdeaţă, iarbă şi sămânţă
şi aşa a fost. De asemenea, în Geneza 1:20‑21, Dumnezeu a zis:
„Să mişune apele de vieţuitoare...” Dumnezeu i‑a vorbit apei
şi în aceasta au apărut de îndată o mulţime de vieţuitoare.
Versetul tematic spune: „Prin credinţă înţelegem că au fost

urzite lumile prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că lucrurile
care sunt văzute nu au fost făcute din lucruri care se văd”
(Evrei 11:3, versiunea Fidela). Dacă lucrurile care sunt vizibile
ochilor noştri au fost create din lucruri invizibile, atunci aceste
„lucruri invizibile” — cuvintele rostite de buzele noastre —
trebuie să fie particule subatomice.
Cuvântul rostit reprezintă un mesaj codat care creează
unde sonore. Aceste coduri sonore au fost transmise către
elemente, întuneric, pământ, apă — iar Dumnezeu a obţinut
un răspuns clar din partea lor. Faptul că acestea au urmat
cu stricteţe poruncile lui Dumnezeu este o dovadă clară
că fiecare element în parte a decodat mesajul Domnului
transmis prin intermediul cuvintelor.
Biblia spune: „DE ACEEA FIŢI imitatori ai lui Dumnezeu
[copiaţi‑L şi urmaţi‑I exemplul] ca nişte copii preaiubiţi
[care îşi imită tatăl]” (Efeseni 5:1, versiunea Amplificată).
Dumnezeu Se aşteaptă să Îi urmezi pilda, să acţionezi
asemenea Lui. Prin cuvintele tale, poţi schimba situaţii care
par lipsite de speranţă. Şi chiar dacă ai deja o viaţă minunată,
o poţi îmbunătăţi prin cuvintele tale pline de credinţă.

PROCLAMAŢIE

Îmi folosesc gura pentru a crea viitorul pe care vreau
să‑l văd, conform Cuvântului lui Dumnezeu. Chiar acum,
eliberez cuvinte de bunăstare, de tărie, de har, de victorie
şi de promovare despre familia mea, despre locul meu de
muncă, despre afacerea mea, despre studiile mele şi despre
sănătatea mea. Trăiesc în realitatea moştenirii mele în
Cristos. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 11:3; Psalmul 33:6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 14:25‑15:10 & Judecători 19:21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 2:13‑22 & Levitic 15
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VINERI

ARMELE
CU CARE LUPTĂM NOI

Căci armele cu care ne luptăm noi
nu sunt supuse firii pământeşti,
ci sunt puternice, întărite de
Dumnezeu ca să surpe întăriturile
(2 Corinteni 10:4).

A

rmele cu care ne luptăm noi sunt întărite
de Duhul Sfânt ca să surpe fortăreţele
întunericului: întărituri mentale, fizice, intelectuale sau
financiare. Când astfel de fortificaţii demonice sunt
construite împotriva lucrării lui Dumnezeu, a casei
Domnului sau a lucrării Evangheliei, atunci este nevoie
să ne folosim armele!
Nu mulţi creştini realizează că suntem în război;
totuşi Biblia ne spune să „luptăm lupta cea bună” (1
Timotei 1:18). În versetul tematic, Biblia nu vorbeşte
despre armele luptei lui Isus, ci despre armele cu care
ne luptăm noi. Îi mulţumim lui Dumnezeu că avem
arme! Una dintre aceste arme este ceea ce apostolul
Pavel numeşte „sabia Duhului, care este Cuvântul lui
Dumnezeu” (Efeseni 6:17).
Şi Daniel se referă la această sabie a Duhului
când declară, în Daniel 7:10, că: „Un râu de foc curgea
şi ieşea dinaintea Lui.” Daniel a văzut această sabie
înconjurată de mult mai multă slavă. În Apocalipsa
19:15, Ioan o numeşte „o sabie ascuţită care ieşea din
gura Lui.” Iar în 2 Tesaloniceni 2:8, Pavel o numeşte

„... suflarea gurii Sale.” Formularea lui Pavel are de‑a
face cu râul de foc despre care vorbeşte Daniel. Când
este nevoie, această armă funcţionează ca o sabie;
iar atunci când trebuie să funcţioneze ca o suflare, îşi
îndeplineşte acest scop. Aleluia!
Dumnezeul nostru Îşi conduce copiii în luptă
spre biruinţă (Exod 15:3, Exod 14:14, Psalmul 24:8,
Apocalipsa 19:11). Există îngeri războinici pe care
Domnul îi trimite în ajutorul nostru. Astfel, ieşim
biruitori din orice luptă. Aleluia!
În viaţa ta, nu te teme de nimeni şi de nimic.
Foloseşte sabia Duhului Sfânt; fă uz de Numele lui Isus.
Biblia spune că am biruit toate duhurile anticristice.
Forţele întunericului se află sub picioarele noastre. În
Isus Cristos, noi am biruit lumea. Poţi declara oricând:
„Sunt mai mult decât biruitor. Cel ce este în mine este
mai mare decât cel ce este în lume!” Când ne folosim
armele prin Duhul Sfânt, câştigăm orice luptă. Slavă
Domnului!

RUGĂCIUNE

Mă rog astăzi pentru mulţi oameni din lumea întreagă care
sunt asaltaţi de imaginaţii teribile de frică şi de înfrângere;
declar că sunt eliberaţi şi Cuvântul lui Dumnezeu le
stăpâneşte mintea şi prevalează în viaţa lor, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ieremia 1:10; Zaharia 4:6‑7

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 15:11‑32 & Rut 1‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 2:23‑28 & Levitic 16
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SÂMBĂTĂ

UN PRINCIPIU AL ÎMPĂRĂŢIEI LUI
DUMNEZEU

Î

Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu
Se lasă să fie batjocorit.” Ce
seamănă omul, aceea va şi secera
(Galateni 6:7).

mpărăţia lui Dumnezeu este o împărăţie reală,
funcţională, care se bazează pe principii. De
exemplu, dăruirea şi primirea reprezintă un principiu
important al Împărăţiei Lui. În Geneza 8:22, Biblia spune:
„Cât va fi pământul, nu vor înceta semănatul şi seceratul,
frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea!”
În Ioan 12:24, Domnul declară: „Adevărat,
adevărat vă spun că, dacă grăuntele de grâu care a căzut
pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare,
aduce mult rod.”
Dacă nu semeni o sămânţă, nu ai niciun motiv să
aştepţi o recoltă. Principiul Împărăţiei în ceea ce priveşte
semănatul şi seceratul îţi asigură viaţa prosperă pe care
Dumnezeu a rânduit‑o pentru tine; este un principiu care
funcţionează de fiecare dată. Nu contează cât de frumoasă
este sămânţa sau ce ai de gând să faci cu ea; până când nu
o semeni, nu va da rod. Acesta este adevărul Împărăţiei!
Sămânţa nu depinde de aparţinătorul ei — indiferent dacă
este un om bun sau un om rău — odată ce sămânţa se află
într‑un mediul potrivit, va da rod.
Acest principiu al Împărăţiei se aplică tuturor
lucrurilor din viaţă. Recolta de care se bucură un fermier
este rezultatul seminţelor pe care le‑a plantat. Acelaşi lucru

se întâmplă şi în cazul tău. Sămânţa ta poate apărea sub
diferite forme; poate fi timpul, talentul sau orice alt dar cu
care Dumnezeu te‑a binecuvântat pentru o viaţă plină de
slavă. Cât de mare şi de minunată va fi viaţa ta, depinde de
ceea ce faci cu sămânţa ce ţi‑a fost încredinţată.
De exemplu, acest material pe care îl citeşti
chiar acum, „Rapsodia Realităţilor,” este un instrument
indispensabil pentru evanghelizarea în masă. Poţi lua
parte la răspândirea, la pătrunderea şi la distribuirea ei
în întreaga lume, în aceste vremuri din urmă. Implică‑te
şi asigură‑te că Evanghelia ajunge acolo unde nu a ajuns
încă; chiar şi în cele mai îndepărtate sate. Dă tot ce ai mai
bun pentru înaintarea acestei cauze.
Aminteşte‑ţi, cu cât oferi mai mult, cu atât Dumnezeu
te va binecuvânta mai mult şi vei deveni tot mai mare, mai
influent. Aplică acest principiu şi vei vedea că viaţa ta va
merge din slavă în slavă. Domnul îţi va înmulţi seminţele
de semănate şi roadele neprihănirii tale (2 Corinteni 9:10).
El te va copleşi cu har pentru rodire tot mai mare şi pentru
supraabundenţă.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, mă bucur că Tu poţi să mă umpli cu orice
har, pentru ca în orice circumstanţe să fiu autonom şi
în supraabundenţă. Pe măsură ce îmi investesc timpul,
talentul şi finanţele în Evanghelie, sunt deplin încredinţat
că voi primi un seceriş multiplu de binecuvântări, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Geneza 26:12; 2 Corinteni 9:6‑11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 16 & 1 Samuel 1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 3:1‑7 & Levitic 17
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DUMINICĂ

OCUPĂ-ŢI POZIŢIA
DE PREOT RUGATIV

Laudele lui Dumnezeu să fie în gura
lor, şi sabia cu două tăişuri, în mâna
lor, ca să facă răzbunare asupra
neamurilor şi să pedepsească popoarele
(Psalmi 149:6‑7).

D

eciziile şi alegerile greşite ale multor lideri
mondiali au provocat distrugerea şi decimarea
economiei şi multe alte dificultăţi, care, deşi au rămas în
umbră, afectează întreaga lume. Studiind Scriptura, vei
observa că aceste lucruri au fost prevestite cu mult timp
în urmă, iar astăzi sunt puse la cale de puterile satanice.
Planurile pentru un guvern unic, pentru o singură
economie şi pentru o religie universală au fost toate
prevestite în Biblie: „Şi astfel izbăvirea s‑a întors îndărăt
şi mântuirea a stat deoparte, căci adevărul s‑a poticnit
în piaţa de obşte şi neprihănirea nu poate să se apropie.
Adevărul s‑a făcut nevăzut, şi cel ce se depărtează de
rău este jefuit. DOMNUL vede, cu privirea mânioasă, că
nu mai este nicio neprihănire. El vede că nu este niciun
om şi Se miră că nimeni nu mijloceşte. Atunci braţul
Lui Îi vine în ajutor şi neprihănirea Lui Îl sprijină” (Isaia
59:14‑16).
Expresia „nimeni nu mijloceşte” înseamnă de
fapt că „nu a existat nici un mijlocitor.” Înţelegi de ce
trebuie să îţi ocupi poziţia de preot rugativ, de mijlocitor?
Suntem împlinitorii voii Tatălui; noi suntem cei care
stabilim domnia şi neprihănirea Lui pe pământ şi în

inimile oamenilor. Acesta este rolul tău astăzi în calitate
de creştin.
Nu privi pasiv aceste distrugeri corupte şi acest
haos care creşte fără oprire. Ia atitudine şi spune „Nu!”
ravagiilor, haosului, distrugerilor şi frământărilor pe care
diavolul le dezlănţuie în lume!
Mijloceşte fără oprire pentru liderii mondiali,
pentru preşedinţii şi pentru prim‑miniştrii naţiunilor, ca
inimile şi minţile lor să se îndepărteze de manipularea
diavolului. Roagă‑te ca aceştia să renunţe la alegerile şi
la deciziile care pun în pericol viitorul naţiunilor şi să se
împotrivească ideilor care i‑ar putea conduce pe oameni
către sărăcie şi moarte.
Ar putea dura câteva zile, săptămâni sau luni până
vei observa schimbarea de care ai nevoie, însă nu te opri;
continuă să te rogi, deoarece cu siguranţă vei determina
o schimbare, întâi în plan spiritual şi apoi şi în plan vizibil;
lumea noastră se schimbă conform voinţei şi scopului lui
Dumnezeu în timp ce ne rugăm. Slavă lui Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

Neprihănitule Tată, toate autorităţile sunt rânduite
de Tine; prin urmare, mă rog ca neprihănirea Ta să
prevaleze în viaţa liderilor naţiunilor din toată lumea.
Protejează‑le mintea de sfaturi şi de judecăţi greşite; şi
dă‑le înţelepciunea Ta, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 5:16; Efeseni 6:18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 17:1‑19 & 1 Samuel 3‑7

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 3:8‑19 & Levitic 18
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LUNI

PUTEREA ȘI CARACTERUL
SCRIPTURILOR

C

Fiindcă Scriptura îi zice lui faraon:
„Te‑am ridicat înadins, ca să‑Mi arăt în
tine puterea Mea şi pentru ca Numele
Meu să fie vestit în tot pământul”
(Romani 9:17).

u câţiva ani în urmă, după ce am participat la
un program, alături de alţi slujitori ai Bisericii,
unul dintre ei mi‑a spus: „Vorbeşti despre Scriptură ca şi
cum ar fi o persoană.” Iar eu am răspuns: „O, da; chiar
este!" Contează să cunoşti acest adevăr: Scriptura are
personalitate şi caracter. Iar acest lucru a fost dezvăluit
chiar de Isus în numeroase lucruri pe care le‑a spus
despre Scriptură.
Apostolii au preluat acest adevăr şi l‑au propovăduit
lumii. De exemplu, versetul tematic spune: „Fiindcă
Scriptura îi zice lui Faraon…” Ar fi putut spune: „Fiindcă
Dumnezeu îi zice lui Faraon...,” iar această variantă ar
fi corectă, având în vedere că Biblia specifică faptul că
Dumnezeu i‑a vorbit Faraonului. Însă, Scriptura spune că
Moise s‑a dus la Faraon şi i‑a zis: „Aşa vorbeşte Domnul
Dumnezeul lui Israel: Lasă poporul Meu să plece...”
(Exodul 5:1).
Pavel spune acelaşi lucru în Galateni 3:8: „Scriptura,
de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va
socoti neprihănite neamurile prin credinţă, i‑a vestit
mai dinainte lui Avraam această veste bună: Toate
neamurile vor fi binecuvântate în tine.” Biblia nu spune

că Duhul Sfânt i‑a vestit lui Avraam sau că Domnul i‑a
vestit lui Avraam, ci că Scriptura i‑a vestit lui Avraam.
Scriptura i‑a „vorbit.”
În Galateni 3:22, Biblia specifică faptul că:
„Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduinţa
să le fie dată celor ce cred, prin credinţa în Isus Cristos.”
De asemenea, în Galateni 4:30, Biblia nu spune: „Ce zice
Dumnezeu?” ci, mai degrabă: „... ce zice Scriptura?” Este
foarte important să pui mare preţ pe Scriptură.
Când vrei să ştii ceva, deschide Biblia pentru a afla
ce spune Dumnezeu despre acel lucru. Doar Cuvântul
Lui ar trebui să conteze pentru tine. Clădeşte‑ţi viaţa
în jurul Scripturii, deoarece doar aceasta poate îţi dea
înţelepciunea care duce la mântuire (2 Timotei 3:15) şi
să te facă un succes, ajutându‑te să devii desăvârşit şi
competent, bine integrat şi temeinic echipat pentru orice
lucrare bună (2 Timotei 3:16, versiunea Amplificată).
Aleluia!

RUGĂCIUNE

Îţi mulţumesc, Tată, pentru binecuvântările şi pentru împărtăşirile pe
care le primesc studiind Scripturile şi pentru discernământul profund
cu privire la planurile şi la scopurile Tale trecute, prezente şi viitoare
pentru Biserică, pentru mine şi pentru lume. Sunt transformat din
slavă în slavă, sunt desăvârşit şi competent, bine integrat şi temeinic
echipat pentru orice lucrare bună, pe măsură ce umblu pe cărarea
rânduită de Tine pentru viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Timotei 3:14‑17; Romani 15:4; Romani 9:17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 17:20‑18:14 & 1 Samuel 8‑10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 3:20‑35 & Levitic 19
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MARŢI

EL TE VREA SĂNĂTOS

V

Preaiubitule, mai presus de toate
doresc ca tu să prosperi şi să fii
sănătos, aşa cum prosperă sufletul tău
(3 Ioan 1:2, versiunea Fidela).

indecarea divină este una dintre etapele
incipiente ale unei vieţi superioare. Vindecarea
este minunată, însă există o viaţă cu mult mai glorioasă
dincolo de ea. Dumnezeu nu Îşi doreşte ca tu să trăieşti într‑o
dimensiune a credinţei în care să te vindeci din când în când
de diferite boli. El Îşi doreşte ca tu să ajungi într‑un loc al
biruinţei, unde poţi înţelege faptul că sănătatea divină este
mai mare şi mai importantă decât vindecarea divină.
Cineva ar putea să‑mi spună: „Domnule Pastor Chris,
eu le slujesc oamenilor şi ei se vindecă, însă atunci când eu
am probleme de sănătate, mă rog şi fac tot ce ştiu, dar nu
mă vindec.” Este simplu: Dumnezeu nu ţi‑a spus niciodată să
te rogi pentru propria vindecare. Doar pentru că acest lucru
a funcţionat pentru tine când erai un prunc în credinţă, nu
înseamnă că ar trebui să continui tot aşa (Faptele apostolilor
17:30). Aceasta este situaţia tristă a multor creştini; se
străduiesc să se vindece, când ei nici nu ar trebui să se
îmbolnăvească.
Versetul tematic spune: „Preaiubitule, doresc ca
toate lucrurile tale să îţi meargă bine şi sănătatea ta să
sporească...” Nu spune: „Preaiubitule, doresc ca toate
lucrurile tale să îţi meargă bine şi să fii vindecat.” Domnul
te vrea sănătos. Planul Lui pentru tine este sănătatea divină!

Nu Îşi doreşte ca tu să suferi de dureri de cap, de răceală sau
de febră; nu ar trebui să existe nici diabet, nici probleme de
stomac şi nici vreo altă problemă de sănătate în tine. Înţelege
acest adevăr şi trăieşte în conformitate cu el.
Dacă simţi că urmează să te îmbolnăveşti, declară:
„Nu voi mai fi niciodată bolnav, deoarece Cuvântul lui
Dumnezeu îmi garantează sănătatea divină.” Dacă ai
simptomele unei boli, nu te panica. Foloseşte Cuvântul
Domnului! Menţine‑te sănătos prin Cuvântul lui Dumnezeu;
acesta este medicament pentru tine.
În Proverbe 4:22, Biblia vorbeşte despre Cuvintele
lui Dumnezeu astfel: „Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le
găsesc şi sănătate pentru tot trupul lor.” Disciplinează‑ţi
trupul pentru a respecta întotdeauna Cuvântul Domnului.
Depăşeşte‑ţi nevoia de a fi vindecat, pentru a trăi în fiecare
zi în sănătate divină. Eşti o făptură nouă în Cristos, cu însăşi
viaţa lui Dumnezeu în tine. Dacă te bucuri de această nouă
viaţă, elementele lumii nu te mai pot influenţa. Umblarea în
sănătate divină este ceea ce are Dumnezeu mai bun pentru
tine.

PROCLAMAŢIE

Sunt un asociat al Dumnezeirii şi am viaţa nepieritoare
a lui Dumnezeu în mine. Am fost născut cu viaţa învierii
care este dincolo de boală şi de maladie. Prin urmare,
umblu în sănătate divină în fiecare zi! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Corinteni 13:11; 1 Ioan 5:13; Isaia 33:24

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 18:15‑43 & 1 Samuel 11‑13

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 4:1‑12 & Levitic 20
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MIERCURI

CUNOAȘTEREA SCRIPTURILOR
PRIN DUHUL SFÂNT

E

Atunci le‑a deschis mintea,
ca să înţeleagă Scripturile
(Luca 24:45).

ste foarte important să cunoşti tu însuţi
Scripturile. Cuvântul lui Dumnezeu este singurul
material care te ajută garantat să păşeşti cu succes pe
drumurile care îţi stau înainte. Dumnezeu i‑a spus lui
Iosua că prin meditare asupra Scripturilor îşi putea face
calea prosperă şi putea avea mult succes (Iosua 1:8,
versiunea Fidela).
Isus a fost întruchiparea cunoştinţei şi a
înţelepciunii şi, cu toate acestea, El i‑a îndreptat pe cei
care Îl ascultau spre Scripturi. De fapt, primul miracol
pe care l‑a făcut după învierea Sa a avut legătură cu
Scripturile, aşa cum citim în versetul tematic. El dorea
atât de mult ca ei să cunoască Scripturile încât „le-a
deschis mintea ca să înţeleagă Scripturile.”
El a acordat mare importanţă Scripturilor. I‑a
învăţat cuvintele profeţilor din Scripturi ca să îi ajute să
cunoască profeţiile despre Cristos. Înainte, în lucrarea
Sa pe pământ, El S‑a ridicat în sinagogă ca să citească
din cartea profetului Isaia, aşa cum este menţionat în
Luca 4:16‑21 şi a spus: „Astăzi s‑au împlinit cuvintele
acestea din Scriptură pe care le‑aţi auzit.” El a subliniat
importanţa împlinirii Scripturilor şi faptul că ele vorbesc
despre El, atunci când îi învăţa pe ucenici după învierea
Sa.

Biblia spune: „Şi a început de la Moise şi de la
toţi prorocii şi le‑a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu
privire la El” (Luca 24:27). Toată viaţa Sa era centrată în
jurul Scripturilor. Şi tu trebuie să le tratezi cu seriozitate.
Centrează‑ţi viaţa în jurul Bibliei. În Ioan 5:39 este scris:
„Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi
viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.”
Însă a cunoaşte Scripturile nu înseamnă doar a le
cunoaşte mental, ci a le cunoaşte prin Duhul Sfânt; fără
Duhul Sfânt, nu le poţi cunoaşte cu adevărat. Trebuie
să cauţi să le cunoşti nu doar ca să le poţi cita, ci ca să
trăieşti după ele. Nu are rost să le înveţi doar ca să poţi
să le explici tuturor şi ca să îi impresionezi pe alţii, atunci
când ele nu au nici o putere în viaţa ta. Dacă nu le trăieşti,
cunoaşterea mentală pe care o ai cu privire la ele nu te va
ajuta cu nimic. Aşadar, specializează‑te în Scripturi prin
Duhul Sfânt. Acordă atenţie Cuvântului lui Dumnezeu.
Cunoaşte‑l prin Duhul Sfânt. Cuvântul Lui este viaţa ta,
este dreptarul după care trebuie să trăieşti.

RUGĂCIUNE

Îţi mulţumesc, Tată ceresc, pentru Sfintele Scripturi prin care
mă conduci în destinul pe care mi l‑ai pregătit. Trăiesc plin de
încredere şi de bucurie zi de zi, ştiind că Tu eşti cu mine şi în mine
şi că eşti de partea mea. Pe măsură ce acord atenţie Scripturii
prin Duhul Sfânt, ochii înţelegerii mele sunt permanent
iluminaţi să merg pe căile prestabilite de Tine pentru mine, în
victorie extraordinară, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 22:29; Proverbe 4:20‑22

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 19:1‑27 & 1 Samuel 14‑15

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 4:13‑20 & Levitic 21

REŢEAUA
CELOR CE AU INFLUENŢĂ
CU

RAPSODIA

Reţeaua celor ce au Influenţă cu Rapsodia este un
grup de entuziaşti ai Împărăţiei care distribuie versiunea
electronică a Rapsodiei Realităţilor pe platformele de
socializare şi care îi încurajează şi pe alţii să se înregistreze
pentru a primi devoţionalul.
Astfel, având influenţă cu Rapsodia, tu ai un rol cheie în:
• convingerea altora să descarce aplicaţia de telefon
mobil a rapsodiei „Rhapsody Mobile App”
• înscrierea lor la urmărirea lunară a devoţionalului
pentru a se bucura de toate facilităţile aplicaţiei Rhapsody
Mobile App
• înscrierea altora în Reţeaua celor ce au Influenţă cu
Rapsodia prin crearea unui cont gratuit pe platforma rin.
rhapsodyofrealities.org

N O T E

NOTE
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JOI

DECLARĂ CE AR TREBUI SĂ SE
ÎNTÂMPLE ÎN JURUL TĂU

Fiindcă adevărat vă spun că oricine îi
va spune acestui munte: „Ridică‑te şi
aruncă‑te în mare” şi nu se va îndoi în
inima lui, ci va crede că acele lucruri pe
care le spune se vor face, el va avea orice
spune (Marcu 11:23, versiunea Fidela).

D

acă eşti născut din nou, ai primit puterea de a
schimba situaţiile negative prin cuvintele tale.
Ezechiel a prorocit asupra vântului şi a poruncit să intre
viaţă în oasele uscate, iar acestea au înviat (citeşte Ezechiel
37). Şi tu poţi să‑i vorbeşti oricărui lucru, iar acesta va
răspunde. Proroceşte peste finanţele tale, peste afacerea
ta, peste educaţia ta, peste familia ta şi peste lucrarea ta.
Poţi crea ceea ce îţi doreşti prin cuvintele tale de credinţă,
în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu.
Biblia spune că noi „... vorbim înţelepciunea lui
Dumnezeu într‑un mister...” (1 Corinteni 2:7, versiunea
Fidela). Adică folosim un limbaj spiritual, pe care
lumea nu îl înţelege; cu toate acestea, este rânduit de
Dumnezeu ca să producă rezultate pentru noi. Tu ce
fel de cuvinte rosteşti? Sunt cuvinte constructive sau
distructive?
Ţine minte, vorbirea greşită porneşte dintr‑o
gândire greşită; de aceea trebuie să îţi schimbi mai întâi
gândirea. Şi nu îţi justifica vorbirea negativă spunând:
„Nu spun decât ceea ce se întâmplă în jurul meu.” Nu! Tu

nu trebuie să declari ce se întâmplă în jurul tău! Tu eşti un
rege. Regii spun ceea ce trebuie să se întâmple.
Nu te îngrijora dacă nu vezi o schimbare imediat.
Unele lucruri nu se schimbă în exterior instantaneu, însă fii
sigur că, din momentul în care ai rostit cuvântul, a început
creaţia. Îţi aduci aminte de copacul pe care l‑a blestemat
Isus? (Citeşte Marcu 11:12‑24). În exterior, totul arăta la
fel, însă Biblia spune că el s‑a uscat imediat din rădăcini.
În timp ce rosteşti cuvinte pline de credinţă în ce priveşte
finanţele, serviciul, afacerea, lucrarea, educaţia şi toate
celelalte, vei vedea multe schimbări imediate.
Cu toate acestea, este posibil ca unele miracole
să aibă nevoie de puţin timp până să se manifeste în
tărâmul fizic. Timpul dintre declaraţia ta şi manifestarea
ei nu este o perioadă în care să renunţi sau să te plângi,
ci este o perioadă în care să intensifici presiunea la care îl
supui pe vrăjmaş; continuă să vorbeşti până când „norii
sunt plini.” Biblia spune că atunci când norii sunt plini de
ploaie, o varsă pe pământ (Eclesiastul 11:3). Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, ce binecuvântare este să am darul profeţiei
activ în viaţa mea, prin care pot schimba cursul
evenimentelor în lumea mea. Prorocesc că prin puterea
Duhului Sfânt şi a Cuvântului Tău, întregirea, sănătatea,
vitalitatea, bunăstarea, succesul, pacea şi bucuria se
manifestă în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Marcu 11:23‑24; Eclesiastul 8:4; Eclesiastul 11:3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 19:28‑48 & 1 Samuel 16‑17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 4:21‑29 & Levitic 22
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VINERI

EL IUBEȘTE TOŢI OAMENII

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 veşnică
(Ioan 3:16).
iblia spune: „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea
faţă de noi în aceea că, pe când eram noi încă
păcătoşi, Cristos a murit pentru noi” (Romani 5:8). În
mod incontestabil, aceasta este cea mai mare şi cea mai
bună ştire de la întemeierea lumii; faptul că El ne‑a iubit
pe când noi încă eram păcătoşi şi că datorită dragostei
Sale, L‑a trimis pe Isus ca să ne salveze de distrugere, de
păcat şi de judecată. Binecuvântat să fie Dumnezeu!
Biblia spune: „Fiindcă, pe când eram noi încă
fără putere, la timpul cuvenit, Cristos a murit pentru
cei neevlavioşi” (Romani 5:6, versiunea Fidela). O, cât
de puternic este acest mesaj de la Dumnezeu! Dacă El
a iubit păcătoşii atunci, El încă îi iubeşte şi astăzi. El nu a
murit doar pentru creştini; a murit pentru cei neevlavioşi
– pentru cei fără speranţă, păcătoşi şi răi; oameni care Îl
urau pe Dumnezeu. Dacă lucrarea Sa de mântuire n‑ar fi
fost perfectă sau suficientă şi ar fi fost nevoie să o facă
din nou, El ar fi făcut‑o! Atât de puternică este dragostea
Sa pentru noi.
Înţelege ce simte inima lui Dumnezeu în aceste
momente. Atunci când vede cum diavolul foloseşte
oameni ca să distrugă alţi oameni, El este foarte întristat,

B

pentru că îi iubeşte chiar şi pe oamenii aceia care sunt
instrumentele de distrugere ale lui Satan! Şi El vrea ca şi
ei să iasă din ignoranţa lor şi să recunoască dragostea Sa.
Dumnezeu îi iubeşte pe oameni atât de mult,
încât ne îndeamnă să mijlocim pentru ei chiar în
răutatea, în păcătoşenia şi în necunoştinţa lor. În 1
Timotei 2:1, El ne îndeamnă să facem o prioritate din a
ne ruga pentru toţi oamenii: „Vă îndemn, dar, înainte
de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri
pentru toţi oamenii.” Acest îndemn reflectă dragostea
lui Dumnezeu.
Primul lucru de pe pământ la care Se gândeşte
El este valoarea fiecărui om. Înainte să te rogi pentru
nevoile tale, pentru lucrul tău, etc., roagă‑te pentru toţi
oamenii. El vrea ca ei să ajungă la cunoştinţa dragostei
şi a adevărului Lui. În 2 Petru 3:9 Biblia spune că El vrea
ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. Ce
dragoste uimitoare!

RUGĂCIUNE

Neprihănitule Tată, Tu Ţi‑ai arătat dragostea Ta
copleşitoare pentru toţi oamenii prin moartea ispăşitoare
şi substitutivă a lui Cristos. Sunt constrâns de dragostea Ta
să predic Evanghelia şi să‑i aduc pe păcătoşi din întuneric
în lumină şi în libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Timotei 2:1‑4; 2 Corinteni 5:19

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 20:1‑19 & 1 Samuel 18‑19

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 4:30‑41 & Levitic 23
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SÂMBĂTĂ

NU STA
NEPĂSĂTOR ÎN SION

N

Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion şi
la adăpost pe muntele Samariei, vai de
mai marii aceştia ai celui dintâi dintre
neamuri, la care aleargă casa lui Israel…
(Amos 6:1).

oi am înţeles adevărul; am primit Cuvântul lui
Dumnezeu. Şi prin Cuvântul Său noi suntem
triumfători în fiecare zi, trăind o viaţă minunată, care ne
împlineşte. Cu toate acestea, trebuie să îi ajutăm şi pe cei
care nu au cunoscut încă adevărul; cei care nu au înţeles
Cuvântul lui Dumnezeu.
Trebuie să ne pese de fraţii noştri şi de surorile
noastre din toată lumea, în special de cei din închisori
sau care se confruntă cu tot felul de greutăţi. Lupta
noastră nu se încheie până când nu îi aducem şi pe ei
la înţelegerea adevărurilor lui Dumnezeu. Câtă vreme
diavolul încă înşeală oameni şi caută să distrugă vieţi, nu
am terminat şi nu putem fi nepăsători, sau „fără grijă în
Sion.”
Citeşte cuvintele emoţionante ale Domnului din
Amos 6:6: „Beau vin cu pahare largi, se ung cu cel mai
bun untdelemn, şi nu se întristează de prăpădul lui Iosif!”
Atunci când auzi cum sunt arse biserici şi cum sunt închişi
pe nedrept preoţi sau pastori şi lucrători, doar pentru
devotamentul lor faţă de Evanghelie, nu te comporta de
parcă lucrurile acestea nu te privesc. Îngenunchează şi
roagă‑te!

Nu te gândi doar la tine. Lupta ta nu se termină
până când Numele Domnului Isus Cristos nu este celebrat
în fiecare ţară. Trebuie să realizăm că Dumnezeu ne‑a dat
însărcinarea să ne rugăm pentru toţi şi să‑i atingem cu
Evanghelia, chiar dacă lucrează în instituţia prezidenţială,
în cabinetul Primului Ministru sau printre monarhii
acestei lumi.
Trebuie să‑i aducem şi pe alţii în pacea, în
dragostea şi în bucuria pe care ni le‑a dat Dumnezeu;
altfel, însărcinarea noastră nu este împlinită. Aşadar
continuă să predici şi să‑i înveţi şi pe alţii din Cuvântul lui
Dumnezeu. Mijloceşte neobosit pentru bărbaţii şi pentru
femeile din toată lumea, ca ei să intre în lumina şi în
neprihănirea lui Dumnezeu. Şi astfel, la sfârşit, vei putea
afirma cu îndrăzneală: „Am luptat lupta cea bună.”

RUGĂCIUNE

Binecuvântatule Domn, prin Duhul Sfânt, Tu le rafinezi
mintea copiilor Tăi de pretutindeni să poată înţelege şi
cunoaşte tot mai profund Cuvântul Tău. Iar în timp ce
noi, copiii Tăi, propovăduim adevărul Tău şi astăzi, avem
parte de un mare seceriş şi mulţi oameni sunt strămutaţi
din întuneric în libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Filipeni 3:13‑14; Efeseni 6:18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 20:20‑21:4 & 1 Samuel 20‑22

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 5:1‑13 & Levitic 24
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DUMINICĂ

INTRĂ ÎN POSESIA
MOȘTENIRII TALE

D

Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl
nostru care eşti în ceruri! Sfinţească‑se
Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă‑se
voia Ta, precum în cer şi pe pământ”
(Matei 6:9‑10).

omnul i‑a învăţat pe ucenici să se roage
folosind modelul versetului tematic. El nu a
spus: „Rugaţi-vă această rugăciune,” ci i‑a îndemnat să
se roage „în maniera aceasta.” Aceasta a fost înainte
de împlinirea lucrării Sale de mântuire. Acum că El a
făcut mântuirea disponibilă pentru toţi – atât evrei cât
şi neevrei – nu trebuie să ne mai rugăm ca Dumnezeu să
ne dea pâinea cea de toate zilele, pentru că El a făcut‑o
deja!
Esenţa versetului tematic ne ajută să înţelegem
că zilnic există binecuvântări alocate pentru noi în cer.
Creştinul este născut cu şi în moştenirea glorioasă din
Cristos. Din nefericire, mulţi copii ai lui Dumnezeu nu
au revendicat niciodată ceea ce le aparţine de drept. Şi
astfel binecuvântările lor s‑au acumulat, aşteptând să
fie revendicate.
Provizia pe care a pregătit‑o Dumnezeu pentru
tine astăzi nu este ca „mana” din Vechiul Testament,
pe care israeliţii o mâncau în pustiu. Chiar dacă mana
venea din cer, oamenii nu puteau păstra rămăşiţele,
pentru că se degrada până a doua zi. Însă în dispensaţia
în care trăim acum, binecuvântările care ne‑au rămas

nefolosite sunt intacte şi le putem revendica oricând
prin cuvintele noastre, chemându‑le în Numele lui Isus.
Toată creaţia are capacitatea de a răspunde la
cuvintele rostite. Aceasta este cheia în a intra în posesia
moştenirii tale în Cristos. Toată creaţia care există în
formă tangibilă sau intangibilă, are memorie. Şi astfel
poate răspunde la cuvintele rostite. De aceea, rosteşte
întotdeauna cuvintele potrivite din Scriptură şi viaţa
ta va fi plină de binecuvântări. Îţi poţi revendica prin
cuvinte de credinţă binecuvântările acumulate care
ţi‑au fost date deja în Cristos.

PROCLAMAŢIE

Binecuvântat să fie Domnul care zilnic mă îndestulează
cu binecuvântări. El este Dumnezeul mântuirii mele!
Chiar acum extrag binecuvântări din contul meu ceresc
prin declaraţiile mele de credinţă care afirmă Cuvântul
lui Dumnezeu! Păşesc în tărâmul supraabundenţei şi
beneficiez şi astăzi de alocaţia mea din cer. Am provizii
supranaturale. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Corinteni 3:21‑22; Psalmul 2:8; Faptele apostolilor 20:32

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 21:5‑38 & 1 Samuel 23‑25

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 5:14‑20 & Levitic 25
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LUNI

ESENŢA DIVINĂ

Luptă‑te lupta cea bună a credinţei; apucă
viaţa veşnică, la care ai fost chemat
şi pentru care ai făcut acea frumoasă
mărturisire înaintea multor martori
(1 Timotei 6:12).
iblia spune că Dumnezeu a iubit lumea atât de
mult, încât L‑a dat pe Singurul Său Fiu pentru
ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică
(Ioan 3:16). Acesta este motivul pentru care a venit Isus; să
le dea viaţă veşnică oamenilor, pentru ca ei să poată avea
părtăşie cu Dumnezeu. Întrebarea este Şi‑a atins El scopul?
Sigur că da!
Biblia spune: „Şi mărturisirea este aceasta:
Dumnezeu ne‑a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este
în Fiul Său” (1 Ioan 5:11). El nu urmează să ne dea viaţa
veşnică; a făcut‑o deja! Versetul următor spune: „Cine Îl
are pe Fiul are viaţa; cine nu‑L are pe Fiul lui Dumnezeu,
n‑are viaţa” (1 Ioan 5:12). El se referă aici la viaţa şi la
natura lui Dumnezeu; la esenţa divină.
Această viaţă este incoruptibilă; nu este supusă
morţii sau eşecului! Aceasta este viaţa pe care o ai în
Cristos. În Efeseni 2:4‑5 Biblia spune: „Dar Dumnezeu, care
este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu
care ne‑a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre,
ne‑a adus la viaţă împreună cu Cristos...” Tu nu mai eşti
mort în păcate. De ce? Pentru că acum ai viaţa veşnică!
Din nefericire, nu mulţi creştini ştiu că au viaţa
veşnică. De aceea, Ioan spune: „V‑am scris aceste lucruri ca

B

să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu
aveţi viaţa veşnică” (1 Ioan 5:13). Ioan le‑a scris aceste
lucruri pentru că trăiau ca şi cum nu aveau viaţa divină.
Acum poţi înţelege mai bine de ce Pavel îi scria lui
Timotei astfel: „... apucă viaţa veşnică...” Verbul „apucă”
provine din traducerea din original a termenului grecesc
„epilambanomai” şi înseamnă a apuca ceva fără a‑i mai
da drumul. Aşa trebuie să tratezi tu viaţa veşnică. Nu lăsa
să fie pentru tine doar o cunoştinţă teoretică. Apuc‑o şi
pune‑o în aplicare în viaţa ta.
Declară adesea: „Eu am viaţă veşnică, în Numele
lui Isus; de aceea trăiesc deasupra elementelor acestei
lumi; eu domnesc. Binecuvântat să fie Dumnezeu!” Dacă
este o problemă cu sănătatea ta, nu plânge, ci continuă să
declari: „Sunt desăvârşit în Isus Cristos; refuz să găzduiesc
boala, neputinţa sau durerea în trupul meu, pentru că am
viaţa lui Dumnezeu în mine! Am apucat viaţa veşnică!” În
curând trupul tău fizic se va alinia cu acest adevăr, pentru
că a fost transformat de viaţa divină din tine.

PROCLAMAŢIE

Sunt desăvârşit în Isus Cristos! Refuz să găzduiesc vreo
boală, vreo neputinţă sau vreo durere în corpul meu,
pentru că am apucat viaţa veşnică. Domnesc în viaţă prin
Cristos asupra elementelor acestei lumi. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 2:1‑6; Ioan 3:16

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 22:1‑38 & 1 Samuel 26‑28

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 5:21‑34 & Levitic 26
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MARŢI

PUNE ÎN APLICARE
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

S

Căci prin credinţa din inimă se capătă
neprihănirea, şi prin mărturisirea
cu gura se ajunge la mântuire
(Romani 10:10).

unt trei lucruri vitale pe care trebuie să le faci
pentru a pune în aplicare cu eficienţă Cuvântul
lui Dumnezeu şi pentru a te bucura de proviziile lui
Dumnezeu pentru tine întotdeauna. Mai întâi, inima
ta trebuie să fie aliniată la Cuvântul Lui. Biblia spune:
„Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea...”
(Romani 10:10). Aceasta înseamnă că poţi sta drept
înaintea lui Dumnezeu atunci când ajungi în acord cu
Cuvântul Său în inima ta.
Al doilea lucru constă în faptul că mintea ta trebuie
să se alinieze cu inima ta la Cuvântul lui Dumnezeu.
Aceasta implică faptul că trebuie să înţelegi semnificaţia
profundă a Cuvântului Său. Altfel, nu poţi comunica prin
limbaj ce este în inima ta.
Al treilea lucru, trebuie să rosteşti Cuvântul lui
Dumnezeu – „rhema” (greceşte); un cuvânt direcţionat
către o anumită persoană, la un anumit moment, pentru
un anumit scop. Este Cuvântul activ al lui Dumnezeu
dat pentru o situaţie anume. Aceasta a rostit Ezechiel în
valea de oase uscate; el a spus: „Am prorocit cum mi se
poruncise” (Ezechiel 37:10).
Dacă vorbirea ta nu este în acord sau nu se aliniază
la ceea ce a zis Dumnezeu, vei obţine rezultate greşite.

Biblia spune: „Căci prin credinţa din inimă se capătă
neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge
la mântuire” (Romani 10:10). Cuvântul tradus prin
„mărturisire” în acest context provine din traducerea
din original a termenului grecesc „homologeo” care
înseamnă „a vorbi în acord” sau în înţelegere cu altcineva.
Inspiraţia Duhului Sfânt ne aduce Cuvântul lui
Dumnezeu (rhema). Meditarea noastră la acest Cuvânt
sau declararea lui produce rezultate extraordinare,
aducând Cuvântul lui Dumnezeu în manifestare.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc şi astăzi pentru Cuvântul Tău activ
pentru mine, care se adresează situaţiei mele particulare.
Pe măsură ce rostesc cuvântul profetic „rhema” şi declar
cuvinte de putere privind sănătatea mea, finanţele mele,
afacerea mea şi lucrarea mea de slujire, circumstanţele
se aliniază la voia Ta desăvârşită şi la destinul Tău pentru
mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Împăraţi 22:14; Luca 4:4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 22:39‑65 & 1 Samuel 29‑31

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 5:35‑43 & Levitic 27
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MIERCURI

CREDINŢĂ PENTRU
LUPTA CEA BUNĂ

V

Porunca pe care ţi‑o dau, fiule Timotei,
după prorociile făcute mai înainte
despre tine, este ca, prin ele, să te
lupţi lupta cea bună şi să păstrezi
credinţa şi un cuget curat, pe care unii
l‑au pierdut, şi au căzut din credinţă
(1 Timotei 1:18‑19).

ersetul tematic este revelator: pentru a duce lupta
cea bună este nevoie de credinţă şi de un cuget
curat, adică de o conştiinţă bună, curată. De asemenea,
este important să ştii împotriva cui te lupţi. În Efeseni 6:12
Biblia spune: „Căci noi n‑avem de luptat împotriva cărnii
şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor,
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac,
împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.”
Aceşti stăpânitori ai întunericului sunt cei care
influenţează această lume, care manipulează şi controlează
mintea celor care sunt în răzvrătire faţă de Cristos şi faţă
de Evanghelie. Nu există nimic bun în demoni. Tot ceea ce
îi priveşte este rău şi nimeni şi nimic nu controlează răul
pe care îl fac în afară de noi, atunci când îi restricţionăm în
Numele lui Isus, prin puterea Duhului Sfânt.
În Efeseni 6 Biblia ne spune cu ce să luptăm şi cum să
ne apărăm de aceste forţe rele ale întunericului. Versetul 13
spune: „De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să
vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare,
după ce veţi fi biruit totul.”

Apoi, în versetele 16 şi 17, după ce a enumerat toate
componentele apărării noastre, El spune: „Pe deasupra
tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea
stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău... luaţi şi
sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu” (Efeseni
6:16‑17). Mesajul credinţei este foarte important, pentru
că spune: „Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul
credinţei!” Aceasta nu înseamnă că trebuie să cauţi un scut
numit credinţă. Ci înseamnă că manifestarea credinţei în
Cuvântul lui Dumnezeu este un adevărat scut cu care vei
putea, fără îndoială, să stingi, să neutralizezi, să dezamorsezi
şi să anulezi toate săgeţile arzătoare ale celui rău.
Indiferent ce proiectile aruncă cel rău spre tine,
credinţa ta le stinge şi le neutralizează. Credinţa vine prin
auzire, şi auzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu (Romani
10:17). Cu cât auzi mai mult Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât
îţi creşte credinţa. Şi cu cât pui mai mult în aplicare Cuvântul
lui Dumnezeu, cu atât îţi este întărită credinţa. Ascultă cu
consecvenţă Cuvântul lui Dumnezeu şi pune‑l în aplicare;
astfel, credinţa ta va fi puternică şi eficientă. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru credinţa pe care o am în
Cuvântul Tău. Credinţa mea este vie şi cu ajutorul acesteia
sting, neutralizez, dispersez şi distrug toate săgeţile
arzătoare ale vrăjmaşului, zădărnicind şi nimicind totodată
toate planurile, manipulările, înşelătoriile, minciunile şi
strategiile lui, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 6:13‑17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 22:66‑23:25 & 2 Samuel 1‑3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 6:1‑13 & Numeri 1

CONFERINŢA ONLINE
DE RUGĂCIUNE
A LUNII MAI

În luna mai, miliarde de parteneri ai Rapsodiei
Realităţilor vor participa la Ediţia de mai a Conferinţei
Online de Rugăciune a Rapsodiei. Un răstimp de
rugăciune şi de disponibilizare a puterii extraordinare a lui
Dumnezeu, această conferinţă este menită să genereze o
nouă etapă de har intensificat pentru realizările agendei
Rapsodiei din aceste zile din urmă.
• Această conferinţă se prefigurează a fi mai mare în
impact ca precedentele, întrucât partenerii sunt hotărâţi
să acopere cu mantaua rugăciunii fiecare naţiune şi
fiecare oraş din lume!
Pregăteşte-te să răspunzi la această chemare
specială la rugăciune!

N O T E

NOTE

29

JOI

AVEM AUTORITATE

T

În toate zilele eram cu voi în Templu şi
n‑aţi pus mâna pe Mine. Dar acesta este
ceasul vostru şi puterea întunericului
(Luca 22:53).

răim vremuri în care există atâta abuz de putere
politică în multe locuri din lume. Există legi,
politici şi acţiuni ostile în unele state, gândite special ca să
fie împotriva creştinilor, doar pentru credinţa lor. Dacă citeşti
relatarea arestării lui Isus, a momentelor dinaintea crucificării
Lui, vei vedea că acest tip de nedreptăţi nu este nou. Isus a
fost supus abuzului de putere în locuri influente.
În Ioan 18 ni se relatează cum Iuda i‑a condus pe
aprozii trimişi de marii preoţi şi de farisei ca să‑L aresteze pe
Isus. Ştiind tot ce urma să I se întâmple, Domnul S‑a dus spre
ei şi i‑a întrebat: „Pe cine căutaţi?” Ei I‑au răspuns: „Pe Isus
din Nazaret!” Atunci, Isus a spus: „Eu sunt.”
Imediat ce Isus a vorbit şi S‑a identificat, soldaţii şi
gărzile Templului au căzut la pământ, loviţi de puterea lui
Dumnezeu (Ioan 18:6). Apoi în Luca 22:52‑53 Biblia spune:
„Isus le‑a zis preoţilor celor mai de seamă, căpeteniilor
străjerilor Templului şi bătrânilor care veniseră împotriva
Lui: «Aţi ieşit după Mine ca după un tâlhar, cu săbii şi cu
ciomege? În toate zilele eram cu voi în Templu, şi n‑aţi pus
mâna pe Mine. Dar acesta este ceasul vostru, şi puterea
întunericului.»”
Observă afirmaţia următoare: „acesta este ceasul
vostru şi puterea întunericului.” Isus a înţeles că puterea

întunericului era în acţiune şi că aceşti oameni care veniseră
să‑L aresteze nu erau motivaţi de ei înşişi, ci de cel rău. Isus a
fost târât prin şase procese în următoarele ore şi în nici unul
dintre ele nu a putut fi condamnat.
Marele Preot a trebuit să fabrice ceva împotriva Lui
din mânie, spunând despre El: „... A hulit! Ce nevoie mai
avem de martori? Iată că acum aţi auzit hula Lui” (Matei
26:65). Câteva ore mai târziu, El a fost crucificat. Mulţumiri
să‑I fie aduse lui Dumnezeu! El S‑a adus pe Sine ca jertfă de
bunăvoie. Şi‑a dat viaţa chiar dacă putea să Se împotrivească:
„... Îmi dau viaţa, ca iarăşi s‑o iau. Nimeni nu Mi‑o ia cu sila,
ci o dau Eu de la Mine. Am putere s‑o dau şi am putere
s‑o iau iarăşi...” (Ioan 10:17‑18). Procesele rapide, legile
nedrepte, minciunile şi manipulările neverificate de astăzi
nu sunt noi. De aceea trebuie să îngenunchem şi să ne
rugăm fierbinte în Duhul Sfânt, declarând că oraşele noastre
sunt dominate de lumina Evangheliei, şi sunt transformate
de puterea neprihănirii. Avem autoritate şi Isus este Domn
peste toate. Luaţi poziţie pentru El şi pentru Biserica Sa de
pretutindeni!

PROCLAMAŢIE

Refuz să fiu intimidat de decrete sau de legi anticreştine
sau care interzic predicarea Evangheliei. Sunt foarte
motivat să mă rog ca toate actele, schemele, politicile şi
strategiile diavolului menite să îi hărţuiască pe creştini şi
să împiedice predicarea Evangheliei în lume să fie nimicite,
în Numele lui Isus Cristos. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Tesaloniceni 3:1‑2; Proverbe 16:12

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 23:26‑49 & 2 Samuel 4‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 6:14‑29 & Numeri 2

30

VINERI

MENŢINE-ŢI TRUPUL SĂNĂTOS
PRIN CUVINTELE TALE

A

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
(Romani 8:11).

tunci când eşti născut din nou, ai o viaţă
nouă. Viaţa aceasta are impact în toată
fiinţa ta: în duh, în suflet şi în trup. Versetul tematic
spune că dacă Duhul care L‑a înviat pe Isus dintre
cei morţi locuieşte în tine, acelaşi Duh va vitaliza (va
aduce la viaţă) trupul tău muritor. Acest lucru s‑a
întâmplat deja, pentru că Duhul Sfânt locuieşte în
tine acum.
Mulţi nu trăiesc această realitate a Cuvântului
lui Dumnezeu în viaţa lor, pentru că nu acţionează
pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. Chiar dacă ai fost
născut din nou acum cincizeci de ani, dacă nu ai
înţeles acest adevăr, vei fi supus elementelor acestei
lumi; vei fi dominat de dureri de cap, de febră şi de
tot felul de boli şi de neputinţe.
Nu trece prin lucrurile prin care trec robii
spirituali; treci la nivelul acela din viaţa ta în care
spui: „Destul este destul; refuz să fiu bolnav.” Învaţă
să îţi exerciţi autoritatea asupra trupului tău. Dacă nu
îţi poţi exercita autoritate asupra trupului tău, cum
o vei exercita asupra oraşelor şi a naţiunilor? Trupul
tău este primul loc în care poţi exersa autoritatea.

Dacă simţi simptome de boală în trupul tău,
spune: „Nu! De o mie de ori nu! Duhul lui Dumnezeu
este în mine! Viaţa lui Dumnezeu este în mine!
Puterea lui Dumnezeu este în mine; din creştet până
în tălpi! Sunt sănătos pe deplin! Trupul meu este
templul Duhului Sfânt şi nici o boală, suferinţă sau
infirmitate nu poate locui aici! Aleluia!”
Foloseşte‑ţi gura. Rosteşte cuvinte de
vindecare şi de sănătate peste trupul tău. În timp
ce vorbeşti, nu‑l lăsa pe Satan să te mintă că nu se
întâmplă nimic. Tot ce spui se va întâmpla! Îţi poţi
repara inima, îţi poţi repara plămânii şi rinichii!
Vorbeşte‑le oaselor, pielii şi sângelui corpului tău şi
menţine‑le în sănătate. Slavă lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Trupul meu este templul Duhului Sfânt. Refuz să fiu
dominat de altcineva sau de altceva. Îmi menţin trupul
în supunere faţă de Cuvântul lui Dumnezeu! Orice este în
neconcordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu nu este permis
în corpul meu! Umblu în sănătate divină în permanenţă.
Glorie lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

Proverbe 4:20‑22; 1 Corinteni 3:16; 3 Ioan 1:2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 23:50‑24:12 & 2 Samuel 7‑8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 6:30‑44 & Numeri 3

N O T E
NOTE

N O T E

NOTE

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 adresezi folosind 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
„Cel mai mare adevăr”
M‑am născut musulman şi am fost atras de asemenea
de astrologie. M‑am afundat în diferite practici religioase
pentru că eram în căutarea adevărului. Voiam să Îl cunosc
pe Dumnezeu. Din păcate Îl căutam în toate locurile greşite.
Într‑o zi, o doamnă mi‑a dat Rapsodia Realităţilor şi primul
articol pe care l‑am citit vorbea împotriva astrologiei. Pe loc
am simţit că Dumnezeu mă cheamă la mai mult. Am început
să merg la biserică şi am fost născut din nou. Rapsodia mi‑a
adus cel mai mare adevăr care există. Slavă lui Dumnezeu!
‑S.A; SUA
„Victorie prin Rapsodie”
Odată am găsit o Rapsodie a Realităţilor în salonul de coafură
unde mergeam să îmi aranjez părul. Am luat‑o şi am început
s‑o citesc. M‑a captivat de la prima la ultima pagină. Nu
m‑am ridicat de pe scaun până când nu am terminat toate
articolele. Înainte de aceasta, nu mergeam la biserică decât
ocazional. Rapsodia nu doar că m‑a făcut să merg regulat la
biserică, ci m‑a şi conştientizat de viaţa lui Cristos din mine,
iar de atunci trăiesc în victorie zi de zi. Laudă lui Dumnezeu!
‑F.U; Nigeria
„Rapsodia oferă răspunsuri”
Am devenit predicator la 20 de ani, fără să‑L fi cunoscut cu
adevărat pe Dumnezeu. Aveam multe confuzii şi întrebări
despre creştinism la care nimeni nu putea să‑mi răspundă.
La vârsta de 78 de ani, prin acest Înger Mesager, am primit
răspunsuri la întrebările din inima mea şi am fost născut din
nou! Acum împărtăşesc adevăratul mesaj al Evangheliei cu
orice ocazie! Slavă lui Dumnezeu!
‑T.H; Botswana
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Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:
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Tel: +44 (0)1708 556 604
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