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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 Ispitirii
Muntele Ispitirii este un deal înalt în Deșertul Iudeii unde Isus
Nume
a fost ispitit de cel rău. Oferă o priveliște spectaculoasă în
Adresa personală
care se pot vedea Valea Iordanului, Marea Moartă, munții
Moab și Galaad. După cum este consemnat în Evanghelia
Număr de telefon personal
după
Matei, capitolul al 4‑lea, Duhul Sfânt L‑a condus pe Isus
înMobil
pustiu. În timp ce Domnul postea, diavolul L‑a ispitit de trei
ori să Își demonstreze divinitatea în diverse moduri care Îl
Adresa de e–mail
dezonorau
pe Dumnezeu, însă de fiecare dată, Isus l‑a învins
Adresa de servici
citând Scripturile. Atunci diavolul a plecat, iar îngerii au venit
să Îi slujească Domnului. Aleluia!
țeluri pentru această lună
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MARŢI

RUGĂCIUNEA: UN RĂSPUNS PLIN DE
BUCURIE LA INVITAŢIA LUI DUMNEZEU
Îndrăzneala pe care o avem la El este că,
dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă
(1 Ioan 5:14).

Î

n Efeseni 6:18 Biblia spune: „Faceţi în toată
vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi
cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciune
pentru toţi sfinţii.” Observă ce spune: „Rugaţi‑vă
întotdeauna”; nu „rugaţi‑vă uneori.” Reiterează ceea ce a
spus Isus în Luca 18:1: „... trebuie să se roage necurmat
şi să nu se lase.”
Dacă eşti un creştin care practică rugăciunea, vei
fi un creştin eficient; eficient prin puterea Duhului Sfânt.
Isus le‑a spus ucenicilor: „... despărţiţi de Mine nu puteţi
face nimic” (Ioan 15:5). În rugăciune, păstrezi acea
conexiune cu El în comunicarea ta; rămâi deschis faţă
de voia lui Dumnezeu şi îi aduci şi pe alţii înaintea Lui în
inima ta, în timp ce te rogi pentru ei.
Unii cred că rugăciunea este reacţia celor
neajutoraţi sau slabi când se confruntă cu provocări
copleşitoare sau insurmontabile; nu! În primul rând,
rugăciunea este părtăşie cu Dumnezeu. Şi chiar dacă
atunci când cineva este oprimat sau îndură nedreptăţi,
ar trebui să se roage, nu acesta este principalul motiv
al rugăciunii. Rugăciunea este răspunsul plin de bucurie
al celui care, cu o inimă plină de credinţă, se încrede în
Dumnezeul cel Viu.

Rugăciunea este mai mult un răspuns la invitaţia
lui Dumnezeu de a ne ruga, decât un răspuns faţă de o
situaţie. El ne invită să ne rugăm deoarece El intenţionează
să răspundă. Aşadar, partea grozavă a rugăciunii nu se
află în rugăciunea propriu zisă, ci în răspunsul la aceasta.
Nu am avea un timp extraordinar de rugăciune dacă nu
am primi răspuns la rugăciunea noastră! Indiferent ce am
rostit în rugăciune, răspunsul lui Dumnezeu este cel care
contează cu adevărat.
Mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu! Am fost
rânduiţi să primim răspuns atunci când ne rugăm,
deoarece El a zis că dacă ne rugăm conform voii Lui –
conform regulii Lui pentru rugăciune, adică să ne rugăm în
Numele lui Isus – atunci El ne ascultă. Aceasta înseamnă
nu doar că ne aude, ci şi că ne răspunde. Frumuseţea
rugăciunii constă în faptul că ni se garantează intrarea în
audienţă la El (1 Ioan 5:14). Tu ar trebui să te bucuri de
fiecare dată când te rogi şi să spui la fel ca Isus: „... Tată,
Îţi mulţumesc că M‑ai ascultat. Ştiam că totdeauna Mă
asculţi...” (Ioan 11:41‑42). Aleluia!

RUGĂCIUNE

Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru binecuvântarea, pentru
privilegiul şi pentru oportunitatea de a mă ruga. Rugăciunea
este un canal pentru a experimenta o părtăşie bogată cu Tine.
Îţi încredinţez viaţa mea şi am certitudinea că viitorul meu este
asigurat; voi împlini destinul Tău pentru mine în mod glorios,
pe măsură ce rămân în supunere faţă de Duhul Tău şi sunt
călăuzit de înţelepciunea Ta, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Tesaloniceni 5:17; Efeseni 6:18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 16:17‑33 & 1 Cronici 7‑8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 14:32‑42 & Numeri 35
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MIERCURI

NU TE TEME! CREDE CUVÂNTUL
LUI DUMNEZEU

Î

Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce
vor crede... îşi vor pune mâinile peste
bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi
(Marcu 16:17‑18).

n ultimii ani, parcă mai mult ca oricând în istoria
acestei generaţii, am văzut mari suferinţe şi
tulburări în naţiunile lumii, mulţi oameni trăind într‑o
imensă frică. Chiar şi printre creştini, am văzut lideri
religioşi mergând atât de departe încât să pună o pancartă
pe uşa bisericii, pentru a anunţa că lăcaşul de închinare
este închis din cauza fricii.
Dar astfel de acţiuni sunt în neconcordanţă cu
lucrarea lui Isus Cristos în care am crezut. Cum poate
un creştin – despre care Biblia spune că este sarea
pământului şi lumina lumii, fiind uns cu Duhul Sfânt, fiind
un vas purtător de Dumnezeu – să se teamă?
Isus a subliniat semnele prin care pot fi identificaţi
cei care cred în El; o parte dintre acestea sunt menţionate
în versetul tematic. Niciunul dintre cei care cred cu
adevărat în Isus nu se va teme de vreo afecţiune sau de
vreo boală infecţioasă. El a zis în Luca 10:19: „Iată că
v‑am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi
peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea
vătăma.”
Reacţia ta la lucrurile care se întâmplă astăzi în lume
arată dacă tu crezi sau nu cu adevărat în Isus. Presiunile
vieţii îţi dezvăluie convingerile. Dacă ţie, în calitate de

creştin, îţi este „frică” de boală sau de afecţiuni, atunci
în care Dumnezeu crezi? Cu siguranţă nu în acelaşi
Dumnezeu pe care L‑au cunoscut şi despre care au vorbit
Avraam, Isaac, Iacov, profeţii şi apostolii.
De‑a lungul anilor, mi‑am pus mâinile peste
oameni cu boli dintre cele mai contagioase din lume,
dar niciodată nu mi‑a fost teamă că m‑aş putea infecta,
pentru că, prin viaţa şi prin puterea Duhului Sfânt, avem
şi astăzi acces la aceeaşi lucrare a lui Isus. Noi avem viaţa
divină care este „neinfectabilă” şi impenetrabilă în faţa
oricărei boli sau afecţiuni. Ia Cuvântul lui Dumnezeu în
serios; studiază‑l; crede‑l şi trăieşte‑l.

PROCLAMAŢIE

Am fost creat să fiu soluţia problemelor acestei lumi şi îmi
îndeplinesc lucrarea. Sunt părtaş al naturii divine. Conştientizez
că am autoritate asupra bolilor, a maladiilor şi a infirmităţilor să
le vindec şi să trăiesc deasupra lor. Aceasta este realitatea mea.
Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Marcu 16:17‑18; Psalmul 82:5‑6; Ioan 14:1

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 17:1‑26 & 1 Cronici 9:10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 14:43‑52 & Numeri 36
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JOI

EȘTI ÎN TĂRÂMUL
VIEŢII LUI DUMNEZEU

Î

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

n 1 Petru 1:23 Biblia spune: „fiindcă aţi fost
născuţi din nou nu dintr‑o sămânţă care poate
putrezi, ci dintr‑una care nu poate putrezi, prin Cuvântul
lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.”
Sintagma „nu poate putrezi” provine din traducerea din
original a termenului grecesc „aphthartos” şi înseamnă
neperisabil, etern. Ai fost născut din nou din sămânţa
nepieritoare a lui Dumnezeu.
În 2 Timotei 1:10, cuvântul nemurire provine din
traducerea din original a termenului grecesc „aphtharsia”
şi înseamnă viaţă care nu poate fi deteriorată, distrusă
sau scurtată. Aceasta este viaţa pe care o ai în tine acum,
fiind născut din nou. Atunci când L‑ai primit pe Cristos în
inima ta, ai fost adus la viaţă şi la nemurire: „... dar care
a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului
nostru, Isus Cristos, Care a desfiinţat moartea şi a adus
la lumină viaţa şi nemurirea, prin Evanghelie” (2 Timotei
1:10, versiunea NTR).
Prin urmare, tu te afli în tărâmul vieţii lui
Dumnezeu; trebuie să domneşti prin Cuvântul Lui. Orice

rege are un domeniu în care domneşte. Ei bine, domeniul
tău este tărâmul vieţii unde moartea nu are nicio putere.
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Trebuie să te trezeşti la
această realitate a eternităţii tale. Nu eşti o persoană
obişnuită; nu eşti supusă elementelor şi limitărilor
acestei lumi decăzute a întunericului.
Eşti aşezat cu Cristos în tărâmul slavei, al domniei
şi al puterii. Ar trebui să afirmi zilnic: „Pe cărarea mea nu
este moarte; nu este eşec; totul funcţionează! Este numai
slavă, excelenţă şi victorie, deoarece locuiesc în tărâmul
vieţii.”
Refuză categoric tot ce nu este în concordanţă cu
viaţa lui Dumnezeu din tine. Respinge boala, afecţiunea,
infirmitatea şi toate lucrările întunericului. Conform
Scripturilor, ai trecut de la moarte la viaţă, de la
mortalitate la imortalitate, de la îmbătrânire la o viaţă
fără vârstă, deoarece în Cristos, tu trăieşti în tărâmul
vieţii lui Dumnezeu.

RUGĂCIUNE

Îţi mulţumesc, Tată, că în Isus Cristos au fost aduse la
lumină viaţa şi nemurirea. Trăiesc în tărâmul vieţii, iar
în acel tărâm nu este lipsă, sărăcie, boală, maladie sau
infirmitate; domnesc în mod glorios peste circumstanţe.
Am şi manifest viaţa şi natura lui Dumnezeu care trec
dincolo de viaţa umană. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Romani 8:10‑11; Coloseni 3:10; Ioan 5:24

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 18:1‑27 & 1 Cronici 11:13

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 14:53‑65 & Deuteronom 1
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VINERI

CONȘTIENTIZEAZĂ MEREU
PREZENŢA LUI

Harul Domnului Isus Cristos şi dragostea
lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului
Duh să fie cu voi cu toţi! Amin
(2 Corinteni 13:14).
el mai important lucru din viaţa ta, acum că
eşti în Cristos, este părtăşia ta cu Duhul Sfânt.
Însă până când nu conştientizezi realitatea şi actualitatea
acestui fapt, creştinismul tău va fi doar o formă de
religie. Trebuie să Îl cunoşti pe Duhul Sfânt, să‑L iubeşti
şi să relaţionezi cu El, înţelegând nu doar că este o
Persoană reală ci şi că El este însăşi esenţa lui Cristos şi a
creştinismului. El este Cel care L‑a înviat pe Isus din morţi;
şi fără înviere, nu ar fi existat nici mântuire. Tot ceea ce
ţi‑ai dorit vreodată în Domnul, tot ceea ce ai admirat şi ai
iubit la Isus, se află şi în Duhul Sfânt.
Domnul Isus este acum în cer. Duhul Sfânt este aici
cu noi şi ceea ce este şi mai frumos este faptul că Îl avem
(pe Duhul Sfânt) în noi şi cu noi pretutindeni. Ucenicii nu
puteau să‑L ia pe Isus acasă cu ei; ei erau cu El când se
trezeau şi când lucrau, dar atunci când El S‑a înălţat la cer,
ei L‑au primit pe Duhul Sfânt.
Duhul Sfânt a venit trimis de Isus Cristos cel
înălţat în locul Său. El astăzi locuieşte în tine. Aşadar,
conştientizează mereu prezenţa Lui în tine; beneficiază
de harul şi de puterea Lui în viaţa ta. Cu El, poţi face orice,
iar viaţa devine o navigare lină în slavă. Aleluia!

C

Apostolii din Biserica primară au înţeles şi au
fructificat marele avantaj de a avea prezenţa Duhului
Sfânt în viaţa lor. După ce au primit Duhul Sfânt, viaţa şi
lucrarea lor s‑au schimbat; ei au slujit şi au făcut toate
lucrurile prin puterea Duhului Sfânt. Nu este de mirare că
au avut rezultate extraordinare şi un impact fenomenal
cu Evanghelia.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântarea de a‑L avea
pe Duhul Sfânt în mine; El este gloria vieţii mele; Îl iubesc şi
Îl preţuiesc cu toată inima mea; El este totul pentru mine:
îmi este Mângâietor, Ajutor, Sfătuitor, Avocat, Susţinător,
Mijlocitor şi Însoţitor. Ştiu că sunt pe veci biruitor şi că voi excela
întotdeauna, aducând roadele şi binecuvântările neprihănirii,
datorită harului şi a lucrării Duhului Sfânt în viaţa mea. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 15:26; Ioan 14:16‑17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 18:28‑19:16 & 1 Cronici 14‑16

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 14:66‑72 & Deuteronom 2
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SÂMBĂTĂ

COPII AI CUVÂNTULUI LUI
DUMNEZEU
Voi sunteţi fiii prorocilor
şi ai legământului...
(Faptele apostolilor 3:25).

D

eseori am spus că, în calitate de creştini, noi nu
suntem în legământ cu Dumnezeu, ci suntem
rezultatul sau copii legământului. Este o diferenţă imensă
între a fi în legământ şi a fi rezultatul legământului.
Gândeşte‑te astfel: atunci când un bărbat şi o
femeie se căsătoresc, ei intră într‑un legământ; atunci
când au copii, copii lor sunt rezultatul sau rodul acelui
legământ de căsătorie. Nu poţi spune că acei copii sunt
în legământ cu părinţii lor; doar părinţii au un legământ
unul cu celălalt. Trebuie să înţelegi aceasta; altfel, nu
te vei bucura niciodată de binecuvântările şi de gloria
creştinismului.
Aşadar, în versetul tematic, Petru, predicându‑le
evreilor, vorbeşte spiritual. El nu a spus că ei erau copiii
profeţilor în sensul că au fost născuţi de soţiile profeţilor;
nu. Atunci când i‑a numit fiii prorocilor şi ai legământului,
el se referea la faptul că sunt copii ai promisiunii, ai
Cuvântului rostit de Dumnezeu. Şi exact aceasta ne este
identitatea.
Apostolul Pavel în epistola către Galateni, scrie:
„Toţi care aţi fost botezaţi pentru Cristos v‑aţi îmbrăcat
cu Cristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este
nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească,

nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Cristos
Isus. Şi dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi „sămânţa”
lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă” (Galateni
3:27‑29).
Noi suntem sămânţa lui Avraam la fel de mult
ca evreii cărora li s‑a adresat Petru în versetul tematic.
Făptura nouă este sămânţa spirituală actuală a lui Avraam.
Suntem moştenitori ai promisiunii. În Romani 8:17 Biblia
spune: „... dacă suntem copii, suntem şi moştenitori:
moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună‑moştenitori
cu Cristos...” Acesta eşti tu; aceasta este identitatea ta!
Slavă lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Sunt sămânţa lui Avraam. Sunt rezultatul Cuvântului
rostit de Dumnezeu! Umblu în moştenirea mea în Cristos,
fiind un moştenitor al lui Dumnezeu şi un co‑moştenitor
cu Cristos. Trăiesc în victorie şi în stăpânire astăzi şi
întotdeauna, înregistrând progres din slavă în slavă, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 3:25; Geneza 22:15‑18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 19:17‑42 & 1 Cronici 17‑19

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 15:1‑14 & Deuteronom 3
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DUMINICĂ

ACHITARE DIVINĂ

B

Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi
prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu,
prin Domnul nostru Isus Cristos
(Romani 5:1).

iblia spune că Isus nu numai că a murit pentru
păcatele tale, ci El a şi înviat pentru ca tu să fii
socotit neprihănit (Romani 4:25). Ce înseamnă a fi socotit
neprihănit, sau a fi îndreptăţit? Cuvântul „neprihănit”
provine din traducerea din original a termenului grecesc
„dikaiosis” care înseamnă a fi achitat, a fi declarat
neprihănit, drept; înseamnă a fi declarat „nevinovat”;
eliberat de vină. Prin urmare, în faţa justiţiei, nu mai
există acuzaţii împotriva ta! Taina achitării divine întrece
imaginaţia omenească. Cum poate fi un om achitat
continuu, permanent? Cum este posibil acest lucru?
În justiţia omenească, poţi fi cel mult achitat astăzi
de acuzaţiile din trecut; nu poţi fi achitat de eventuale
acuzaţii viitoare de încălcare a legii. Dar nu aşa stau
lucrurile la Dumnezeu. Achitarea ta divină acoperă
acuzaţiile trecute, prezente şi viitoare. Pretutindeni pe
unde mergi porţi un ecuson pe care scrie „Achitat!”
Citeşte versetul tematic din nou: „Deci, fiindcă
suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă...” (Romani
5:1). Ce este credinţa? Biblia spune: „Şi credinţa este o
încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică
încredinţare despre lucrurile care nu se văd” (Evrei
11:1). Nu aplici credinţa pentru ceva din urmă sau pentru

ceva ce ai deja. Prin urmare, „a fi socotit neprihănit
prin credinţă” înseamnă că din acest moment, ai intrat
în viitor cu achitare divină. Este rezultatul a ceea ce a
făcut Isus. Acum, poţi preţui ceea ce a zis El în Coloseni
1:21‑22: „Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi
vrăjmaşi prin gândurile şi faptele voastre rele, El v‑a
împăcat acum... să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără
prihană şi fără vină.”
Eşti sfânt, fără prihană şi fără vină înaintea Lui.
În acest mod te vede Dumnezeu. De ce ar mai vrea
cineva să trăiască în păcat după ce înţelege aceasta?
Eşti prea sfânt, prea neprihănit, prea curat, purificat:
aceasta ţi‑a dat Dumnezeu ca dar! Iar El S‑a declarat
neprihănit acordându‑ţi achitare divină pentru că ai
crezut în Isus: „pentru ca, în vremea de acum, să‑Şi
arate neprihănirea Lui în aşa fel încât să fie neprihănit,
şi totuşi, să îl socotească neprihănit pe cel ce crede în
Isus” (Romani 3:26).

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, ce binecuvântare este să ştiu că am fost
achitat, în mod divin, de toate acuzaţiile. Umblu în
lumina îndreptăţirii mele şi domnesc asupra păcatului, a
diavolului şi a circumstanţelor. Viaţa mea este o expresie a
neprihănirii Tale. Sunt victorios până la capăt, slujindu‑Ţi
cu bucurie şi fără frică sau condamnare, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 5:20‑21; Romani 5:17;
Faptele apostolilor 13:38‑39

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 20:1‑18 & 1 Cronici 20‑ 22

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 15:15‑24 & Deuteronom 4
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LUNI

LUPTĂ ÎN RUGĂCIUNE

S

Epafras, care este dintr‑ai voştri,
vă trimite sănătate. El, rob al
lui Cristos, totdeauna se luptă
pentru voi în rugăciunile sale...
(Coloseni 4:12).

intagma „se luptă în rugăciune” din versetul
tematic provine din traducerea din original a
termenului grecesc „agōnizomai,” şi nu se referă doar la
travaliu în rugăciune; ci înseamnă în primul rând „a lupta,
a te confrunta sau a te război cu un adversar.” Acelaşi
termen îl avem şi în 1 Timotei 6:12 care spune: „Luptă‑te
lupta cea bună...”
Acum, Pavel, prin Duhul Sfânt, le spune creştinilor
din biserica din Colose că Epafras „se lupta” mereu
pentru ei în rugăciune. El se lupta cu forţele satanice
în locul lor. Aceasta este o parte din ceea ce faci atunci
când mijloceşti pentru alţii. În 2 Corinteni 4:3‑4 Biblia
spune: „Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este
acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror
minte necredincioasă a orbit‑o dumnezeul veacului
acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei
slavei lui Cristos, care este chipul lui Dumnezeu.” Aici,
vedem de ce trebuie să ne luptăm în rugăciune pentru
sufletele oamenilor.
Poate că ai membri din familia ta şi persoane dragi,
prieteni, colegi şi vecini cărora le‑ai mărturisit Evanghelia,
însă ei au refuzat să dea curs chemării la mântuire;

Cuvântul lui Dumnezeu ne arată care este adevărata
problemă: Satan ‑ „dumnezeul veacului acestuia” – le‑a
orbit minţile! Pentru sufletele acestor oameni trebuie să
te lupţi în rugăciune; tu „agonizezi” în mijlocire pentru ei.
Tu declari: „În Numele Domnului Isus, duh al întunericului
care le‑ai orbit minţile, frâng influenţa ta de peste ei!”
Dar vezi tu, nu te opreşti aici; continui în mijlocire;
se numeşte a stărui în rugăciune până obţii biruinţa. Te
rogi fierbinte peste mintea lor, pentru ca inima lor să se
deschidă pentru Domnul şi să fie călăuzită de Cuvântul
lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Te rogi ca lumina
Evangheliei slavei să strălucească în inima lor şi ei să
îmbrăţişeze harul lui Dumnezeu pentru mântuirea lor;
prezenţa lui Dumnezeu să le învăluie inima şi Cuvântul lui
Dumnezeu să prevaleze în viaţa lor. Aleluia!
Roagă‑te aşa pentru prietenii tăi sau pentru
membrii familiei tale care încă nu sunt născuţi din nou şi
vei fi uimit de rezultate. Slăvit fie Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

Binecuvântatule Domn, mă rog ca lumina Evangheliei
slavei lui Cristos să strălucească şi astăzi în inima multora
care încă nu au primit mântuirea, aducându‑I din întuneric
la lumina şi de sub puterea diavolului la Dumnezeu, în
Numele Domnului Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Coloseni 4:12; 1 Timotei 2:1‑4; Galateni 4:19

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 20:19‑31 & 1 Cronici 23‑25

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 15:25‑32 & Deuteronom 5

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
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MARŢI

ALB CA ZĂPADA

Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul.
De vor fi păcatele voastre cum e
cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de
vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna
(Isaia 1:18).
omnul Isus era divin şi fără de păcat; totuşi El
a devenit jertfa de ispăşire pentru păcatele
lumii. El ne‑a luat locul pe cruce, oferindu‑ne locul Lui, ca
noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El (2 Corinteni
5:21).
Datorită a ceea ce a făcut Isus, noi suntem
declaraţi sfinţi şi fără vină înaintea Tatălui. Putem sta
în picioare înaintea lui Dumnezeu cu îndrăzneală, fără
vină, inferioritate sau condamnare. Adevărul este că
Dumnezeu nu are nimic împotriva ta. Pentru El, tu
eşti desăvârşit ca Isus, pentru că neprihănirea ta este
neprihănirea lui Isus Cristos.
Imaginează‑ţi că un prinţ nemaipomenit îţi face
semn să intri să participi la un banchet, în timp ce tu porţi
zdrenţe, murdare şi urât mirositoare şi nu ai vrea să te
apropii de invitaţii lui din cauza vestimentaţiei tale. Însă,
el, cu un zâmbet cald, face semn să fii lăsat să intri şi‑ţi
deschide uşa.
Remarcând reticenţa ta, El continuă să insiste
să intri ca să te prezinte invitaţilor din sala festivă. Dar
cu o privire de tristeţe, refuzi invitaţia. În final, prinţul
spune: „Ştiu cum te simţi; nu te voi face de ruşine. Poţi

D

să ai încredere în mine?” Atunci, tu ai încredere în ceea
ce spune şi intri. Cu toate acestea, tot nu‑ţi poţi imagina
cum te‑ai putea amesteca cu oameni aşa de curaţi şi fără
niciun cusur.
Cunoscându‑ţi gândurile, prinţul spune: „Acum că
ai crezut, uită‑te la tine!” Iar tu vezi că deodată ai devenit
regal şi imaculat ca prinţul şi ca ceilalţi din încăpere. La
fel este şi cu neprihănirea ta în Isus Cristos. Biblia spune
în Romani 5:1: „Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi
prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul
nostru Isus Cristos.” Glorie lui Dumnezeu!
Nu este de mirare că El spune în 1 Corinteni 6:11
că eşti spălat, sfinţit şi îndreptăţit în Numele Domnului
Isus şi prin Duhul Dumnezeului nostru. Iar acum, El te‑a
făcut partenerul Său în aducerea altora în viaţa aceasta
extraordinară de neprihănire, ca să experimenteze
aceeaşi pace şi slavă pe care le ai tu în El. Aleluia! Nu ţine
mântuirea doar pentru tine.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru neprihănirea Ta care
este în mine şi care produce în mine abilitatea de a trăi
drept şi de a împlini căile Tale. Aduc roadele neprihănirii,
fac faptele neprihănirii şi manifest bunătatea Ta înaintea
lumii, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Corinteni 6:11; 1 Corinteni 1:30; Coloseni 1:21‑22

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 21:1‑25 & 1 Cronici 26‑29

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 15:33‑47 & Deuteronom 6
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MIERCURI

AUTORITĂŢILE CIVILE SUNT
PENTRU FAPTE BUNE

Pentru că autorităţile civile nu sunt o teroare
pentru [oamenii cu] bună purtare, ci pentru [cei
cu] comportament rău. Vrei dar să nu‑ţi fie frică
de cel ce este în autoritate? Atunci fă ce este
bine şi vei avea parte de aprobarea şi de lauda
lui (Romani 13:3, versiunea Amplificată).
uvântul lui Dumnezeu ne învaţă să ascultăm de
autorităţile civile, pentru că acestea au fost stabilite
de Dumnezeu (Romani 13:2). Aşadar, fie că este vorba despre
rege, despre primul ministru, despre preşedinte, despre
guvernator, despre primar, etc., noi trebuie să‑i ascultăm, însă
doar în contextul Cuvântului lui Dumnezeu.
În 1 Petru 2:13‑15 Biblia spune: „Fiţi supuşi oricărei
stăpâniri omeneşti, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt
stăpânitor, cât şi dregătorilor, ca unii care sunt trimişi de el
să îi pedepsească pe făcătorii de rele şi să îi laude pe cei ce
fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine,
să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proşti.” Petru, prin
Duhul Sfânt, ne arată că aceste stăpâniri au fost rânduite pentru
pedepsirea celor răi şi pentru lauda celor care fac binele.
Cu toate acestea, trăim într‑o lume în care liderii unor
guverne fac exact opusul a ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu.
De aceea, poate deveni o problemă dacă laşi guvernul să
definească ce ceea ce este „drept” şi ceea ce este „nedrept.” Doar
Cuvântul lui Dumnezeu poate determina aceasta. În Romani
13:1‑4, Duhul lui Dumnezeu, prin apostolul Pavel, îi sfătuieşte pe
toţi să asculte de autorităţile statului, pentru că nicio autoritate
nu este înălţată fără acordul lui Dumnezeu.

C

Dar El nu S‑a oprit acolo; a continuat prin a menţiona
responsabilităţile statului: „Dregătorii nu sunt de temut
pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu‑ţi fie
frică de stăpânire? Fă binele şi vei avea laudă de la ea. El este
slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul,
teme‑te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui
Dumnezeu, ca să‑l răzbune şi să‑l pedepsească pe cel ce face
rău” (Romani 13:3‑4).
Poate că te întrebi: Aceasta nu înseamnă, prin urmare,
că tot ce face un lider este de la Dumnezeu? Bineînţeles că nu!
Trebuie să aplici înţelegerea contextuală potrivită; altminteri,
unde i‑ai plasa pe cei ca Stalin, ca Mussolini şi ca Adolf Hitler?
Faptele lor au fost neevlavioase. Aşadar, înţelegem că nu toţi
liderii Îi sunt plăcuţi Domnului.
Autorităţile statului trebuie să promoveze o cauză
neprihănită; să promoveze fapte bune, nu rele. Biblia spune:
„Când cei neprihăniţi [incoruptibili] sunt în autoritate, poporul
se bucură, dar când stăpâneşte cel rău, poporul geme şi
suspină... Un împărat întăreşte ţara prin dreptate, dar cine
ia mită o nimiceşte” (Proverbe 29:2, 4, versiunea Amplificată).

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, mă rog pentru aceia pe care Tu i‑ai pus în
poziţie de autoritate, ca ei să promoveze drepturile
omului, demnitatea, pacea, corectitudinea, neprihănirea
şi o atmosferă favorabilă predicării Evangheliei Domnului
nostru Isus Cristos. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Proverbe 29:2; Ezra 7:10; Proverbe 21:15

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 1:1‑26 & 2 Cronici 1‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 16:1‑11 & Deuteronom 7
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JOI

ADEVĂRATA LUI DELECTARE

I

Eu eram meşterul Lui, la lucru lângă
El, şi în toate zilele eram desfătarea
Lui, jucând neîncetat înaintea Lui,
jucând pe rotocolul pământului Său şi
găsindu‑mi plăcerea în fiii oamenilor
(Proverbele 8:30‑31).

sus a spus: „Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi El vă va
da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în
veac; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu‑L
poate primi, pentru că nu‑L vede şi nu‑L cunoaşte, dar
voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi” (Ioan
14:16‑17). Aceste cuvinte întăresc dorinţa arzătoare a
Duhului Sfânt după cum este revelată în pasajul tematic:
„... găsindu‑mi plăcerea în fiii oamenilor” (Proverbe
8:31).
Duhul lui Dumnezeu, care este distribuitorul
binecuvântărilor Lui şi al tuturor lucrurilor care ne‑au
fost date în Isus Cristos, doreşte să locuiască în tine şi să
aibă părtăşie cu tine. El nu a vrut să locuiască în cer fără
noi, ci cu noi şi în noi.
Acesta este unul dintre motivele majore pentru
care am fost umpluţi cu Duhul Sfânt. El a venit să locuiască
în noi pentru că ne iubeşte şi tânjeşte după o părtăşie
profundă cu noi. De aceea, Domnul Isus ne‑a încurajat
să avem părtăşie cu Duhul Sfânt. Aceasta aminteşte de
rugăciunea apostolului Pavel pentru credincioşii Bisericii
din Corint: „Harul Domnului Isus Cristos şi dragostea lui

Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu
toţi! Amin” (2 Corinteni 13:14).
La sfârşitul tuturor lucrurilor, dorinţa Sa cea mai
mare se va împlini, deoarece Biblia spune: „Şi am auzit
un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea:
«Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei
şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El
va fi Dumnezeul lor»” (Apocalipsa 21:3). Binecuvântat să
fie Dumnezeu.
Gândeşte‑te la faptul că această personalitate
a Dumnezeirii, Duhul Sfânt, locuieşte în tine în toată
plinătatea Lui, făcând din tine centrul Său de operare
pe pământ. Eşti casa Lui mobilă, purtând harul, slava şi
neprihănirea Lui. Aceasta a fost dorinţa Lui dintotdeauna.
Aleluia!
Dacă vei învăţa să ai părtăşie cu Duhul Sfânt, El îţi
va transforma viaţa. El va face ca gloria lui Cristos să fie
văzută şi manifestată prin tine în moduri la care niciodată
nu te‑ai gândit.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, ce binecuvântare este ca Duhul Tău să
locuiască în mine în plinătatea Lui, făcând din mine sediul
Său operativ pe pământ. Sunt casa Lui mobilă, purtând
harul, gloria şi neprihănirea Lui. Beneficiez de prezenţa
Ta glorioasă în mine şi declar că slava Ta, înţelepciunea Ta
şi excelenţa Ta divină se manifestă vizibil în mine şi prin
mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Corinteni 6:16; 1 Corinteni 3:16; Coloseni 1:26‑27

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 2:1‑21 & 2 Cronici 5‑7

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Marcu 16:12‑20 & Deuteronom 8

11

VINERI

ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR

Î

El zicea: „Pocăiţi‑vă, căci
Împărăţia cerurilor este aproape”
(Matei 3:2).

n versetul tematic, Matei foloseşte sintagma
„Împărăţia cerurilor” când vorbeşte despre
mesajul predicat de Ioan Botezătorul. Însă, în evanghelia
sa, Marcu foloseşte sintagma „Împărăţia lui Dumnezeu”:
„El zicea: «S‑a împlinit vremea şi Împărăţia lui Dumnezeu
este aproape. Pocăiţi‑vă şi credeţi în Evanghelie»”
(Marcu 1:15).
Ori de câte ori scriitorii evangheliilor sinoptice –
Matei, Marcu şi Luca – relatează acelaşi eveniment, cu
câteva excepţii, Matei este cel care Îl citează pe Isus cel
mai exact, deoarece, dintre cei trei, el este singurul care
se numără printre apostolii lui Isus, auzind cuvintele
direct de la El. Un exemplu concludent este modul în
care Isus foloseşte expresiile: „Împărăţia cerurilor” şi
„Împărăţia lui Dumnezeu” în contexte diferite.
Te‑ai putea întreba: „Există vreo diferenţă între
cele două?” Deşi au un înţeles asemănător, aceste
expresii sunt în mod clar diferite. Împărăţia cerurilor este
aceea parte din Împărăţia lui Dumnezeu întemeiată pe
Pământ şi condusă de către Isus. În unele versiuni biblice,
expresia este redată „Împărăţia cerului,” dar traducerea
literală din originalul grecesc este „Împărăţia cerurilor” şi
înseamnă o împărăţie din cer.

„Împărăţia lui Dumnezeu” se referă la domnia,
la stăpânirea, la domeniul sau tărâmul lui Dumnezeu.
Împărăţia lui Dumnezeu este universală şi nu se rezumă
doar la spaţiu, ci se extinde şi în tărâm spiritual şi
poate ajunge până în inima ta — de aceea Împărăţia lui
Dumnezeu poate fi întemeiată în inima ta. În Luca 17:21,
Isus spune că Împărăţia lui Dumnezeu se află înăuntrul
tău.
În calitatea Sa de ambasador al Împărăţiei lui
Dumnezeu, Isus a venit să întemeieze pe pământ
Împărăţia cerurilor, după modelul Împărăţiei lui
Dumnezeu. Împărăţia cerurilor este ambasada Împărăţiei
lui Dumnezeu pe pământ. Aşadar, Isus Şi‑a stabilit sediul
pe pământ şi slujba Sa este să aducă oamenii în Împărăţia
lui Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, Împărăţia cerurilor este strâns
legată de lucrarea lui Isus Cristos pe pământ şi reprezintă
extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, condusă
de însuşi Isus Cristos. Împărăţia cerurilor se află aici chiar
acum, iar noi facem parte din ea. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, în ce viaţă minunată ne‑ai adus! Îţi mulţumesc că
Împărăţia lui Dumnezeu a fost stabilită în inima mea: pacea,
frumuseţea, slava, harul şi viaţa lui Dumnezeu sunt complet
funcţionale în duhul meu şi se exprimă în şi prin mine. Sunt
determinat, mai mult ca oricând, să răspândesc în întreaga lume
această veste minunată. Împărăţia lui Dumnezeu este aici în Cristos
şi este funcţională în inima mea. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 3:3; Ioan 3:5; Matei 10:7

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 2:22‑47 & 2 Cronici 8‑11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 1:1‑10 & Deuteronom 9
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SÂMBĂTĂ

NU TRĂI DOAR CU NUMELE

Î

Îngerului Bisericii din Sardes scrie‑i:
„Iată ce zice Cel ce are cele şapte
Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte
stele: «Ştiu faptele tale: că îţi merge
numele că trăieşti, dar eşti mort»”
(Apocalipsa 3:1).

n versetul tematic, Isus spune despre biserica
din Sardes: „... îţi merge numele că trăieşti,
dar eşti mort.” Biserica trăia doar cu numele, însă era
moartă. Este ca şi cum ai trăi în istorie, sau în trecut.
Moartea menţionată aici nu reprezintă o moarte totală.
Este o stare în care, chiar dacă încă există fapte şi acţiuni,
acestea sunt caracterizate prin apatie şi „lipsă de duh.”
A trăi doar cu numele nu este un lucru bun.
Unele naţiuni şi biserici se află în această situaţie; deşi
sunt recunoscute în comunitatea naţiunilor, sau poartă
numele unor biserici vii, ele sunt moarte. Acest lucru i
se poate întâmpla şi unei persoane, deoarece bisericile şi
naţiunile sunt formate din oameni.
Spre exemplu, când un lider de închinare cântă,
oamenii ar putea crede că acesta este viu, însă numai el
ştie dacă mai petrece timpul necesar în rugăciune, dacă
mai posteşte sau dacă mai citeşte Biblia. Dumnezeu vrea
ca toţi oamenii aflaţi în această situaţie să se pocăiască.
Instrucţiunile Domnului către aceştia îi îndeamnă să
vegheze şi să revigoreze faptele şi lucrurile care sunt pe
moarte. Este foarte interesant.

În cazul liderului de închinare, este posibil ca însuşi
cântecul său să se afle în pragul morţii, iar acesta să nu
fie conştient. Aşadar, înteţeşte focul dorinţei tale pentru
Domnul şi pentru lucrurile duhovniceşti. Fii înflăcărat
mereu pentru Domnul. Roagă‑te cât poţi de des. Câştigă
suflete. Studiază şi meditează asupra Cuvântului lui
Dumnezeu. Veghează şi întăreşte aceste lucruri. Fii
înflăcărat în duh, slujindu‑I Domnului în adevăr.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi slujesc în adevăr, în conformitate cu
Cuvântul Tău. Rămân focalizat asupra Ta, ca să excelez în
slujire. Pasiunea mea pentru lucrarea Ta şi pentru lucrurile
duhovniceşti este alimentată în mod continuu de Duhul
Sfânt. Sunt plin de pasiune în duhul meu, slujindu‑Ţi cu
bucurie şi aducând slavă Numelui Tău scump. Îţi mulţumesc
că m‑ai făcut triumfător pe veci, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 3:23‑24; Romani 12:11‑12

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 3:1‑26 & 2 Cronici 12‑15

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 1:11‑25 & Deuteronom 10
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DUMINICĂ

ROAGĂ-TE PENTRU
TOŢI OAMENII

B

Satan s‑a sculat împotriva lui
Israel şi l‑a aţâţat pe David să
facă numărătoarea lui Israel
(1 Cronici 21:1).

iblia arată cum duhurile rele îi pot influenţa pe
oameni să facă ce este rău, iar versetul tematic
oferă un exemplu concludent. Imaginează‑ţi că David, un
rege drept, a fost aţâţat de Satan să facă numărătoarea
Israelului împotriva voii lui Dumnezeu. Drept urmare,
Dumnezeu a luat măsuri împotriva Israelului.
În evanghelii, există un alt exemplu asemănător. În
Matei 16:22, când Isus le‑a explicat ucenicilor Săi că trebuia
ca El să moară pentru ispăşirea păcatelor noastre şi să învieze
pentru îndreptăţirea noastră, Petru L‑a luat deoparte şi a
început să Îl „mustre,” spunând: „Să Te ferească Dumnezeu,
Doamne! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva!”
Isus a realizat imediat că Satan vorbea prin Petru, iar
Biblia spune că: „... S‑a întors şi i‑a zis lui Petru: «Înapoia
Mea, Satano, tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci
gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri
de ale oamenilor»” (Matei 16:23). Aşadar, chiar şi oamenii
buni pot fi influenţaţi de Satan să facă sau să spună lucruri
greşite. De aceea Dumnezeu vrea ca noi să cunoaştem
adevărul; să Îi cunoaştem Cuvântul. Când cunoşti adevărul,
poţi umbla în lumina acestuia. Vei şti cum să te rogi şi cum să
opreşti lucrările şi influenţele diavolului din jurul tău.

Urmează îndemnul din 1 Timotei 2:1‑2 şi învaţă să te
rogi pentru toate naţiunile, pentru împăraţi şi pentru toţi
cei ce sunt înălţaţi în dregătorii. Declară cu îndrăzneală prin
Duhul Sfânt că voia, planurile şi scopurile lui Dumnezeu sunt
stabilite înăuntrul tău, în jurul tău, în inimile conducătorilor
comunităţii, oraşului, ţării şi organizaţiei din care faci parte.
Roagă‑te ca aceştia să nu cedeze influenţelor negative
care îi pot aţâţa la rău, ci să aibă puterea să se opună şi să
conducă animaţi de dreptate, de echitate, de neprihănire şi
de adevăr. Amin.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, mă rog pentru liderii naţiunii mele, ca ei
să‑şi folosească poziţiile de autoritate pentru a favoriza
cauza Ta neprihănită, ca Evanghelia să fie răspândită cu
rapiditate şi fără piedici. Mă rog ca naţiunile să se bucure
de binecuvântările Tale de pace şi de bunăstare, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 18:1; 1 Timotei 2:1‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 4:1‑31 & 2 Cronici 16‑19

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 1:26‑38 & Deuteronom 11
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LUNI

„ROAGĂ-TE ÎN RUGĂCIUNE”

Ilie era un om supus aceloraşi
slăbiciuni ca şi noi şi s‑a rugat cu
stăruinţă să nu plouă şi nu a plouat
deloc în ţară trei ani şi şase luni
(Iacov 5:17).
Conotaţia cuvintelor „s‑a rugat cu stăruinţă”
este foarte interesantă în originalul grecesc, unde se
consemnează faptul că Ilie „s‑a rugat în rugăciune” (în
acelaşi verset, versiunea Dumitru Cornilescu Literală
foloseşte sintagma „s‑a rugat cu rugăciune” n.tr.).
Este asemenea versetului din Luca 22:15, când Isus le
mărturiseşte ucenicilor Săi: „... Cu multă dorinţă am dorit
să mănânc acest Paşte cu voi înainte de a suferi Eu” (Luca
22:15, versiunea Fidela).
Cum poţi „dori” ceva cu dorinţă? Sau cum poţi să
te „rogi” în rugăciune? Aceste repetiţii au rolul de a întări
mesajul transmis. Astfel, sintagma „cu stăruinţă” din
versetul tematic întăreşte mesajul pe care autorul a dorit
să îl comunice şi semnifică o rugăciune fierbinte, din inimă,
continuă: „... rugăciunea fierbinte (din inimă, continuă) a
celui neprihănit disponibilizează o putere nemaipomenită
[dinamică în acţiune]” (Iacov 5:16, versiunea Amplificată).
Biblia ne oferă detalii cu privire la ceea ce s‑a
întâmplat în decursul rugăciunii lui Ilie: „llie, Tişbitul,
unul din locuitorii Galaadului, i‑a zis lui Ahab: «Viu este
Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că
în anii aceştia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după

cuvântul meu»” (1 Împăraţi 17:1).
Ilie nu a declarat: „Nu va fi ploaie decât după
cuvântul meu,” doar pentru că aşa a simţit el să spună
atunci; nu! Capitolul 18 ne arată că Ilie a acţionat la
Cuvântul lui Dumnezeu. Când a venit timpul ca seceta
să ia sfârşit, el „s‑a rugat din nou în rugăciune” sau, aşa
cum este tradus în versiunea Cornilescu „s‑a rugat cu
stăruinţă;” rugăciunea a venit din inimă şi nu s‑a oprit
până nu şi‑a atins scopul (studiază 1 Regi 17‑18).
Asemenea lui Ilie, a cărui rugăciune a fost foarte
eficientă, poţi şi tu poţi să îţi pui încrederea în acelaşi
Dumnezeu viu şi să te „rogi în rugăciune” când vrei să iniţiezi
o schimbare după Cuvântul Său. Ilie s‑a rugat şi a schimbat
soarta unei întregi naţiuni. Şi tu poţi aduce schimbări în
naţiunea, în ţara, în oraşul sau în instituţia din care faci
parte. Rugăciunea fierbinte, din inimă şi continuă a unui
om neprihănit disponibilizează o putere extraordinară,
dinamică în acţiune. Roagă‑te astfel. Roagă‑te fierbinte, cu
pasiune intensă, iar schimbarea se va produce. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru neprihănirea Ta care
umple pământul şi pentru Cuvântul Tău care prevalează
în viaţa oamenilor pe măsură ce Evanghelia este
propovăduită în toată lumea şi astăzi. Toate naţiunile
Îţi aparţin; iar cunoştinţa slavei Tale umple pământul ca
adâncul mării de apele care‑l acoperă, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 5:17‑18; Luca 22:39‑44

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 4:32‑5:11 & 2 Cronici 20‑22

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 1:39‑56 & Deuteronom 12
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MARŢI

URMEAZĂ INSTRUCŢIUNILE
PROFETICE

Ţine cu tărie îndrumarea, nu‑i da drumul!
Păzeşte‑o, pentru că ea este viaţa ta
(Proverbe 4:13, versiunea GBV).

Î

n 2 Împăraţi 13, Biblia consemnează o întâmplare
foarte interesantă despre profetul Elisei şi Ioas,
regele Israelului. Ioas era în război cu sirienii şi îşi dorea
victoria împotriva lor. Pentru a îi învinge, a venit la Elisei,
omul lui Dumnezeu, cerându‑i ajutorul. În dialogul care a
urmat, Elisei l‑a îndrumat pe Ioas să ia nişte săgeţi şi să
lovească pământul cu ele.
În 2 Împăraţi 13:18, Biblia spune că Ioas a lovit
de trei ori şi apoi s‑a oprit. Elisei, omul lui Dumnezeu,
s‑a mâniat pe regele Ioas (2 Împăraţi 13:19), deoarece
acesta ar fi trebuit să continue să lovească în pământ
până când profetul îi spunea să se oprească. Cele trei
lovituri însemnau doar trei victorii asupra sirienilor; iar
Dumnezeu avea un plan mai mare de atât. Ioas nu ştia că
numărul de lovituri era decisiv. Aşadar, s‑a oprit înainte
ca profetul să îi ceară acest lucru.
Ceea ce vreau să subliniez este faptul că uneori,
mulţi oameni, fără să îşi dea seama, ignoră lucrurile
cu adevărat importante, precum atenţia acordată
instrucţiunilor profetice care fac parte din îndrumarea
lui Dumnezeu pentru copiii Săi. O instrucţiune profetică
este un îndemn care îţi este oferit de Duhul Sfânt; ţi se
adresează, este pentru tine. Îl poţi primi direct prin Duhul

lui Dumnezeu care locuieşte în inima ta, sau prin cineva
care a fost învestit cu o anumită autoritate spirituală
peste viaţa ta.
De exemplu, s‑ar putea ca Domnul să îţi ceară să
posteşti un anumit interval de timp, însă tu consideri
că acest lucru nu este important; aşadar, fie nu posteşti
deloc, fie nu posteşti suficient, iar apoi te întrebi de
ce te confrunţi cu anumite neplăceri. Şi poate nici nu
îţi dai seama că neplăcerile reprezintă consecinţele
nerespectării instrucţiunii primite. Îndemnurile profetice
contează; aşadar, nu le trata cu superficialitate. Fie că
este vorba despre o instrucţiune spirituală de la pastorul
tău doar pentru tine, fie că aceasta se adresează întregii
biserici din care faci parte, orice îndemn profetic este
important.
Când Dumnezeu îţi dă o instrucţiune sau o călăuzire
profetică, este în interesul tău să o urmezi. Următorul
tău nivel de promovare sau poate chiar destinul tău s‑ar
putea să depindă de aceasta.

RUGĂCIUNE

Îţi mulţumesc, Doamne, pentru privilegiul de a fi condus
şi sfătuit de Duhul Sfânt şi de a primi călăuzirea Ta prin
cei pe care i‑ai aşezat în autoritate peste mine ca să mă
înveţe Cuvântul Tău. Îţi mulţumesc că mă conduci pe calea
măreţiei pe măsură ce urmez instrucţiunile Duhului Sfânt,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Proverbe 4:13; 1 Corinteni 1:24‑25; Proverbe 8:10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 5:12‑42 & 2 Cronici 23‑25

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 1:57‑66 & Deuteronom 13
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MIERCURI

DOMNEȘTE PRIN CRISTOS

N

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

oi am primit în toată plinătatea harul şi
darul neprihănirii. Acum domnim în şi prin
Isus Cristos. Domnim prin Cristos asupra lumii întregi
şi a sistemelor ei, asupra diavolului şi a comunităţii lui
demonice.
Biblia spune că orice facem cu cuvântul sau
cu fapta, să facem totul în Numele Domnului Isus
(Coloseni 3:17). Numele Lui este mai presus de orice
nume din cer, de pe pământ şi de sub pământ! Numele
lui Isus impune cel mai mare respect. El ne‑a spus că
putem scoate draci în Numele Lui. Asigură‑te că Îi
împlineşti voia. Aleluia!
Îmi amintesc o întâmplare din timpul studenţiei.
O anumită universitate era tulburată de ocultişti.
Împreună cu câţiva prieteni, ne‑am mobilizat şi am
mers la locul unde fusese pusă piatra de temelie a
universităţii.
Când am ajuns acolo, ne‑am pus mâinile peste
piatra aceea şi am declarat: „În Numele lui Isus
Cristos, demoni ai întunericului, care aţi pus stăpânire

pe această şcoală universitară, controlând studenţii
care promovează această grupare ocultă, vă frângem
autoritatea şi influenţa; dispăreţi, în Numele lui Isus!”
În acelaşi campus universitar, am înfiinţat o
comunitate creştină care a devenit cea mai mare
comunitate din acel loc, până în ziua de astăzi. Desigur,
nu este nevoie să mergi la nicio piatră de temelie; ci
indiferent unde te afli, le poţi porunci demonilor şi îi
poţi alunga de oriunde, în Numele lui Isus.
Creştinismul este trăirea în Numele lui Isus,
zi de zi. În Efeseni 6:10, Biblia spune: „... Întăriţi‑vă
în Domnul şi în puterea tăriei Lui.” Cu alte cuvinte,
beneficiază de puterea Lui nelimitată, acţionează
în Numele Lui şi împlineşte‑I voia. Când acţionezi în
Numele Lui, nu poţi fi neajutorat; nu! Fă uz de Numele
Lui chiar astăzi şi trăieşte biruitor pentru totdeauna.
Slavă lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

În Numele lui Isus, trăiesc triumfător în această lume spre slava
lui Dumnezeu. Chiar acum, frâng influenţa diavolului de peste
naţiuni, de peste oameni, de peste lideri şi de peste copiii din toată
lumea! Cristos domneşte peste naţiuni. Neprihănirea Lui umple
pământul şi învăluie inima oamenilor, pentru că toate sufletele Îi
aparţin. Harul lui Dumnezeu este eficient în lume şi astăzi, pentru
ca mulţi să primească mântuirea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Coloseni 3:17; Filipeni 2:9‑11; Romani 5:17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 6:1‑15 & 2 Cronici 26‑28

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 1:67‑80 & Deuteronom 14
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JOI

O VIAŢĂ ECHILIBRATĂ

D

Pentru ca astfel să vă purtaţi într‑un
chip vrednic de Domnul, ca să îi
fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând
roade în tot felul de fapte bune şi
crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu
(Coloseni 1:10).

uhul Sfânt l‑a inspirat pe apostolul Pavel să
rostească această rugăciune pentru Biserică,
rugăciune prin care ni se dezvăluie voia lui Dumnezeu
pentru viaţa noastră. El s‑a rugat ca tu să umbli pe calea
neprihănirii adevărate, fiindu‑I plăcut lui Dumnezeu în
orice lucru, aducând din ce în ce mai multe roade pe
măsură ce te maturizezi în experienţa bogată de a‑L
cunoaşte în plinătatea Lui. Aleluia!
Dumnezeu vrea ca viaţa ta să fie roditoare în orice
faptă bună. Prin această rodnicie, El doreşte să îţi sporeşti
cunoaşterea „epignosis” (o cunoaştere corectă, deplină
şi precisă, dobândită prin experienţă şi relaţie) despre
El. Ce viaţă echilibrată! Unii oameni, atunci când devin
foarte productivi în muncă, în afacere sau în carieră, nu
mai au timp pentru Dumnezeu. Abia mai studiază Biblia
şi nu mai participă la întrunirile şi la activităţile bisericii.
Cu cât progresează mai mult în slujba lor, cu atât dedică
mai puţin timp lucrurilor duhovniceşti; iar acest lucru
este greşit.
Viaţa creştinului progresează din slavă în slavă şi
este mereu încununată de succes. Cu alte cuvinte, poţi

progresa la locul de tău de muncă, totul poate fi în regulă
cu familia ta, copiii tăi pot creşte puternici în credinţă
şi în neprihănire şi, în acelaşi timp, tu poţi creşte în
cunoaşterea lui Dumnezeu.
Cât de importantă este cunoaşterea lui Dumnezeu!
În 2 Petru 1:2, Biblia spune: „Harul şi pacea să vă fie
înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului
nostru Isus Cristos!” Vrei mai mult har în viaţa ta? Vrei ca
pacea să ţi se înmulţească? Urmăreşte cunoaşterea lui
Dumnezeu şi a lui Isus Cristos!
Dumnezeu nu vrea să fii deficitar în niciun aspect al
vieţii tale. În Coloseni 1:11, Pavel îşi continuă rugăciunea
declarând că vei fi întărit cu toată puterea, potrivit
cu tăria slavei lui Dumnezeu, pentru orice răbdare şi
îndelungată răbdare cu bucurie. Poţi fi foarte productiv
şi puternic. Dumnezeu vrea ca viaţa ta să fie echilibrată;
şi Îi poţi împlini voia în viaţa ta, umblând în cunoaşterea
Cuvântului Său.

RUGĂCIUNE

Tată drag şi plin de iubire, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat o
viaţă desăvârşită şi echilibrată. Prin Duhul Tău care
locuieşte în mine, sunt roditor în orice lucrare bună şi cresc
în cunoştinţa Cuvântului Tău, în timp ce Îţi sunt plăcut în
toate lucrurile şi îmi împlinesc chemarea Ta pentru viaţa
mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 13:20‑21; 3 Ioan 1:2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 7:1‑53 & 2 Cronici 29‑30

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 2:1‑7 & Deuteronom 15
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VINERI

O CUNOAȘTERE
BAZATĂ PE RELAŢIE

D

Nu încetez să aduc mulţumiri pentru
voi, când vă pomenesc în rugăciunile
mele. Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului
nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să
vă dea un duh de înţelepciune şi
de descoperire în cunoaşterea Lui
(Efeseni 1:16‑17).

oar pentru faptul că eşti creştin de mult timp
nu înseamnă neapărat că ai devenit eficient
pentru Dumnezeu şi pentru lucrarea Lui. Nu este suficient
să cânţi frumos, să Îl lauzi sau să predici pentru a fi eficient
pentru Cristos şi pentru Împărăţia Sa; trebuie să Îl cunoşti
într‑un mod foarte personal.
Acesta este motivul rugăciunii lui Pavel din versetul
tematic pentru biserica proaspăt întemeiată în Efes. Pavel
auzise de dragostea acelor oameni pentru Dumnezeu şi
de entuziasmul lor pentru lucrurile duhovniceşti. Însă ştia
că le lipseşte ceva şi s‑a rugat ca Domnul să le dea „un
duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea
Lui.”
Există un anumit tip de cunoaştere, un anumit
tip de revelaţie a lui Dumnezeu pe care ar trebui să îl
ai; se numeşte „epignosis” (termen grecesc) şi este o
cunoaştere profundă, precisă, dobândită prin experienţă
şi prin relaţie. Această cunoaştere este diferită de teologie
sau de ştiinţă.

Şi tu îţi poţi însuşi acea rugăciune a Duhului
Sfânt prin Pavel, rostind cu credinţă: „Eu am Duhul de
înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea precisă a
lui Dumnezeu” şi vei avea parte de acea descoperire.
Aceasta este lucrarea Duhului lui Dumnezeu.
Fără acest tip de cunoaştere, vei rămâne un creştin
religios, care face lucrurile din perspectivă religioasă,
însă fără a avea o relaţie personală cu Dumnezeu. Atunci
când ai această relaţie, nu Îl mai priveşti pe Domnul
ca fiind Dumnezeul lui David sau Dumnezeul lui Ilie; El
devine Dumnezeul tău. Abia atunci poţi aprecia şi celebra
uniunea şi comuniunea cu Dumnezeu.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat Duhul Sfânt care
este Duhul de înţelepciune, de discernere a realităţilor, de
descoperire în cunoaşterea Ta, o cunoaştere absolută care
vine prin revelaţie şi prin relaţie. Prin relaţia mea şi prin
părtăşia mea cu Duhul Sfânt, harul şi pacea sunt înmulţite
în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Petru 1:2‑3; Efeseni 1:16‑17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 7:54‑8:8 & 2 Cronici 31‑32

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 2:8‑20 & Deuteronom 16
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SÂMBĂTĂ

ÎMPLINEȘTE VOIA LUI
PENTRU LUMEA TA

Binecuvântat să fie omul care se încrede
în Domnul şi a cărui nădejde este
Domnul! Căci el este ca un pom sădit
lângă ape, care îşi întinde rădăcinile spre
râu; nu se teme de căldură, când vine, şi
frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei,
nu se teme şi nu încetează să aducă rod
(Ieremia 17:7‑8).

B

iblia spune: „Prin credinţă înţelegem că au fost
urzite lumile prin Cuvântul lui Dumnezeu...”
(Evrei 11:3, versiunea Fidela). Cuvântul „urzite” provine din
traducerea din original a termenului grecesc „katartizō” şi
înseamnă a repara sau a restructura, a completa, a restabili,
a pregăti, a restaura sau a desăvârşi. Prin credinţă, îţi poţi
restructura cursul vieţii, aliniindu‑l la voia desăvârşită a lui
Dumnezeu.
Astăzi se întâmplă lucruri – circumstanţe şi situaţii
– care nu se potrivesc cu voia lui Dumnezeu, iar scopul lor
este de a distruge lumea ta. Nu permite să se întâmple
acest lucru; restructurează‑ţi lumea prin Cuvântul lui
Dumnezeu.
Este responsabilitatea ta să stabileşti voia Tatălui pe
pământ. Voia Lui nu se va împlini fără mâna Sa; şi tu eşti
mâna Sa, prin care Îşi va împlini voia Lui desăvârşită. Viaţa
ta, slujirea ta şi chemarea ta sunt menite să împlinească
voia Tatălui în lumea ta, în măsura în care depinde de tine.
Anumite lucruri nu se vor întâmpla fără implicarea ta.

Nu privi pasiv cum diavolul face ravagii în viaţa ta, în
familia ta, în oraşul tău, în ţara ta sau în viaţa celor dragi
ţie. Dă glas Cuvântului lui Dumnezeu care se află în inima
ta. Proclamându‑l plin de credinţă, vei înfrânge şi vei nărui
eforturile vrăjmaşului!
În Ioel 2:28, Dumnezeu spune: „... voi turna Duhul
Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci...”
El te învaţă cum să controlezi „lumile” – universul tău
personal, circumstanţele vieţii tale, dar şi epoca în care
trăieşti: prin cuvintele tale profetice! Poţi trăi într‑o oază
de pace, în mijlocul unei lumi tulburate.
Întreaga lume poate fi haotică, agitându‑se în jurul
tău, în timp tu te afli într‑o pace absolută. Acesta este
mesajul versetului tematic: nu vei şti când vine arşiţa. Este
posibil ca întreaga lume să fie în recesiune şi în deprimare,
în timp ce tu te bucuri de bunăstare absolută. Cum? Prin
cuvintele tale pline de credinţă. Nu păstra Cuvântul lui
Dumnezeu numai în inima ta; rosteşte‑l cu credinţă şi
structurează‑ţi lumea! Defineşte cum vrei să fie lucrurile
cu tine şi pentru tine.

PROCLAMAŢIE

Prin puterea Duhului Sfânt, declar că doar sfatul lui
Dumnezeu este stabilit în viaţa mea şi în lumea mea.
Aliniez circumstanţele din jurul meu la voia desăvârşită a
lui Dumnezeu. Satan nu are nimic în mine, iar agenda lui
cu privire la lumea mea este distrusă şi Numele Domnului
este glorificat. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 11:1‑3; Iosua 1:8; Marcu 11:23

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 8:9‑40 & 2 Cronici 33‑34

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 2:21‑32 & Deuteronom 17
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DUMINICĂ

ÎNCREDE-TE
ÎN NUMELE LUI

Î

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

n 1 Ioan 5:13, Biblia spune: „V‑am scris acestea,
vouă, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, ca
să ştiţi că aveţi viaţă eternă şi să credeţi în Numele Fiului lui
Dumnezeu” (versiunea Fidela). Observă porţiunea subliniată:
ne îndeamnă să utilizăm Numele lui Isus în orice împrejurare!
Numele Lui este accesul tău în orice oraş şi în orice naţiune.
Este garanţia biruinţei şi a binecuvântării tale neîntrerupte.
Numele lui Isus este mai mare decât întreaga lume. În
Filipeni 2:10, Biblia spune: „Pentru ca, în Numele lui Isus, să
se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de
sub pământ.” Numele lui Isus este pus peste tine. Acesta este
motivul pentru care poţi fi netulburat şi plin de pace în orice
oraş, în orice regiune şi în orice ţară, indiferent de vrăjmaşii
sau de greutăţile cu care te‑ai putea confrunta. Numele lui
Isus este securitatea ta.
Solomon conştientizează acest lucru şi declară în
Proverbele 18:10: „Numele Domnului este un turn tare; cel
neprihănit fuge în el şi stă la adăpost.” Astfel stăteau lucrurile
în Vechiul Testament, însă astăzi nu mai „fugim” în Numele
Domnului; ne‑am născut în El şi am moştenit Numele Lui. Noi
trăim în Numele Lui şi prin Numele Lui. Aleluia!
Cunoscând acest lucru, Petru şi Ioan au acţionat ca
atare şi l‑au vindecat pe ologul de la poarta templului numită

Frumoasă; au acţionat în Numele lui Isus (Citeşte Faptele
apostolilor 3:1‑10). Chiar dacă omul era olog din naştere,
Petru s‑a uitat ţintă la el şi a spus: „... În Numele lui Isus Cristos
din Nazaret, scoală‑te şi umblă” (Faptele apostolilor 3:6).
Biblia spune că Petru l‑a apucat de mâna dreaptă,
l‑a ridicat şi îndată ologului i s‑au întărit tălpile şi gleznele.
Poate că astăzi situaţia ta financiară, locul tău de muncă sau
afacerea ta sunt într‑o stare de paralizie; utilizează Numele lui
Isus! Există uşi închise şi piedici în calea ta? Fă uz de Numele
lui Cristos!
Mai presus de numele tău şi de orice alt nume, Numele
lui Isus este demn de încredere absolută. În Psalmul 20:7,
Biblia spune: „Unii se bizuiesc pe carele lor, alţii, pe caii lor, dar
noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru.”
Indiferent de provocările cu care te‑ai putea confrunta în
ceea ce priveşte banii sau sănătatea, acţionează în Numele
lui Isus Cristos. Dacă ai sesizat vreo durere sau vreun nodul
în trupul tău, porunceşte‑i să se dezintegreze în Numele lui
Isus şi aşa se va întâmpla. Numele Lui este Numele pe care
te poţi bizui.

RUGĂCIUNE

Trăiesc deasupra diavolului, a bolii, a maladiei şi a tuturor
adversităţilor vieţii, pentru că trăiesc în şi prin puterea
Numelui lui Isus. Trăiesc viaţa superioară de glorie rânduită
pentru mine în Cristos şi neprihănirea lui Dumnezeu este
stabilită prin mine în lumea mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 3:16; Ioan 16:23; Filipeni 2:9‑11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 9:1‑31 & 2 Cronici 35‑36

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 2:33‑40 & Deuteronom 18
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LUNI

NECREDINŢĂ ȘI ASCULTARE

C

În care trăiaţi odinioară după
mersul lumii acesteia, după domnul
puterii văzduhului, a duhului care
lucrează acum în fiii neascultării
(Efeseni 2:2).

uvântul „neascultare” din versetul tematic
provine din traducerea din original a termenului
grecesc „apeitheia” care înseamnă refuzul de a crede (în
recidivă şi în răzvrătire); este caracterizarea necredinţei.
Astfel, acest pasaj face referire la copiii necredinţei.
Descrie ceva foarte asemănător duhului anticristic.
Biblia spune: „Căci taina fărădelegii (acel principiu
ascuns de rebeliune împotriva autorităţii de drept)
a început deja să lucreze în lume, [dar este] reţinută
numai până când cel ce o reţine acum va fi luat din
cale” (2 Tesaloniceni 2:7, versiunea Amplificată). „Taina
fărădelegii” se referă la rebeliune; înseamnă o opoziţie
declarată faţă de Dumnezeu; a te opune intenţionat şi
înverşunat voii lui Dumnezeu şi Cuvântului lui Dumnezeu.
Există oameni care, fără măcar să ştie de ce, se
trezesc făcând anumite lucruri în sfidare totală faţă de
Dumnezeu. Aşa se face că întâlneşti oameni care spun:
„Pur şi simplu nu‑mi plac creştinii.” Dacă îi întrebi care
este motivul pentru asemenea ură, ei îţi vor răspunde:
„Nu am nici un motiv, pur şi simplu nu‑mi place de ei.”
Biblia ne arată care este duhul care lucrează în astfel de
oameni.

În 1 Corinteni 2:12 Biblia vorbeşte despre duhul
lumii; este acelaşi duh despre care am citit în versetul
tematic: „... domnul puterii văzduhului, a duhului care
lucrează acum în fiii neascultării” (Efeseni 2:2). Dar, slavă
Domnului, Biblia spune că noi nu am primit acest duh.
Noi am primit Duhul lui Dumnezeu, iar El ne învaţă şi ne
creşte în voia Tatălui: „Şi noi n‑am primit duhul lumii, ci
Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte
lucrurile pe care ni le‑a dat Dumnezeu prin harul Său” (1
Corinteni 2:12). Aleluia!

PROCLAMAŢIE

N‑am primit duhul lumii acesteia, ci Duhul lui Dumnezeu,
ca să umblu în adevăr şi în ascultare. Viaţa mea este
condusă în totalitate de Duhul Sfânt; mă aflu întotdeauna
sub călăuzirea Duhului Sfânt. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Romani 8:12‑14; Galateni 5:25; 1 Petru 1:14

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 9:32‑43 & Ezra 1‑3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 2:41‑52 & Deuteronom 19

Reţeaua Internaţională a Traducătorilor TNI este
o reţea de translatori dedicaţi în transmiterea eficientă a
mesajului acestui Înger Mesager pentru mulţi oameni de
pretutindeni în limba inimii lor.
Dincolo de faptul că este o reţea de traducători,
TNI reprezintă o forţă de muncă de elită compusă din
voluntari specializaţi în diferite domenii ca dezvoltarea
site‑urilor de internet, editare video, blogging, activităţi
evanghelistice online, formare de opinie pe platforme de
socializare şi altele.

Pentru mai multe informaţii despre modul în care te poţi
înscrie în această forţă de elită, vizitează site‑ul www.
tniglobal.org

N O T E

NOTE
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MARŢI

FOLOSEȘTE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
PENTRU A TRĂI O VIAŢĂ DE SLAVĂ

„D

Dar câtă vreme moştenitorul
este nevârstnic, eu spun că nu
se deosebeşte cu nimic de un
rob, măcar că este stăpân pe tot
(Galateni 4:1).

umnezeu mă va ajuta să trec prin această
încercare; El va face o cale pentru mine unde
nu există nicio cale...” Acestea sunt câteva afirmaţii nebiblice
pe care le auzi din gura creştinilor din când în când, iar ei se
miră de ce situaţiile cu care se confruntă rămân neschimbate.
Trebuie să înţelegi cine eşti cu adevărat în calitate de creştin; tu
eşti una cu Dumnezeu! Cum este El, aşa eşti şi tu (1 Ioan 4:17).
Şi Cine este El? El este CALEA!
Dacă El este Calea, ce altă cale vrei să mai facă?
Înţelege aceasta: nici un lucru cu care te confrunţi nu te
poate dezavantaja. Poţi trece dincolo de orice barieră sau
circumstanţă adversă în victorie şi cu mare slavă. Aceasta
este moştenirea ta de copil al lui Dumnezeu.
Nu mai gândi, nu mai vorbi şi nu mai trăi ca şi când
ai fi în vremea Vechiului Testament. Tu nu ai nevoie de o
„străpungere” în nimic; ai avut deja parte de „străpungere”
împreună cu Isus, atunci când El a înviat triumfător din morţi,
cu două mii de ani în urmă. Ai fost eliberat (la timpul trecut)
de sub domnia întunericului şi strămutat în Împărăţia Fiului
dragostei lui Dumnezeu (Coloseni 1:13). Tu eşti acum într‑un
loc de domnie, de putere şi de slavă.

În 2 Petru 1:3 Biblia spune: „Dumnezeiasca Lui putere
ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea
Celui ce ne‑a chemat prin slava şi puterea Lui.” Totul ţine
de cât de mult Îl cunoşti pe El. Ce devine viaţa ta ţine acum
doar de tine.
Dacă aştepţi ca Dumnezeu să mai facă ceva în ce
priveşte viaţa ta, sau să îţi mai dea ceva, este posibil să aştepţi
degeaba. El deja a făcut şi ţi‑a dat tot ce ai nevoie pentru a
duce o viaţă excelentă, glorioasă şi triumfătoare. Lucrarea Sa
a fost isprăvită de la întemeierea lumii (Evrei 4:3).
În Iosua 1:8, Dumnezeu nu a spus: „Eu îţi voi face calea
prosperă”; ci El a spus: „... atunci vei face calea ta prosperă
şi atunci vei avea mult succes” (Iosua 1:8, versiunea Fidela).
Responsabilitatea lui Dumnezeu este să îţi dea reţeta
bunăstării, a succesului şi a vieţii bune, iar El a făcut deja
acest lucru prin Cuvântul Lui. Acum tu trebuie să foloseşti
Cuvântul Său pentru a‑ţi face viaţa plină de slavă. Foloseşte
Cuvântul lui Dumnezeu pentru a‑ţi supune circumstanţele şi
a birui în faţa adversităţilor. Slavă lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Am o dorinţă consistentă şi instinctivă pentru Cuvântul lui
Dumnezeu. Pe măsură ce absorb în mod deliberat Cuvântul
lui Dumnezeu pentru sănătatea mea, pentru finanţele
mele, pentru afacerea mea şi pentru fiecare domeniu din
viaţa mea, experimentez un progres supranatural în fiecare
zi. Prin intermediul Cuvântului Său, îmi fac calea prosperă,
eficientă şi roditoare în viaţa de neprihănire. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Osea 4:6; Efeseni 4:11‑14; Faptele apostolilor 20:32

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 10:1‑23 & Ezra 4‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 3:1‑11 & Deuteronom 20
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MIERCURI

FII PLIN DE RÂVNĂ ÎN CÂȘTIGAREA
SUFLETELOR ȘI ÎN MIJLOCIRE

U

În care trăiaţi odinioară după
mersul lumii acesteia, după domnul
puterii văzduhului, a duhului care
lucrează acum în fiii neascultării
(Efeseni 2:2).

nul dintre cele mai triste lucruri despre care
putem citi este starea reală a celor care nu‑L
cunosc pe Isus Cristos. Versetul tematic ne spune despre
astfel de oameni, despre cei care nu sunt creştini, că ei
umblă „... după mersul lumii acesteia, după domnul
puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii
neascultării.”
Aceasta ne ajută să înţelegem de ce gândesc aşa
cum gândesc; sunt controlaţi de o altă forţă. Biblia spune
că domnul puterii văzduhului acţionează în ei – în fiii
neascultării – în cei care au respins adevărul. Aici intervenim
noi: trebuie să frângem puterea lui Satan de peste astfel de
oameni şi să le ducem lumina Cuvântului lui Dumnezeu.
Biblia spune că trebuie să legi mai întâi omul tare ca
să îi poţi jefui casa (Matei 12:29). Pentru ca noi să vedem o
recoltă masivă de suflete în naţiunile lumii în aceste zile din
urmă, trebuie să frângem puterea şi influenţa diavolului şi
a demonilor de peste mintea şi de peste viaţa celor care nu
L‑au cunoscut încă pe Domnul, astfel încât lumina Evangheliei
slavei lui Dumnezeu să poată străluci în inima lor.
Toţi cei care nu s‑au născut din nou, fie că îţi sunt rude
apropiate sau îndepărtate, rude prin alianţă, prieteni, colegi,

vecini, etc., sunt sub controlul şi sub stăpânirea acestor
domnitori răi ai întunericului, până când primesc Evanghelia
lui Isus Cristos.
În 2 Corinteni 4:3 Biblia spune: „Şi dacă Evanghelia
noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt
pe calea pierzării.” Iar în Efeseni 4:18 ni se spune că mintea
lor este întunecată. De aceea tu trebuie să intervii în situaţia
aceasta. Este responsabilitatea ta. Fii plin de râvnă în ce
priveşte câştigarea sufletelor şi mijlocirea; secerişul este
copt. Biblia ne spune că, din ziua Cincizecimii, Duhul Sfânt
a fost turnat peste toţi oamenii, în concordanţă cu profeţia
din Ioel 2:28.
Aceasta înseamnă că acum oamenii au abilitatea
potenţială de a recunoaşte şi de a primi adevărul. În timp
ce te rogi, declară că puterea şi influenţele diavolului şi
ale demonilor lui asupra oamenilor sunt frânte în Numele
lui Isus, iar oamenii aud Evanghelia, o pricep, o înţeleg şi
o primesc pentru mântuirea lor în Isus Cristos. Aleluia!
Trebuie să facem acest lucru cu toată dedicarea.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că ai turnat Duhul Tău peste orice
făptură, abilitând astfel oamenii să primească în inima
lor Evanghelia slavei lui Cristos. Mă rog pentru toţi cei la
care va ajunge Evanghelia şi astăzi, ca lumina Evangheliei
să strălucească în inima lor şi să primească mântuirea, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Corinteni 4:3‑4; 1 Timotei 2:1‑4; 2 Corinteni 5:19‑20

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 10:24‑48 & Ezra 7‑8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 3:12‑22 & Deuteronom 21
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JOI

DISPONIBILIZEAZĂ
PUTEREA LUI DIN TINE

Î

Şi care este faţă de noi, credincioşii,
nemărginita mărime a puterii Sale,
după lucrarea puterii tăriei Lui
(Efeseni 1:19).

n versetul tematic, Duhul Sfânt, prin apostolul
Pavel, Se ruga pentru creştinii din Efes, ca ei să
cunoască nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu
care acţiona în ei. Bineînţeles, toată lumea ştie că
Dumnezeu este puternic; dacă există un Dumnezeu în
cer, atunci în mod sigur El este puternic. Dar se poate
oare dirija această putere către tine? Este puterea Sa
disponibilă pentru uzul tău?
Pavel vorbeşte exact despre acest lucru. El vrea
ca tu să ajungi la un punct în care să ştii că puterea lui
Dumnezeu îţi este disponibilă, pentru a o activa în viaţa
de zi cu zi. El doreşte ca tu să ştii şi să conştientizezi
că puterea lui Dumnezeu este cea care acţionează
în favoarea ta. Aceasta este puterea pe care El a
demonstrat‑o atunci când L‑a înviat pe Isus din morţi
(Efeseni 1:20).
A doua parte a versetului tematic vorbeşte despre
autoritatea pe care o avem în El. Versetele următoare
spun: „El I‑a pus (lui Isus) totul sub picioare, şi L‑a
dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii, care este
trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi”
(Efeseni 1:22‑23). Este vorba despre noi! Aceasta este
dimensiunea autorităţii pe care o avem în Isus Cristos.

Atunci când ajungi să înţelegi că ai stăpânirea Lui
şi autoritatea Lui fără de limite peste toate lucrurile, nu
te mai temi de Satan, de vreun om sau de orice altceva.
Ajungi să gândeşti şi să vorbeşti ca David, care a spus:
„Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu
mă tem de nici un rău...” (Psalmul 23:4). „Domnul este
lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul
este Sprijinitorul vieţii mele; de cine să‑mi fie frică?...
Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea
tot nu s‑ar teme...” (Psalmul 27:1,3). Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Sunt aşezat cu Cristos în locul de putere, într‑o poziţie de
autoritate. Am stăpânirea şi autoritatea Lui fără de limite
peste toate lucrurile. Frica nu are loc în mine, pentru că
Domnul Isus mi‑a dat autoritate asupra diavolului şi a
cohortelor lui. Am fost creat să stăpânesc lumea pentru
slava lui Dumnezeu. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 10:19; Efeseni 2:5‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 11:1-18 & Ezra 9‑10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 3:23‑38 & Deuteronom 22
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VINERI

FII ÎN CENTRUL VOII LUI

„Căci noi suntem lucrarea mâinii
(capodopera) lui Dumnezeu, recreaţi
în Cristos Isus [născuţi din nou] pentru
a face acele lucrări bune pe care
Dumnezeu ni le‑a predestinat [plănuit
dinainte] [străbătând căi pe care El
le‑a pregătit înainte de vreme], ca să
umblăm în ele [trăind viaţa bună pe
care El a prestabilit‑o şi a aranjat‑o
pentru ca noi să o putem trăi]”
(Efeseni 2:10, versiunea Amplificată).
ntotdeauna mi‑am dorit să fiu în centrul voii lui
Dumnezeu pentru viaţa mea. Am vrut ca nimic
să nu mă poată împinge afară din voia Sa. Ştiam că a fi în
centrul voii lui Dumnezeu este locul perfect de siguranţă;
nu mă satisfăcea nimic altceva. Iar atunci când am aflat că
El a planificat deja întreaga mea viaţă, am ales să adopt
acel plan şi să nu‑mi mai elaborez propriul meu plan.
Noi nu suntem un fel de idee adăugată pe parcurs
în planul lui Dumnezeu; nu, viaţa noastră este orchestrată
cu grijă. Faptele pe care Dumnezeu ni le‑a dat de făcut au
fost planificate dinainte. Întrebarea nu este dacă s‑a făcut
vreun plan cu privire la tine; întrebarea este dacă tu eşti
de acord să îţi trăieşti viaţa în conformitate cu planul Său.
Versetul tematic spune că noi trebuie să străbatem „căi
pe care El le‑a pregătit înainte de vreme], ca să umblăm
în ele [trăind viaţa bună pe care El a prestabilit‑o şi a
aranjat‑o pentru ca noi să o putem trăi].”

Î

Calea ta în viaţă a fost pregătită mai dinainte. El
a plănuit ca tu nu doar să trăieşti, ci să ai o viaţă bună!
Dacă nu duci o viaţă bună, înseamnă că nu eşti pe calea
pe care Dumnezeu a pregătit‑o mai dinainte pentru tine;
şi eu folosesc Cuvântul lui Dumnezeu ca să te îndrum
către aceasta chiar acum.
În 2 Timotei 1:9, Biblia spune că Dumnezeu „...
ne‑a mântuit şi ne‑a dat o chemare sfântă, nu pentru
faptele noastre, ci după hotărârea Lui, şi după harul care
ne‑a fost dat în Cristos Isus, înainte de veşnicii.” Noi am
primit har şi scop în Isus Cristos înainte de întemeierea
lumii. Planul era deja acolo, iar acum doar se manifestă
pe pământ (2 Timotei 1:10). Vrei şi tu să îl accepţi şi să
trăieşti conform lui?
Acum este vremea să te realiniezi. El doreşte ca
tu să înţelegi deplin, profund şi clar voia şi scopul Lui
pentru viaţa ta, şi să le împlineşti. Nimic nu poate fi mai
important.

PROCLAMAŢIE

Prin Duhul Sfânt şi prin Cuvântul lui Dumnezeu, cunosc
şi umblu în voia Lui desăvârşită întotdeauna. Inima,
gândurile, planurile, voia Tatălui şi tainele Împărăţiei
Lui sunt revelate în duhul meu în permanenţă. Are loc o
descoperire a adevărurilor Sale profunde în duhul meu.
Slavă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 1:9; 2 Timotei 1:8‑10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 11:19‑30 & Neemia 1‑3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 4:1‑13 & Deuteronom 23
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SÂMBĂTĂ

NOI SUNTEM
AI ADEVĂRULUI

Sfinţeşte‑i prin adevărul Tău:
Cuvântul Tău este adevărul
(Ioan 17:17).

Î

n calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi am fost
născuţi din adevărul Său (Iacov 1:18) şi astfel
suntem copii ai adevărului. Noi trăim în şi prin adevăr.
Adevărul ne localizează, iar noi îl primim. Dar copiii lumii
se hrănesc cu minciuni şi de aceea trăiesc o minciună.
Îmi aduc aminte de cuvintele pe care li le‑a spus Isus
celor care nu voiau să asculte şi să primească Cuvântul
Său. El a spus: „Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea?
Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu. Voi îl aveţi
de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui
vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr,
pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o
minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl
minciunii. Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă
credeţi” (Ioan 8:43‑45).
Ei nu puteau asculta şi primi adevărul Lui pentru că
nu Îi aparţineau; ei nu erau copii ai adevărului. Oricine este
din adevăr ascultă glasul Lui (Ioan 18:37). Şi cum poate fi
cineva din adevăr? Crezând adevărul şi primindu‑l.
Cum poţi cunoaşte adevărul? Adevărul se distinge
singur. Biblia spune: „Totuşi, Înţelepciunea a fost găsită
dreaptă de toţi copiii ei” (Luca 7:35). Vei cunoaşte
adevărul atunci când va ajunge în duhul tău. Adevărul lui

Dumnezeu produce credinţă în tine; produce dragostea
lui Dumnezeu în inima ta. Adevărul Său te umple de
speranţă şi aduce libertate în duhul tău. Tot el îţi dă şi
direcţie, întrucât Cuvântul lui Dumnezeu este lumină.
În Psalmul 119:105 Biblia spune: „Cuvântul Tău este o
candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea
Mea.” Aleluia!

RUGĂCIUNE

Binecuvântatule Domn, sunt atât de recunoscător că
m‑am născut din Cuvântul Tău, care este adevărul Tău;
prin urmare, umblu în adevăr; sunt călăuzit în şi de adevăr.
Adevărul Tău mă binecuvântează, mă promovează, mă
zideşte şi mă face să cresc în domeniul spiritual. Acesta
produce în mine credinţă, speranţă şi dragoste prin care
eu înving în mod glorios în viaţă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 8:31‑32; Ioan 8:44‑47

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 12 & Neemia 4‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 4:14‑32 & Deuteronom 24
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DUMINICĂ

ÎMPARTE MOȘTENIRILE PUSTIITE

U

... Te voi păzi şi Te voi pune să faci
legământ cu poporul, să ridici ţara
şi să împarţi moştenirile pustiite
(Isaia 49:8).

ltima parte a versetului tematic este atât de
puternică! Ea spune: „... să ridici ţara şi să
împarţi moştenirile pustiite.” Aceasta înseamnă că, în
calitate de oameni ai lui Dumnezeu, am fost însărcinaţi să
împărţim moştenirile pustiite ale Pământului.
Cu alte cuvinte, în locurile în care Satan a adus
distrugere, noi putem răsturna activităţile, manipulările
şi manevrele sale şi putem implementa voia lui
Dumnezeu. Biblia vorbeşte despre locurile întunecate
ale pământului care sunt pline de locuinţe ale cruzimii
(Psalmul 74:20, versiunea Fidela); dar nu este suficient
să alungăm demonii din aceste locuri; trebuie să le dăm
în grija îngerilor şi să insistăm ca doar neprihănirea lui
Dumnezeu să biruiască acolo.
De aceea, dacă ai observat activitate demonică
în oraşul tău, în satul tău, în judeţul tău, în regiunea ta
sau în ţara ta, procedează cum spus Isus în Marcu 16:17:
alungă demonii, rugându‑te fierbinte în Duhul Sfânt şi
porunceşte‑le să nu se mai întoarcă. Apoi încredinţează
aceste regiuni, care fuseseră lipsite de Duhul lui
Dumnezeu, în grija îngerilor.
De ce este atât de important acest lucru? Isus ne‑a
spus de ce; El a spus că duhul rău pe care l‑ai alungat

caută odihnă în locuri secetoase. Dacă nu găseşte şi se
întoarce în locul de unde a fost alungat şi îl găseşte gol,
curat şi împodobit, mai aduce cu el încă şapte duhuri şi
mai rele decât el (citeşte Matei 12:43‑45).
Aşadar, trebuie să împarţi moştenirile pustiite. Ai
autoritatea necesară şi îngerii sunt în slujba ta. Astfel,
atunci când alungi duhurile rele dintr‑o familie, dintr‑un
oraş sau o naţiune, spune astfel: „În Numele lui Isus,
încredinţez această familie, acest oraş sau această
naţiune îngerilor lui Dumnezeu!” Duhul Sfânt ştie exact
care dintre îngeri trebuie să preia acel loc ca să Se
asigure că lucrurile merg după principiile Împărăţiei lui
Dumnezeu, şi că doar Cuvântul lui Dumnezeu predomină
şi biruieşte acolo. Slavă lui Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

În Numele lui Isus, am puterea şi autoritatea să domnesc
asupra diavolului şi a circumstanţelor; prin urmare, declar
că neprihănirea lui Dumnezeu şi domnia Împărăţiei lui
Dumnezeu prevalează în familia mea, în oraşul meu şi în
naţiunea mea; iar Isus este glorificat. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 49:8; Matei 12:43‑45

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 13:1‑12 & Neemia 7‑8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 4:33‑44 & Deuteronom 25
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LUNI

SOLUŢIA ESTE ÎN GURA TA

Mulţumindu‑I Tatălui, care...
ne‑a izbăvit de sub puterea
întunericului şi ne‑a strămutat
în Împărăţia Fiului dragostei Lui
(Coloseni 1:12‑13).
n Exod 17, Biblia ne arată că amaleciţii au fost printre
primii duşmani ai israeliţilor în vremurile de la începutul
istoriei lor. La un moment dat, Moise i‑a spus lui Iosua: „... Alege
nişte bărbaţi şi ieşi de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta
mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână”
(Exod 17:9). Versetul următor consemnează: „Iosua a făcut
ce‑i spusese Moise şi a ieşit să lupte împotriva lui Amalec. Iar
Moise, Aaron şi Hur s‑au suit pe vârful dealului” (Exod 17:10).
În timpul bătăliei, Aaron şi Hur au observat că de fiecare
dată când Moise ţinea mâinile ridicate, israeliţii erau mai
puternici, dar atunci când le cobora, amaleciţii biruiau. Biblia
spune că ei „... au luat o piatră, au pus‑o sub el, şi el a şezut pe
ea. Aaron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul deoparte, iar altul de
alta; şi mâinile lui au rămas întinse până la asfinţitul soarelui”
(Exod 17:12).
Astfel, Iosua l‑a învins pe Amalec: „Şi Iosua a biruit pe
Amalec şi poporul lui cu tăişul săbiei” (Exod 17:13). Dar războiul
a fost câştigat de pe munte, prin ridicarea mâinilor lui Moise;
prin acest gest profetic, el a controlat lucrurile pe pământ, din
tărâmul spiritual.
Cu altă ocazie, când israeliţii erau urmăriţi de egipteni şi
ajunseseră înaintea Mării Roşii, Dumnezeu i‑a spus lui Moise: „...
Întinde‑ţi mâna peste mare şi despic‑o” (Exod 14:16). Apoi, în

Î

zilele lui Iosua, revelaţia a crescut; era vorba despre orice loc pe
care aveau să îl calce cu talpa piciorului: „Orice loc pe care‑l va
călca talpa piciorului vostru vi‑l dau, cum i‑am spus lui Moise”
(Iosua 1:3).
De aceea, atunci când era momentul să treacă râul Iordan,
Iosua nu a trebuit să îşi întindă mâinile peste Iordan. Biblia spune:
„Când preoţii care duceau chivotul au ajuns la Iordan, şi când
li s‑au înmuiat picioarele în marginea apei – căci Iordanul se
varsă peste toate malurile lui în tot timpul secerişului. Apele...
s‑au scurs de tot. Poporul a trecut în faţa Ierihonului” (Iosua
3:15‑16). Binecuvântat să fie Dumnezeu! În zilele noastre este şi
mai bine! Noi trebuie doar să rostim cuvinte de credinţă din locul
unde suntem, iar puterea lui Dumnezeu va fi activată pentru
rezultate supranaturale oriunde în lume. Puterea este în gura
ta! Cuvântul lui Dumnezeu este în gura ta. Autoritatea este în
gura ta, prin Numele binecuvântat al Domnului Isus Cristos! Nu
trebuie să urcăm pe munte ca Moise; deja suntem pe muntele
lui Dumnezeu! Noi am fost născuţi aici, pentru că Biblia spune că
am ajuns pe Muntele Sionului (Evrei 12:22) Slavă lui Dumnezeu
în veci!

PROCLAMAŢIE

Îmi cârmuiesc viaţa cu gura mea în direcţia lui Dumnezeu
pentru mine, în bunăstare, în sănătate şi în abundenţă.
Refuz eşecul, sărăcia, boala şi orice este din întuneric.
Cuvântul lui Dumnezeu este lumină şi pe măsură ce îl
rostesc, întunericul este complet dispersat. Viaţa mea
triumfătoare în Cristos îmi este asigurată. Slavă lui
Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Iosua 1:8; Eclesiastul 8:4; Marcu 11:23

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 13:13‑52 & Neemia 9‑10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 5:1‑11 & Deuteronom 26

Biblioteca digitală „Pastorul Chris”
DISPONIBIL

De la o fază la alta, miliarde de oameni din
întreaga lume sunt propulsaţi în revelaţii tot mai înalte
şi în cunoaştere tot mai profundă din Cuvântul lui
Dumnezeu prin motivatoarele sesiuni ale programelor
Your LoveWorld Specials cu Pastorul Chris.
Acum poţi creşte în salturi şi mai mari folosind
aplicaţia de mobil Pastor Chris Digital Library (Biblioteca
digitală Pastorul Chris, n.tr.). Bucură‑te de acces nelimitat
la toate mesajele trecute din cadrul acestor programe
speciale cu Pastorul Chris prin simpla ta subscriere.
Propulsează‑ţi revelaţia din Cuvântul lui
Dumnezeu la un nivel superior, descărcând chiar astăzi
această aplicaţie de telefon mobil.

Disponibilă pe platformele App Store şi Google Play Store.

N O T E

NOTE
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MARŢI

PUTEREA LUI TE
REVIGOREAZĂ DINĂUNTRU

A

Şi‑L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei
Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere,
prin Duhul Lui, în omul dinăuntru
(Efeseni 3:16).

tunci când Duhul Sfânt a venit să locuiască în
lăcaşul inimii tale, tu ai încetat să mai fii o fiinţă
obişnuită. Mulţi au primit Duhul Sfânt şi vorbesc în alte
limbi, dar nu au înţeles acest adevăr; nu au fost învăţaţi
ce poate face Duhul Sfânt în ei.
Faptul că Duhul Sfânt locuieşte în tine te face un
supraom! Despre această realitate vorbeşte apostolul
Pavel în versetul tematic. El s‑a rugat ca oamenii lui
Dumnezeu să se „întărească în putere în omul dinăuntru
prin Duhul Sfânt.” Cuvântul „a întări” înseamnă a fi
revigorat, umplut cu putere.
Biblia ne spune că, atunci când poporul Israel a
ieşit din Egipt îndreptându‑se spre Ţara Promisă, „... nu
a fost nimeni fără vlagă printre triburile lor” (Psalmul
105:37, versiunea Fidela). Nici unul dintre ei nu a
trebuit să fie purtat pe braţe pentru că era slăbit. Toţi
au fost revigoraţi în mod divin. Acelaşi lucru este valabil
şi pentru tine astăzi; şi chiar mai mult decât atât.
Acum că ai primit Duhul Sfânt, trupul tău muritor
a fost vitalizat – adus la viaţă. Poţi trăi fără nici o formă
de slăbiciune în trupul tău. În Romani 8:10 Biblia spune
că, din moment ce Cristos trăieşte în tine, chiar dacă
trupul tău a fost devastat de boală şi de neputinţă,

Duhul Sfânt îi dă viaţă datorită neprihănirii. Aceasta
este vitalizarea divină.
Cristos în tine – Duhul Sfânt în tine – este asigurarea
pe care o ai pentru vindecare, pentru sănătate divină şi
pentru viaţa glorioasă pe care ai primit‑o în Domnul. Dar
dacă nu ai fost învăţat acest lucru, nu vei experimenta
această realitate în viaţa ta. De aceea întâlneşti mulţi
creştini care cred că este în regulă să fii bolnav; nu!
Creştinii nu trebuie să fie bolnavi; nu atunci când Duhul
Sfânt locuieşte în tine!
Biblia spune că trupul tău este Templul Duhului
Sfânt (1 Corinteni 6:19). Duhul Sfânt Se mişcă prin
trupul tău (2 Corinteni 6:16). Cum poate boala să se
dezvolte în trupul tău, prin care patrulează Duhul
Sfânt? Tot ce îţi trebuie este să conştientizezi mai mult
prezenţa, puterea şi slava Duhului Sfânt care locuieşte
în tine. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Sunt revigorat în mod continuu de Duhul Sfânt care
locuieşte în mine. El îmi dă puterea supranaturală şi
abilitatea de a produce schimbări prin minuni. Nu este nicio
slăbiciune în mine, pentru că Duhul Sfânt, întruchiparea
slavei, a domniei şi a tăriei, locuieşte în mine în plinătatea
Lui; iar El îmi vitalizează permanent duhul, sufletul şi
trupul. Slavă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

Efeseni 1:18‑19; Romani 8:10‑11; Efeseni 3:20

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 14 & Neemia 11‑13

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 5:12‑26 & Deuteronom 27
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MIERCURI

ÎNCREDE-TE ȘI TRĂIEȘTE ÎN
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai
ascultători, înşelându‑vă singuri...
Dar cine îşi va adânci privirile în
legea desăvârşită, care este legea
slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca
un ascultător uituc, ci ca un împlinitor
cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui
(Iacov 1:22‑25).
uvântul lui Dumnezeu este imuabil şi infailibil;
integritatea sa nu poate fi pusă sub semnul
întrebării. Cuvântul Lui poate produce în tine şi pentru
tine mesajul pe care îl poartă. Cuvântul lui Dumnezeu
este totul. Orice schimbare sau miracol de care ai nevoie
în viaţa ta se poate produce prin Cuvântul lui Dumnezeu.
Cuvântul Său este materialul pentru binecuvântarea ta,
de aceea trebuie să‑l depozitezi în duhul tău. Încrede‑te
şi trăieşte în Cuvântul Lui.
Răspunsul lui Dumnezeu pentru tine, soluţia Sa
pentru orice problemă, este Cuvântul Său. Pentru cei
care sufereau diverse afecţiuni şi treceau prin încercări,
Biblia spune că: „A trimis Cuvântul Lui şi i‑a vindecat
şi i‑a eliberat din nimicirile lor” (Psalmul 107:20,
versiunea Fidela). Atunci când a vrut să‑l propulseze
pe Avraam la un nou nivel în viaţa sa, Dumnezeu i‑a
dat Cuvântul Său. I‑a spus: „Şi nu va mai fi chemat
numele tău Avram, ci numele tău va fi Avraam, pentru
că te‑am făcut tată al multor naţiuni” (Geneza 17:5,
versiunea Fidela).

C

Chiar dacă Avraam nu avea nici un descendent
fizic în acel moment, din perspectiva lui Dumnezeu,
el era tatăl multor naţiuni. Acesta era destinul lui
Dumnezeu pentru el, un destin creat prin Cuvântul Său.
Nu presupune că, din moment ce Dumnezeu
ţi‑a dat un cuvânt cu privire la tine, acesta se va
împlini automat; şi tu ai un rol de îndeplinit. Trebuie
să te conectezi şi să te aliniezi la mesajul Său ca să
experimentezi binecuvântările cuprinse în el.
Cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere, iar
această putere este reală şi ne este disponibilă. Însă
poţi accesa această putere pentru a beneficia de ea
doar dacă umbli în Cuvântul Lui, dacă îl împlineşti.
Împlinitorii cu fapta ai Cuvântului lui Dumnezeu – nu
ascultătorii uituci – sunt cei binecuvântaţi. Citeşte din
nou versetul tematic.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântările trăirii în
Cuvântul Tău. Prin Cuvântul Tău şi prin Duhul Sfânt, sunt
călăuzit în înţelepciune divină să‑mi împlinesc destinul
Tău pentru viaţa mea, aducându‑Ţi slavă prin fapte şi prin
roade ale neprihănirii, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Matei 7:24‑27; Psalmul 107:17‑20; Isaia 55:10‑11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Faptele apostolilor 15:1‑21 & Estera 1‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
Luca 5:27‑39 & Deuteronom 28

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
„Urechea mea este complet vindecată!”
Am suferit mult timp din cauza unei lovituri la ureche care‑mi cauza
multă durere. Neştiind ce să fac, am continuat să trăiesc în fiecare
zi cu aceste neplăceri. Într‑o zi, am auzit o mărturie a unei rude
care, prin meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu explicat în Rapsodia
realităţilor, a putut să‑şi nască bebeluşul în siguranţă, în ciuda
complicaţiilor avute anterior. Credinţa mea a fost stârnită şi am
început şi eu să studiez devoţionalul. Nu după mult timp, a dispărut
durerea! Acum, sunt vindecat complet. Slavă lui Dumnezeu!
F.M; Spania
„Păzit de Rapsodie!”
Într‑o dimineaţă, nişte hoţi au pătruns prin efracţie în casa mea. Au
apucat câteva lucruri şi au vrut să plece cu maşina mea, dar aceasta
nu a pornit. Acesta a fost un lucru ciudat, pentru că funcţionase foarte
bine noaptea precedentă când am parcat‑o. Eu am reuşit să scap
şi m‑am dus direct la secţia de poliţie. Până să mă întorc împreună
cu poliţiştii, hoţii plecaseră şi, spre uimirea mea, lăsaseră maşina şi
celelalte lucruri ale mele intacte. Am încercat să‑mi pornesc maşina
şi a funcţionat din prima! Acesta a fost într‑adevăr un miracol şi
ştiu că este rezultatul parteneriatului meu cu Rapsodia Realităţilor.
„Restaurat complet!”

G.N; Nigeria

Am avut o leziune la nivelul coloanei vertebrale pe care doctorii
nu au putut s‑o vindece. Durerea era continuă, astfel încât nu
am mai putut nici să lucrez şi nici să merg. Şi cum lucrurile s‑au
înrăutăţit, nici biserică la nu m‑am mai putut duce. Însă viaţa
mea s‑a schimbat atunci când am făcut cunoştinţă cu Îngerul
mesager. Cu cât studiam mai mult devoţionalul, cu atât mai
mult atitudinea mea cu privire la viaţă se schimba. Într‑o zi,
în timp ce studiam, am auzit cum mi‑a pocnit spatele. Nu am
mai simţit nicio durere de atunci. Slavă lui Dumnezeu!
N; Mauritiu
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