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Introducere
Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a ajuns să
fie disponibil acum în 6000 limbi, iar numărul acestora este
în continuă creştere. Ediţia 2022 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
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MIERCURI

PLOAIA DUHULUI SFÂNT

Î

După aceea voi turna Duhul meu peste
orice făptură; fiii şi fiicele voastre
vor proroci, bătrânii voştri vor visa
vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii
(Ioel 2:28).

n versetul tematic este deosebit de semnificativ
faptul că profetul Ioel aseamănă mişcarea
Duhului Sfânt din zilele din urmă cu apa: „voi turna
Duhul meu peste orice făptură...” Profetul Isaia spune
în următorul fel: „până când se va turna Duhul de sus
peste noi...” (Isaia 32:15). Profetul Osea spune: „... şi
El va veni la noi ca ploaia, ca ploaia târzie şi timpurie
pentru pământ” (Osea 6:3, versiunea Fidela).
De asemenea, Biblia mai spune: „Cereţi de la
DOMNUL ploaie la timpul ploii târzii; astfel DOMNUL
va face nori strălucitori şi le va da averse de ploaie, la
fiecare om verdeaţă în câmp” (Zaharia 10:1, versiunea
Fidela). Aşadar, Duhul Sfânt urma să fie turnat de sus în
zilele din urmă precum ploaia. În ziua Cincizecimii, această
ploaie din cer s‑a revărsat peste Petru şi peste toţi ceilalţi
apostoli şi ei au fost umpluţi de Duhul Sfânt: „Şi toţi s‑au
umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte
limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească” (Faptele
apostolilor 2:4).
De atunci încolo, ei au rostit Cuvântul lui
Dumnezeu cu îndrăzneală. Într‑o zi, în timp ce Petru
predica în casa lui Corneliu, centurionul roman, Biblia

spune că Duhul Sfânt „S‑a revărsat” ca o ploaie peste
toţi cei care au auzit Cuvântul Domnului: „Pe când rostea
Petru cuvintele acestea, S‑a coborât Duhul Sfânt peste
toţi cei ce ascultau Cuvântul” (Faptele apostolilor 10:44).
Apoi, în Ioan 7:38 citim frumoasele cuvinte ale
Domnului: „Cine crede în Mine, din inima lui vor curge
râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Dacă ai primit
Duhul Sfânt, acest verset se referă şi la tine. La fel ca
Petru, poţi şi tu să mergi în puterea Duhului pentru a
le vesti Evanghelia altora, iar Duhul Sfânt Se va revărsa
peste ei aşa cum a făcut în zilele Bibliei. Lanţurile vor fi
frânte şi bolile vor dispărea, blestemele vor fi revocate şi
mulţi vor primi mântuirea. Slavă lui Dumnezeu!
Noi suntem nori plini de apă şi din duhul nostru
curg râuri de apă vie! Prin noi, neprihănirea şi mântuirea
răsar pe pământ, după cum spune Biblia: „Să picure
cerurile de sus şi să plouă norii neprihănirea! Să se
deschidă pământul, să dea din el mântuirea şi să
iasă totodată din el izbăvirea! Eu, Domnul, fac aceste
lucruri” (Isaia 45:8).

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru lucrarea Duhului Sfânt în
viaţa mea, care revarsă râuri de apă vie din adâncul fiinţei
mele. Sunt o fântână vie şi le dau viaţă şi altora, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Osea 10:12; Isaia 45:8; Ioel 2:23

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 15:1‑10 & Proverbe 28
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JOI

DUMNEZEIREA
LUI CRISTOS

Tocmai de aceea căutau şi mai mult
iudeii să‑L omoare, nu numai fiindcă
dezlega ziua Sabatului, dar şi pentru că
zicea că Dumnezeu este Tatăl Său şi Se
făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu
(Ioan 5:18).
ână nu descoperi cine este Isus cu adevărat, nu
poţi umbla cu El. Isus este Adonai; El este Domnul
Dumnezeu! Acest lucru este uimitor. Nu este de mirare că iudeii
au avut dificultăţi în a‑L accepta. Ei L‑au acuzat că S‑a făcut egal
cu Dumnezeu deoarece a spus că Dumnezeu era Tatăl Lui.
Ei ştiau că atunci când cineva spune „Dumnezeu este
Tatăl meu,ˮ nu înseamnă că Dumnezeu a dat naştere acelei
persoane, deoarece Dumnezeu este Duh. Ei au înţeles ceea
ce spunea Isus; spunea că El Însuşi era Iehova în trup uman!
În Ioan 10:30, El a făcut o altă afirmaţie zguduitoare, care i‑a
înfuriat pe iudei. El a zis: „Eu şi Tatăl una suntem.ˮ Cu alte
cuvinte: „Suntem unul şi acelaşi; cine M‑a văzut pe Mine, L‑a
văzut pe Tatăl.ˮ
Acum, Iudeii s‑au înfuriat şi au luat pietre ca să arunce
în El. Dar Isus i‑a întrerupt şi i‑a întrebat: „V‑am arătat multe
lucrări bune care vin de la Tatăl Meu: pentru care din aceste
lucrări aruncaţi cu pietre în Mine?ˮ Ei au răspuns: „Nu pentru
o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă şi
pentru că Tu, care eşti om, te faci Dumnezeuˮ (Ioan 10:32‑33).
Observă cele două acuzaţii aduse. Prima era de
blasfemie, deoarece El zisese că Dumnezeu era Tatăl Său. A
doua a fost de furt de identitate, deoarece fiind om, El Se făcea

P

pe Sine Dumnezeu. De aceea El a fost condamnat împreună
cu tâlharii. Dar Biblia spune: „Să fie în voi această minte, care
era şi în Cristos Isus; Care, în chipul lui Dumnezeu fiind, nu
a socotit ca tâlhărie a fi egal cu Dumnezeuˮ (Filipeni 2:5‑6,
versiunea Fidela).
Acest verset a fost un răspuns direct faţă de acuzaţiile
evreilor împotriva lui Isus, că El era un hoţ, declarându‑Se egal
cu Dumnezeu. Isus nu S‑a gândit că Îl jefuieşte pe Dumnezeu
fiind egal cu El, deoarece El era Dumnezeu. Cuvântul „chipˮ
menţionat în textul anterior provine din traducerea din original
a termenului grecesc „morphe,ˮ care înseamnă „natură.ˮ
Cu alte cuvinte, El întruchipa însăşi natura sau esenţa lui
Dumnezeu. Deşi arăta ca un om, El avea chipul lui Dumnezeu. În
esenţă, Isus este Dumnezeu! Aceasta este una dintre cele mai
înţelepte comunicări în Noul Testament despre divinitatea lui
Isus Cristos. Revendicarea Lui la Dumnezeire este îndreptăţită.

RUGĂCIUNE
Doamne Isuse, Tu eşti măreţul Dumnezeu al slavei şi
întruchiparea completă a Dumnezeirii! Îţi mulţumesc că
mi‑ai dezvăluit personalitatea Ta divină. Celebrez domnia
Ta peste viaţa mea şi peste toată creaţia. Tu eşti Dumnezeul
cel Preaînalt şi numai Tu eşti vrednic de toată lauda, de
toată închinarea şi de toată adorarea. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Tit 2:13; 1 Timotei 3:16; Coloseni 1:15‑19; Coloseni 2:9

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 15:11‑19 & Proverbe 29
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VINERI

EL ÎȘI GĂSEȘTE PLĂCEREA ÎN
RUGĂCIUNILE NOASTRE

În ziua aceea, nu Mă veţi mai
întreba de nimic. Adevărat, adevărat
vă spun că orice veţi cere de la Tatăl,
în Numele Meu, vă va da. Până
acum n‑aţi cerut nimic în Numele
Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru
ca bucuria voastră să fie deplină
(Ioan 16:23‑24).

R

ugăciunea este modalitatea prin care activăm
puterea Duhului lui Dumnezeu pentru a
influenţa lumea din jur. Iată de ce El ne îndrumă mereu să
ne rugăm şi să efectuăm schimbările necesare în lumea
noastră. Profeţii s‑au rugat; Isus S‑a rugat; apostolii
s‑au rugat şi toţi ne‑au învăţat să ne rugăm. Sunt multe
rezultate pe care nu le vom vedea niciodată dacă nu ne
rugăm. Este modul lui Dumnezeu de a relaţiona cu noi; El
ne‑a cerut să o facem.
Biblia ne arată ce gândeşte Dumnezeu atunci
când vine vorba despre rugăciune: „Eu proclam public
promisiuni îndrăzneţe; nu şoptesc neclarităţi în vreun
colţ întunecos ca nimeni să nu ştie ce vreau să spun. Şi
nu i‑am zis Israelului să Îmi ceară ceva ce n‑am plănuit
să dau! Nu, pentru că Eu, Iehova, rostesc doar adevăr
şi neprihănire” (Isaia 45:19, versiunea TLB – Biblia vie,
n.tr.). El nu ne va cere niciodată să ne rugăm pentru
ceva ce nu a plănuit să ne dea. El ne spune să ne rugăm
deoarece El planifică să ne răspundă.

Unii oameni nu ştiu aceasta, aşa că ei se
descurajează atunci când se roagă şi se pare că lucrurile
pentru care s‑au rugat nu s‑au împlinit. Alţii se roagă
„religios,” fără să se aştepte să primească răspunsuri.
Dacă ar şti ei că slava lui Dumnezeu stă în răspunderea
la rugăciunile noastre. El Îşi găseşte plăcerea în a ne
răspunde la rugăciuni. El adoră să ne vadă realizându‑ne
dorinţele şi visele şi apoi lăudându‑L pentru aceasta.
Manifestă îndrăzneala credinţei de a aştepta
răspunsuri atunci când te rogi, deoarece Domnul Îşi arată
slava prin răspunsul la rugăciunile tale. Îmi aduc aminte
cuvintele lui Isus din Ioan 15:8: „Dacă aduceţi mult rod,
prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel
ucenicii Mei.” Bucuria Lui este ca tu să ai o umblare în
neprihănire plină de rodire şi de eficienţă.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul şi pentru
oportunitatea rugăciunii. Chiar gândul că Îţi place
să răspunzi la rugăciunile mele face rugăciunea mai
interesantă pentru mine. Îţi mulţumesc că mi‑ai dat
Numele extraordinar al lui Isus, prin care să trăiesc. Cu el,
trăiesc triumfător şi experimentez rezultate supranaturale
în fiecare zi. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Petru 3:12; 1 Ioan 5:14‑15; Ioan 16:23‑24

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 15:20‑28 & Proverbe 30
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SÂMBĂTĂ

ÎN TINE ESTE PUTERE

T

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează
în noi, poate să facă nespus mai
mult decât cerem sau gândim noi…
(Efeseni 3:20).

u eşti plin de putere. Autoritatea şi puterea
sunt concepte similare, dar diferite. Noi avem
autoritate în Numele lui Isus, dar avem şi putere în
Persoana şi în prezenţa Duhului Sfânt. Aleluia!
Tu nu ai doar cea mai mare autoritate, ci ai şi
abilitatea extraordinară a lui Dumnezeu în duhul tău. Nu
curge din cer peste tine; ci ai primit această putere atunci
când Duhul Sfânt a venit să locuiască în tine. Aleluia!
Toată puterea divinităţii acţionează în tine.
Nu este de mirare că Isus a spus: „Vindecaţi‑i pe
bolnavi, curăţaţi‑i pe leproşi şi eliberaţi‑i pe cei posedaţi
de demoni. Pentru că aţi primit gratuit autoritatea să
faceţi aceste lucruri, tot gratuit să le oferiţi oamenilor”
(Matei 10:8, versiunea BVA). Tu ai primit această abilitate,
de aceea poţi da! Aleluia! De aceea Petru i‑a putut spune
omului paralizat de la poarta Frumoasă a templului: „...
ce am îţi dau: în Numele lui Isus Cristos din Nazaret,
scoală‑te şi umblă!” (Faptele apostolilor 3:6); şi omul a
fost vindecat în mod minunat.
Petru ştia că avea ceva de dat. El a avut încredere
în ceea ce avea. Astăzi, tu ai acelaşi Duh Sfânt pe care îl
avea Petru. Tu ai putere în tine. Isus a spus: „Ci voi veţi
primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste

voi...” (Faptele apostolilor 1:8). Recunoaşte, afirmă şi
pune în acţiune puterea din tine în fiecare zi. Slavă lui
Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Duhul Sfânt a venit să locuiască în mine; de aceea,
împărăţia, puterea, slava, neprihănirea şi stăpânirea lui
Cristos se manifestă în şi prin mine. Sunt plin de putere!
Şi cu această putere, vindec bolnavii, curăţ leproşii, înviez
morţii, scot demoni şi fac lucrări puternice pentru slava lui
Dumnezeu.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 3:20‑21; 2 Corinteni 4:7;
Faptele apostolilor 1:8

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
1 Corinteni 15:29‑39 & Proverbe 31
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DUMINICĂ

SLUJEȘTE-L PE DUMNEZEU
CU REVERENŢĂ

A

Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul
meu, în Evanghelia Fiului Său,
îmi este martor că vă pomenesc
neîncetat în rugăciunile mele
(Romani 1:9).

tunci când studiezi viaţa apostolului Pavel,
observi foarte limpede motivul pentru care
a avut un asemenea succes în slujire. Pavel a înţeles
ce înseamnă să Îl slujeşti pe Dumnezeu cu şi din duhul
tău – cu adevărată reverenţă. Nu aşa a spus Isus?
„Dumnezeu este Duh; şi cine I se închină Lui, trebuie
să I se închine în duh şi în adevăr” (Ioan 4:23‑24).
Aceasta era viaţa pe care o trăia Pavel.
Atunci când el a spus: „Îl slujesc pe Dumnezeu
în duhul meu,” el afirma de fapt cum trăia în fiecare
zi. Acum înţelegi de ce a zis el în Filipeni 3:3: „Căci
cei tăiaţi împrejur suntem noi, care Îi slujim lui
Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu...” Această
condiţionare a duhului său prin Cuvântul lui Dumnezeu
şi prin părtăşia cu Duhul Sfânt l‑a făcut un închinător
adevărat.
Aceasta este viaţa pe care am fost chemaţi să o
trăim. Trebuie să Îi slujim Domnului şi să ne închinăm
Lui din duhul nostru, cu reverenţa pe care El o merită.
Biblia spune: „cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau
înaintea Celui ce şedea pe scaunul de domnie,
şi I se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi

aruncau cununile înaintea scaunului de domnie...”
(Apocalipsa 4:10). Ei arătau reverenţă în închinare faţă
de Dumnezeu.
Uneori, acea reverenţă poate fi o prosternare
exterioară, dar închinarea inimii este mult mai
importantă. Mulţi nu înţeleg ce înseamnă să ai reverenţă
faţă de Dumnezeu. Unii creştini vorbesc în alte limbi
ireverenţios, uitând că ei Îi vorbesc lui Dumnezeu şi nu
omului. Biblia spune că cel care vorbeşte într‑o limbă
necunoscută nu le vorbeşte oamenilor, ci Îi vorbeşte
lui Dumnezeu: în duhul el Îi spune taine lui Dumnezeu
(1 Corinteni 14:2). Atunci de ce ar trebui un copil al lui
Dumnezeu să Îi vorbească lui Dumnezeu ireverenţios?
O asemenea lipsă de reverenţă printre unii creştini se
reflectă în viaţa, în cuvintele şi în acţiunile lor.
Să ai întotdeauna conştientizarea prezenţei lui
Dumnezeu. Aceasta te va ajuta să menţii nu doar o
atitudine, ci o viaţă de reverenţă, în care să I te închini
cu adevărat lui Dumnezeu.

RUGĂCIUNE

Ale Tale, Doamne, sunt măreţia, puterea, slava, maiestatea
şi splendoarea, pentru că numai Tu eşti Dumnezeu! Tu eşti
mai presus de toţi, eşti capul oricărei domnii şi stăpâniri,
iar eu Îţi slujesc din duhul meu în Evanghelie, în sfinţenie
şi în adevăr, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Apocalipsa 4:10‑11; Psalmul 103:1; Ioan 4:23‑24

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 15:40‑49 & Eclesiastul 1‑2
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LUNI

NUMELE MAI PRESUS
DE ORICE NUME

V

Pentru ca, în Numele lui Isus, să se
plece orice genunchi al celor din
ceruri, de pe pământ şi de sub pământ
(Filipeni 2:10).

ersetul tematic este atât de profund! Spune
că orice genunchi trebuie să se plece înaintea
lui Isus. Dar Cine este El, de fapt? Cine este acest Isus,
în Numele căruia orice genunchi trebuie să se plece?
Numai Unul a pretins că orice făptură va trebui să
îngenuncheze înaintea Lui, iar Acesta este Domnul
Dumnezeu: „Întoarceţi‑vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi
toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu
sunt Dumnezeu, şi nu altul. Pe Mine Însumi Mă jur,
adevărul iese din gura Mea şi cuvântul Meu nu va fi
luat înapoi: orice genunchi se va pleca înaintea Mea,
şi orice limbă va jura pe Mine” (Isaia 45:22‑23).
Găsim apoi în psalmi că numele „Iehova” este
inclus în Numele Isus: „... pentru că ai preamărit
Cuvântul Tău mai presus de tot numele Tău” (Psalmul
138:2, versiunea Fidela). Isus este Cuvântul preamărit
şi personificat. Biblia spune că El este: „mai presus de
orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de
orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi,
nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor” (Efeseni
1:21). Nouă ni s‑a dat acel Nume în care să trăim, de
care să facem uz şi care funcţionează tot timpul.

Unii oameni au povestit cum, atunci când
dormeau, o forţă întunecată a venit asupra lor şi îi
apăsa pe piept. Ei s‑au luptat să scape, dar în zadar;
au încercat să cheme Numele lui Isus, dar gura le
erau încleştată. Totuşi, în momentul în care au putut
să rostească Numele lui Isus, acea forţă a dispărut
instantaneu. Aleluia!
Atunci când chemăm Numele lui Isus, lucruri
mari se întâmplă în tărâmul spiritual. Îngerii sunt
trimişi în ajutorul tău. Demonii îngenunchează şi
limitările sunt distruse. Situaţiile se răstoarnă în
favoarea ta. Cheamă acel Nume astăzi. Cheamă‑L
peste oraşul tău. Cheamă‑L peste regiunea ta.
Cheamă‑L peste ţara ta. Cheamă‑L peste această
lume! Ni s‑a dat un tezaur atât de mare şi se cuvine
să îl folosim. Este Numele lui Isus!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru autoritatea pe care o am
în Numele lui Isus, Nume mai presus de orice nume. Prin
puterea acestui Nume, declar stăpânirea adevărului, a
neprihănirii şi a păcii peste toate naţiunile. Declar că trăiesc
viaţa superioară de glorie pe care Tu mi‑ai pregătit‑o; eu
locuiesc în sănătate, în siguranţă, în pace şi în bunăstare
astăzi şi întotdeauna. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Romani 14:11; Psalmul 72:11; Filipeni 2:9‑11

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 15:50‑58 & Eclesiastul 3‑4
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MARŢI

PUTEREA DUHULUI SFÂNT ÎN
CUVINTELE TALE

E

Duhul este acela care dă viaţă,
carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele,
pe care vi le‑am spus Eu, sunt duh şi viaţă
(Ioan 6:63).

ntuziasmul nostru din timpul de închinare,
de laudă şi de mulţumire nu produce viaţă
dacă mesajul cântecelor nu este în concordanţă cu
Noul Testament al lui Cristos. Nu contează cât strigi;
fără Duhul Sfânt, strigătul tău este gol. Duhul Sfânt
realizează diferenţa.
Atunci când rosteşti cuvintele adecvate, Duhul
Sfânt acţionează pe baza lor. Acesta este motivul
pentru care este posibil să rostim ceva din locul în care
ne aflăm, de exemplu: „Fii vindecat” şi o persoană
oarbă din China să‑şi primească vederea, iar cineva din
Mongolia care fusese paralizat din naştere, să înceapă
să meargă.
Astfel de lucruri se întâmplă datorită puterii
Duhului Sfânt din cuvintele noastre. Cuvintele nu
cunosc sezoane sau bariere. Cuvintele sunt lucruri; sunt
tangibile şi sunt încărcate cu energie creatoare. Aşa că
nu spune: „Păi, nu am fost serios când am spus aceasta
şi cealaltă”; în domeniul spiritual, tot ceea ce spui este
viu şi activ. Va funcţiona în favoarea ta sau împotriva ta.
Acesta este motivul pentru care subliniem importanţa
vorbirii doar conform Cuvântului lui Dumnezeu. Rostind
Cuvântul lui Dumnezeu, rosteşti adevărul.

Biblia spune: „Căci din cuvintele tale vei fi scos
fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit” (Matei
12:37). Nu folosi cuvintele în mod uşuratic. Cunoaşte,
gândeşte, vorbeşte şi cântă Cuvântul lui Dumnezeu în
orice împrejurare – fie că Îi aduci laudă în mod direct,
fie că participi la un banchet! Trăieşte în concordanţă cu
adevărurile lui Dumnezeu, şi vei fi uimit de rezultatele
binecuvântării în viaţa ta.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat Cuvântul Tău ca să trăiesc
după standardele lui. Rostesc cuvinte care sunt în concordanţă
cu voia Ta, cu planurile şi cu scopurile Tale în permanenţă, ştiind
că vorbele mele sunt pline de putere ca să producă rezultate
pentru slava Ta. Vorbesc cu înţelepciune întotdeauna; cuvintele
mele inspiră credinţă în alţii, pentru mântuire, pentru vindecări
şi pentru binecuvântări, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Corinteni 2:4; Marcu 11:23

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 16:1‑12 & Eclesiastul 5‑6

Campania de distribuire globală ReachOut
World este în desfăşurare, cuprinzând multe
evenimente zilnice cu Rapsodia Realităţilor în diferite
oraşe şi naţiuni!
Vino alături de partenerii noştri de
pretutindeni şi descoperă aceste realizări în programul
special „ReachOut World în direct cu Pastorul Chris”
care va avea loc între 1 şi 2 iunie 2022. Se anunţă a fi
un răstimp de inspiraţie şi împărtăşire de noi haruri
pentru toţi partenerii rapsodiei.

Pentru a participa la acest program înscrie‑te chiar
acum pe platforma prayer.rhapsodyofrealities.org

N O T E
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MIERCURI

LUPTA A FOST CÂȘTIGATĂ

… Vino în ajutorul nostru, Doamne,
Dumnezeul nostru! Căci pe Tine ne sprijinim
şi în Numele Tău am venit împotriva acestei
mulţimi. Doamne, Tu eşti Dumnezeul
nostru: să nu iasă biruitor omul împotriva Ta
(2 Cronici 14:11).
n Scripturi găsim consemnate mai multe situaţii
în care poporul lui Dumnezeu a fost copleşit de
vrăjmaşii săi atât în număr, cât şi în arme. În zilele regelui
Asa, Iuda a fost complet depăşit numeric de Zerah, regele
etiopian, care a invadat Iuda cu o armată de un milion de
oameni şi trei sute de care.
Asa a strigat către Domnul şi Domnul i‑a dat biruinţă
supranaturală (2 Cronici 14:12). Apoi găsim istoria lui
Iosafat, regele lui Iuda. Regatul Iuda fusese înconjurat de
trei naţiuni inamice care erau gata de atac – Amon, Moab şi
muntele Seir. Regele a adunat tot regatul pentru a‑L căuta
pe Domnul în rugăciune şi în post, iar Dumnezeu a răspuns
printr‑un mesaj profetic: „Nu veţi avea de luptat în lupta
aceasta; aşezaţi‑vă, staţi acolo şi veţi vedea izbăvirea pe
care v‑o va da Domnul. Iuda şi Ierusalim, nu vă temeţi şi
nu vă înspăimântaţi; mâine, ieşiţi‑le înainte, şi Domnul
va fi cu voi!” (2 Cronici 20:17).
Dumnezeu le‑a spus cum să intre în război şi a fost
hotărât: „Mâine, ieşiţi împotriva lor!” Nu numai atât,
el a dezvăluit locaţia exactă a taberei duşmanilor şi le‑a
dat strategia de a‑i învinge. Folosind strategia pe care
le‑a dat‑o Dumnezeu, Iosafat a organizat şi a amplasat

Î

cântăreţii, leviţii, în faţa oştirii, pentru a lăuda frumuseţea
sfinţeniei Domnului.
Rezultatul a fost o mare victorie pentru Iosafat
şi pentru tot regatul Iuda. Gândeşte‑te la aceasta; nici
o sabie nu a fost ridicată, dar poporul lui Dumnezeu a
înregistrat o victorie copleşitoare împotriva a trei naţiuni
inamice. Aceasta este realitatea noastră în calitate de noi
făpturi în Isus Cristos; suntem de neînvins. Bătălia a fost
deja câştigată înainte de a intra în scenă. Ceea ce aşteaptă
Dumnezeu este ca noi să‑L lăudăm. Aceasta este ceea ce
trebuie să facem în bisericile noastre. Bisericile noastre
trebuie să fie pline de cântece de laudă către Dumnezeu.
Indiferent cu ce te confrunţi în această lume, fii plin
de laudă şi de închinare la adresa Domnului, pentru că
bătălia a fost câştigată! Nu este de mirare că Iacov spune:
„Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin
felurite încercări” (Iacov 1:2). Iar în epistola către Romani,
Pavel spune: „Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem
mai mult decât biruitori, prin Acela care ne‑a iubit”
(Romani 8:37).

RUGĂCIUNE

Îţi mulţumesc, Doamne, pentru victoriile triumfătoare
şi pentru succesele deosebite pe care le experimentez
mereu. Tu eşti singurul Dumnezeu adevărat, incoruptibil,
invizibil şi nemuritor; ale Tale să fie onoarea, slava,
măreţia, puterea, stăpânirea şi autoritatea, acum şi în
veci. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 20:7; Evrei 2:12‑13;
Evrei 13:15; Psalmul 28:7

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 16:13‑24 & Eclesiastul 7‑8
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JOI

RUGĂCIUNEA ȘI CUVÂNTUL
ROSTIT

Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului,
care este Cuvântul lui Dumnezeu
(Efeseni 6:17).

Î

n pasajul din Efeseni 6:10‑18, tot ceea ce apostolul
Pavel a enumerat face parte din structura
defensivă a armurii noastre; singura componentă ofensivă
este „sabia Duhului,” care este „Rhema” — Cuvântul lui
Dumnezeu rostit de gura ta — rostirea Cuvântului inspirat
al lui Dumnezeu pentru acest ceas şi pentru acest sezon.
Această definiţie este asemănătoare descrierii pe
care apostolul Ioan I‑o face Domnului în Apocalipsa 1:16:
„... Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri...”
Găsim o expresie similară în Apocalipsa 2:16: „Altfel, voi
veni la tine curând şi Mă voi război cu ei cu sabia gurii
Mele.” Aceasta nu înseamnă că o sabie iese efectiv din
gura Lui; ci se referă la Cuvântul lui Dumnezeu!
Acum, observă legătura dintre versetele 17 şi
18 din Efeseni 6 în porţiunea subliniată: „Luaţi şi coiful
mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui
Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul
de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată
stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfinţii.”
Aşadar, în timp ce declari Cuvântul Său în ofensivă
împotriva vrăjmaşului, roagă‑te pentru toţi sfinţii! El
pune accentul pe rugăciune şi pe Cuvântul rostit. Prin
urmare, declară Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna şi

roagă‑te ca cei din poporul lui Dumnezeu să fie întăriţi
şi încurajaţi, îndeplinindu‑şi necontenit rolul de agenţi ai
schimbării în naţiunile lumii. Lăudat să fie Dumnezeu.

RUGĂCIUNE
Dragă Tată, sunt pe deplin echipat şi fortificat cu toată
armura lui Dumnezeu, întărit în Domnul şi în puterea
tăriei Lui. Cuvântul Tău rostit de gura mea prevalează
împotriva circumstanţelor potrivnice, producând
neprihănire şi mântuire, supunând întunericul şi răul şi
toate manipulările diavolului, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 6:10‑18; Ioan 6:63

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
2 Corinteni 1:1‑11 & Eclesiastul 9‑10

10 VINERI
FIREA PĂMÂNTEASCĂ A FOST
RĂSTIGNITĂ
Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi
nu împliniţi poftele firii pământeşti
(Galateni 5:16).

Î

n esenţă, firea pământească cuprinde
simţurile şi poftele tale, precum şi lucrurile pe
care doreşti să le faci. Şi Biblia ne spune: „Cei ce sunt
ai lui Cristos Isus şi‑au răstignit firea pământească
împreună cu patimile şi poftele ei” (Galateni 5:24).
Observă că versetul nu spune: „Cei care sunt ai lui
Cristos încearcă sau se roagă să îşi răstignească firea
pământească împreună cu patimile şi poftele ei.”
Pentru că cel care strigă către Domnul ca să‑l ajute
să îşi răstignească firea pământească, adresează o
rugăciune greşită, luptându‑se în van!
Nu trebuie să te lupţi în acest sens. Dacă
aşa stau lucrurile, opreşte‑te imediat şi spune: „Din
această zi, Isus Cristos este Domn peste mintea mea,
peste poftele mele şi peste dorinţele mele; am biruit
carnea împreună cu patimile, cu poftele şi cu dorinţele
ei; eu am mintea lui Cristos.” Umple‑ţi gândurile cu
cuvintele lui Cristos; de aceasta ai nevoie.
Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu îţi
controlează mintea, ai stăpânire în orice domeniu.
Domnia lui Isus este sfârşitul tuturor luptelor. Când
Isus este Domnul trupului tău, faci ceea ce Pavel a
explicat în Romani 12:1; Îi prezinţi trupul tău ca o

jertfă vie, pentru că trupul tău este trupul Lui.
În 1 Corinteni 6:15 Biblia spune: „Nu ştiţi
că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Cristos?
Voi lua eu mădularele lui Cristos şi voi face din ele
mădulare ale unei curve? Nicidecum!” Fii deplin
încredinţat că eşti tu sediul lui Dumnezeu. Trupul în
care trăieşti tu este proprietatea lui Dumnezeu. Tu
locuieşti în trupul tău în calitate de custode; ai grijă
de el pentru Dumnezeu.
Biblia spune: „Aşadar, fraţilor, noi nu mai
datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după
îndemnurile ei. Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi
muri, dar, dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele
trupului, veţi trăi. Căci toţi cei ce sunt călăuziţi
de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu”
(Romani 8:12‑14). Tu trăieşti în Duhul Sfânt; de aceea,
umblă în Duhul Sfânt şi nu vei împlini pofta firii.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi aduc trupul meu, toate mădularele şi
facultăţile mele ca o jertfă vie, sfântă, devotată, consacrată
şi plăcută Ţie, ceea ce reprezintă o slujbă duhovnicească
din partea mea. Mi‑am răstignit firea pământească
împreună cu patimile, cu poftele şi cu dorinţele ei. Mintea
şi inima îmi sunt controlate de Cuvântul Tău, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Galateni 5:16; Romani 8:1‑5

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
2 Corinteni 1:12‑24 & Eclesiastul 11‑12

11

SÂMBĂTĂ

ACORDĂ ATENŢIE RUGĂCIUNII ȘI
CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU
Iar noi vom continua să ne dedicăm
necurmat rugăciunii şi lucrării Cuvântului
(Faptele apostolilor 6:4).

P

entru a te echipa şi a te poziţiona pentru o viaţă
consecventă de victorie şi de stăpânire, trebuie
să acorzi atenţie Cuvântului lui Dumnezeu şi rugăciunii
în variatele ei dimensiuni şi aplicaţii. Cu alte cuvinte,
rugăciunea este de diferite tipuri şi este important să ştii
cum să te rogi eficient, aplicând diferitele reguli pentru
diferitele tipuri de rugăciune.
Pavel a spus: „Faceţi în toată vremea, prin Duhul,
tot felul de rugăciuni şi cereri…” (Efeseni 6:18). Aşadar,
înveţi să te rogi TOT TIMPUL. Citim în Luca 18:1 că „Isus
le‑a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage
necurmat şi să nu se lase.” În 1 Tesaloniceni 5:17 Biblia
spune: „Rugaţi‑vă neîncetat.” În Scripturi se pune
accentul puternic pe rugăciune, datorită binecuvântărilor
şi beneficiilor sale profunde.
De asemenea, Cuvântul lui Dumnezeu are cea mai
mare importanţă în viaţa noastră; trebuie să studiezi, să
înţelegi şi să trăieşti Cuvântul lui Dumnezeu. Isus a spus:
„... Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr
ucenicii Mei” (Ioan 8:31). În Ioan 8:32, El a spus: „veţi
cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”
Cuvântul Lui este adevărul.

În 2 Timotei 2:15 Pavel spune: „Caută să te
înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat,
ca un lucrător care n‑are de ce să‑i fie ruşine şi care
împarte drept Cuvântul adevărului.” Iar în Iosua 1:8 este
scris: „Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura
ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce
este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările
tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.”
În Coloseni 3:16, Duhul Sfânt spune prin apostolul
Pavel: „Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug în
voi în toată înţelepciunea...” Acordă atenţie studiului
Cuvântului lui Dumnezeu şi rugăciunii. Este exact ce îţi
trebuie pentru o viaţă spirituală echilibrată, în care eşti
triumfător în fiecare zi.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă echipezi pentru viaţa
victorioasă în Cristos prin Cuvântul Tău şi prin rugăciune.
Pe măsură ce îmi fac timp să mă rog în alte limbi, stăruind
pentru tot mai multă cunoaştere a Cuvântului Tău, slava
Ta este exprimată în şi prin mine; sunt bine hrănit şi
întărit, iar progresul meu este de neoprit, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 6:1‑4; 1 Timotei 2:1‑3

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
2 Corinteni 2:1‑7 & Cântarea Cântărilor 1‑2
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DUMINICĂ

SCHIMBĂ CURSUL
LUMII TALE

Dar ei nu vor să ştie de nimic, nu pricep
nimic, ci umblă în întuneric, de aceea
se clatină toate temeliile pământului
(Psalmul 82:5).
e lamentaţie! Este atât de izbitoare, încât
psalmistul exclamă: „… se clatină toate
temeliile pământului.” Aceasta înseamnă că lucrurile nu
mai au o direcţie anume ci sunt într‑o stare de confuzie.
În Psalmul 11:3 Biblia spune: „Şi când se surpă temeliile,
ce ar putea să mai facă cel neprihănit?” În lumea de
astăzi, o mulţime de fundaţii sunt surpate. Unii oameni
au încercat să distrugă bazele economice ale naţiunilor.
De asemenea, au încercat să zdrobească bazele credinţei
şi evlaviei în unele dintre societăţile noastre. La fel au
încercat să distrugă din temelii sistemele de sănătate, de
educaţie, familia şi multe altele.
În calitate de creştini, noi nu ar trebui să stăm cu
braţele încrucişate şi să privim cum diavolul face ravagii
în diferite naţiuni din lume şi în viaţa oamenilor din
jurul nostru. Dumnezeu Se aşteaptă să facem ceva în
privinţa aceasta. El spune: „Faceţi‑le dreptate celui slab
şi orfanului, daţi‑le dreptate nenorocitului şi săracului,
scăpaţi‑l pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi‑i din mâna
celor răi” (Psalmul 82:3‑4). Nu ignora acest lucru. Nu
te mulţumi doar să îţi satisfaci nevoile personale şi îţi
urmăreşti propriile vise. Tu ai ceea ce trebuie pentru a
îndrepta cursul lumii tale.

C

Biblia 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 structura, a repara sau a ajusta, a restaura,
a reface sau a perfecţiona. Aceasta înseamnă că, prin
credinţă, tu poţi repara temeliile lumii care nu mai sunt
la locul lor şi le poţi readuce pe drumul cel bun. Poţi
remedia circumstanţele şi situaţiile lumii tale care sunt în
contradicţie cu voia lui Dumnezeu.
Declarând cuvinte pline de credinţă, tu dai formă,
structură şi frumuseţe lumii tale. Indiferent cât de rea este
situaţia actuală, tu poţi repara ceea ce trebuie reparat;
poţi restaura lucrurile care au nevoie de restaurare şi poţi
reface orice lucru sau sistem distrus. Trebuie să foloseşti
Cuvântul lui Dumnezeu pentru a‑l menţine pe vrăjmaş
în înfrângere. Foloseşte Cuvântul lui Dumnezeu pentru
a restabili cursul lumii tale, ca să se realinieze la planul şi
la scopul lui Dumnezeu. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat stăpânirea
asupra tuturor lucrurilor. Parcursul vieţii mele este în
concordanţă cu voia Ta perfectă, cu planurile şi cu scopurile
Tale desăvârşite. Refuz să fiu o victimă. Trăiesc în victorie
asupra vrăjmaşului şi a adversităţilor vieţii. Cu Cuvântul
lui Dumnezeu pe buzele mele, eu domnesc în viaţă şi
stăpânesc peste circumstanţe, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Romani 8:19‑21; Obadia 1:21; Ieremia 22:3

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
2 Corinteni 2:8‑17 & Cântarea Cântărilor 3‑4
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LUNI

OPEREAZĂ DIN DOMENIUL
SPIRITUAL

S

Dacă, vorbind în felul oamenilor,
m‑am luptat cu fiarele în
Efes, care‑mi este folosul?
(1 Corinteni 15:32).

tudiind Scriptura despre lucrarea lui Pavel la Efes,
înţelegem că el nu se lupta cu animalele ca un
gladiator. De fapt, era ilegal să îi faci pe cetăţenii romani
gladiatori. De asemenea, ştim că el nu a mers niciodată în
sălbăticie să lupte cu animalele. Nici nu a fost angajat în
vreo luptă fizică cu alţi oameni. Aşadar, ce a vrut să spună
când a menţionat că s‑a luptat cu fiarele în Efes?
În 2 Corinteni 1, el a descris din nou această
experienţă îngrozitoare. El şi alţi fraţi fuseseră loviţi de
un mare necaz din care nu credeau că vor scăpa cu viaţă:
„În adevăr, fraţilor, nu voim să vă lăsăm în necunoştinţă
despre necazul care ne‑a lovit în Asia, de care am fost
apăsaţi peste măsură de mult, mai presus de puterile
noastre, aşa că nici nu mai trăgeam nădejde de viaţă” (2
Corinteni 1:8).
Dumnezeu i‑a eliberat din acest mare necaz, în urma
rugăciunilor lor şi ale altor sfinţi care mijloceau pentru ei:
„Şi voi, ajutând împreună prin rugăciune pentru noi...” (2
Corinteni 1:11, versiunea Fidela). Se luptaseră, însă lupta
lor nu a fost împotriva cărnii şi a sângelui, adică împotriva
oamenilor. Ci a fost o luptă spirituală.
Pavel a combătut răutatea oamenilor împotriva lui
din tărâmul spiritual. Când ajungi la maturitate spirituală,

nu te mai confrunţi cu oamenii atunci când te tratează cu
răutate; ci te confrunţi cu duhurile responsabile pentru
acţiunile acestora. De aceea Pavel a spus: „M‑am luptat
cu fiarele în Efes.”
Când exerciţi stăpânire asupra acestor duhuri rele
şi le distrugi influenţa asupra oamenilor, ei vor înceta să
mai gândească şi să acţioneze ca mai înainte, deoarece
duhurile responsabile pentru acţiunile lor au fost legate
sau expulzate.
Liderii ţării tale iau decizii greşite? Nu te supăra pe
ei. În multe cazuri, ei nu ştiu că deciziile lor greşite sunt
rezultatul demonilor care le vorbesc şi le inoculează
gânduri rele în minte. Mijlocind şi folosind autoritatea pe
care o avem în Numele lui Isus asupra demonilor, putem
schimba situaţia din oraşele şi din naţiunile noastre.
Trebuie să distrugem influenţa demonilor asupra
guvernelor şi a conducătorilor naţiunilor noastre prin
rugăciune. Exercită plin de îndrăzneală această putere în
Numele Domnului Isus Cristos!

RUGĂCIUNE

Sunt sensibil la îndemnurile lui Dumnezeu, la realităţile
spirituale şi la domeniul spiritual de unde funcţionez
dintr‑o poziţie avantajoasă de victorie şi de stăpânire în
Isus Cristos. Mi s‑a dat împuternicire legală să fac uz de
Numele lui Isus; prin urmare, opresc şi nimicesc toate
activităţile demonice din viaţa mea, din mediul meu de
influenţă şi din viaţa celor dragi. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Efeseni 6:12; Iacov 4:7; 2 Corinteni 10:3‑5

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
2 Corinteni 3:1‑10 & Cântarea Cântărilor 5‑6
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MARŢI

SLUJEȘTE-I LUI DUMNEZEU ÎN
NEPRIHĂNIRE ȘI ÎN SFINŢENIE

Î

De aceea suntem ambasadori pentru
Cristos; ca şi cum Dumnezeu v‑ar
implora prin noi, vă rugăm în Numele
lui Cristos: Împăcaţi‑vă cu Dumnezeu!
(2 Corinteni 5:20, versiunea Fidela).

n versetul tematic observăm folosirea atentă
şi intenţionată a cuvintelor de către apostolul
Pavel. În versetul precedent, el a spus: „că adică,
Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine,
neţinându‑le în socoteală păcatele lor, şi ne‑a
încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări”
(2 Corinteni 5:19). În continuare, el insistă asupra
importanţei lucrării de reconciliere, îndemnând
biserica din Corint să ducă mesajul în lume.
Însă Pavel mai avea un scop, pe care l‑a
şi comunicat. După ce a constatat importanţa
reconcilierii oamenilor cu Dumnezeu, el trece la
următorul subiect şi spune: „De aceea suntem
ambasadori pentru Cristos; ca şi cum Dumnezeu v‑ar
implora prin noi, vă rugăm în numele lui Cristos:
Împăcaţi‑vă cu Dumnezeu!”
Când a spus: „noi suntem ambasadori pentru
Cristos,” el nu se referea la întreaga biserică a lui
Cristos; ci mai degrabă, se referea la el însuşi şi la
colegii săi de misiune care îl însoţeau, precum Timotei,
cu care a scris această scrisoare. El a sfătuit biserica
din Corint să se împace cu Dumnezeu. Oamenilor

cărora le spusese să împace lumea cu Dumnezeu, le
spune acum să se împace şi ei cu Dumnezeu. De ce?
Deoarece aceştia nu trăiau drept. De aceea, el
le spune: „Aşa cum a spus Duhul Sfânt: «Duceţi‑vă la
oamenii lumii şi împăcaţi‑i cu Dumnezeu», El vă spune
şi vouă: «pocăiţi‑vă şi împăcaţi‑vă cu Dumnezeu».”
Acest lucru este important pentru că, în calitate de
oameni ai lui Dumnezeu, noi suntem încurajaţi să
ne implicăm în lucrarea de slujire, să ducem mesajul
mântuirii celor nemântuiţi şi să îi împăcăm pe oameni
cu Dumnezeu. Dar în timp ce faci aceste lucruri,
trăieşte o viaţă plăcută Domnului.
Creştinismul este o chemare la neprihănire
şi o umblare în neprihănire. Nu trăi în păcat. Biblia
spune că păcatul nu va stăpâni asupra ta (Romani
6:14). Slujeşte‑I lui Dumnezeu în sfinţenie şi în
neprihănire. Rămâi în Cuvântul Lui şi fii un creştin
practicant, indiferent de presiuni. Trăieşte viaţa unui
om neprihănit în fiecare zi.

RUGĂCIUNE

Doamne, Îţi mulţumesc că mi‑ai împărtăşit natura
neprihănirii, astfel încât să pot trăi o viaţă neprihănită.
Eu umblu în neprihănire şi produc fapte şi roade ale
neprihănirii. Sunt o lumină într‑o lume întunecată,
luminând cărările păcătoşilor pentru ca ei să poată vedea
şi să fie aduşi în Împărăţia Ta, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 4:20‑24; 2 Corinteni 5:17‑21

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
2 Corinteni 3:11‑18 & Cântarea Cântărilor 7‑8

„Rugăciunea este modalitatea prin care activăm
puterea Duhului lui Dumnezeu pentru a inﬂuenţa
lumea din jur. Iată de ce El ne îndrumă mereu să
ne rugăm şi să efectuăm schimbările necesare în
lumea noastră” – Pastorul Chris.
Creştinilor de pretutindeni li se oferă o altă mare
oportunitate de a sta în spărtură pentru întreaga
lume la Ziua mondială de rugăciune cu Pastorul Chris
care se va desfăşura de vineri 24 iunie până sâmbătă
25 iunie, 2022.
Se anunţă a fi un răstimp deosebit de părtăşie
cu Domnul şi de angajare în domeniul spiritual.
Planifică‑ţi de pe acum participarea şi invită‑i şi
pe alţii, ajutându‑i astfel să se alinieze la scopul şi
la orarul lui Dumnezeu pentru viaţa lor în aceste
vremuri din urmă.
Vizitează site‑ul prayer.rhapsodyofrealities.org

N O T E

NOTE
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MIERCURI

SUSŢINE SLAVA
PRIN RUGĂCIUNE

„Tată, proslăveşte Numele Tău!” Şi
din cer s‑a auzit un glas care zicea:
„L‑am proslăvit şi‑L voi mai proslăvi!”
(Ioan 12:28).

L

uca, prin Duhul Sfânt, relatează ce s‑a întâmplat
cu Isus pe muntele Schimbării la Faţă în timp
ce Se ruga: „Pe când Se ruga, I s‑a schimbat înfăţişarea
feţei, şi îmbrăcămintea I s‑a făcut albă strălucitoare”
(Luca 9:29). Aceasta înseamnă că slava a crescut. Însă acea
slavă şi acea putere erau deja în interiorul Lui. Aceasta
este transformarea la care fiecare dintre noi are acces şi
ar trebui să o aibă, prin rugăciunea în Duhul Sfânt. Acesta
este secretul.
Dacă nu te rogi decât pentru o perioadă scurtă de
timp, este posibil să nu mai poţi menţine manifestarea
slavei, sau s‑ar putea ca aceasta să nu se mai poată distinge.
De exemplu, când le slujim oamenilor şi ne punem mâinile
peste ei, slava acţionează în ei în acel moment. Însă este
cu totul altceva ca puterea să rămână asupra lor pentru
mai mult timp. Aşadar, pentru a susţine efectul şi impactul
slavei, trebuie să te dedici rugăciunii – rugăciunii în duh.
Nu îţi poţi petrece timpul în discuţii neevlavioase
şi să experimentezi această slavă. Biblia spune: „Studiază
şi fii înﬂăcărat şi dă‑ţi toate silinţele să te înfăţişezi
înaintea lui Dumnezeu ca un om confirmat (verificat prin
încercare), ca un lucrător care n‑are de ce să‑i fie ruşine,
care analizează corect şi împarte cu acurateţe [abordând

drept şi învăţând cu pricepere] Cuvântul adevărului.
Dar fereşte‑te de toate discuţiile goale (deşarte, inutile
şi stupide), căci acestea îi conduc pe oameni într‑o lipsă
de evlavie tot mai mare” (2 Timotei 2:15‑16, versiunea
Amplificată).
Dacă vrei să‑ţi vezi viaţa crescând din slavă în
slavă, evită vorbele goale, deşarte, inutile şi stupide;
mai degrabă, dedică‑te lucrării Cuvântului lui Dumnezeu
şi rugăciunii în duh. Biblia spune: „Noi toţi, cu faţa
descoperită, [deoarece] continuăm să privim [în Cuvântul
lui Dumnezeu] ca într‑o oglindă, slava Domnului, suntem
în mod continuu transfiguraţi în acelaşi chip al Lui, într‑o
splendoare tot mai mare şi de la un nivel de slavă la altul;
[căci aceasta vine] de la Domnul [Care este] Duhul” (2
Corinteni 3:18, versiunea Amplificată).
Dacă ai studiat Cuvântul lui Dumnezeu,
contemplând slava Lui, deja ai preluat ceva din ea. Nu o
lăsa să te părăsească, ci prinde‑te strâns de ea. Susţine‑o
prin rugăciune şi prin meditare asupra Cuvântului lui
Dumnezeu.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care
a ajuns şi astăzi în duhul meu; sunt transfigurat, iar faţa mi
se luminează de slavă, în timp ce mă rog în alte limbi. Sunt
transformat în fiecare domeniu al vieţii mele, din slavă în
slavă, iar lumina Cuvântului Tău străluceşte puternic în
mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 6:15; Efeseni 5:18‑20; Luca 9:28‑30

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
2 Corinteni 4:1‑6 & Isaia 1
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JOI

EL NE-A DAT
NUMELE SĂU

L

De aceea şi Dumnezeu L‑a înălţat
nespus de mult şi I‑a dat Numele
care este mai presus de orice nume
(Filipeni 2:9).

a menţionarea Numelui lui Isus, Biblia spune
că orice genunchi va trebui să se plece. Acesta
este decretul suveran al Dumnezeului Atotputernic; este
o lege din tărâmul spiritual. Când Numele lui Isus este
chemat, toată lumea I se supune în cer, pe pământ şi sub
pământ. Este imposibil să te opui puterii Numelui Său.
Acesta este Numele pe care El ni l‑a dat. Biblia
spune: „Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi
totul în Numele Domnului Isus...” (Coloseni 3:17). Ştii ce
înseamnă acest lucru? Mulţi oameni se roagă în Numele
lui Isus; însă pentru unii, nu este decât un formalism sau
un ritual religios. Unii nici măcar nu cred, dar se roagă
oricum în Numele Lui.
Însă pentru noi, care credem în El, Biblia spune:
„Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în
Numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor
lua în mână şerpi, dacă vor bea ceva de moarte, nu‑i va
vătăma, îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se
vor însănătoşi” (Marcu 16:17‑18). Aleluia! Imaginează‑ţi
tot ce putem face în Numele Lui. Nu este uimitor?
În Numele Lui, poţi alunga demoni; dacă vreun
lucru mortal intră în sistemul tău, acesta nu te va vătăma.
În Numele Lui, noi vindecăm bolnavii, curăţăm leproşii şi

înviem morţii. Biblia spune: „o, extravaganţa absolută
a lucrării Lui în noi care ne încredem în El – energie
nesfârşită, tărie nemărginită! Toată această energie
emană din Cristos: Dumnezeu L‑a înviat din morţi şi L‑a
aşezat pe un tron în cerul profund, cu răspunderea de a
conduce universul, totul de la galaxii la guverne, nici un
nume şi nicio putere neputându‑se sustrage domniei Lui.
Şi nu doar pentru vremea de acum, ci veşnic” (Efeseni
1:19‑21, versiunea The Message – Mesajul, n.tr.).
El ne‑a dat atât de multă autoritate ca noi să putem
remedia lucrurile din lumea noastră. El ne‑a dat Numele
Său, astfel încât să îl putem folosi pentru a domina şi a
influenţa această lume pentru slava Lui şi pentru a stabili
neprihănirea Lui pe tot pământul; iar noi împlinim acest
scop al Său. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat Numele lui Isus
pentru a trăi şi a funcţiona pe pământ. Când fac cereri în
acest Nume, ele sunt ascultate; acest lucru îndepărtează
limitele din viaţa mea. Pot face toate lucrurile şi pot avea
succes la ce nivel doresc, pentru că mi s‑a dat Numele lui
Isus pentru a trăi în el. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 4:9‑12; Coloseni 3:17; Filipeni 2:9‑11

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
2 Corinteni 4:7‑18 & Isaia 2
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VINERI

UN REGIM STRICT
DE RUGĂCIUNE

După ce le‑a dat drumul noroadelor, S‑a
suit pe munte să Se roage singur la o
parte. Se înnoptase, şi El era singur acolo
(Matei 14:23).
ugăciunea face parte din slujirea noastră
preoţească. Biblia spune că oamenii ar trebui
să se roage necurmat şi să nu se lase (Luca 18:1). Domnul
Isus ne‑a arătat, cu exemple practice, importanţa şi
puterea rugăciunii. În Marcu 1:35 citim: „A doua zi
dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S‑a
sculat, a ieşit şi S‑a dus într‑un loc pustiu. Şi Se ruga
acolo.” În Luca 5:16, Biblia relatează: „Iar El Se ducea în
locuri pustii şi Se ruga.”
Isus a fost disciplinat cu privire la programul Său de
rugăciune, iar noi ar trebui să Îl imităm. Tu eşti un soldat
în armata lui Dumnezeu, iar marca distinctivă a unui soldat
este disciplina. Creştinismul este o chemare la o viaţă de
disciplină spirituală. Există o viaţă de rugăciune disciplinată
pe care ar trebui să o cultivi; nu poţi să o ignori sau să o laşi
la voia întâmplării.
Nu poţi spune: „Mă voi ruga atunci când voi avea
chef,” nu! În armată nu faci lucruri când vrei sau pentru că
ai chef; ci faci lucruri pentru că trebuie să le faci. Urmezi un
program strict, iar scuzele nu sunt tolerate. Un soldat are
un stil de viaţă înregimentat: „Niciun ostaş nu se încurcă
cu treburile vieţii, dacă vrea să îi placă celui ce l‑a scris la
oaste” (2 Timotei 2:4).

R

Orele programate de rugăciune trebuie să fie o parte
integrată a rutinei tale zilnice. În primul rând, trebuie să ai un
program personal de rugăciune. În astfel de momente, nimic
altceva nu ar trebui să fie mai important. Disciplinează‑te şi
roagă‑te; evită distragerile în timpul dedicat rugăciunii.
În al doilea rând, ia în serios orele de rugăciune
în grup, indiferent dacă participi fizic sau online. Acesta
este unul dintre multele beneficii de a fi membru al unei
biserici locale. Bisericile au structuri, iar membrii trupului lui
Cristos aparţin în general unei biserici. Astfel, există probabil
momente de rugăciune alocate diferitelor grupuri de celule,
sau chiar întregii biserici care s‑ar putea ruga împreună în
anumite momente. Asigură‑te că participi la acestea.
Eu trimit notificări în zilele de luni, miercuri şi vineri
pentru ca noi să ne rugăm împreună timp de 15 minute de la
12:00 şi respectiv de la 22:00, ora locală, pe Kingschat, prin
intermediul superutilizatorului PastorChrislive. Participă
şi tu! Dacă încă nu te‑ai rugat împreună cu noi pe această
platformă, înscrie‑te şi activează notificările pe dispozitivul
tău pentru a li te alătura milioanelor de fraţi din întreaga
lume în aceste momente speciale de rugăciune.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul de a mă ruga şi
de a fi alături de Tine pentru a‑Ţi împlini voia pe pământ şi
în viaţa oamenilor. Prin rugăciune, ochii mei sunt deschişi
la realităţile spirituale, iar gândurile Tale sunt dezvăluite
duhului meu, abilitându‑mă să umblu în slavă din ce în ce
mai mare, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Luca 18:1; Romani 8:26‑27; Efeseni 6:18

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
2 Corinteni 5:1‑10 & Isaia 3
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SÂMBĂTĂ

UTILIZEAZĂ-I NUMELE
CU MARI AȘTEPTĂRI

Î

Atunci, Petru i‑a zis: „Argint şi aur n‑am,
dar ce am, îţi dau: În Numele lui Isus
Cristos din Nazaret, scoală‑te şi umblă!”
(Faptele apostolilor 3:6).

n capitolul al treilea din cartea Faptele apostolilor,
Biblia ne vorbeşte despre un om care era adus la
poarta templului zi de zi pentru a cere de milă. Acesta
avea peste 40 de ani şi era olog din naştere. Într‑o zi, pe
când Petru şi Ioan mergeau împreună la templu, omul a
întins mâna către ei pentru a le cere milostenie. Amândoi
s‑au oprit, iar Petru a luat cuvântul şi a zis: „Argint şi aur
n‑am, dar ce am, îţi dau: În Numele lui Isus Cristos din
Nazaret, scoală‑te şi umblă!” (Faptele apostolilor 3:6).
Încredinţat că s‑a întâmplat o minune, Petru l‑a
apucat pe omul acela de mâna dreaptă şi l‑a ridicat,
iar oasele gleznei bărbatului s‑au întărit; acesta a fost
vindecat în mod glorios prin puterea lui Dumnezeu. Isus
ne‑a dat împuternicirea de a utiliza Numele Lui, de a
chema Numele Lui peste toate situaţiile şi circumstanţele.
Numele Lui are toată puterea; fă uz de el şi aşteaptă‑te
la minuni.
Dacă crezi în Isus Cristos, trebuie să ai încredere în
Numele Lui. Trebuie să uzezi de Numele Lui cu încredere
şi cu credinţă. Când Petru i‑a spus omului: „În Numele lui
Isus Cristos din Nazaret, ridică‑te şi umblă,” Biblia spune
că oasele gleznei bărbatului s‑au întărit.

Însă nimeni nu i‑a văzut oasele întărindu‑se.
Nimeni nu a văzut cum puterea lui Dumnezeu a lucrat
în oasele lui. În tărâmul spiritual, când foloseşti Numele
lui Isus, are loc o schimbare. S‑ar putea să nu o vezi până
când nu acţionezi, şi nu vei acţiona decât dacă ai anumite
aşteptări. Dacă Petru nu s‑ar fi aşteptat la un miracol, nu
ar fi apucat omul de mână să îl ridice în picioare.
Orice om născut din nou în Cristos şi care a primit
Duhul Sfânt, are ceva de oferit oraşului, regiunii, naţiunii
din care face parte şi lumii întregi. El ne‑a trimis în
Numele Său să le ducem oamenilor vestea cea bună, şi
anume că neprihănirea a venit; viaţa veşnică este acum a
lor. Mergi cu aşteptarea că mulţi vor primi mesajul tău şi
se vor întoarce la neprihănire. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care
îmi dă asigurarea că oricând mă rog în Numele lui Isus,
mă pot aştepta întotdeauna la rezultate. Fac uz de acest
Nume cu îndrăzneală şi cu încredere, ştiind că lucrurile
sunt deja activate în favoarea mea în tărâmul spiritual, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Ioan 5:14‑15; Marcu 16:17‑18; Ioan 14:13‑14

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
2 Corinteni 5:11‑21 & Isaia 4
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DUMINICĂ

RĂPIREA NU
ESTE O FARSĂ

Încă puţină, foarte puţină vreme, şi
Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi
(Evrei 10:37).

U

nii oameni cred că răpirea Bisericii este o farsă.
Argumentul lor este că termenul „răpire” nu
apare nicăieri în Biblie, nefiind menţionat de Isus. Însă
sunt multe lucruri despre care Isus nu a vorbit foarte
mult. De exemplu, deşi ucenicii Lui au fost împreună cu El
în anii în care a slujit pe pământ, ei nu ştiau nimic despre
faptul că neamurile aveau să primească mântuirea. Deşi
El îi învăţase multe lucruri, ei nu au înţeles din învăţăturile
Lui că neamurile urmau să aibă parte de mântuire.
De fapt, când ceilalţi ucenici au auzit că Petru a
mers la casa lui Corneliu, centurionul roman, s‑au supărat
pe el. El a trebuit să le explice experienţa sa cu Duhul
lui Dumnezeu şi cum, fără permisiunea lui (a lui Petru),
Duhul Sfânt a venit peste neamuri chiar în timp ce el le
predica.
Iacov a deschis apoi Scriptura şi a găsit pasajul
unde profeţii spuneau că neamurile vor veni la mântuire.
Acesta a fost primul lor indiciu, până când taina şi
revelaţia despre Trupul lui Cristos i‑au fost date mai târziu
apostolului Pavel.
La fel este şi cu răpirea. S‑ar putea să nu găseşti
cuvântul „răpire” în multe versete deoarece, la momentul
scrierii, Pavel l‑a descris ca pe o taină: „Iată, vă spun o

taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi” (1
Corinteni 15:51). În 1 Tesaloniceni 4:17, Scriptura spune
că vom fi „răpiţi.” Termenul grecesc este „harpazo” care
înseamnă a apuca şi a lua. Traducerea versiunii latine
este „raptura,” care în engleză este „rapture” (răpire);
aşadar este eronat ca cineva să sugereze că acest termen
nu există în Biblie.
Să nu vă lăsaţi înşelaţi de nimeni; răpirea va avea
loc în curând. Este mai aproape decât a fost vreodată.
Se va întâmpla atât de repede, încât cei care nu sunt
pregătiţi – deşi ştiu că va avea loc – nu vor avea timp să
se pregătească şi vor rămâne în urmă. Ar fi bine ca tu să
nu fii în această situaţie. „... Cristos, după ce S‑a adus
jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se
va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să le
aducă mântuirea celor ce‑L aşteaptă” (Evrei 9:28).

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru onoarea de a‑mi dezvălui
perspective profunde din Cuvântul Tău. Îţi mulţumesc că
mi‑ai descoperit prin Duhul Tău realitatea răpirii şi faptul
că va avea loc foarte curând. Mă angajez să‑i pregătesc şi
pe alţii pentru aceasta, aşteptând cu nerăbdare apropiata
revenire a Domnului. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Petru 3:3‑4; 1 Corinteni 15:51‑52; 1 Tesaloniceni 4:15‑18

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
2 Corinteni 6:1‑10 & Isaia 5‑6
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LUNI

NOI SUNTEM
TRIMIȘII LUI

F

Că adică, Dumnezeu era în Cristos,
împăcând lumea cu Sine, neţinându‑le în
socoteală păcatele lor, şi ne‑a încredinţat
nouă propovăduirea acestei împăcări
(2 Corinteni 5:19).

iecare creştin este chemat în slujba împăcării.
Aceasta înseamnă că suntem chemaţi să fim
câştigători de suflete. Însă noi nu suntem singuri în
îndeplinirea slujbei împăcării. Domnul lucrează împreună
cu noi, confirmându‑Şi Cuvântul cu semne şi cu minuni.
În lumea aceasta noi suntem martori că Isus este
Dumnezeu manifestat în trup. El ne‑a trimis în întreaga
lume, pentru a le aduce la cunoştinţă oamenilor că
Dumnezeu nu le ţine în seamă greşelile. Dintre toţi cei
care trăiesc astăzi pe pământ, nimeni nu trebuie să sufere
sau să meargă în iad din cauza păcatelor sale. De ce?
Pentru că Isus a plătit deja toată pedeapsa pentru păcatul
întregii lumi.
Dar aceasta înseamnă că plata Lui scuză păcatul?
Sigur că nu! Însă este important pentru noi să privim din
perspectiva lui Dumnezeu şi să punem lucrurile la locul
potrivit.
Ştiai că Isus a mers în iad? A făcut aceasta în numele
nostru pentru că păcatele noastre au fost puse asupra
Lui. El a suferit pentru noi, aşa că nici un om nu ar trebui
să mai sufere vreodată. Singurul motiv pentru care cineva
ar putea să mai fie condamnat şi să meargă în iad constă

în necunoaşterea sau în respingerea mântuirii în Isus
Cristos. Atunci ar fi judecat pentru că nu a primit ceea ce
a fost plătit deja pentru el – jertfa sângelui lui Isus – din
cauza aceasta este cineva trimis în iad şi în iazul de foc.
Însă voia lui Dumnezeu nu este ca cineva să piară
şi să meargă în iad. De aceea, El ne‑a trimis să le spunem
oamenilor cine este Isus şi ce a făcut El pentru ei. Ei pot
să cunoască, să creadă şi să primească viaţa veşnică
numai dacă le transmitem mesajul: „Fiindcă oricine va
chema Numele Domnului va fi mântuit. Dar cum Îl vor
chema pe Acela în care n‑au crezut? Şi cum vor crede
în Acela despre care n‑au auzit? Şi cum vor auzi despre
El fără propovăduitor? Şi cum vor propovădui, dacă nu
sunt trimişi?” (Romani 10:13‑15). Noi suntem trimişii
Lui. Isus a spus în Ioan 20:21: „… Pace vouă! Cum M‑a
trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” Aleluia!
Noi purtăm mesajul Lui de iubire, de mântuire şi de
neprihănire.

PROCLAMAŢIE

Astăzi, prin mine, lumina lui Dumnezeu străluceşte mai
puternic ca oricând, eliberând oamenii din întuneric în
lumină şi de sub puterea diavolului la Dumnezeu. Mă
dedic predicării Evangheliei, pentru ca oamenii să poată
îmbrăţişa viaţa, neprihănirea şi nădejdea binecuvântată în
Isus Cristos. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

2 Timotei 4:1‑2; Marcu 16:15‑16; 2 Petru 3:9

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
2 Corinteni 6:11‑18 & Isaia 7
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MARŢI

ÎNVĂŢĂTORUL DIN TINE
Cât despre voi, ungerea, pe care
aţi primit‑o de la El, rămâne în voi,
şi n‑aveţi trebuinţă să vă înveţe
cineva; ci după cum ungerea Lui vă
învaţă despre toate lucrurile şi este
adevărată, şi nu este o minciună,
rămâneţi în El, după cum v‑a învăţat ea
(1 Ioan 2:27).

A

cum, când avem atât de multe traduceri ale
Bibliei, cum ştim care are cel mai înalt nivel
de acurateţe? Uneori, unele dintre ele spun acelaşi
lucru în mod diferit, ceea ce face discernerea destul de
anevoioasă, dar alteori ele spun chiar lucruri opuse, iar
atunci alegerea devine chiar grea. Una dintre ele redă un
verset sub formă de întrebare, în timp ce alta face din el o
afirmaţie. Şi atunci ajungi să te întrebi: „Care este forma
corectă?”
Există mai multe reguli pentru interpretarea
Scripturii, dar majoritatea sunt reguli academice. Atunci
când foloseşti aceste reguli, vei putea înţelege doar atât
cât înţelege un teolog. E bine să ai o explicaţie teologică,
dar nu vei fi mai bun decât cei care au deja diverse
interpretări dubitabile ale Scripturii. Întrebarea este: cum
ştii care este de fapt adevărul?
Duhul Sfânt este Autorul Scripturii. El ştie tot ce
cuprinde ea, pentru că El ne‑a dat‑o. Biblia spune: „Toată
Scriptura este insuﬂată de Dumnezeu...” (2 Timotei

3:16); în acest verset se face referire la Dumnezeu Duhul
Sfânt. El locuieşte în noi şi Îşi duce la îndeplinire lucrarea
în noi.
Biblia spune: „Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului
nostru Isus Cristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de
înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Lui, şi să vă
lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea
chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în
sfinţi” (Efeseni 1:17‑18). El este Cel care ne deschide
ochii inimii şi ai minţii ca să putem înţelege tainele pe
care ni le descoperă din Scripturi. Duhul Sfânt este Duhul
cunoştinţei; El cunoaşte toate lucrurile şi ne învaţă toate
lucrurile pentru ca să ne putem comporta cu înţelepciune
în toate aspectele vieţii. Tratează cu seriozitate părtăşia
ta cu El. El îţi va revela adevărurile Sale în duhul tău în
moduri la care nici nu te‑ai gândit.

PROCLAMAŢIE

Nu voi fi niciodată la o răscruce de drumuri în viaţă pentru
că Învăţătorul locuieşte în mine şi îmi dezvăluie adevăruri
în duhul meu. El mă învaţă nu unele lucruri, ci toate
lucrurile – tot ce trebuie să ştiu despre viaţă şi evlavie.
Slavă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Isaia 54:13; Ioan 14:26; Ioan 16:13

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
2 Corinteni 7:1‑8 & Isaia 8

PASTORUL CHRIS

Urmăreşte ştiri actualizate despre progresul distribuirii
Rapsodiei în lume în cadrul noilor programe ReachOut
World TV:
• ReachOut World Daily: prezintă un raport zilnic despre
acţiunile partenerilor Rapsodiei din toată lumea privind
distribuirea devoţionalului şi câştigarea sufletelor.
• How I ReachOut (H.I.R.O. – cum vestesc Evanghelia,
n.tr.): un program din viaţa cotidiană a unor oameni care
întrebuinţează Rapsodia Realităţilor pentru evanghelizare.
• LINGUAL 7.1.3.9.: un program care trece în revistă noi
traduceri ale Rapsodiei Realităţilor.

Pentru a viziona aceste programe interesante, accesează
site‑ul de internet: rhapsodytv.live

N O T E

NOTE
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MIERCURI

CREȘTERE ÎN PUTERE ȘI ÎN SLAVĂ

C

Dar Saul se întărea tot mai mult
în putere şi îi punea în încurcătură
pe iudeii care locuiau în Damasc,
dovedind că acesta este Cristosul
(Faptele apostolilor 9:22, versiunea
Fidela).

u ani în urmă, în timp ce mă confruntam
cu multă împotrivire, mi‑am făcut faţa de
cremene (Isaia 50:7) şi m‑am concentrat asupra a ceea
ce mi‑a spus Dumnezeu. El mi‑a zis: „Fii curajos; nu te
voi lăsa şi nu te voi părăsi.” Aceasta a fost o instrucţiune
din partea lui Dumnezeu. De aceea, nu conta cine era
împotriva mea sau ce se întâmpla în jurul meu; nimic nu
mă clintea. Nu permiteam nici o umbră de frică în viaţa
mea. Prin puterea Duhului Sfânt m‑am umplut de curaj şi
la fel sunt şi astăzi.
Atunci când Dumnezeu îţi spune să fii curajos, o
face pentru că ştie că te vei confrunta cu provocări. El ştie
că unele lucruri vor încerca să te sperie, să te descurajeze
şi să te deturneze: de aceea, El îţi spune: „Fii curajos!”
Eu m‑am hotărât să fac ce mi‑a spus Dumnezeu; m‑am
hotărât să fiu foarte curajos.
Biblia spune: „Saul se întărea tot mai mult în
putere...” Aceasta înseamnă că Domnul îl împuternicea, îl
capacita. Expresia grecească înseamnă literalmente „a fi
făcut puternic.” El creştea în putere; în putere interioară.
El era abilitat şi împuternicit din interior să poată înfăptui

mai multe lucruri. Aşa face Domnul pentru copiii Lui; îi
întăreşte dinăuntru în afară.
Pe măsură ce creşti în putere, creşti şi în slavă.
Aceasta s‑a întâmplat cu Evanghelia lui Isus Cristos în
aceste zile din urmă; a crescut în putere şi a crescut în
slavă. Noi trăim o perioadă specială azi, în care Rapsodia
Realităţilor a ajuns la miliarde de oameni în limba lor
maternă. Milioane de lucrători ne sunt parteneri în
a atinge scopul comun de a duce Evanghelia până la
marginile pământului!
Aceste lucruri nu ar fi putut fi planificate de cineva.
Totul se întâmplă prin harul Domnului Isus Cristos. Acel
har acţionează în tine şi astăzi pentru a împlini mai mult
decât ai făcut vreodată pentru Domnul. Nu te vei teme şi
nu te vei clătina. Te vei ridica la înălţimea provocării şi vei
învinge, pentru că eşti împuternicit din interior. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru harul Tău supranatural care
acţionează în mine. Astăzi, sunt întărit şi energizat de Duhul
Tău să am productivitate crescută şi o mai mare eficienţă.
Pot face toate lucrurile şi pot schimba circumstanţele vieţii
mele pentru a se conforma voii Tale desăvârşite pentru mine
prin Duhul Tău care operează în mine cu putere. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Filipeni 4:13; Coloseni 1:29; Faptele apostolilor 18:9‑10;
Iosua 1:7

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
2 Corinteni 7:9‑16 & Isaia 9
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JOI

EL NU ÎI ALEGE ÎNTOTDEAUNA
PE CEI MAI CALIFICAŢI

Dar Dumnezeu a ales lucrurile
nebune ale lumii, ca să le facă de
ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu
a ales lucrurile slabe ale lumii, ca
să le facă de ruşine pe cele tari
(1 Corinteni 1:27).
u mulţi ani în urmă, pe când eram adolescent,
Dumnezeu mi‑a vorbit. Era prima dată când am
auzit personal vocea lui Dumnezeu. El mi‑a spus: „Vreau
să duci poporul Meu în moştenirea lui.” În acel moment
al vieţii mele, nu ştiam nimic despre moştenire; eram
doar un începător! Nimeni nu mă învăţase că aveam o
moştenire în Cristos.
La şcoala duminicală am învăţat că trebuie să‑L
slujim pe Dumnezeu cu reverenţă şi cu dragoste, am
auzit multe povestiri frumoase din Biblie, dar nimeni nu
a menţionat vreodată o moştenire în Cristos. Cu toate
acestea, atunci când Dumnezeu mi‑a zis: „Vreau să duci
poporul Meu în moştenirea lui,” am acceptat. Pur şi
simplu Îl credeam fără să înţeleg despre ce era vorba în
instrucţiune. Ştiam că El îmi va arăta ce trebuie să ştiu,
iar El a făcut‑o; şi de atunci încoace urmăresc acest lucru.
Experienţa mea cu Domnul seamănă foarte mult
cu ce spune apostolul Pavel: „Deşi eu sunt cel mai mic
dintre toţi sfinţii (poporul consacrat al lui Dumnezeu),
mi s‑a încredinţat cu multă bunăvoinţă harul (favoarea,
privilegiul) de a proclama printre neamuri nesfârşitele
(nelimitatele, inimaginabilele, incalculabilele şi

C

inepuizabilele) bogăţii ale lui Cristos [o avuţie pe care
nici o fiinţă umană nu ar fi putut să o exploreze] (Efeseni
3:8, versiunea Amplificată).
Gândeşte‑te la acest lucru: dacă Dumnezeu ar
fi căutat cei mai calificaţi oameni, Isus S‑ar fi născut ca
fiu al Cezarului şi ar fi fost crescut într‑un palat, dar nu a
fost aşa. Biblia spune: „De pildă, fraţilor, uitaţi‑vă la voi
care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi
în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam
ales...” (1 Corinteni 1:26).
În 2 Corinteni 3:5 Biblia spune: „Nu că noi prin
noi înşine suntem în stare să gândim ceva ca venind
de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la
Dumnezeu.” Cuvântul „destoinicie” poate fi tradus şi ca
abilitate sau competenţă. El este Cel care te‑a chemat
şi ţi‑a dat abilitatea supranaturală de a duce la bun
sfârşit lucrarea Sa. Nu te desconsidera niciodată şi nu
te gândi că nu ai nimic special. El te‑a făcut competent,
aşa că priveşte dincolo de abilitatea ta fizică. Ţine minte
întotdeauna că eşti special pentru El şi că El te‑a abilitat
în mod divin ca să împlineşti chemarea pe care El a pus‑o
peste viaţa ta.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă iubeşti şi că îmi planifici
viaţa pentru slava Ta. M‑ai pus deoparte pentru lucrarea
Ta specială şi mi‑ai încredinţat Evanghelia slavei Tale.
Prin mine, mulţi vor ajunge la cunoaşterea lui Cristos şi la
moştenirea lor în El, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Efeseni 3:8; Ioan 15:16; Galateni 1:15‑16; 2 Corinteni 3:5

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
2 Corinteni 8:1‑8 & Isaia 10

24

VINERI

UMBLĂ ÎN
DUHUL SFÂNT

Dacă trăim în Duhul, să
şi umblăm prin Duhul
(Galateni 5:25).

Î

n creştinism, viaţa noastră normală este a
umbla prin Duhul Sfânt. A umbla prin Duhul
Sfânt înseamnă a umbla prin credinţă (2 Corinteni 5:7).
Aceasta înseamnă că ochii noştri sunt întotdeauna
aţintiţi asupra a ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu,
nu asupra circumstanţelor sau sentimentelor, şi nu
asupra mesajelor pe care ni le transmit simţurile noastre.
Atunci când omul a comis înaltă trădare în
Grădina Eden, duhul lui a devenit supus simţurilor sale;
cu alte cuvinte, duhul lui a căzut. Astfel, cunoştinţa sa era
spirituală, dar atunci când a căzut prin neascultarea de
Dumnezeu, a devenit rob simţurilor sale şi s‑a întâmplat
exact ce l‑a avertizat Dumnezeu: „Dar din pomul
cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua
în care vei mânca din el, vei muri negreşit” (Geneza
2:17). Era vorba despre moarte spirituală!
Omul a mâncat din pom şi astfel a fost despărţit de
Dumnezeu instantaneu. Înainte de acel moment, Adam
iubea prezenţa lui Dumnezeu, dar după neascultarea
sa, el s‑a ascuns de această prezenţă (Geneza 3:9‑11).
Dumnezeu este viaţă; şi odată ce omul este despărţit
de El, nu mai poate vedea lucrurile pe care le vede
Dumnezeu; el nu mai poate vedea slava lui Dumnezeu.

Nu este de mirare că după păcat Adam s‑a văzut gol.
Atunci când umbli în Duhul Sfânt, vezi slava lui
Dumnezeu, lumina şi frumuseţea Lui; vezi lucrurile pe
care le vede Dumnezeu; vezi din perspectiva Lui. Dar
atunci când duhul tău nu umblă în lumina lui Dumnezeu,
vei vedea ce îţi arată întunericul; vei vedea ce văd
simţurile. Aceasta i s‑a întâmplat şi lui Adam în grădină.
În Romani 9:8 Biblia spune: „... nu copiii trupeşti
sunt copii ai lui Dumnezeu...” Copiii trupeşti sunt cei care
sunt conduşi de simţuri. Dar mulţumiri să Îi fie aduse lui
Dumnezeu! Legăturile tale cu primul Adam au fost tăiate
complet şi definitiv. Ai fost născut din Domnul din cer şi
trebuie să umbli în consecinţă – în şi prin Duhul Sfânt.
Dacă umbli în Duhul Sfânt, vei vedea că ai fost
plasat deasupra elementelor, eşecurilor, frustrărilor,
întunericului şi corupţiei din lumea aceasta fizică. Vei
vedea că trăieşti în şi din alt tărâm, un tărâm ceresc care
este superior acestei lumi. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru credinţa mea care este
victoria care învinge această lume. Nu judec situaţiile
sau circumstanţele din punct de vedere natural sau cu
cele cinci simţuri ale mele, ci le privesc din perspectiva
Cuvântului Tău. Nu sunt o victimă în această lume, ci un
învingător în Cristos. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Romani 8:3‑8; 2 Corinteni 5:7; Galateni 5:16‑18

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
2 Corinteni 8:9‑17 & Isaia 11‑12
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SÂMBĂTĂ

ACELEAȘI DREPTURI
ÎN CRISTOS

Î

...nu mai este nici parte bărbătească,
nici parte femeiască, fiindcă
toţi sunteţi una în Cristos Isus
(Galateni 3:28).

n unele locuri din lume se spune că femeile nu
trebuie să predice. Dar Biblia nu spune acest
lucru. Ci Biblia spune că, în calitate de făpturi noi, cu
toţii suntem una în Isus Cristos. În cadrul Legii, existau
anumite drepturi pe care bărbaţii le aveau dar de care
femeile nu beneficiau. Dar acum în Isus Cristos, toţi
suntem una. Aleluia!
Aceasta înseamnă că nu există limite pentru femei
aşa cum era în Lege. Singurul moment în care vezi o diferenţă
între bărbat şi femeie în Cristos este în cadrul căsniciei.
Biblia i se adresează soţiei separat de soţul ei. Dar cât timp
bărbatul şi femeia sunt necăsătoriţi, au aceleaşi drepturi în
Cristos.
Cineva poate se întreabă: „Dar în Noul Testament,
Biblia spune: «Dar nu îi permit femeii să‑l înveţe pe altul,
nici să exercite autoritate asupra bărbatului, ci să stea
în tăcere» (1 Timotei 2:12, versiunea Fidela). Nu este
vorba aici despre femeile creştine?” Dacă citeşti versetul
în context, vei descoperi că se referă la contextul căsniciei.
Versetul următor spune: „Căci întâi a fost întocmit Adam,
şi apoi Eva” (1 Timotei 2:13), ceea ce înseamnă că priveşte
contextul matrimonial.

Acum, când Biblia spune că o soţie nu trebuie să‑l
înveţe pe soţul ei, traducerea exactă înseamnă „a‑l instrui”
sau „a‑i dicta ce are de făcut” soţului ei. Nu înseamnă că ea
nu îi poate explica nimic soţului sau că nu îl poate călăuzi
în cunoaşterea anumitor lucruri. Apoi să nu uităm că trăim
zilele din urmă despre care a scris profetul Ioel „După
aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fii şi fiicele
voastre vor prooroci...” (Ioel 2:28).
A prooroci înseamnă a rosti cuvinte de putere,
cuvinte care vin din Împărăţia lui Dumnezeu. Bineînţeles
că nu vor rosti aceste cuvinte doar pentru ei înşişi; le vor
rosti şi pentru cei neînvăţaţi. Aceasta înseamnă că îi vor
învăţa Cuvântul lui Dumnezeu. Aşadar, vedem că nu este
nici o diferenţă dacă eşti bărbat sau femeie; mergi înainte
şi predică Evanghelia peste tot. Vesteşte Cuvântul lui
Dumnezeu cu putere, şi nu lăsa pe nimeni să te oprească
din neştiinţă. Cele patru fiice ale evanghelistului Filip
profeţeau: „A doua zi am plecat şi am ajuns la Cezarea.
Am intrat în casa lui Filip evanghelistul, care era unul din
cei şapte, şi am găzduit la el. El avea patru fete fecioare
care proroceau” (Faptele apostolilor 21:8‑9).

PROCLAMAŢIE

Ştiu cine sunt! Eu sunt sămânţa lui Avraam şi domnesc în
această viaţă. Sunt nelimitat şi de neoprit pentru că sunt
în Cristos şi umblu zilnic în această conştientizare. Sunt
un moştenitor împreună cu Cristos; prin urmare, toate
lucrurile sunt ale mele.

STUDIU SUPLIMENTAR
Galateni 3:26‑29; Galateni 6:15

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
2 Corinteni 8:18‑24 & Isaia 13
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DUMINICĂ

CUVÂNTUL LUI
DUMNEZEU ÎN TINE

...cuvintele pe care vi le‑am
spus Eu sunt duh şi viaţă
(Ioan 6:63).

A

i auzit vreodată expresia: „Eşti ceea ce
mănânci?” Este adevărată, pentru că ceea ce
mănânci intră în trupul tău. Orice intră în trupul tău şi nu
devine una cu el este eliminat. Doar ceea ce devine una
cu trupul tău rămâne în tine.
Atunci când primeşti Cuvântul lui Dumnezeu în
mintea ta, prin digerare (meditare) acesta pătrunde
în duhul tău. Dar şi invers, revelaţia Cuvântului lui
Dumnezeu din duhul tău poate fi redirijată în mintea ta,
apoi din minte trece în trupul tău şi începe să opereze în
el. Devine una cu carnea ta şi deveniţi o singură entitate
inseparabilă. Acest lucru este important, deoarece
Cuvântul lui Dumnezeu încapsulează viaţa lui Dumnezeu.
Să ne aducem aminte de pilda semănătorului care
a ieşit să semene. Isus a spus: „Sămânţa este Cuvântul lui
Dumnezeu” (Luca 8:11). Ce este o sămânţă? O sămânţă
este principiul de perpetuare a vieţii oricărei vietăţi.
Prin urmare, Cuvântul lui Dumnezeu este principiul de
transmitere a vieţii lui Dumnezeu; Cuvântul este sămânţa
lui Dumnezeu. Atunci când îngerul i‑a vorbit Mariei şi ea
a crezut, ea a primit Cuvântul lui Dumnezeu de la înger,
iar Cuvântul a devenit Isus, prin puterea Duhului Sfânt.

Cuvântul lui Dumnezeu produce în tine ceea
ce spune. Ce înseamnă acest lucru? Biblia spune: „La
început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi
Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1). Cuvântul a devenit
trup şi a locuit printre noi. Isus Cristos era Cuvântul
viu al lui Dumnezeu, Cuvântul Său întrupat. Acum
noi avem Cuvântul scris. Atunci când meditezi asupra
Cuvântului scris, el pătrunde în tine şi trăieşte în tine
ca Dumnezeu. Aleluia! Acesta este motivul pentru care
noi suntem indestructibili. Trăim şi rămânem veşnic
datorită Cuvântului lui Dumnezeu din noi, care trăieşte
şi rămâne veşnic (1 Petru 1:23).

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care este
la el acasă în mine. Cuvântul Tău produce în mine ceea ce
vorbeşte; prin urmare, eu trăiesc o viaţă de victorie, de
succes, de bunăstare şi de sănătate divină întotdeauna.
Cuvântul Tău este credincios şi adevărat, iar eu mă dedic
cu totul studierii lui, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 3:16; Ioan 15:7; Iosua 1:8

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
2 Corinteni 9:1‑10 & Isaia 14
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LUNI

SUNTEM MAI MULT DECÂT NIȘTE
OAMENI OBIȘNUIŢI
„La vederea celor făcute de Pavel,
noroadele şi‑au ridicat glasul şi au
zis în limba licaoneană: «Zeii s‑au
pogorât la noi în chip omenesc!»”
(Faptele apostolilor 14:11).

B

iblia ne relatează cum Pavel a vindecat un om
olog din naştere în Listra. Atunci când mulţimea a
văzut aceasta, a fost uimită şi îi numea pe Pavel şi pe Barnaba
zei. Erau pe cale să li se închine când Pavel şi Barnaba s‑au
grăbit să‑i oprească, spunând: „Oamenilor, de ce faceţi
aceste lucruri? Şi noi suntem oameni de aceeaşi natură ca
şi voi! Noi vă vestim Evanghelia ca să vă întoarceţi de la
aceste lucruri nefolositoare la Dumnezeul cel Viu, Care a
făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele” (Faptele
apostolilor 14:15, versiunea NTR).
În acel moment al vieţii lor, apostolii credeau că sunt
nişte oameni obişnuiţi; aceasta spuneau şi aceasta gândeau.
Ei au spus: „Şi noi suntem oameni de aceeaşi natură ca şi
voi!” Smerenia lor era corectă, dar răspunsul era greşit. Ei
ar fi trebuit să spună: „Nu vă închinaţi nouă. Acesta este
mesajul pe care vi‑l aducem, ca şi voi să aveţi potenţialul de
a deveni fii de Dumnezeu dacă credeţi în Isus.”
Oamenii aceia descoperiseră cine erau cu adevărat
Pavel şi Barnaba. Ei descoperiseră că nu erau nişte oameni
obişnuiţi; erau de natură divină deşi aveau trup uman; şi
aveau dreptate. Biblia spune: „Eu am zis: «Sunteţi dumnezei,
toţi sunteţi fii ai Celui Prea Înalt»” (Psalmul 82:6). Cu toate

acestea, auzi creştini spunând: „Suntem doar nişte oameni
obişnuiţi.” Ei cred că dacă vorbesc aşa atunci vor deveni mai
smeriţi. Nu! Aceasta arată doar faptul că nu cunosc Cuvântul
lui Dumnezeu sau că îl ignoră.
Am fost oameni obişnuiţi doar până când am fost
născuţi din nou. Acum am devenit casa lui Dumnezeu.
Fiecare dintre noi este reşedinţa Duhului Sfânt. Duhul Sfânt,
creatorul întregului Univers trăieşte în tine. Trupul tău este
templul Său viu. Aceasta este o realitate şi trebuie să devii
conştient de ea. Trebuie să gândeşti astfel.
Până când nu devii conştient de acest adevăr şi de
puterea din spatele lui, el nu va funcţiona pentru tine. Să
nu mai spui niciodată: „Sunt doar un om obişnuit.” Când
ai crezut în Isus Cristos, ai devenit un om cu natura lui
Dumnezeu, un asociat al Dumnezeirii (2 Petru 1:4). Ai fost
născut literalmente din Dumnezeu. Eşti de fapt o fiinţă
supranaturală. Dumnezeu te‑a făcut exact ca pe Sine însuşi:
„Cum este El aşa suntem şi noi în lumea aceasta” (1 Ioan
4:17). Tu ai acum viaţa şi natura lui Dumnezeu.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai ajutat să descopăr
cine sunt cu adevărat şi comoara nepreţuită pe care ai
depozitat‑o în duhul meu prin cunoaşterea Evangheliei
slavei lui Isus Cristos. Recunosc şi umblu în lumina
moştenirii mele divine, a originii şi a slavei mele în Cristos,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Ioan 10:34‑36; Faptele apostolilor 28:3‑6; Psalmul 82:6

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
2 Corinteni 9:11‑15 & Isaia 15‑16
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MARŢI

TOTUL ESTE
DESPRE DOMNUL

„Veţi fi urâţi de toţi din pricina
Numelui Meu; dar cine va răbda
până la sfârşit va fi mântuit”
(Matei 10:22).

Când studiezi relatarea din Matei 17:24‑27,
descoperi că atunci când perceptorii evrei care au
venit să‑l şicaneze pe Petru în legătură cu taxele, nu
l‑au întrebat, de fapt, despre taxele sale. Ci au spus:
„Învăţătorul vostru nu plăteşte darea?” (Matei 17:24).
Ei l‑au trecut cu vederea pe Petru şi s‑au concentrat
asupra Domnului.
Întotdeauna a fost aşa: totul este despre Domnul.
Lumea ne urăşte nu din cauza a cine suntem noi, ci din
cauza Celui pe care Îl reprezentăm – Isus Cristos. Ei te vor
urî pentru credinţa ta în El. Oricât ai fi de bun, de săritor,
de amabil, oricât de mult succes ai avea, nu va conta
înaintea lor, pentru că tu eşti asociat cu Isus Cristos.
Ura pe care o are Satan pentru Isus se numeşte
duhul lumii. Lumea Îl urăşte pe Isus. Există oameni care
nici măcar nu‑L cunosc îndeajuns pe Isus, şi cu toate
acestea, Îl urăsc; te‑ai întrebat vreodată de ce? Cum pot
urî pe cineva pe care nici măcar nu‑L cunosc? Din cauza
duhului lumii. Acest duh a înrobit mulţi oameni din lume,
determinându‑i să se gândească la Domnul cu ură.
Ei vor religie; vor să se roage, vor să creadă în
ceva, dar atunci când le spui despre Isus, Îl resping cu

vehemenţă. Un om numit Simeon a spus cândva că Isus
va fi „... un semn care va stârni împotrivire” (Luca 2:34).
Există acum oameni care pretind că, atunci când
spunem că Isus este singura Cale, avem un „discurs al
urii.” Ei etichetează multe dintre lucrurile pe care le
spunem ca „discursuri ale urii,” punând astfel bazele unei
persecuţii masive a creştinilor în zilele din urmă.
Isus a spus în Matei 10:25: „... Dacă pe Stăpânul
casei L‑au numit Beelzebul, cu cât mai mult îi vor numi
aşa pe cei din casa lui?” Atunci când eşti persecutat, ţine
minte întotdeauna că ai fost trimis, nu în numele tău, ci în
Numele lui Isus. De aceea, Domnul însuşi este protecţia
ta şi răsplata ta.

PROCLAMAŢIE

Eu sunt ambasadorul lui Cristos, vestitorul puterii Sale
mântuitoare. Sunt statornic, neînfricat, mereu plin de râvnă
pentru lucrarea Domnului, indiferent de suferinţa sau de
persecuţia din această lume. În El eu triumf în mod glorios
întotdeauna, proclamând cu îndrăzneală neprihănirea
şi binecuvântarea lui Cristos, precum şi puterea Sa
mântuitoare până la marginile pământului. Amin!

STUDIU SUPLIMENTAR

Ioan 15:18‑21; Luca 2:34; Matei 10:24‑25

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
2 Corinteni 10:1‑7 & Isaia 17

Provocarea din cloud Read & Earn vine cu o
oportunitate incitantă de a câştiga în timp ce citeşti
Rapsodia Realităţilor din aplicaţia de mobil şi îi înscrii şi pe
alţii să facă acelaşi lucru.
Ce înseamnă „citeşte şi câştigă”?
Pe măsură ce citeşti Rapsodia Realităţilor în
fiecare zi, câştigi puncte. O parte din acele puncte se
valorifică automat pentru a sponsoriza tipărirea şi
distribuirea de Rapsodii din partea ta. Cealaltă parte este
folosită pentru ca tu să beneficiezi de reduceri şi de oferte
speciale la achiziţionarea de cărţi electronice din librăria
Rhapsody Bookstore, la procurarea de bilete la film de la
casa de producţie Angel Wave Production şi la obţinerea
de tichete avantajoase pentru anumite linii aeriene,
hoteluri ş.a.!
Acceptă chiar acum provocarea astfel:
• Înregistrează‑te
• Înscrie‑te şi citeşte Rapsodia zilnic
• Înscrie‑i şi pe alţii să citească Rapsodia în fiecare zi
Începe astăzi şi creşte‑ţi nivelul de sponsorizare
a Rapsodiei Realităţilor acumulând puncte Read & Earn!
Pentru înregistrare, accesează site‑ul de internet
readandearn.reachoutworld.org

N O T E

NOTE
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MIERCURI

PATRU NUME ALE LUI ISUS

Căci un Copil ni s‑a născut, un Fiu ni s‑a
dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl
vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu
tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii”
(Isaia 9:6‑7).
ersetul nostru tematic este o revelaţie majoră
primită de la Dumnezeu de profetul Isaia. El i‑a spus
despre un Copil care urma să se nască şi a menţionat anumite
nume pe care acest Copil le va purta. Primul este „Minunat
Sfetnic.”
În textul ebraic original, numele „Minunat Sfetnic”
înseamnă „Strateg extraordinar” şi ne revelează imediat
lucrarea Duhului Sfânt: „Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi El vă va
da un alt Mângâietor (Sfătuitor, Ajutor, Mijlocitor, Avocat,
Susţinător şi Însoţitor), ca El să poată rămâne cu voi în veac”
(Ioan 14:16, versiunea Amplificată).
În planul profetic al lui Dumnezeu, Copilul urma să
Se nască, să crească până la vârsta unui Fiu matur şi apoi să
moară. Apoi, după moartea, îngroparea şi învierea Lui, El avea
să ne slujească pe tot parcursul Epocii Bisericii prin Duhul Sfânt,
„Minunatul Sfetnic,” care este un ghid strategic care ne ajută să
învingem în viaţă.
La sfârşitul Epocii Bisericii, Domnul Isus va veni să
elibereze Israelul ca „Dumnezeu tare”: „... arătarea slavei
marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Cristos” (Tit 2:13).
În timpul Armaghedonului, Israel va fi câmpul de bătălie. Evreii
vor trece printr‑un mare necaz, şi mulţi dintre ei vor fugi de
frica Anticristului. Isus însă va veni din cer cu o mare armată de

V

sfinţi şi va salva Israelul. El va acţiona împotriva Anticristului şi a
tuturor duşmanilor lui Dumnezeu.
Apoi Israel Îl va experimenta şi va Îl cunoaşte pe
„Părintele veşniciilor.” Chiar dacă L‑au respins timp de 2000
de ani şi nu au crezut în El, ei vor realiza dintr‑o dată că El
este Cel care i‑a scăpat de Anticrist şi vor veni la El plângând:
„Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după
fărădelegile noastre... cum se îndură un tată de copiii lui, aşa
Se îndură Domnul de cei ce se tem de El” (Psalmul 103:10‑13).
În final, El este numit „Domn al Păcii.” După ce va izbăvi
Israelul şi Îşi va deschide braţele ca să‑i primească, El Îşi va
întemeia Împărăţia de 1000 de ani. Vor fi 1000 de ani de pace,
iar noi vom domni împreună cu El peste naţiunile pământului
(Apocalipsa 20:4‑6).
Vă spun că aceste zile nu sunt foarte departe. Prima
ipostază, în care Cristos este revelat Bisericii prin Duhul Sfânt se
desfăşoară de aproape 2000 de ani şi va ajunge foarte curând
la punctul culminant. Răpirea nu este foarte departe. Aşadar,
trăieşte‑ţi viaţa pregătindu‑te pentru întoarcerea iminentă a
Domnului.

PROCLAMAŢIE

O generaţie va lăuda lucrările Tale alteia, iar ei vor vesti
faptele Tale măreţe, Dumnezeule mare! Tu Îţi împlineşti
toate planurile în conformitate cu scopul voii Tale. Cât de
mare este înţelepciunea Ta! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Isaia 9:6‑7; Evrei 9:28; Apocalipsa 20:4‑6

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
2 Corinteni 10:8‑18 & Isaia 18:1‑7
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JOI

RASA ALEASĂ
Să nu fiţi pricină de păcătuire nici
pentru iudei, nici pentru greci,
nici pentru Biserica lui Dumnezeu
(1 Corinteni 10:32).

Î

nainte de venirea lui Isus, Dumnezeu recunoştea
doar două rase pe pământ: rasa evreiască şi
rasa neamurilor. Rasa iudaică era rezultatul alegerii şi al
promisiunii făcute de Dumnezeu lui Avraam şi seminţei
sale. Oricine care nu era evreu făcea parte dintre
neamuri, indiferent de locul geografic din care provenea.
Atunci când a venit Cristos, El a spus în Matei 16:18: „...
Eu voi zidi Biserica Mea şi porţile Locuinţei morţilor nu
o vor birui.”
În Efeseni 1:22‑23, El ne spune ce este Biserica:
„El I‑a pus totul sub picioare, şi L‑a dat căpetenie
peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui,
plinătatea Celui ce împlineşte totul în toţi.” Biserica
este Trupul Său. În Efeseni 5:30 ne spune ce cuprinde
Trupul: „Pentru că noi suntem mădulare ale trupului
Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.” Aşadar,
Isus a spus că El Îşi va zidi Biserica – Trupul Său, iar noi
suntem membrele acelui Trup. Aleluia! 1 Corinteni
12:27 spune: „Voi sunteţi trupul lui Cristos, şi fiecare în
parte, mădularele Lui.”
Rasa Bisericii este formată din cei născuţi din
nou dintre evrei şi dintre neamuri. „Căci El este pacea
noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul

de la mijloc care‑i despărţea” (Efeseni 2:14). În Isus
Cristos nu mai este nici iudeu, nici grec: „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” (Galateni 3:27‑28).
Tu ţi‑ai pierdut identitatea de om dintre
Neamuri atunci când ai fost născut din nou, la fel cum
Pavel şi‑a pierdut identitatea de evreu atunci când a
fost născut din nou. „Căci dacă este cineva în Cristos,
este o făptură (sau: zidire) nouă. Cele vechi s‑au dus:
iată că toate lucrurile s‑au făcut noi” (2 Corinteni 5:17).
Acum faci parte din rasa Bisericii şi, pentru Dumnezeu,
aceasta este rasa (seminţia) aleasă: „Voi însă sunteţi
o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam
sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l‑a câştigat ca
să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui
ce v‑a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1
Petru 2:9).

PROCLAMAŢIE

Mă port cu demnitate, cunoscând marea mea valoare în
Isus Cristos. Sunt ales, regal şi neobişnuit! Am fost aşezat
împreună cu Cristos, mai presus de toate stăpânirile,
de toate puterile, de toate domniile şi de orice nume
care se poate numi, nu numai în această lume, ci şi
în ceea care va veni! Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Galateni 6:15; 1 Petru 2:9

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
2 Corinteni 11:1‑9 & Isaia 19

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
„Eliberare supranaturală”
În februarie 2022, şeful meu mi‑a cerut să‑l însoţesc în casa unui
prieten. Când am ajuns acolo, mi‑a spus să aştept în camera de zi.
În timp ce şedeau, mi‑am scos Rapsodia Realităţilor şi am început
să studiez. După aceea, am citit cu voce tare proclamaţia din acea zi
şi am petrecut ceva timp vorbind în alte limbi. Dintr‑o dată, cineva a
ieşit şi a încuiat uşa. Atunci mi‑am dat seama că sunt într‑o situaţie
proastă. Am continuat să citesc cu voce tare proclamaţia pentru
acea zi şi apoi un om care părea să fie vraciul lor, a stat în faţa
mea pentru o vreme şi a ordonat să fiu dat afară din casă. Vreau
să‑I mulţumesc lui Dumnezeu că mi‑a salvat viaţa prin Rapsodia
realităţilor.
‑N. B; Nigeria
„Canale de binecuvântări financiare prin parteneriat”
De când am devenit partener al Rapsodiei Realităţilor, finanţele
mele au crescut şi iar au crescut în salturi, de la un nivel la altul. Nu
am dus lipsă nici măcar o zi de atunci, iar Dumnezeu mi‑a deschis
mereu canale de binecuvântări financiare, chiar şi fără să cer
aceasta. Parteneriatul meu mi‑a dat, de asemenea, un sentiment
de includere în planul lui Dumnezeu pentru vremurile din urmă!
‑D. J; Burkina Faso
„Vindecare divină cu ajutorul Rapsodiei Realităţilor”
Am fost diagnosticată cu fibrom uterin şi am fost programată
pentru histerectomie în acelaşi an. La scurt timp după aceea,
am primit o Rapsodie a Realităţilor de la o prietenă şi credinţa
mea a început să crească pe măsură ce am studiat‑o. Am
amânat politicos operaţia pentru că am crezut că Dumnezeu
mă va vindeca. Acum sunt complet vindecată. Îi mulţumesc
lui Dumnezeu pentru acest minunat devoţional şi mă rog
ca mai mulţi oameni să vină în contact cu mesajul acesta,
pentru ca şi credinţa lor în Isus Cristos să poată fi întărită.
‑M. D; Africa de Sud
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