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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.  

Parcurgeţi Biblia cu ajutorul planului de citire a Bibliei 
într‑un an sau în doi ani.

De asemenea, puteţi împărţi fiecare fragment zilnic, 
astfel încât o parte să fie citită dimineaţa şi restul seara. 

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!

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 2010 limbi, iar 

numărul acestora este în continuă creştere. Ediţia 
2020 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. 
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     – Pastor Chris Oyakhilome
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Din versetul temati c, este clar faptul că diavolul 
le‑a orbit ochii celor care nu au crezut 

Evanghelia. Dar Satan şi toţi demonii lui trebuie să ţi 
se supună ţie, în Numele lui Isus; fără excepţii. Avem 
autoritate totală asupra lor (Luca 10:19). Totuşi, unii 
oameni ne‑au întrebat: „Bine, dar atunci ce înţeles are 
răspunsul pe care Isus li l‑a dat ucenicilor când aceşti a 
L‑au întrebat de ce ei nu au putut scoate un anumit 
demon?” Isus le‑a spus atunci: „Dar acest soi de draci 
nu iese afară decât cu rugăciune şi post” (Matei 17:21). 
Mai întâi, observă că Isus nu a spus că ei nu puteau să 
alunge demonul. În plus, aceasta s‑a întâmplat înainte 
de moartea răscumpărătoare a lui Isus şi de învierea Lui. 
Prin lucrarea Sa isprăvită, El a dezbrăcat toate domniile şi 
stăpânirile de puterea lor, iar acum nu mai este nevoie să 
te rogi şi să posteşti  pentru a alunga un demon. El ne‑a 
dat nouă autoritate şi ne‑a trimis în Numele Lui (Coloseni 
2:15; Matei 28:18‑19).

Atunci când ai un prieten sau un apropiat şi discerni 
că cel rău îl ţine în robie şi îl împiedică să primească 

ROAGĂ-TE PENTRU                   
SUFLETELE PIERDUTE

MIERCURI

Şi, dacă Evanghelia noastră este 
acoperită, este acoperită pentru cei ce 
sunt pe calea pierzării, a căror minte 
necredincioasă a orbit‑o dumnezeul 

veacului acestuia, ca să nu vadă 
strălucind lumina Evangheliei slavei lui 
Cristos, care este chipul lui Dumnezeu           

(2 Corinteni 4:3‑4).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Chiar acum, mă rog pentru sufletele pierdute din toată 
lumea, ca mesajul mântuirii să le străpungă inimile, pe 
măsură ce primesc şi îmbrăţişează neprihănirea lui Isus în 
Evanghelie, în Numele lui Isus. Amin.

Evanghelia, alungă diavolul. Poţi spune: „Rup puterea 
diavolului de peste mintea şi de peste viaţa lui şi chem 
mântuirea peste el şi declar că acest fapt s‑a şi împlinit, 
în Numele lui Isus! Declar că el vine la Domnul! Eliberez 
îngeri care să‑l călăuzească pe drumul spre mântuire; şi 
aşa va fi, în Numele Domnului Isus!”

Totuşi, după ce faci aceste declaraţii, continuă 
să mijloceşti, deoarece mai există şi factorul voinţei 
personale a omului respectiv de a‑L sluji pe Dumnezeu. 
Chiar şi după ce influenţa diavolului este frântă, este 
datoria persoanei în cauză să decidă să Îl slujească 
pe Dumnezeu. Partea care priveşte voinţa individuală 
a altcuiva necesită mijlocire continuă. Dacă vrei să 
influenţezi voinţa omului, nu o poţi face doar înălţând 
rugăciunea de credinţă; trebuie să recurgi la rugăciunea 
de mijlocire.

Romani 5:12‑21 & Psalmul 104

Luca 9:1‑17 & Iosua 10‑12

1 Timotei 2:1‑4; Ezechiel 22:30



Până să vină Isus, oamenii nu aveau informaţii 
exacte despre demoni, despre duhurile rele. 

Multe lucruri pe care ei le considerau obişnuite, le‑au 
fost descoperite de Isus ca fi ind spirituale. 

De exemplu, El ne‑a făcut conşti enţi de faptul că 
multe afecţiuni şi boli au în spatele lor demoni. Atunci 
când au adus pe cineva surd şi mut la Isus, Biblia spune 
că El a scos duhul rău din acel om. Şi pe loc, urechile 
omului s‑au deschis şi el a început să audă, iar limba 
mută i s‑a dezlegat. În Luca 11:14 Biblia spune: „Isus a 
scos dintr‑un bolnav un drac care era mut. După ce a 
ieşit dracul, mutul a grăit, şi noroadele s‑au mirat.”

Pasajul biblic din Marcu 1:32‑34 arată acelaşi 
adevăr: „Seara, după asfi nţitul soarelui, i‑au adus la 
El pe toţi bolnavii şi îndrăciţii. Şi toată cetatea era 
adunată la uşă. El i‑a vindecat pe mulţi care păti meau 
de felurite boli; de asemenea, a scos mulţi draci şi nu 
îi lăsa pe draci să vorbească, pentru că‑L cunoşteau.” 
Sunt mulţi astăzi care ignoră acti vităţile demonice. Dar 
realitatea este că există duhuri rele care conduc viaţa 
unor oameni. Uneori, vei vedea pe cineva care are un 
temperament violent şi de nestăpânit. Cei din jur spun 
că şi tatăl lui a fost la fel, iar el crede că este ceva normal, 

AUTORITATE PESTE                       
DEMONI

2 JOI

Iată semnele care vor însoţi pe cei 
ce vor crede: în Numele Meu vor 

scoate draci; vor vorbi în limbi noi                                
(Marcu 16:17).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îţi mulţumesc, binecuvântatule Tată, pentru că în Cristos 
mi‑ai dat autoritate asupra demonilor şi a puterilor 
întunericului. Chiar acum, umblu în lumina acestei 
autorităţi şi le interzic diavolului şi demonilor lui să 
interfereze cu orice are legătură cu mine. Chiar astăzi 
opresc orice activitate demonică în familia mea şi la locul 
meu de muncă, în Numele lui Isus. Amin.

dar nu este. Sunt anumite duhuri rele care declanşează 
acele lucruri.

Biblia vorbeşte despre duhurile necurate, care 
fac oamenii necuraţi şi fac lucruri rele în viaţa făpturilor 
umane. Unele duhuri rele sunt responsabile pentru 
frustrările experimentate de unii oameni în viaţa lor. 
Vei întâlni oameni de succes din diferite domenii, care 
deodată au eşuat. Au pierdut totul, fără să ştie că au 
fost invadaţi de duhuri rele.

Dar mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu! În 
Cristos, tu ai autoritate asupra demonilor pentru a‑i 
alunga din tot ceea ce are legătură cu tine. Nu ai nevoie 
de un pastor care să te ajute să alungi demonii. Isus a 
spus că oricine crede în El va alunga draci în Numele Lui 
(Marcu 16:17); acesta este un semn al naturii noastre 
divine, la care El ne‑a făcut părtaşi (2 Petru 1:4). Aşadar, 
dacă în jurul tău au avut loc situaţii sau evenimente 
neplăcute şi ai detectat prin discernământ spiritual că 
Satan le‑a provocat, alungă‑l!

Romani 6:1‑11 & Psalmul 105

Luca 9:18‑36 & Iosua 13‑15

Matei 10:8; Marcu 1:33‑34; Faptele apostolilor 8:6‑7



Există o legătură strânsă între obiceiurile rele şi 
infl uenţele demonice; şi la drept vorbind, de 

cele mai multe ori acestea se întrepătrund, decurg unele 
din celelalte. Fiinţa umană este un duh, iar dacă are un 
obicei, acesta este un obicei spiritual. Obiceiurile se 
formează prin repetarea acţiunilor. Există obiceiuri bune 
şi obiceiuri rele. Dacă întreprinzi acţiuni bune, ele se vor 
concreti za în obiceiuri bune; dacă desfăşori acţiuni rele, 
vei avea drept rezultat obiceiuri rele.

Deseori, Satan profi tă de obiceiurile rele pentru a 
manipula oamenii. Totuşi, el nu îşi poate impune voinţa 
asupra nimănui. Depinde de om dacă cedează ispitei şi 
i se supune diavolului, sau dacă i se împotriveşte. Dacă 
omul i se supune celui rău, diavolul se va folosi de el. 
Mulţi oameni cedează în faţa celui rău fără a realiza 
ceea ce fac. Prin urmare, umblarea în Duhul Sfânt şi 
cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu sunt vitale pentru 
o viaţă creşti nă victorioasă.

În versetul temati c, Isus a spus: „Acum voi sunteţi 
curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l‑am spus.” 
Prin urmare, Cuvântul lui Dumnezeu are şi funcţie de 
dezinfectant; te purifi că. Dacă iei Cuvântul lui Dumnezeu 
şi meditezi asupra lui, te va curăţi de tot ce este nesănătos 
sau necurat. Va eradica întunericul din viaţa ta.

TE POŢI ELIBERA SINGUR
3 VINERI

Acum voi sunteţi curaţi, din pricina 
Cuvântului pe care vi l‑am spus                  

(Ioan 15:3).
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Umblu în desăvârşire şi în excelenţă! Realizez faptele 
neprihănirii şi aduc roadele neprihănirii, pentru că trăiesc 
în Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Său prevalează în 
viaţa mea şi îmi purifică pe deplin duhul, sufletul şi trupul. 
Sunt sensibil la călăuzirea Duhului Sfânt în viaţa mea, care 
mă abilitează să umblu în voia absolută şi în gloria lui 
Dumnezeu. Amin.

Odată îi slujeam unei doamne, mustrând şi alungând 
demonul de la ea, iar în spatele meu era un tânăr, printre 
spectatori. Atunci când am terminat, el mi‑a atras cumva 
atenţia şi a zis: „Pastore, am avut şi eu mai demult aceeaşi 
problemă ca doamna căreia tocmai i‑ai slujit. Aceleaşi 
duhuri mă chinuiau şi pe mine.” Eu am întrebat: „Şi ce 
s‑a întâmplat?” El a răspuns: „Prin meditarea asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu, toate au plecat de la mine.” 
Aceasta este puterea Cuvântului lui Dumnezeu!

Nu ai nevoie să ţii servicii de eliberare pentru a alunga 
demonii care îi hărţuiesc pe creştini; învaţă‑i Cuvântul 
lui Dumnezeu. Creştinul este superior diavolului; el este 
aşezat împreună cu Cristos în locurile cereşti (Efeseni 2:6), 
deasupra oricăror domnii şi stăpâniri (Efeseni 1:21). Aşadar, 
dacă ai fost ţinta unor atacuri sau influenţe demonice, 
tot ce trebuie să faci este să meditezi în mod deliberat la 
Cuvântul lui Dumnezeu şi te vei elibera singur. Poţi spune: 
„În Numele lui Isus Cristos, rup influenţa diavolului şi a 
duhurilor rele de peste viaţa mea şi de peste acţiunile mele 
şi refuz să cedez imboldurilor lor de acum înainte.”

Romani 6:12‑23 & Psalmul 106

Luca 9:37‑62 & Iosua 16‑19

Ioan 8:32; Galateni 5:1; Psalmul 119:9



Uneori, oamenii trec prin anumite probleme pe 
care nu ar trebui să le aibă în viaţa lor şi pentru 

care nu au niciun răspuns. De exemplu, creşti n fi ind, s‑ar 
putea să te confrunţi cu un anumit ti p de durere sau 
de disconfort care nu cedează. Poate că te‑ai rugat, ai 
mustrat durerea, ba chiar l‑ai mustrat şi pe cel rău, dar 
încă nu vezi vreun rezultat notabil. În acest caz, caută 
răspunsul în duhul tău.

În calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi nu suntem 
în necunoşti nţă cu privire la nimic. Tu poţi şti  orice, dacă 
faci ceea ce spune Scriptura. Vorbeşte în alte limbi şi 
primeşte răspunsuri din duhul tău, din omul dinăuntru. 
Nu va trece mult şi misterul legat de situaţia ta îţi va fi  
clarifi cat. Isus a spus: „... cine Mă urmează pe Mine nu 
va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 
8:12). Nu trebuie să umbli în întuneric în ceea ce priveşte 
fi nanţele tale, sănătatea ta, cariera ta, afacerea ta, slujirea 
ta, sau oricare alt domeniu al vieţii tale.

Lumina lui Dumnezeu se afl ă în duhul tău. Biblia 
spune: „Duhul omului este o lampă a Domnului, 
cercetând toate cămările sufl etului” (Proverbe 20:27, 
versiunea GBV). Aşa că, dacă eşti  preocupat cu privire la 

ÎNFLĂCĂREAZĂ-ŢI DUHUL PENTRU 
A PRIMI RĂSPUNSURI

4 SÂMBĂTĂ

În adevăr, cine vorbeşte în altă 
limbă nu le vorbeşte oamenilor, 
ci lui Dumnezeu; căci nimeni nu‑l 

înţelege şi, cu duhul, el spune taine                                                            
(1 Corinteni 14:2).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru călăuzirea Duhului Tău. 
Pe măsură ce vorbesc în alte limbi, ochii minţii mele sunt 
inundaţi cu lumină. Nu umblu în întuneric, pentru că am 
lumina vieţii în duhul meu. Cu fiecare provocare pe care o 
înfrunt, lumina şi înţelepciunea Ta se manifestă în mine, 
arătându‑mi cu precizie ce să fac, cum să fac şi când să fac, 
în Numele lui Isus. Amin.

sănătatea ta sau la orice altceva, vorbeşte în alte limbi. 
Nu alerga imediat la doctori sau în alte locuri pentru a 
găsi ajutor. Mai întâi consultă‑te cu Duhul Sfânt; vei fi 
uimit de rapiditatea cu care lumina şi înţelepciunea Lui 
vor izvorî dinăuntrul tău pentru a‑ţi arăta cu precizie ceea 
ce trebuie să faci. El vrea să te ajute să înţelegi anumite 
lucruri despre tine şi despre viaţa ta. El îţi va arăta viitorul 
şi te va călăuzi pentru a face paşii adecvaţi planului Lui 
pentru viaţa ta. Aleluia!

 

Romani 7:1‑11 & Psalmul 107

Luca 10:1‑24 & Iosua 20‑22

Romani 8:26‑27; Iuda 1:20; 1 Corinteni 2:11‑12



Cuvintele sunt importante. De fapt, cuvintele 
sunt totul. De fi ecare dată când vorbeşti , 

îţi creionezi viaţa şi viitorul; îţi stabileşti  parcursul. 
Tu eşti  produsul cuvintelor tale. Prin urmare, este 
responsabilitatea ta să‑ţi croieşti  un viitor măreţ şi 
luminos prin cuvintele tale. Nu promova în vorbele tale 
problemele şi difi cultăţile cu care te confrunţi; declară‑ţi 
victoria. Rosteşte cuvintele adecvate.

Poate că ai citi t povestea moti vatoare a sunamitei 
din 2 Împăraţi 4:8‑36. Chiar dacă fi ul ei murise, ea a 
alergat la profetul Elisei cu o singură declaraţie pe buze: 
„Este bine.” Ea nu a strigat după ajutor şi nu s‑a plâns, ci 
s‑a dus la profetul lui Dumnezeu cu mărturisirea adecvată 
şi a primit o minune. Ea nu a descris situaţia; ci a vorbit 
în învoire cu Dumnezeu. Biblia spune: „Spuneţi‑le celor 
drepţi (neprihăniţi) că de ei va fi  bine...” (Isaia 3:10, 
versiunea NTR). 

Isus a spus în Marcu 11:23 că vei avea ceea ce spui; 
femeia sunamită a zis că era bine şi declaraţia ei a produs 
rezultate. Alege mereu să faci declaraţiile adecvate. 
Meditează la Cuvântul lui Dumnezeu pentru a te ajuta să 

FĂ DECLARAŢII ADECVATE
5 DUMINICĂ

Aduceţi cu voi cuvinte de căinţă şi 
întoarceţi‑vă la Domnul. Spuneţi‑I: 

„Iartă toate nelegiuirile, primeşte‑ne 
cu bunăvoinţă, şi Îţi vom aduce în 
loc de tauri, lauda buzelor noastre                          

(Osea 14:2).



PROCLAMAŢIE
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Vorbesc cu înţelepciune, dar nu cu înţelepciunea limitată 
a lumii acesteia sau a domnitorilor ei, ci cu înţelepciune 
divină. Această înţelepciune se aude în vorbele mele şi 
se vede în acţiunile mele. Şi pe măsură ce afirm Cuvântul 
lui Dumnezeu, acesta prevalează în viaţa mea şi mă 
propulsează în noi niveluri de victorie şi de bunăstare spre 
un viitor măreţ şi strălucitor! Glorie lui Dumnezeu!

îţi formezi modul de gândire corect, adecvat standardului 
Scripturii, deoarece înainte să vorbeşti corect, trebuie 
mai întâi să gândeşti astfel. Cuvântul lui Dumnezeu îţi 
înnoieşte mintea şi produce credinţă în inima ta.

Acesta este motivul pentru care trebuie să ai 
părtăşie consecventă cu Cuvântul lui Dumnezeu. În 
Coloseni 3:16 Biblia spune despre Cuvântul lui Dumnezeu 
că trebuie să locuiască din belşug în tine; lasă‑l să câştige 
stăpânire în tine, căci din prisosul inimii vorbeşte gura 
(Matei 12:34). Şi Cuvântul lui Dumnezeu pe buzele tale 
va prevala şi te va propulsa la niveluri tot mai înalte de 
victorie şi de bunăstare.

Dumnezeu deja ţi‑a pregătit o viaţă triumfătoare; 
rolul tău este să răspunzi afirmând aceleaşi lucruri în 
învoire cu El (Evrei 13:5‑6). Chiar acum, afirmă că ai o 
viaţă extraordinară. Recunoaşte şi declară că eşti plin 
de excelenţă şi de slavă, trăind viaţa de neprihănire, de 
stăpânire şi de glorie în Isus Cristos. Aleluia!

Romani 7:12‑25 & Psalmul 108

Luca 10:25‑42 & Iosua 23‑24

1 Corinteni 2:6‑7; Proverbe 18:21; Marcu 11:23



Unii oameni au crescut în case unde nimeni 
nu i‑a mustrat pentru o greşeală; nici măcar 

părinţii lor. Aceasta explică de ce, după ce şi‑au predat 
inimile Domnului, ei au difi cultăţi în a accepta să fi e 
corectaţi în casa Domnului. Dar o asemenea ati tudine nu 
este bună pentru un creşti n. Citeşte versetul temati c din 
nou; Cuvântul lui Dumnezeu este de folos ca să înveţe, să 
mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.

Trebuie să înveţi să accepţi corectarea în casa Domnului, 
deoarece aceasta este una dintre căile prin care Duhul Sfânt, 
prin Cuvântul lui Dumnezeu, te ajută să îţi dezvolţi un caracter 
bun. Prin urmare, fi i smerit şi acordă‑le atenţie liderilor în ti mp 
ce te învaţă din Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt anumite lucruri 
pe care oamenii le învaţă în viaţa lor obişnuită înainte de a veni 
la Cristos, lucruri care nu sunt în concordanţă cu natura cristi că. 
Acele lucruri nu sunt date deoparte deodată, prin mântuire. 
Acesta este moti vul pentru care este nevoie de înnoirea minţii, 
prin meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, în 
Efeseni 4:31 Biblia spune: „Orice amărăciune, orice iuţeală, 
orice mânie, orice strigare, orice cleveti re şi orice fel de 
răutate să piară din mijlocul vostru.” Acest mesaj a fost scris 
pentru cei care erau deja creşti ni.

ACCEPTĂ MUSTRAREA ȘI 
CORECTAREA

6 LUNI

Toată Scriptura este insufl ată 
de Dumnezeu şi de folos ca să 

înveţe, să mustre, să îndrepte, să 
dea înţelepciune în neprihănire                                                       

(2 Timotei 3:16).
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Tată scump, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care este 
de folos să mă înveţe, să mă mustre, să mă îndrepte şi să‑mi 
dea înţelepciune în neprihănire şi care aduce desăvârşire 
în viaţa mea. Mă supun permanent domniei Cuvântului 
Tău, pentru a mă modela în excelenţă şi în smerenie, în 
Numele lui Isus. Amin.

Este important să te supui Cuvântului lui Dumnezeu 
pentru a‑ţi modela caracterul şi pentru a‑ţi da un nou mod de 
gândire. Refuză să le permiţi simţurilor să te domine sau să te 
controleze. Nu fi plin de mândrie atunci când cineva îţi vorbeşte 
şi încearcă să te îndrepte folosind Cuvântul lui Dumnezeu. 
Acceptarea mustrării şi a îndreptării arată smerenie; îţi 
descoperă măreţia, deoarece oamenii mari cu adevărat sunt 
smeriţi.

Romani 8:1‑11 & Psalmul 109

Luca 11:1‑13 & Judecători 1‑2

2 Timotei 3:16; Evrei 12:6‑11



Fiind născut din nou, ai fost însărcinat să predici 
Evanghelia; să duci mesajul de mântuire al lui 

Cristos în lumea ta şi dincolo de ea. Dar şti ai că mult mai 
mult decât lucrurile pe care le spui atunci când Îl vesteşti  
pe Cristos, contează viaţa ta? Atunci când oamenii te 
văd, care este mărturia lor despre ti ne şi despre relaţia 
ta cu Cristos? Viaţa ta este adevăratul mesaj. Cu alte 
cuvinte, ceea ce predici trebuie să fi e mai întâi evident 
în viaţa ta.

Deseori, se spune: „Practi că ceea ce predici”; dar 
este valabilă şi reciproca: „Predică ceea ce practi ci.” 
Este difi cil să încerci să infl uenţezi pe cineva cu un mesaj 
care nu te‑a infl uenţat mai întâi pe ti ne. Aşadar, întrucât 
ai fost rânduit să duci mesajul vieţii divine, impactul 
acelui mesaj trebuie mai întâi să se refl ecte în calitatea 
personalităţii tale.

Oamenii ar trebui să se uite la ti ne şi să vadă 
rezultatele predicării tale. Aceasta începe cu un ti mp de 
studiu personal, în care digeri Cuvântul lui Dumnezeu 
pentru ti ne însuţi, îl înţelegi şi îl aplici în fi ecare situaţie. 
Supune‑te cu totul Cuvântului lui Dumnezeu, ca acesta 
să îţi poată modela caracterul şi să te ajute să duci o 

VIAŢA TA ESTE                        
ADEVĂRATUL MESAJ

7 MARŢI

Şi toate lucrurile acestea sunt de 
la Dumnezeu, care ne‑a împăcat 

cu El prin Isus Cristos şi ne‑a 
încredinţat slujba împăcării;                                                                         

(2 Corinteni 5:18).
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Viaţa mea este un mesaj; este mesajul vieţii divine, 
al iubirii, al bunătăţii, al neprihănirii şi al sfinţeniei lui 
Dumnezeu, care se exprimă fără rezerve în lumea mea. 
Mă supun cu totul Cuvântului lui Dumnezeu pentru a‑mi 
cultiva viaţa şi caracterul şi pentru a dobândi mentalitatea 
corectă, în Numele lui Isus. Amin.

viaţă de neprihănire. În acel mod, cu siguranţă vei 
aduce roadele neprihănirii.

În 2 Corinteni 3:6, Biblia spune că Dumnezeu „… 
ne‑a şi făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ 
nou, nu al slovei, ci al Duhului...” Cu toate acestea, 
mesajul real pe care îl ai tu este o revelaţie a ceea ce 
este înăuntrul tău.

Nu fi un „predicator profesionist.” Indiferent 
de ceea ce predici sau înveţi, la sfârşitul zilei, cel mai 
important lucru este viaţa pe care o ai cu adevărat în 
tine; acela este adevăratul tău mesaj. Prin urmare, 
investeşte în Cuvântul lui Dumnezeu pentru dezvoltare 
personală. Edifică‑ţi viaţa studiind cu seriozitate 
Cuvântul lui Dumnezeu şi meditând asupra lui.

Romani 8:12‑19 & Psalmii 110‑111

Luca 11:14‑36 & Judecători 3‑4

2 Corinteni 3:6; Matei 5:16
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Unul dintre lucrurile pe care vrei să le vezi în 
viaţa ta este progresul susţinut. Atunci când 

spun: „Merg întotdeauna înainte şi în sus,” nu exagerez 
şi nici nu declar ceva ce vreau să se întâmple; nu! Este 
realitatea vieţii mele, adusă la îndeplinire de puterea 
Cuvântului lui Dumnezeu. Mereu înregistrez progres; 
aceasta este viaţa noastră în Cristos.

Poţi să fi i consecvent în succesul tău la locul 
de muncă, în lucrarea de slujire şi în toate domeniile 
vieţii tale. Pentru creşti n, a prospera doar în anumite 
circumstanţe, nu înseamnă bunăstare. Unii oameni pot 
fi  prosperi în funcţie de condiţiile vremii. Atunci când 
condiţiile economice sunt favorabile, o duc bine, dar 
când se schimbă lucrurile, nivelul lor de bunăstare scade 
drasti c. Aceasta nu este de ajuns.

Studiază viaţa lui Avraam, a lui Isaac şi a lui Iacov; 
ei au prosperat, umblând cu Dumnezeu, indiferent de 
condiţiile economice ale vremii lor. În Geneza 26:12‑14 
Biblia vorbeşte despre Isaac şi despre modul în care a 
prosperat el atât de mult pe ti mp de foamete, astf el încât 
toată ţara îl invidia: „Isaac a făcut semănături în ţara 
aceea şi a strâns rod însuti t în anul acela, căci Domnul 

PROGRES SUSŢINUT
8 MIERCURI

Dar cărarea celor neprihăniţi 
este ca lumina strălucitoare, a 
cărei strălucire merge mereu 
crescând până la miezul zilei                                                              

(Proverbe 4:18).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru realitatea Cuvântului 
Tău în viaţa mea care mă abilitează să înregistrez un 
progres susţinut. Viaţa mea merge doar înainte şi în sus, 
indiferent de derapajele sistemelor economice ale acestei 
lumi. Declar că umblu în victorie absolută şi continuă, în 
Numele lui Isus. Amin.

l‑a binecuvântat. Astfel, omul acesta s‑a îmbogăţit şi a 
mers îmbogăţindu‑se din ce în ce mai mult, până ce a 
ajuns foarte bogat. Avea cirezi de vite şi turme de oi şi 
un mare număr de robi, de aceea filistenii îl pizmuiau” 
(Geneza 26:12‑14).

Aşa ar trebui să stea lucrurile pentru fiecare dintre 
noi, pentru că suntem sămânţa lui Avraam. Tot ce are 
legătură cu Dumnezeu şi cu viaţa pe care ne‑a dat‑o El 
se remarcă prin consecvenţă. Prin urmare, refuză să te 
mulţumeşti cu un succes fluctuant. Declară: „Viaţa mea 
merge doar înainte şi în sus,” iar apoi ţine‑te strâns de 
Cuvântul lui Dumnezeu. Pune în aplicare Cuvântul lui 
Dumnezeu; acesta este secretul pentru o viaţă de succes 
neîntrerupt. 

Biblia ne dezvăluie faptul că meditarea asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu reprezintă garanţia noastră 
pentru progres susţinut. Apostolul Pavel i‑a scris lui 
Timotei: „Cugetă la acestea, ocupă‑te în totul cu ele, 
pentru ca progresul tău să le fie arătat tuturor” (1 
Timotei 4:15, versiunea Fidela). Aleluia!

Romani 8:20‑28 & Psalmii 112‑113

Luca 11:37‑54 & Judecători 5‑6

Iosua 1:8; Geneza 26:12‑14



Dacă studiezi versetul temati c în versiunea 
Amplifi cată, vei observa o diferenţă. Spune: 

„Voi înşivă sunteţi scrisoarea noastră de recomandare 
(acreditarea noastră), scrisă în inimile voastre pentru 
a fi  cunoscută (percepută, recunoscută) şi citi tă de 
toţi oamenii” (2 Corinteni 3:2, versiunea Amplifi cată). 
Observă cuvintele subliniate; în unele versiuni scrie 
„inimile noastre,” pe când în versiunea Amplifi cată scrie 
„inimile voastre.” De ce există o asemenea diferenţă?

Când traducătorii lucrează, nu se concentrează 
întotdeauna la toate criteriile necesare. Ar trebui să aibă 
în vedere principiul, contextul, mesajul şi, bineînţeles, 
limbajul folosit. Depinde de viziunea şi de disponibilitatea 
lor de a cuprinde complexităţile textului în traducere. 
Atunci când în textul pe care îl ai de tradus, dai peste 
idei complexe, ai nevoie ca Duhul Sfânt să te călăuzească 
în traducere. Versetul temati c ati nge o arie complexă 
prin adevărul pe care‑l conţine; este o realitate foarte 
puternică, dar şi amplă: „Voi înşivă sunteţi scrisoarea 
noastră de recomandare (acreditarea noastră), scrisă în 
inimile voastre…” (2 Corinteni 3:2, versiunea Amplifi cată).

În momentul în care ai citi t epistola lui Pavel către 
Corinteni, de exemplu, probabil te‑au entuziasmat 

SUNTEM EPISTOLE VII                           
ALE LUI CRISTOS

9 JOI

Voi sunteţi epistola noastră, 
scrisă în inimile noastre, 

cunoscută şi citi tă de toţi oamenii                                                                
(2 Corinteni 3:2).
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Sunt născut din Dumnezeu; prin urmare, sunt o epistolă vie, 
o scrisoare de la Isus, cunoscută şi citită de toţi. Trăiesc viaţa 
Cuvântului lui Dumnezeu, plin de glorie, de virtute şi de onoare. 
Exprim natura divină, trăind viaţa Împărăţiei lui Dumnezeu, 
o viaţă de victorie, de bunăstare, de pace şi de bucurie acum şi 
întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin.

adevărurile de acolo. Dar aceea este o epistolă scrisă, pe 
când în 2 Corinteni 3:2‑3 Biblia spune că tu eşti o epistolă 
vie, cunoscută şi citită de toţi oamenii; o scrisoare de 
la Isus! Ce minunat! Cine este Isus? El este Cuvântul 
viu; Cuvântul care S‑a întrupat. Prin urmare, faptul că 
eşti epistola lui Cristos înseamnă că eşti Cuvântul lui 
Cristos întrupat, iar Cuvântul lui Cristos este Cuvântul lui 
Dumnezeu.

Aşadar, eşti Cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. 
Unii nu pot înţelege aceasta cu mintea lor religioasă, dar 
este uşor de înţeles, atunci când conştientizezi că în viaţă, 
fiecare specie din creaţia lui Dumnezeu se înmulţeşte 
după soiul ei: câinii dau naştere la câini; oameni dau 
naştere la oameni; Cuvântul lui Dumnezeu dă naştere 
la Cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Petru 1:23 Biblia spune: 
„fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr‑o sămânţă care 
poate putrezi, ci dintr‑una care nu poate putrezi, prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în 
veac.” În calitate de odrasle ale Cuvântului lui Dumnezeu, 
noi suntem epistola (Cuvântul) lui Cristos. Aleluia!

Romani 8:29‑39 & Psalmii 114‑115

Luca 12:1‑21 & Judecători 7‑8

Ioan 1:12‑14; 1 Petru 1:23; 2 Corinteni 3:3



Unii dintre traducătorii Bibliei au considerat că Pavel 
nu ar fi  putut niciodată scrie pe inimile altora, aşa 

că au tradus expresia cu înţelesul „Purtăm aminti rea voastră 
în inimile noastre.” Însă versetul următor contrazice în mod 
expres această interpretare. Spune: „... sunteţi o scrisoare a lui 
Cristos, împărtăşită de noi.” Ce vrea să spună aceasta? Nu este 
sufi cient să ai Cuvântul lui Dumnezeu scris în inima ta. Pe măsură 
ce studiezi acest devoţional, Cuvântul lui Dumnezeu îţi este 
împărtăşit, însă nu primeşti  deodată tot mesajul Evangheliei.

Mai mult, gândeşte‑te că însuşi Pavel, deşi împărtăşea 
Evanghelia şi scria epistole pentru biserici, nu includea în acestea 
întreg adevărul Evangheliei. Lui i s‑a încredinţat împărtăşirea unei 
anumite părţi a Evangheliei în Biserică. Lui Petru i s‑a încredinţat 
împărtăşirea generală a Evangheliei, o expunere în mare, pe 
când lui Pavel i s‑a dat darul de a împărtăşi adevăruri specifi ce, 
detalii profunde şi diferite nuanţe ale mesajului Evangheliei, 
despre modul cum ar trebui să funcţioneze Biserica. El a scris 

TREBUIE SĂ „SCRII”
10 VINERI

Voi înşivă sunteţi scrisoarea noastră 
de recomandare (acreditarea noastră), 

scrisă în inimile voastre pentru a fi  
cunoscută (percepută, recunoscută) şi 

citi tă de toţi oamenii. Voi arătaţi şi faceţi 
evident faptul că sunteţi o scrisoare de 
la Cristos, transmisă de noi, scrisă nu 
cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului 
cel Viu; nu pe nişte table din piatră, ci 
pe nişte table care sunt inimi de carne                                                       

(2 Corinteni 3:2‑3, versiunea Amplifi cată).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care 
a pătruns astăzi în inima mea, aducând transformare 
pozitivă şi promovare, abilitându‑mă să umblu în glorie şi 
să mă înalţ pe aripile Duhului Sfânt, în Numele lui Isus. 
Amin.

despre structura Bisericii şi despre făptura nouă în Cristos; el a 
scris aceste revelaţii în „scrisori” – în epistole către biserici.

Tu ai Cuvântul lui Dumnezeu care ţi‑a fost împărtăşit 
(scrisoarea), pe care l‑ai primit pentru a deveni „epistolă vie a lui 
Cristos,” însă doar acesta s‑ar putea să nu fie îndeajuns pentru 
modul în care Dumnezeu vrea ca tu să trăieşti. Aşadar, ce este 
de făcut? Trebuie să îţi „scrii” propriile adevăruri, inspirate 
din Cuvântul lui Dumnezeu. Citeşte din nou finalul versetului 
tematic: arată rezultatul lucrării Cuvântului lui Dumnezeu pe care 
l‑ai primit. Ţi s‑a împărtăşit Cuvântul credinţei, iar tu ai devenit 
purtător al aceluiaşi Cuvânt divin. Îl crezi, îl rosteşti, însă nu este 
suficient, pentru că nu ai decât ceea ce ţi‑a fost împărtăşit. Acum 
va trebui să „scrii” sau să schiţezi mai departe pentru tine însuţi.

Cuvântul lui Dumnezeu care ţi‑a fost predicat, a fost scris 
pentru tine sau în tine – pe tabla inimii tale. Însă odată ce îl 
parcurgi, aşa cum ai parcurs devoţionalul de astăzi, ce vei scrie 
la rândul tău? Aceea îţi transformă viaţa cu adevărat şi te ridică 
din slavă în slavă. Vom învăţa mai multe despre acest subiect în 
devoţionalul următor.

Romani 9:1‑13 & Psalmii 116‑117

Luca 12:22‑48 & Judecători 9

Coloseni 3:16; Evrei 8:10



Când erai elev, fi e îţi luai noti ţe în ti mp ce 
profesorii tăi predau, fi e primeai un suport 

de curs. După ce ora se încheia, puteai să aprofundezi 
subiectele respecti ve şi să îţi faci şi mai multe însemnări, 
completându‑ţi, astf el, informaţiile primite în ti mpul 
cursului. În felul acesta, obţineai rezultate mai bune la 
teste decât cei care nu depuneau efortul de a cerceta 
sau de a studia în plus, luându‑şi propriile noti ţe.

Exemplul acesta te va ajuta să înţelegi mai bine 
tema de studiu pentru astăzi care vine în completarea 
celei de ieri. Am învăţat despre Cuvântul lui Dumnezeu 
că este scris în inima ta, însă ceea ce scrii tu este şi mai 
important. Aşadar, cum ai de gând să scrii? Versetul 
temati c îţi oferă răspunsul: „Cuvinte pline de farmec îmi 
clocotesc în inimă, ca pana unui scriitor iscusit să îmi 
fi e limba.” Aşadar, cum vei scrie pe inima ta? Cu gura; 
poţi să scrii cu gura în inima ta.

Acesta este moti vul pentru care trebuie să 
meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu. Există trei niveluri 
de meditaţie: cugetarea, murmurul şi răcnetul. Aşadar, 
te gândeşti  profund la Cuvântul lui Dumnezeu, îl rosteşti  
şopti t şi apoi îl spui cu voce tare. Când ajungi să rosteşti  

SCRIE CUVÂNTUL LUI                                 
DUMNEZEU ÎN INIMA TA

11 SÂMBĂTĂ

... Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc 
în inimă şi zic: „Lucrarea mea de laudă 

este pentru Împăratul!” Ca pana 
unui scriitor iscusit să‑mi fi e limba!                             

(Psalmul 45:1).
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Cuvântul lui Dumnezeu este în inima mea şi în gura mea, 
aducând roadele neprihănirii. Pe măsură ce meditez la 
Cuvântul lui Dumnezeu, acesta se îmbină cu duhul meu, 
abilitându‑mă să umblu în succes, în bunăstare, în pace şi 
în bucurie veşnică. Amin!

Cuvântul lui Dumnezeu plin de credinţă şi de îndrăzneală, 
atunci îl scrii în inima ta — pe tăbliţa inimii tale. Dacă 
nu scrii Cuvântul Domnului în inima ta, nu îl vei avea la 
îndemână la nevoie. Aşadar, scrie‑ţi în inimă Cuvântul lui 
Dumnezeu cu gura ta, prin afirmaţii.

Limba ta este ca pana unui scriitor iscusit, a cărei 
operă îţi umple inima de bucurie pe măsură ce studiezi 
sau asculţi Cuvântul lui Dumnezeu. Pe măsură ce rosteşti 
Cuvântul Lui, acesta se întipăreşte pe inima ta.

Însemnările tale erau scrise pe foi cu cerneală; însă 
El vrea să scrie Cuvântul direct pe tabla inimii tale: „... 
scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului cel Viu, 
nu pe table de piatră, ci pe nişte table care sunt inimi de 
carne.” (2 Corinteni 3:3) Aleluia! Când vei avea Cuvântul 
lui Dumnezeu din belşug în duhul tău, dintr‑un astfel de 
prisos al inimii tale, vei scoate la iveală doar lucruri bune. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Romani 9:14‑25 & Psalmul 118

Luca 12:49‑59 & Judecători 10‑11

Iosua 1:8; Evrei 13:5‑6; Marcu 11:23



Domnul Isus a suferit durerea şi ruşinea crucii, 
nu din cauza păcatelor Sale (El nu a avut 

păcat) sau pentru Sine, ci pentru noi. El ne‑a luat locul 
şi a purtat pedeapsa în numele nostru. În ti mp ce era pe 
cruce, purtând povara păcatelor noastre, El a strigat cu 
durere: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce 
M‑ai părăsit?” (Marcu 15:34).

Dumnezeu Îşi întorsese faţa de la El deoarece 
toate păcatele noastre erau asupra Lui. În Habacuc 
1:13, Biblia spune că Dumnezeu este sfânt şi nu poate să 
vadă răul. Isus nu Şi‑a dorit niciodată să Se despartă de 
Tatăl din cauza păcatelor noastre – de aceea S‑a rugat 
în Grădina Ghetsimani: „Tată, dacă voieşti , depărtează 
paharul acesta de la Mine! Totuşi facă‑se nu voia Mea, 
ci a Ta” (Matei 26:39).

Voia Tatălui s‑a împlinit întocmai; Isus a murit pe 
cruce şi a coborât în Locuinţa morţilor. După ce a îndurat 
suferinţa şi a purtat toată pedeapsa, Biblia spune că a 
fost dovedit neprihănit în Duhul (1 Timotei 3:16) şi a 
înviat. Cristos a înviat pentru îndreptăţirea noastră: 
„Care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre şi 

SUBSTITUTORUL NOSTRU ÎN 
MOARTE ȘI ÎN ÎNVIERE

12 DUMINICĂ

Dar El era străpuns pentru 
păcatele noastre, zdrobit pentru 
fărădelegile noastre. Pedeapsa 

care ne dă pacea a căzut peste El, 
şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi                                                               

(Isaia 53:5).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Cuvântul lui Dumnezeu este lumina vieţii mele. Prin 
Cuvântul Său, îmi văd şi îmi însuşesc neprihănirea 
şi moştenirea în Cristos, umblând în sfinţenie şi în 
manifestarea gloriei lui Dumnezeu pretutindeni. Acum 
stau pe veci îndreptăţit în prezenţa lui Dumnezeu, având 
stăpânire asupra păcatului şi a circumstanţelor, în Numele 
lui Isus. Amin.

a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi” 
(Romani 4:25).

A fi socotit neprihănit, sau îndreptăţit înseamnă a 
fi achitat de orice vină; a fi declarat drept, neprihănit. El 
ne‑a substituit atât în moarte, cât şi în înviere. Când El a 
murit, ai murit şi tu odată cu El; când El a fost îngropat, ai 
fost îngropat alături de El. Când Dumnezeu L‑a înviat din 
morţi, ai fost înviat şi tu împreună cu El la o nouă viaţă 
(Romani 6:4)! Acum eşti fără de păcat, având libertate 
deplină de a‑I sluji Domnului şi de a trăi pentru El în 
slavă şi în neprihănire. Ai devenit nu doar neprihănit, ci 
şi neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos (2 Corinteni 
5:21). Cât de binecuvântată este această realitate! 

Romani 9:26‑33 & Psalmul 119:1‑40

Luca 13:1‑21 & Judecători 12‑13

Romani 5:8; 2 Corinteni 5:21; Romani 6:3‑5



A‑ţi înşela inima înseamnă a‑ţi determina duhul 
să creadă o minciună. Este la fel ca în cazul 

oponenţilor Evangheliei la care se referă apostolul Pavel 
în 2 Timotei 2:25. De exemplu, un creşti n care vorbeşte 
tot ti mpul despre lipsă, despre boală, despre slăbiciune 
şi despre înfrângere, se opune lui însuşi; îşi înşală propria 
inimă, pentru că vorbeşte contrar voii lui Cristos şi a 
proviziilor din Evanghelia Lui. Astf el de cuvinte vor intra 
în duhul lui precum o sămânţă şi, dacă nu sunt eliminate 
la ti mp, vor încolţi şi vor produce rezultate.

Aminteşte‑ţi cuvintele lui Isus: „… Cu Împărăţia lui 
Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânţa 
în pământ; fi e că doarme noaptea, fi e că stă treaz ziua, 
sămânţa încolţeşte şi creşte fără să şti e el cum” (Marcu 
4:26‑27). Semănătorul nu trebuia decât să semene 
sămânţa; sămânţa este Cuvântul lui Dumnezeu, iar inima 
omului este solul de însămânţat (Marcu 4:14‑15). Aşadar, 
nu semăna seminţe rele în inima ta rosti nd cuvintele 
fi rii. Vorbeşte despre lucrurile care ţi‑au fost dăruite de 
Dumnezeu: „Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate 
de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de 
la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească 
pentru lucrurile duhovniceşti ” (1 Corinteni 2:13).

UMPLE-ŢI INIMA CU                     
CUVINTE POTRIVITE

13 LUNI

Dacă crede cineva că este religios, şi 
nu‑şi înfrânează limba, ci îşi înşală inima, 
religia unui astf el de om este zadarnică 

(Iacov 1:26).
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Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău 
preţios, veşnic şi infailibil care locuieşte din belşug în 
mine. Inima mea este plină de revelaţia Cuvântului Tău, 
nelăsând niciun loc îndoielii sau necredinţei. Cuvântul 
Tău este viaţa mea şi de aceea înving orice circumstanţe 
potrivnice, în Numele lui Isus. Amin.

Dumnezeu a pregătit lucruri minunate pentru 
tine. El ţi‑a oferit tot ce îţi trebuie pentru a avea o viaţă 
glorioasă şi minunată în neprihănire. Aceste lucruri 
revelate în Cuvântul lui Dumnezeu îţi sunt descoperite 
în duhul tău de însuşi Duhul Sfânt, care cercetează 
şi cunoaşte lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Duhul 
tău funcţionează asemenea Duhului Sfânt, cercetând 
adâncul fiinţei tale în căutarea cuvintelor pe care le‑ai 
semănat acolo, ca să producă pentru tine un seceriş.

Aşadar, continuă să semeni cuvinte potrivite în 
inima ta. Biblia spune că din prisosul inimii vorbeşte gura 
(Luca 6:45)! 

Romani 10:1‑10 & Psalmul 119:41‑64

Luca 13:22‑35 & Judecători 14‑16

Coloseni 3:16; Marcu 4:14‑20



Mulţi membri ai Bisericii nu înţeleg cu adevărat 
Evanghelia lui Isus Cristos. Nu poţi înţelege 

Evanghelia fără să fi i entuziasmat şi moti vat de adevărul 
ei. Nu este o presupunere; nu este o poveste; Evanghelia 
este reală şi sublimă.

Gândeşte‑te la următorul lucru: Isus a venit în lume 
pentru a mântui păcătoşii; Dumnezeu S‑a întrupat şi a 
venit în această lume pentru a lua locul omului păcătos. 
Cristos a fost răsti gnit pe cruce, a fost îngropat, a înviat 
din morţi şi trăieşte şi astăzi; ceea ce a împlinit pe cruce 
a fost un dar pentru toţi oamenii.

Când El a murit pe cruce, am murit şi noi în El. 
Când El a fost îngropat, am fost şi noi îngropaţi în El. Când 
Dumnezeu L‑a înviat, am înviat şi noi împreună cu El 
(Romani 6:4). Astăzi, pentru că El trăieşte, trăim şi noi. Ce 
veste minunată! Cel care nu cunoştea păcatul a fost făcut 
păcat pentru noi, pentru ca noi să devenim neprihănirea 
lui Dumnezeu în El (2 Corinteni 5:21)!

În versetul temati c, Biblia spune: „Dumnezeu 
era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându‑le 
în socoteală păcatele lor, şi ne‑a încredinţat nouă 
propovăduirea acestei împăcări.” Mă simt moti vat de 

CEA MAI MARE VESTE  
TRANSMISĂ VREODATĂ

14 MARŢI

... 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).
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Dragă Tată, ce mesaj minunat avem în Evanghelie! Prin 
această glorioasă Evanghelie a harului – vestea bună a 
mântuirii şi a eliberării de moartea veşnică – credinţa este 
stârnită în inimile multora, iar mântuirea abundă! Şi astăzi, 
mulţi sunt smulşi din ghearele distrugerii şi strămutaţi în 
Împărăţia Fiului dragostei Lui, în Numele lui Isus. Amin.

acest adevăr al Evangheliei care spune că, deşi eram 
morţi, despărţiţi de viaţa lui Dumnezeu, acum trăim în 
Cristos. Ce speranţă! Ce mesaj! Nu există nimic similar în 
lume; este cea mai mare veste transmisă vreodată. Este 
la fel de actuală şi astăzi şi va fi la fel mereu! 

Este grozav doar să te gândeşti că aceasta este 
Evanghelia pe care Avraam, Isaac, Iacob şi patriarhii o 
aşteptau cu nerăbdare! Aceasta este Evanghelia despre 
care au predicat Moise, David şi toţi profeţii care au 
vorbit despre Cristos. Aceasta este Evanghelia pe care 
am îmbrăţişat‑o şi care a devenit atât de reală în duhul 
nostru! Ce minunat! Este un cântec fără sfârşit, o fericire 
fără margini. Cum aş putea să văd şi să gândesc altfel 
decât prin ochii şi prin iubirea Lui!

Când mă gândesc la Isus, la mesajul Evangheliei 
şi la tot ceea ce a făcut El pentru noi, sunt motivat şi 
constrâns de iubire să Îl laud în faţa întregii lumi. Dar tu? 
Ai vrea să mi te alături pentru a duce acest mesaj salvator 
până la capătul pământului?

Romani 10:11‑21 & Psalmul 119:65‑80

Luca 14:1‑24 & Judecători 17‑18

Coloseni 2:10‑13; Romani 1:16‑17; 1 Timotei 1:15



de tipar

2 0  d e  p r o i e c t e  î n  2 0 2 0

În celebrarea celui de‑al 20‑lea an de tipar al 
devoţionalului numărul unu din lume, disponibil în 

prezent în peste 2010 limbi, partenerii sunt hotărâţi să lanseze 
în 20 de proiecte în 2020. Unele dintre aceste proiecte implică 
distribuirea de milioane de exemplare în diferite naţiuni, 
adoptarea şi distribuirea de noi limbi de traducere, constituirea 
şi consolidarea forţei de muncă pentru Evanghelie în diferite 
naţiuni, proiecte de dezvoltarea şi de organizarea comunităţii şi 
multe altele. Aceste proiecte sunt următoarele: 

Vino alături de noi şi ajută‑ne să realizăm un impact în toată 
lumea prin oricare dintre aceste proiecte în 2020. Pentru mai 
multe informaţii despre 20 de Proiecte în 2020, te rugăm să 
apelezi numărul de telefon +23418888186 sau să trimiţi un email 
la adresa: info@rhapsodyofrealities.org

Celebrăm 

Celebrăm 

2 0  d e  p r o i e c t e  î n  2 0 2 02 0  d e  p r o i e c t e  î n  2 0 2 0
al 20-lea an de tipar cu

1. Un milion de Campanii de 
distribuire în masă a Rapsodiei pe 
tot globul
2. Studioul de clasă mondială 
Rhapsody (Rapsodia)
3. Canalul de 24 de ore Rhapsody 
TV
4. Fundaţia misionară ReachOut 
Nigeria
5. Misiunea Myanmar
6. Misiunea Indonezia
7. Misiunea Pakistan
8. Misiunea Sri Lanka
9. Misiunea America de Sud

10. Misiunea Arabă
11. Impact Papua Noua Guinee 
12. Impact India, 
13. Impact China
14. Impact Europa
15. Impact Cuba
16. ZÂMBETE în Africa
17. Misiunea în Braille şi în 
limbajul semnelor
18. Celebrarea Zilei Copilului
19. Campania Înapoi la Şcoală
20. Campania de Ziua Mondială a 
Tineretului



N
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Probabil că şi tu ai memorat versetul temati c când erai 
copil. Atunci mi se cerea să îl spun pe de rost, însă, 

pe măsură ce am crescut şi am început să înţeleg importanţa 
limbajului, a cuvintelor, a trebuit să recitesc cu atenţie acest 
verset pentru a înţelege ce înseamnă cu adevărat. Biblia spune: 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L‑a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară...”

Aceasta este declaraţia absolută a lui Dumnezeu cel 
Atotputernic; este un mesaj declarat în mod legal întregii lumi, 
o instrucţiune legală. De fapt, este o lege. Dumnezeu ne‑a iubit 
atât de mult încât L‑a dat pe singurul Lui Fiu pentru noi. Şi astf el, 
din acest verset am afl at efuziunea şi dovada iubirii Tatălui, pe 
care El o revarsă asupra noastră, a tuturor. Acest verset are atât 
de multe înţelesuri. Gândeşte‑te: El L‑a dat pe Isus în locul tău, 
ceea ce înseamnă că El te iubeşte la fel de mult ca pe Isus; eşti  
foarte important pentru Dumnezeu.

Dacă Dumnezeu te‑a iubit atât de mult, trebuie să 
însemni ceva pentru El; altf el, El nu ar fi  plăti t un preţ atât de 
mare de dragul tău. Mai mult decât atât, faptul că Dumnezeu 
te iubeşte înseamnă că te veghează în fi ecare zi; îţi este alături 
în fi ecare moment, la fi ecare pas. Este interesat de orice are 
legătură cu ti ne. Acest lucru ar trebui să îţi dea o încredere 

DRAGOSTEA TATĂLUI
15 MIERCURI

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că L‑a dat pe singurul Lui 

Fiu, pentru ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viaţa veşnică                                    

(Ioan 3:16).
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Tată scump, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta neclintită 
pe care Tu ai turnat‑o din belşug peste noi! Îţi mulţumesc 
că m‑ai făcut destinatarul harului Tău, al gloriei şi al 
neprihănirii Tale. Umblu în conştientizarea dragostei Tale 
acum şi întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin.

extraordinară; o nouă percepţie asupra vieţii. Faptul că 
Dumnezeu a mers atât de departe în demonstrarea iubirii Lui 
arată că, din perspectiva Lui, nimic nu este prea bun pentru 
tine.

Pavel a înţeles acest lucru şi a declarat: „Deci ce vom 
zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este 
pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care nu L‑a cruţat 
nici chiar pe Fiul Său, ci L‑a dat pentru noi toţi, cum nu ne 
va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?” (Romani 
8:31‑32). Fii încrezător în dragostea Tatălui pentru tine; lasă‑te 
motivat şi constrâns de dragostea Sa şi câştigă tot mai multe 
suflete pentru El.

Biblia spune: „Căci dragostea lui Cristos ne constrânge, 
întrucât suntem convinşi că atunci când Unul a murit pentru 
toţi, toţi au murit. El a murit pentru toţi, pentru ca cei vii să 
nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel Ce a murit şi a 
fost înviat pentru ei.” (2 Corinteni 5:14‑15, versiunea NTR). 
Aceasta înseamnă că nu putem să rămânem tăcuţi; trebuie 
să le spunem tuturor despre dragostea, despre harul şi despre 
îndurarea Lui. Aleluia!

Romani 11:1‑12 & Psalmul 119:81‑104

Luca 14:25‑15:10 & Judecători 19‑21

Romani 8:31‑37; 2 Corinteni 5:14



Este absolut uimitor ce citi m în versetul 
temati c şi în tot capitolul Geneza 1, deoarece 

Scriptura ne relatează cum Dumnezeu a creat lumea prin 
Cuvântul Său. Biblia dezvăluie nu doar că sunetul conţine 
energie, ci şi că este purtător de viaţă; se comportă ca o 
enti tate vie. Când Dumnezeu a vorbit apei, pământului 
şi întunericului în Geneza, El le‑a transferat viaţă prin 
răsunetul Cuvântului Său.

Aşadar, întreaga creaţie, inclusiv cea descrisă ca fi ind 
natură moartă sau neînsufl eţită, are viaţă. Singurul moti v 
pentru care omul o numeşte „fără viaţă” este acela că el nu 
înţelege viaţa dincolo de defi niţiile biologice şi, prin urmare, 
nu este capabil să găsească urme de viaţă palpabilă şi 
„măsurabilă” în anumite elemente ale naturii. Însă şi acestea 
au viaţă, prin virtutea Cuvântului lui Dumnezeu care le‑a creat.

În Numeri 20:8, de exemplu, Dumnezeu îi spune lui 
Moise să îi vorbească stâncii: „… Să vorbiţi stâncii acesteia în 
faţa lor, şi ea va da apă. Să le scoţi astf el apă din stâncă şi 
să adăpi adunarea şi vitele lor.” De ce i‑ar spune Dumnezeu 
lui Moise să‑i vorbească unei stânci? Deoarece stânca are 
viaţă, cu inteligenţă şi cu memorie. Ca orice vieţuitoare, este 
programată să răspundă la cuvinte, deoarece întreaga lume a 
fost creată prin Cuvântul lui Dumnezeu.

SUNETUL ARE VIAŢĂ
16 JOI

Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de 
vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra 

pământului pe înti nderea cerului” 
(Geneza 1:20).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru abilitatea de a rosti 
cuvinte prin care pot să modelez viaţa pe care mi‑o 
doresc. Declar că funcţionez în bunăstare şi în progres 
la nivel supranatural; umblu în sănătate divină; locuiesc 
permanent în pace şi în siguranţă, în Numele lui Isus. 
Amin.

Isus i‑a vorbit unui smochin şi acesta s‑a uscat din 
rădăcini (Marcu 11:14, 20‑21). Dacă întreaga creaţie a luat 
fiinţă în virtutea cuvintelor rostite de Dumnezeu, înseamnă că 
există coduri sonore în fiecare particulă, materie sau obiect; 
şi astfel, acestea pot răspunde la rândul lor codurilor sonore 
lansate de cuvintele noastre. Ceea ce sugerează faptul că 
principalul constituent al materiei este sunetul.

Când Ezechiel se află în mijlocul unei văi pline cu oase, 
Domnul îi porunceşte: „Prooroceşte despre oasele acestea” 
(Ezechiel 37:4). Scriptura atrage atenţia asupra faptului că 
oasele erau foarte uscate, adică fără viaţă; însă la cuvintele lui 
Ezechiel s‑au mişcat, duhul a intrat în ele şi au înviat (Ezechiel 
37:7‑10). În acelaşi fel, dacă foloseşti şi tu codurile sonore 
potrivite, poţi avea viaţa pe care ţi‑o doreşti. Nu contează 
cu ce probleme te confrunţi în prezent; cuvintele tale îţi pot 
schimba viaţa şi o pot modela după planul pe care Dumnezeu 
îl are pentru tine. Slavă Lui!

Romani 11:13‑24 & Psalmul 119:105‑128

Luca 15:11‑32 & Rut 1‑4

Isaia 59:21; Ioel 2:28; Marcu 11:23



Destul de mulţi credincioşi se afl ă la nivelul 
de pruncie în umblarea lor cu Dumnezeu; 

rugăciunile le sunt încărcate neîncetat de cereri pentru 
lucruri materiale: vor o casă nouă, o maşină, ceasuri sau 
haine de fi rmă, bani etc. De fapt, cel mai bun lucru pe 
care îl poate face Dumnezeu nu este să îţi ofere aceste 
lucruri, ci voia Lui este să pună Cuvântul Său în duhul tău. 
Acesta este cel mai important lucru din viaţa ta.

Te poţi întreba: „Dar nu a spus Dumnezeu că putem 
cere tot ce vrem?” În Matei 7:7‑8, Biblia spune: „Cere şi 
ţi se va da… Căci oricine cere, capătă...” Într‑adevăr, 
acestea sunt cuvintele lui Isus, însă, pe măsură ce studiezi 
Scriptura, realizezi faptul că acesta nu a fost mesajul lui 
Cristos pentru biserică, ci mesajul transmis adunării 
evreieşti  înainte de răscumpărare. Trebuie să înţelegi că 
acest ti p de mesaj „Cere şi ţi se va da” îl binecuvântează 
pe copilul în credinţă, nefi ind desti nat creşti nului matur 
din punct de vedere spiritual.

În 1 Corinteni 13:11, Pavel spune: „Când eram copil, 
vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam 
ca un copil; când m‑am făcut om mare, am lepădat 
ce era copilăresc.”(2 Corinteni 3:3) Aşadar, expresia: 
„Cereţi şi vi se va da” este pentru copii. Odată ajuns la 

TRĂIEȘTE DEASUPRA NEVOILOR
17 VINERI

Şi Dumnezeul meu să îngrijească 
de toate trebuinţele voastre, după 
bogăţia Sa, în slavă, în Isus Cristos                                     

(Filipeni 4:19).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru bucuria şi pentru 
beneficiul părtăşiei, care îmi deschide ochii la adevărul 
faptului că Tu Te îngrijeşti de orice nevoie a mea după 
bogăţia Ta, în slavă. Mă concentrez asupra Cuvântului Tău, 
care este sursa mea. Tot ce Îţi aparţine îmi aparţine şi mie, 
pentru că sunt moştenitorul Tău, în Numele lui Isus. Amin.

maturitate, înţelegi că toate lucrurile sunt ale tale (1 
Corinteni 3:21). Pe măsură ce creşti în cunoaşterea lui 
Dumnezeu, descoperi că ţi s‑a dăruit tot ce priveşte viaţa 
şi evlavia (2 Petru 1:3). Nu este nevoie să Îi mai ceri nimic 
lui Dumnezeu, deoarece trebuinţele tale au intrat deja în 
sistemul Lui de aprovizionare (Filipeni 4:19)!

Când citeşti despre Isus, realizezi că El nu gândea 
niciodată în termeni de lipsă sau de nevoie. Nu a avut 
niciodată nevoie să Îi ceară ceva Tatălui. Cât este de 
minunat să nu îţi lipsească nimic! În primul capitol din 
1 Corinteni, Pavel declară fără ocolişuri: „Credincios 
este Dumnezeu, care v‑a chemat la părtăşia cu Fiul 
Său Isus Cristos, Domnul nostru” (1 Corinteni 1:9). 
Aceasta înseamnă că ai fost adus într‑o comuniune, 
într‑un parteneriat, într‑o uniune de familie cu Monarhul 
Universului. Dacă acest lucru este adevărat, ce ţi‑ar 
putea lipsi vreodată? Tot ce Îi aparţine lui Dumnezeu, îţi 
aparţine şi ţie, deoarece eşti moştenitorul Lui (Romani 
8:17). Lăudat fie Dumnezeu!

Romani 11:25‑36 & Psalmul 119:129‑144

Luca 16 & 1 Samuel 1‑2

1 Corinteni 3:21‑22; 2 Corinteni 9:8‑11; 2 Petru 1:3



În ti nereţe, am studiat scrierile multor cercetători 
ai Bibliei care susţineau că „a muri faţă de sine” 

este adevărata esenţă a vieţii creşti ne. Ei considerau că, 
pentru a‑I fi  plăcut lui Dumnezeu sau pentru a avea o 
înclinaţie către lucrarea Lui, trebuie să treci prin procesul 
de a „muri faţă de eul tău.”

Însă, în ti mp ce studiam Scripturile, am dat peste 
cuvintele inspirate ale lui Pavel din Coloseni 3, care spun 
că noi suntem morţi şi că viaţa noastră este ascunsă 
cu Cristos în Dumnezeu. Acest verset a schimbat totul; 
nu este nevoie să „murim faţă de noi înşine”; suntem 
deja morţi. Prin urmare, nu trebuie să „murim” din nou 
pentru a‑I putea sluji lui Dumnezeu şi a ne putea îndrepta 
mintea şi senti mentele spre lucrurile spirituale, ci putem 
face acest lucru în mod natural, în calitate de făpturi noi 
ale neprihănirii.

Unora le este greu să se implice în acti vităţi 
spirituale, însă ţie nu. Ţie îţi place să te rogi, să mergi la 
biserică, să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu şi să meditezi 
asupra lui, deoarece afecţiunea ta este îndreptată către 
El. Lumea este răsti gnită faţă de ti ne şi tu eşti  răsti gnit 
faţă de lume (Galateni 6:14). Aceasta este viaţa ta nouă 
în Cristos. Trăieşte‑o acum!

RĂSTIGNIT ÎMPREUNĂ                             
CU CRISTOS

18 SÂMBĂTĂ

Gândiţi‑vă la lucrurile de sus, nu 
la cele de pe pământ. Căci voi 
aţi murit, şi viaţa voastră este 

ascunsă cu Cristos în Dumnezeu                                                     
(Coloseni 3:2‑3).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Domnul este îndurător şi bun, iar El este Persoana pe care o 
iubesc cel mai mult. Îl slujesc pe Domnul cu toată inima şi cu 
mare entuziasm, trăind în Cuvântul Său, deasupra păcatului 
şi deasupra efectelor sale distructive. Umblu în gloria şi în 
neprihănirea lui Isus, în viaţă şi în nemurire, în bucurie, în 
sănătate, în pace, în bunăstare şi în abundenţă, în Numele 
lui Isus. Amin.

Observă că, în Coloseni 3:3, Biblia nu spune că 
ar trebui să încerci să mori faţă de lume sau faţă de eul 
tău; ci spune că „voi aţi murit...” (Coloseni 3:3). Prin 
urmare, tu eşti o făptură cu totul nouă, cum nu a mai 
existat alta până acum (2 Corinteni 5:17), care a murit 
împreună cu Cristos faţă de învăţăturile începătoare ale 
lumii (Coloseni 2:20).

Tu eşti mort faţă de păcat şi faţă de efectele lui. 
Aşadar, este o greşeală să te izolezi, să posteşti sau să 
petreci ore întregi în rugăciune, încercând să mori faţă 
de eul tău ca să Îi fii plăcut lui Dumnezeu. Ce ar trebui să 
faci este să îţi îndrepţi întreaga afecţiune către El; spre 
Împărăţia Lui cerească. Iubeşte‑L din toată inima ta şi 
preţuieşte lucrarea Duhului Sfânt mai mult decât orice 
altceva în această lume.

Romani 12:1‑8 & Psalmul 119:145‑160

Luca 17:1‑19 & 1 Samuel 3‑7

Coloseni 2:20; Coloseni 3:1‑4



Mesajul Duhului Sfânt prezentat prin apostolul 
Pavel în versetul temati c este foarte 

interesant. În primul rând, arată că nu eşti  o fi inţă 
pământească. Singura componentă pământească a 
persoanei tale este corpul tău fi zic; instrumentul care îţi 
asigură funcţionarea pe pământ. Tu eşti  în esenţă o fi inţă 
spirituală. Prin urmare, îţi poţi controla corpul.

Cuvântul „omorâţi” din versetul temati c provine 
din traducerea din original a termenului grecesc „nekroō,” 
din care derivă cuvântul „necroză.” Necroza este moartea 
unui ţesut, cauzată de întreruperea fl uxului de sânge. Ce 
ne spune Duhul Sfânt despre acest aspect?

Înseamnă că trebuie să „întrerupem” fl uxul de 
alimentare a dorinţelor rele şi nesănătoase care pândesc 
în mădularele noastre – curvia, necurăţia, pati ma, po� a 
rea şi lăcomia etc. Omoară‑le sau condamnă‑le la moarte 
deconectându‑le de la sursă; „ucide‑le” şi nu le permite 
să îţi controleze viaţa. Este responsabilitatea ta să faci 
acest lucru.

Dacă ai obiceiuri nepotrivite sau lucruri pe care 
Scriptura le condamnă la creşti ni şi care vrei să dispară 
din viaţa ta, pur şi simplu pune în practi că ceea ce spune 

„DECONECTEAZĂ SURSA DE 
ALIMENTARE A RĂULUI”

19 DUMINICĂ

De aceea, omorâţi mădularele 
voastre care sunt pe pământ: curvia, 

necurăţia, pati ma, poft a rea şi 
lăcomia, care este o închinare la idoli                                      

(Coloseni 3:5).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Prin puterea Duhului Sfânt, anihilez orice gânduri 
nefolositoare. Îmi folosesc mintea în mod corect să 
proiecteze imagini ale vieţii glorioase şi victorioase la care 
am fost chemat în Isus Cristos. Amin.

Scriptura: deconectează sursa de alimentare a acestui 
flux rău din gândurile tale; nu îl hrăni cu gândurile tale! 
Ar putea fi orice: un videoclip, o carte, un site web sau 
un program TV; refuză să îi permiţi sa te influenţeze mai 
departe.

Dacă încetezi să îţi mai hrăneşti firea pământească, 
vei vedea că dorinţele trupeşti vor dispărea din viaţa 
ta şi vei observa că ţi se va schimba comportamentul. 
Creştinismul trebuie practicat. În Filipeni 4:8, Biblia ne 
spune cu ce să ne hrănim mintea: „Încolo, fraţii mei, tot 
ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce 
este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, 
tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice 
laudă, aceea să vă însufleţească.” Aşadar, elimină în 
mod deliberat din mintea ta toate gândurile nesănătoase 
şi îndreaptă‑ţi fiinţa către Cristos, către Cuvântul, iubirea, 
bunătatea, îndurările şi harul Lui. Aleluia!

Romani 12:9‑21 & Psalmul 119:161‑176

Luca 17:20‑18:14 & 1 Samuel 8‑10

Filipeni 4:8; Romani 12:2



Mulţi oameni au idei grozave cu privire la locul lor de 
muncă, la finanţe, la afaceri, la lucrarea de slujire sau la 

carieră. Însă, din păcate, nu mulţi sunt capabili să îndeplinească sau 
să pună în practică aceste idei. Într‑adevăr, au idei foarte inspirate 
despre ce ar putea să facă, însă amână momentul înfăptuirii lor. 
Nu după mult timp încep să apară gândurile pesimiste şi aşa‑zisele 
motive întemeiate pentru a nu acţiona, şi în cele din urmă, inspiraţia 
se pierde şi visul moare.

Succesul vine în principal din „acţiune,” nu doar din 
imaginaţie. Acesta este motivul pentru care există o mulţime de 
oameni cu idei grozave pentru afaceri, pentru politică, sau pentru 
biserică – idei care însă nu valorează nimic, deoarece nu le‑au pus 
niciodată în practică. De fapt, dacă i‑ai asculta vorbind, ai fi uimit 
de planurile lor măreţe, însă le lipseşte impulsul şi motivaţia de a 
acţiona. 

Dacă te simţi vizat, soluţia este simplă: trebuie să meditezi 
la Cuvântul lui Dumnezeu, care este o forţă propulsoare. De 
aceea, dincolo de „sophia” şi de „sunesis,” care sunt două tipuri 
diferite de înţelepciune (aminteşte‑ţi, Cuvântul lui Dumnezeu 
este înţelepciunea lui Dumnezeu), trebuie să te îndrepţi către 
„phronesis” (aceştia sunt cei trei termeni greceşti care exprimă trei 
tipuri de înţelepciune din Noul Testament).

„Sophia” este înţelepciunea teoretică, o privire de ansamblu 

CONCEPTUALIZEAZĂ ȘI 
ACŢIONEAZĂ

20 LUNI

Căci Dumnezeu este Acela care 
lucrează în voi şi vă dă, după 

plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea                                                  
(Filipeni 2:13).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi‑ai dat idei 
supranaturale şi soluţii inovatoare pentru viaţa mea, 
pentru locul meu de muncă şi pentru lucrarea de slujire. 
Sunt supus Cuvântului Tău, şi prin urmare, beneficiez pe 
deplin de puterea Ta care lucrează cu tărie în mine şi voinţa 
şi înfăptuirea tuturor lucrurilor, în Numele lui Isus. Amin.

asupra realităţii; se referă la înţelegerea globală a tuturor lucrurilor. 
„Sunesis” este înţelepciunea critică, sau cunoaşterea mentală, 
analitică; este capacitatea de a înţelege concepte şi de a observa 
relaţiile dintre ele. Iar „phronesis” este înţelepciunea practică; acea 
forţă care te determină să vorbeşti şi să acţionezi instinctiv în mod 
corect, înainte de trece totul prin filtrul gândirii.

Prin urmare, dacă te afli în situaţia „conceptualizării” şi nu 
a „acţionării,” ar fi bine să începi să meditezi asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu în fiecare zi. Începe cu Filipeni 2:13; citeşte acest verset 
de mai multe ori pe zi şi spune cu voce tare: „Căci Dumnezeu este 
Acela care lucrează în mine şi îmi dă, după plăcerea Lui, şi voinţa, şi 
înfăptuirea. El acţionează eficient în mine, mă întăreşte, mă umple 
de energia necesară nu doar pentru a gândi sau a şti ce să fac, ci 
şi pentru a acţiona.” Pune în practică acest sfat cât de des poţi şi 
vei observa că toate visurile şi obiectivele tale îşi vor atinge scopul. 

Oamenii care „acţionează” sunt oameni de succes, spre 
deosebire de cei care doar îşi propun lucruri, fără a acţiona! Însă 
atunci când îţi propui şi acţionezi deopotrivă, devii cu adevărat 
special. Aşadar, prin Duhul Sfânt, trebuie să începi să îţi urmezi 
visurile şi să îţi atingi toate obiectivele din acest an.

Romani 13:1‑14 & Psalmii 120‑122

Luca 18:15‑43 & 1 Samuel 11‑13

Faptele apostolilor 1:8; Coloseni 1:29



În ziua de astăzi nu este ieşit din comun să auzi 
creşti ni vorbind despre doctorul lor ca şi cum ar fi  

Duhul Sfânt. Îi auzi spunând lucruri de genul: „Mă durea 
burta, aşa că am fost la doctor şi el mi‑a spus ce să fac.” 
Ei primesc sfaturile doctorilor ca şi cum ar veni direct de 
la Duhul Sfânt.

Imaginează‑ţi un creşti n care simte o durere de 
cap de două săptămâni. Te gândeşti  că ar trebui să spună 
cum a luat poziţie împotriva durerii în Numele lui Isus, 
iar aceasta a dispărut. În schimb, el mărturiseşte că şi‑a 
sunat doctorul, care i‑a prescris un medicament puternic 
care a rezolvat problema.

Pe aceşti  oameni trebuie să îi întrebi: „Unde îţi este 
credinţa? Ce loc are Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa ta? Ei 
fac lucruri pentru că doctorul – nu Duhul Sfânt – le‑a spus 
să le facă. Ce trist! Creşti nii care se afl ă în această situaţie 
au o problemă majoră: credinţa lor s‑a frânt; a ajuns la 
faliment. N‑am spus să nu te duci niciodată la doctor, ci să 
îţi pui credinţa în acţiune, să nu o laşi să moară. 

Mesajul credinţei ne învaţă că, atunci când simţi 
simptome în trupul tău, le mustri în Numele lui Isus! Îi 
porunceşti  diavolului să plece! Mulţi au devenit atât de 
robiţi de ceea ce simt încât cea mai mică durere îi face 

CÂND CREDINŢA                                    
ESTE FRÂNTĂ

21 MARŢI

Vă spun că le va face dreptate în 
curând. Dar când va veni Fiul omului, 

va găsi El credinţă pe pământ?                                    
(Luca 18:8).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Indiferent de situaţie, credinţa mea este alimentată de Cuvântul 
lui Dumnezeu şi produce rezultate întotdeauna! Beneficiez de 
puterea uimitoare a lui Dumnezeu de a trece peste orice adversităţi 
prin exercitarea credinţei mele, care câştigă biruinţa asupra lumii, 
cu toate sistemele şi economiile ei. Sunt deplin încredinţat că am 
victorie veşnică asupra bolii, a maladiei, a sărăciei, a diavolului şi a 
întregii lumi. Prin urmare, mă bucur, în Numele lui Isus. Amin.

să meargă la farmacie. Cum rămâne cu viaţa divină din 
tine? Tu eşti născut din Dumnezeu şi viaţa Lui în tine 
te face imun la boală; nu poţi fi cucerit de ea sub nici o 
formă! Aleluia!

Poate spui: „Dar am declarat, m‑am rugat şi am 
încercat totul, şi nimic n‑a funcţionat. N‑am ştiut ce 
altceva să fac.” Ei bine, acest lucru se întâmplă atunci 
când credinţa a ajuns în faliment. De unde ai ştiut că 
lucrurile nu funcţionează? Au încetat să funcţioneze doar 
atunci când tu însuţi ai spus că nu funcţionează. Credinţa 
funcţionează întotdeauna. Foloseşte‑o ca să‑ţi modelezi 
viaţa şi să creezi realităţile glorioase pe care vrei să le 
experimentezi în viaţă.

Romani 14:1‑11 & Psalmii 123‑124

Luca 19:1‑27 & 1 Samuel 14‑15

Proverbe 24:10; 1 Ioan 5:4‑5; Marcu 11:22‑24



 În celebrarea celui de‑al 20‑lea an de ti par al 
acestui Înger Mesager, partenerii din lumea întreagă 
organizează, printre altele, proiectul „Un milion de 
campanii de distribuire în masă a Rapsodiei,” fi ecare 
campanie însemnând distribuirea personală a Rapsodiei 
Realităţilor de la un singur partener la cel puţin o sută 
de persoane. 
Cum poţi parti cipa:
 Înregistrează‑te pe site‑ul 1millionoutreaches.
rhapsodyofrealiti es.org şi precizează câte campanii de 
distribuire doreşti  să organizezi 
 Sponsorizează ti părirea a minimum 100 de 
rapsodii pentru a se putea organiza o campanie de 
distribuire
 Încarcă fotografi i şi clipuri din ti mpul campaniei 
de distribuire pe site‑ul testi mony.rhapsodyofrealiti es.
org şi vei primi un „Certi fi cat de Merit pentru 1 Milion 
de Campanii de Distribuire în masă”
 Postează fotografi i şi clipuri din ti mpul 
campaniei de distribuire a Rapsodiei Realităţilor pe 
platf orma de socializare Kingschat folosind indicati vul 
#1millionrhapsodyoutreaches
 Alătură‑te echipei globale de câşti gători de 
sufl ete care vestesc Evanghelia prin organizarea unui 
milion de campanii de distribuire în masă a rapsodiei. 
Va fi  o infuzie masivă de neprihănire în toată lumea!

DE CAMPANII DE DISTRIBUIRE 
ÎN MASĂ 

A RAPSODIEI 
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O
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Poate fi zădărnicită credinţa? Bineînţeles! 
Există oameni care şi‑au desfiinţat propria 

credinţă şi au lăsat promisiunile lui Dumnezeu fără 
efect în viaţa lor. De exemplu, în Marcu 7:13, Isus 
i‑a mustrat pe evrei pentru că au desfiinţat Cuvântul 
lui Dumnezeu prin tradiţiile lor. Termenul „tradiţie” 
aici se referă aici la un mod de a trăi, la cultura ta 
şi la lucrurile pe care le crezi. Dacă aceste lucruri nu 
sunt în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu, tu 
faci Cuvântul ineficient în viaţa ta şi credinţa ta este 
zadarnică.

Atunci când unii oameni se hotărăsc să îşi 
activeze credinţa, aceasta nu mai funcţionează, pentru 
că a fost desfiinţată de „tradiţiile” lor. Ei trebuie să îşi 
schimbe „tradiţiile”; să adopte o mentalitate nouă, 
mentalitatea înţelepciunii lui Dumnezeu.

Şi încrederea în propriile fapte desfiinţează 
credinţa. Dacă crezi că eşti sănătos, binecuvântat şi 
de succes doar pentru că faci anumite lucruri bine, iar 
acum te încrezi atât de mult în acele lucruri încât le 
faci cu religiozitate, tocmai convingerea că acel ritual 
este sursa binecuvântării tale, ţi‑a desfiinţat credinţa 
autentică. Să ne aducem aminte cuvintele apostolului 

NU ÎŢI ZĂDĂRNICI                           
CREDINŢA

22 MIERCURI

Căci, dacă moştenitori sunt cei 
ce se ţin de Lege, credinţa este 

zadarnică, şi făgăduinţa este nimicită                           
(Romani 4:14).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Credinţa mea este activă şi învinge mereu! Circumstanţele 
se aliniază la declaraţiile mele pline de credinţă şi eu 
domnesc în viaţă. Umblu în plinătatea binecuvântărilor 
Evangheliei lui Cristos şi mă bucur de realităţile veşnice 
ale Împărăţiei lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

Pavel: „El ne‑a mântuit, nu pentru faptele făcute de 
noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui...” (Tit 
3:5).

În Galateni 2:16 Biblia spune: „Totuşi, fiindcă 
ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele 
Legii, ci numai prin credinţa în Isus Cristos, am crezut 
şi noi în Cristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin 
credinţa în Cristos, iar nu prin faptele Legii; pentru 
că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele 
Legii.” Tu trebuie să îţi pui întotdeauna încrederea în 
lucrarea isprăvită a lui Cristos; trăieşte prin credinţa 
Lui (Galateni 2:20, versiunea Fidela). Aleluia!

Romani 14:12‑23 & Psalmii 125‑126

Luca 19:28‑48 & 1 Samuel 16‑17

Efeseni 2:8‑9; 2 Corinteni 4:13; Evrei 11:1



Unii oameni cred că a striga întotdeauna 
către Dumnezeu după ajutor reprezintă o 

frumoasă dovadă de smerenie. Ei cred că Dumnezeu 
îndrăgeşte „sindromul lor de dependenţă,” dar nu este 
aşa. Ci El doreşte ca tu să faci schimbări în viaţa ta şi în 
circumstanţele cu care te confrunţi prin cuvintele pline 
de credinţă pe care le rosteşti . Îmi aduc aminte de un 
moment în care Isus şi ucenicii Lui călătoreau împreună 
cu corabia. Domnul adormise la cârmă, şi Biblia spune că 
„... pe lac s‑a stârnit un aşa vârtej de vânt, că se umplea 
corabia cu apă; şi erau în primejdie” (Luca 8:23).

Ucenicii au fugit disperaţi la El şi I‑au spus: 
„Învăţătorule, Învăţătorule, pierim.” Domnul a mustrat 
furtuna şi apoi S‑a întors spre ei şi le‑a spus: „Unde vă este 
credinţa?” (Citeşte Luca 8:23‑25). El i‑a făcut să înţeleagă 
că ar fi  putut să facă ei înşişi ceva cu privire la situaţia în 
care se găseau, fără să apeleze la El neapărat. În Matei 
17:20, El a mai spus: „... dacă aţi avea credinţă cât un 
grăunte de muştar... nimic nu v‑ar fi  cu neputi nţă.”

Tu poţi realiza şi obţine orice prin credinţă. Poţi 
stabili ca parcursul vieţii să se alinieze cu voia şi scopul lui 
Dumnezeu pentru ti ne. Indiferent ce se întâmplă sau ce 

FOLOSEȘTE-ŢI CREDINŢA
23 JOI

Prin credinţă înţelegem că au fost urzite 
lumile prin cuvântul lui Dumnezeu, 
aşa că lucrurile care sunt văzute nu 

au fost făcute din lucruri care se văd                      
(Evrei 11:3, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Având Cuvântul lui Dumnezeu în gura mea, structurez ce fel 
de viaţă şi de mediu ambiant îmi doresc. Îmi ordonez şi îmi 
modelez viaţa şi lumea în sincronizare cu voia desăvârşită 
a lui Dumnezeu. Toate lucrurile lucrează împreună spre 
binele meu. Nu sunt neajutorat, întrucât credinţa mea 
este puternică şi biruitoare. Glorie lui Dumnezeu!

s‑a întâmplat în finanţele tale, la locul tău de muncă, în 
domeniul sănătăţii tale, sau în orice alt domeniu al vieţii 
tale, nu te agita şi nu începe să strigi după ajutor! Repară, 
ordonează şi reconstruieşte lucrurile după voia perfectă 
a lui Dumnezeu, prin declaraţii pline de credinţă.

Prin credinţa ta, tu îţi poţi structura şi îndrepta 
viaţa pe calea slavei şi a excelenţei. Conform Scripturii, 
credinţa noastră este cea care câştigă victoria asupra 
lumii: „... şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este 
credinţa noastră” (1 Ioan 5:4). Nu există nici o situaţie 
căreia credinţa noastră să nu‑i facă faţă. De aceea Isus i‑a 
întrebat pe ucenici: „Unde vă este credinţa?”

Indiferent ce ţi se opune astăzi, nu poate face faţă 
credinţei tale. Schimbă cursul relatării evenimentelor 
prin proclamaţiile tale pline de credinţă. Rosteşte şi 
continuă să rosteşti ce trebuie şi vei vedea cu siguranţă 
schimbarea pe care ţi‑o doreşti, pentru că Isus a zis: „... 
va avea orice spune” (Marcu 11:23, versiunea Fidela).

Romani 15:1‑9 & Psalmii 127‑128

Luca 20:1‑19 & 1 Samuel 18‑19

Matei 17:14‑20; Evrei 11:6; Romani 10:6‑8



Unii creştini nu înţeleg prea bine ce vrem să 
spunem atunci când afirmăm că Dumnezeu 

locuieşte în noi. Ei îşi imaginează cumva că El ocupă 
un loc fizic undeva înăuntrul lor; nu! Nu încerca să îţi 
imaginezi ceva fizic. Dumnezeu este Duh. Atunci când 
L‑ai primit pe Cristos în tine, ai fost născut în El; duhul 
tău a fost creat din nou după chipul şi asemănarea Lui. 
El S‑a unit pe Sine cu duhul tău şi tu ai devenit una cu 
El în mod inseparabil. Isus a spus: „Eu sunt în Tatăl şi 
Tatăl este în Mine” (Ioan 14:10).

Plinătatea Dumnezeirii locuieşte în Isus; El este 
expresia deplină a Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt! 
În El se reuneşte totalitatea Divinităţii; şi aceasta s‑a 
întâmplat şi cu noi în Cristos. În 1 Corinteni 6:17 Biblia 
spune că cel ce se lipeşte de Domnul este un singur 
duh cu El. În 1 Ioan 4:17 citim: „Cum este El, aşa 
suntem şi noi în lumea aceasta...” După cum Isus este 
plin de Dumnezeu, aşa eşti şi tu.

În Ioan 1:16, Biblia spune: „Şi noi toţi am primit 
din plinătatea Lui, şi har după har.” Am primit în toată 
plinătatea tot ce este în Isus Cristos. Imaginează‑ţi 
slava care ar fi în viaţa ta dacă ai trăi fiecare zi 
conştient că eşti plin de Dumnezeu; tu eşti trupul 

EXPRESIA LUI DEPLINĂ
24 VINERI

Nu şti ţi că voi sunteţi templul 
lui Dumnezeu şi că Duhul lui 
Dumnezeu locuieşte în voi?                                                   

(1 Corinteni 3:16).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt o făptură nouă în Cristos! Sunt plin de Dumnezeu! 
Dumnezeu umple fiecare fibră a fiinţei mele, fiecare os 
al trupului meu şi fiecare celulă a sângelui meu. Sunt 
casa mobilă a Dumnezeului Atotputernic, purtând harul, 
gloria şi neprihănirea Lui. Influenţez lumea mea cu gloria 
prezenţei Lui, în Numele lui Isus. Amin.

fizic al Dumnezeului cel Viu! Aceasta citim în versetul 
tematic.

Apoi, în 2 Corinteni 6:16 scrie: „... căci noi 
suntem templul Dumnezeului cel Viu, cum a zis 
Dumnezeu: «Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; 
Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.»” 
Atunci când tu te mişti, Dumnezeu Se mişcă în tine. 
Mâinile tale sunt mâinile Lui şi degetele tale sunt 
degetele Lui; tu eşti cufundat în El, iar El este în tine. 
Prin tine, El Se exprimă pe Sine, manifestându‑Şi viaţa, 
natura şi caracterul. Aleluia!

Romani 15:10‑19 & Psalmii 129‑130

Luca 20:20‑21:4 & 1 Samuel 20‑22

1 Ioan 5:13; 2 Corinteni 6:16; 1 Corinteni 6:15‑17, 19



Disciplina fi nanciară este foarte importantă, 
iar Duhul lui Dumnezeu te poate antrena 

şi în acest domeniu. Unii nu realizează că nu ar trebui 
să cheltuiască tot ce primesc. Este o chesti une de 
înţelepciune elementară că ar trebui să cheltuieşti  mai 
puţin decât câşti gi sau primeşti ; altf el s‑ar putea să ajungi 
în datorii. Poate unii spun: „Da, dar cât câşti g nu este 
sufi cient; după ce am dat zeciuiala, darurile şi am plăti t 
ce mai am de plăti t, nu îmi mai rămâne nimic.” Nu, nu 
gândi şi nu vorbi aşa!

În primul rând, înţelege că tu eşti  sămânţa lui 
Avraam; de aceea, bunăstarea ta fi nanciară nu depinde 
de cât câşti gi, sau de situaţia economică din jurul tău. Tu 
eşti  moştenitor al lui Dumnezeu şi împreună moştenitor 
cu Cristos (Romani 8:17); tu eşti  conectat la o sursă 
nesfârşită de provizii. Astf el, ideea de a culti va obiceiul de 
a economisi nu are ca scop principal să îţi aduni banii în 
bancă ca să obţii dobândă, ci scopul este să te disciplinezi. 
Biblia spune: „În casa omului înţelept există comori 
valoroase şi ulei; dar cel prost risipeşte tot ce are” 
(Proverbe 21:20, versiunea BVA). 

DISCIPLINĂ FINANCIARĂ
25 SÂMBĂTĂ

Du‑te la furnică, leneşule; uită‑te 
cu băgare de seamă la căile ei şi 

înţelepţeşte‑te! Ea n‑are nici căpetenie, 
nici priveghetor, nici stăpân; totuşi 
îşi pregăteşte hrana vara şi strânge 
de ale mâncării în ti mpul secerişului               

(Proverbe 6:6‑8).
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Dumnezeu mi‑a dat bogăţii şi înţelepciunea de a le 
multiplica! Sunt sămânţa lui Avraam; prin urmare, lumea 
îmi aparţine! Strâng aurul precum ţărâna; bunăstarea mea 
nu cunoaşte limite. Umblu în abundenţă, având mai mult 
decât îndeajuns pentru mine şi pentru alţii. Aleluia!

Poate spui: „De ce să te oboseşti să strângi câte 
puţin? Oricum nu ajungi nicăieri.” Nu distruge lucrurile cu 
gura ta. Nu declara niciodată că ceea ce ai este mic sau 
insuficient. Banii sunt spirituali; nu sunt acea monedă sau 
bancnotă din buzunar, din portofelul tău sau din contul 
tău bancar. Banii au urechi şi te pot auzi. Prin urmare 
trebuie să înveţi să îţi binecuvântezi finanţele.

Problema nu este dimensiunea venitului tău, 
ci măsura minţii tale – gândirea ta şi ce poate produce 
credinţa ta. Gândeşte‑te cât de mult ai primit în ultimul 
an; dar cât ai înmulţit din ce ai primit? Dacă răspunsul tău 
nu este satisfăcător, este momentul pentru o schimbare. 
Atâta timp cât lucrurile în care investeşti bani nu pot să 
genereze cât ai investit şi mai mult, există o problemă, şi 
trebuie să schimbi lucrurile rapid.

Cuvântul lui Dumnezeu îţi dă înţelepciune pentru a 
avea inteligenţă şi disciplină financiară. Aşadar, studiază 
Cuvântul lui Dumnezeu şi meditează asupra sa mai mult 
şi vei avea întotdeauna înţelepciune în administrarea 
finanţelor tale.

Romani 15:20‑33 & Psalmii 131‑132

Luca 21:5‑38 & 1 Samuel 23‑25

Luca 15:14; Proverbe 15:6; Proverbe 6:6‑8



Atunci când vorbim despre excelenţă, aceasta 
înseamnă să excelezi, să mergi dincolo de 

aşteptări, să fi i excepţional. Totodată, excelenţa este un 
concept relati v, adică poate fi  măsurată diferit în diverse 
momente ale vieţii tale. De aceea, excelenţa ne arată 
cum am crescut, din perspecti va relati vităţii ei. Astf el, 
Dumnezeu vrea să conşti enti zezi cine eşti  cu adevărat: 
eşti  o persoană dotată cu desăvârşire şi cu excelenţă prin 
natura ta.

De aceea, atunci când studiezi Scripturile, El îţi 
ghidează întotdeauna mintea spre ideea şi spre realitatea 
că El ne‑a făcut fi inţe desăvârşite, după asemănarea Lui. 
Aceasta este natura pe care ne‑a dat‑o. Odată ce te trezeşti  
la această realitate prin învăţare şi prin asumare, vei umbla 
în lumina ei. Acesta este moti vul pentru care noi nu ne 
chinuim să ajungem la excelenţă; ea emană pur şi simplu 
din noi; este ţesută în pânza existenţei noastre; este în 
centrul naturii noastre. Aleluia!

Atunci când credincioşii se luptă să ajungă la 
excelenţă, nu o vor obţine niciodată, pentru că încearcă să 
devină cine sunt deja. Un câine nu se luptă niciodată să fi e 

DESĂVÂRȘIRE ȘI EXCELENŢĂ    
PRIN NATURĂ

26 DUMINICĂ

Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu 
dintr‑o sămânţă care poate putrezi, 
ci dintr‑una care nu poate putrezi, 
prin Cuvântul lui Dumnezeu, care 

este viu şi care rămâne în veac                                                                              
(1 Petru 1:23).
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Am excelenţă în duhul meu şi produc excelenţă în tot ceea 
ce fac. Duhul Sfânt trăieşte în mine în toată plinătatea Lui, 
abilitându‑mă să umblu în desăvârşire şi în neprihănire 
şi să exprim gloria şi virtuţile divine dinăuntrul meu. 
Funcţionez cu înţelepciunea lui Dumnezeu, cu o minte 
excelentă, în Numele lui Isus. Amin.

câine, nici o pisică nu‑şi dă silinţa să fie pisică. Tu ai un duh 
şi o minte de excelenţă, pentru că ai fost născut aşa. Eşti 
făptura desăvârşită şi plină de excelenţă a unui Dumnezeu 
desăvârşit. De aceea, lasă ca natura ta, care este natura lui 
Dumnezeu, să producă lucrări ale neprihănirii, pentru că 
excelenţa înseamnă a umbla în neprihănire.

Romani 16:1‑11 & Psalmii 133‑134

Luca 22:1‑38 & 1 Samuel 26‑28

Daniel 6:3; 1 Ioan 4:17; 2 Petru 1:3



Nu există cale mai bună de a‑ţi arăta dragostea 
pentru Isus Cristos decât să câşti gi sufl ete 

pentru El; sufl etele pentru care El a murit. El Şi‑a dat viaţa 
pentru toţi oamenii. Şi chiar dacă tu ai fi  fost singurul care 
avea nevoie de mântuire, El tot ar fi  venit ca să moară 
pentru ti ne. El nu a făcut aceasta pentru că eram mulţi; a 
făcut‑o pentru că suntem preţioşi în ochii lui Dumnezeu. 
Astf el, câşti garea de sufl ete merită totul. Pune‑o în 
practi că. Este cel mai important lucru de pe pământ. Este 
ceva pentru care trebuie să‑ţi pui credinţa în aplicare.

Poţi spune: „În Numele lui Isus, revendic zece sufl ete 
pentru Isus Cristos chiar astăzi, prin puterea Duhului 
Sfânt!” După ce ai făcut această declaraţie prin credinţă, 
mergi şi vesteşte Evanghelia. Credinţa nu funcţionează 
doar pentru a obţine lucruri pentru ti ne. Acti vează‑ţi 
credinţa în câşti garea de oameni pentru Cristos; creşterea 
pe care o vei experimenta, atât în viaţa ta personală, cât 
şi în secerişul de sufl ete, va fi  uimitoare.

În Ioan 5:19, Isus a spus: „Eu fac întocmai ce văd 
că face Tatăl.” Imită‑l pe Domnul. El a fost cel mai mare 
câşti gător de sufl ete. Atunci când câşti gi sufl ete, tu 
duci mai departe pasiunea Lui, iar slava Împărăţiei Sale 

CREDINŢĂ ÎN CÂȘTIGAREA 
SUFLETELOR

27 LUNI

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). 
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Cu lumina Evangheliei slavei lui Cristos pe care am 
primit‑o, dispersez întunericul din inimile necredincioşilor, 
influenţându‑i cu mesajul vieţii veşnice şi consolidându‑i 
în neprihănire. Prin mine şi prin victoriile mele de credinţă, 
mireasma cunoştinţei Lui se răspândeşte în orice loc, în 
Numele lui Isus. Amin.

este manifestată în viaţa ta în mod extraordinar. Aşa 
străluceşti în Împărăţia Lui. Adu‑ţi aminte ce a spus Isus 
despre Ioan Botezătorul: „Ioan era lumina care este 
aprinsă şi luminează...” (Ioan 5:35). Ce mărturie!

Tu trebuie să fii o lumină aprinsă care luminează, iar 
pentru aceasta nu există altă cale decât să câştigi suflete 
şi să transformi viaţa oamenilor prin Evanghelie: „Cei 
înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce îi vor 
învăţa pe mulţi să umble în neprihănire, vor străluci ca 
stelele, în veac şi în veci de veci” (Daniel 12:3). Aceasta 
trebuie să faci, pentru că este viaţa ta, chemarea ta şi 
responsabilitatea ta. În 2 Corinteni 5:19 Biblia spune: 
„Că, adică, Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea 
cu Sine, neţinându‑le în socoteală păcatele lor, şi ne‑a 
încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.”

Romani 16:12‑27 & Psalmii 135‑136

Luca 22:39‑65 & 1 Samuel 29‑31

Ioan 4:34; Proverbe 11:30; Marcu 16:15



În Matei 17:20, Isus a spus: „... Adevărat vă spun 
că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de 

muştar, i‑aţi zice muntelui acestuia: «Mută‑te de aici 
acolo», şi s‑ar muta; nimic nu v‑ar fi  cu neputi nţă.” 
Unii oameni citesc pasajul acesta şi spun: „Aceasta este 
problema mea; nu am credinţă.” Însă nu este adevărat. 
Dumnezeu i‑a dat fi ecăruia dintre noi o măsură de 
credinţă. Cu toţii avem credinţă. A venit atunci când 
Evanghelia a fost transferată în duhul nostru la naşterea 
din nou.

Cu toate acestea, diferenţa dintre noi se arată 
în ceea ce am făcut noi cu credinţa noastră, pentru că 
Dumnezeu i‑a dat fi ecăruia dintre noi aceeaşi măsură de 
credinţă. Dacă pare că eu am ajuns mai departe decât 
ti ne, sau am înregistrat succese mai mari, aceasta se 
datorează modului în care eu mi‑am crescut şi mi‑am 
exersat credinţa; contează ce am făcut cu ea. Atunci când 
faci mai multe cu credinţa ta, vei realiza mai mult şi Îl 
vei glorifi ca pe Tatăl. Totul ţine de modul în care pui în 
aplicare Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este credinţa: 
răspunsul duhului uman la Cuvântul lui Dumnezeu.

AI CREDINŢĂ PENTRU                              
A CONDUCE LUMEA TA

28 MARŢI

Prin harul care mi‑a fost dat, eu îi spun 
fi ecăruia dintre voi să nu aibă despre 

sine o părere mai înaltă decât se cuvine; 
ci să aibă simţiri cumpătate despre 

sine, potrivit cu măsura de credinţă pe 
care i‑a împărţit‑o Dumnezeu fi ecăruia              

(Romani 12:3).
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Am credinţă în duhul meu. Înving întotdeauna, în orice 
sezon sau anotimp, indiferent de situaţie, pentru că 
oricine este născut din Dumnezeu, biruie lumea! Totodată, 
credinţa mea este ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii. 
Aleluia!

Atunci când te confrunţi cu provocări, răspunde cu 
Cuvântul lui Dumnezeu; aşa îţi foloseşti credinţa. Şi Biblia 
spune despre credinţă că este unul din cele trei elemente 
importante care rămân, care dăinuiesc (1 Corinteni 
13:13). Credinţa prevalează atunci când o activezi. Este 
victoria care biruie lumea (1 Ioan 5:4). Odată ce înţelegi 
aceasta, nu vei mai avea frică sau îngrijorare cu privire la 
nimic. Pentru că, prin credinţa ta, poţi distruge boala şi 
neputinţa! Poţi paraliza şi neutraliza lucrările diavolului. 
Poţi distruge nodulul, diabetul sau boala de sânge. Poţi 
schimba circumstanţele şi îţi poţi trasa parcursul vieţii pe 
direcţia voii şi scopului lui Dumnezeu pentru tine. Amin.

1 Corinteni 1:1‑9 & Psalmii 137‑138

Luca 22:66‑23:25 & 2 Samuel 1‑3

1 Ioan 5:4; 2 Corinteni 5:7; Romani 10:17



 
 Studiază Cuvântul lui Dumnezeu în orice 
limbă vrei cu aplicaţia de telefon mobil Rhapsody 
Lingual App! Cu peste 2000 de traduceri ale Rapsodiei 
Realităţilor găzduite în aplicaţie, milioane de oameni 
au acces acum la Cuvântul lui Dumnezeu explicat în 
limba maternă la o simplă ati ngere a ecranului. 

În cadrul aplicaţiei Rhapsody Lingual, te poţi bucura de 
următoarele facilităţi:

         ‑ Arti cole zilnice în format text sau audio.
          ‑ Opţiunea Calendar, care îţi permite să citeşti  sau 
să asculţi arti cole trecute, prezente şi viitoare în cadrul 
lunii în curs. 
    ‑ Opţiunea Mărturii, care îţi permite postarea 
propriilor mărturii şi ascultarea mărturiilor altora, etc. 

Disponibilă în magazinul virtual Google Play.

APLICAŢIA DE TELEFON MOBIL 
RHAPSODY LINGUAL

DESCARCĂ ACUM
DISPONIBILĂ PENTRU 

ANDROID



N
O

T
E

NOTE



Citi m în cartea Faptele apostolilor că Dumnezeu 
a făcut multe miracole nemaipomenite prin 

mâinile lui Pavel. Oamenii îi aduceau bati ste şi şorţuri pe 
care să le ati ngă şi, atunci când aceste materiale intrau 
în contact cu cei bolnavi, aceşti a erau vindecaţi, iar cei 
oprimaţi de duhuri necurate erau eliberaţi.

Însă trebuie să subliniem ceva foarte interesant: 
bati stele şi şorţurile nu făceau nimic; nu dobândeau 
inteligenţă. Cu toate acestea, în urma ati ngerii lui Pavel, 
impactul Duhului Sfânt le transforma în nişte conductoare 
ale puterii lui Dumnezeu. Cu toate acestea, chiar dacă 
puterea lui Dumnezeu era în ele, nu puteau face nimic 
până când cineva nu le ducea de la Pavel acolo unde era 
o nevoie – la cei bolnavi şi oprimaţi.

Aceasta se întâmplă atunci când eşti  născut din 
nou şi umplut cu Duhul Sfânt. Până când nu duci canalul 
de putere din ti ne acolo unde este o nevoie, puterea din 
ti ne nu se va manifesta. Un creşti n poate deveni la fel de 
lipsit de viaţă ca bati stele şi şorţurile aduse la Pavel, până 

IMPACTUL EVANGHELIEI ÎN VIAŢA 
ALTORA

29 MIERCURI

... Voi sunteţi aici ca să fi ţi lumină, 
aducând culorile lui Dumnezeu în 

lume. Dumnezeu nu este un secret pe 
care trebuie să‑L păstrezi. Noi facem 

public acest mesaj, aşa cum este 
publică o cetate aşezată pe un munte                      
(Matei 5:14, versiunea The Message – 

Mesajul, n.tr.).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru harul Tău extraordinar 
şi pentru gloria Ta în viaţa mea; Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul special de a fi o binecuvântare pentru lumea 
mea, aducând iluminare şi sens în viaţa multora prin 
Evanghelie. Lumina mea străluceşte pretutindeni, 
dispersând răul şi strămutând oamenii în libertatea slavei 
fiilor lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

când nu intră în contact cu nevoia din viaţa oamenilor. De 
aceea tu trebuie să te preocupi de dorinţa lui Dumnezeu 
de a câştiga suflete.

Nevoia este afară, în lume; acolo te întâlneşti cu 
o întreagă omenire frântă de durere. S‑ar putea să nu ai 
niciodată impact cu puterea care este în tine în viaţa cuiva 
dacă nu părăseşti zona ta de confort şi nu iei contact cu 
cei care se află în nevoie. Tu ai fost născut ca un agent al 
schimbării; eşti o influenţă şi un răspuns la strigătul celor 
necăjiţi din lumea din care faci parte. De aceea, pune 
în acţiune slava care este în tine; manifestă puterea şi 
perfecţiunea lui Cristos, care se află în duhul tău.

Ar fi o mare risipă să ai Duhul Sfânt şi să trăieşti 
o viaţă obişnuită. Dacă tu ai fi fost singura persoană 
plină de Duhul Sfânt din satul tău, din oraşul tău sau din 
ţara ta, tot ar trebui să ai un impact extraordinar prin 
Evanghelie. Alege să îţi conduci lumea; transformă vieţi 
prin Evanghelie, pentru că aceasta este dorinţa Duhului 
Sfânt şi voia Sa pentru viaţa ta.

1 Corinteni 1:10‑21 & Psalmii 139‑140

Luca 23:26‑49 & 2 Samuel 4‑6

Isaia 60:1‑2; 1 Corinteni 9:16‑17; Faptele apostolilor 1:8



De ce s‑a lepădat Petru de Isus de trei ori, 
chiar dacă era ucenic al Lui? Din cauza fricii. 

Se temea că va fi  arestat şi ucis, dacă afi rma deschis 
că Îl cunoştea pe Isus. Şi cine crezi că l‑a confruntat? O 
servitoare, nici măcar soldaţii. Cu toate acestea, Petru, 
de frică, s‑a lepădat de Domnul.

Acest lucru se întâmplă şi astăzi. Mulţi trăiesc în 
umbra a ceea ce s‑ar spune despre ei sau a ceea ce le‑ar 
face alţii, pe care adeseori nici nu îi cunosc, dacă s‑ar 
identi fi ca la scenă deschisă cu Isus. Dar aceasta nu se 
întâmplă dacă eşti  plin de Duhul Sfânt! Nu te îngrijora 
dacă eşti  ostracizat, criti cat sau batjocorit pentru 
credinţa ta în Isus Cristos. A fi  „umilit” sau persecutat 
pentru Numele Lui este de fapt o binecuvântare – şi încă 
una foarte mare.

Dumnezeu ţi‑a dat Duhul Lui să locuiască în ti ne 
şi să te umple de îndrăzneală, ca niciodată să nu îţi fi e 
teamă să vorbeşti  deschis despre Isus Cristos şi să îţi 
afi rmi credinţa, cu orice ocazie. Atunci când acel Petru, 
care era iniţial plin de frică, a primit Duhul Sfânt, viaţa lui 
a fost schimbată complet; a devenit neînfricat! În ciuda 
mulţimii uriaşe care era prezentă în ziua Cincizecimii, el 
a proclamat Evanghelia cu o îndrăzneală şi cu o putere 
fără precedent, aducând un mare seceriş de sufl ete în 

DECLARĂ-ŢI CREDINŢA CU 
ÎNDRĂZNEALĂ

30 JOI

Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este 
destrăbălare. Dimpotrivă, fi ţi plini de Duh 

(Efeseni 5:18).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, sunt onorat şi bucuros să fiu identificat cu Isus. 
Am cea mai înaltă identitate şi sunt conştient de aceasta! 
Sunt mai curajos, mai sigur, mai pregătit şi mai entuziast 
ca oricând să proclam vestea bună a mântuirii Tale, 
împlinindu‑mi lucrarea de slujire în cadrul Evangheliei, în 
Numele lui Isus. Amin.

Împărăţia lui Dumnezeu. Aleluia!
Este o onoare să‑L cunoşti pe Isus şi să‑I slujeşti. Fii 

plin de îndrăzneală în ce priveşte asocierea ta şi uniunea 
ta cu El. Nu lua în considerare ce ţi‑ar putea spune unii 
sau ce ţi‑ar putea face alţii pentru faptul că Îl iubeşti pe 
Domnul. Slujeşte‑I Lui cu toată inima şi trăieşte pentru El 
în adevăr.

1 Corinteni 1:22‑31 & Psalmii 141‑142

Luca 23:50‑24:12 & 2 Samuel 7‑8

Faptele apostolilor 18:9‑11; 2 Timotei 1:7; Luca 12:8‑9
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RUGĂCIUNE 
PENTRU  MÂNTUIRE

Credem ca ai fost binecuvântat de acest devoti onal.
Te invitam acum sa Îl faci pe Isus Cristos Domn al 
vieti i tale, rugându‑te astf el:

„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  sufl etul! 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 creşti n, 
te rugăm să ni te adresezi folosind informaţiile de 
contact de mai jos:

Tel: +44 (0)1708 556 604 Tel: + 27 113260971
       + 27 113260972

Tel.:+234‑703‑000‑0927
 +234‑812‑340‑6791
 +234‑812‑340‑6816
 +234‑01‑462‑5700

Tel.:+1 (0) 980 219 5150
+1‑281‑759‑5111;
+1‑281‑759‑6218

Tel: +1 647‑341‑9091
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

AFRICA DE SUD:

SUA:NIGERIA:

CANADA
ROMÂNIA:

MAREA BRITANIE:



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.
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Rapoarte
ALE SLAVEI

„Rapsodia Realităţilor mi‑a schimbat viaţa”

De la vârsta de 12 ani am devenit o prostituată şi o hoaţă. 
Viaţa mea era înghiţită tot mai mult într-o spirală descendentă 
până când am intrat în contact cu acest Înger Mesager. 
Atunci s-a schimbat totul. Mi-am predat viaţa lui Cristos 
şi am început să vorbesc în alte limbi. Studiind Rapsodia 
Realităţilor, mi-am descoperit adevărata identitate în Cristos. 
Îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a schimbat viaţa prin 
intermediul acestui Înger Mesager, Rapsodia Realităţilor. 

„Pus în libertate şi achitat”

Am fost arestat în iulie 2015. În închisoare, am primit Rapsodia 
Realităţilor. Am început să o citesc zilnic şi acest lucru a adus o 
transformare înăuntrul meu. Am devenit pasionat de Cuvântul 
lui Dumnezeu şi am început să le vorbesc despre Dumnezeu şi 
altor deţinuţi. În august 2015, am început să mă rog pentru 
eliberarea mea, folosind proclamaţiile din devoţional. După 
trei luni, am fost eliberat din închisoare în mod miraculos, deşi 
judecarea cazului meu trebuia să se întindă pe doi ani. După 
eliberare, am primit un puternic imbold lăuntric să fac apel 
săptămânal la tribunal pentru soluţionarea cazului meu. Am 
continuat să mă rog pentru achitare totală şi după câteva luni, 
cazul meu a fost clasat. Am fost achitat în integralitate!

„O viaţă de victorie neîntreruptă”

De când am început să studiez Rapsodia Realităţilor, am 
experimentat consistenţă în viaţa mea, în special în viaţa 
mea spirituală. Am fost binecuvântat cu o nouă slujbă şi am 
fost protejat de mai multe accidente. Îngerul Mesager mi-a 
adus o viaţă de victorie neîntreruptă. Glorie lui Dumnezeu!

M. Jessie; Zambia

S. B; Camerun

- S. O; Nigeria



PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT
DON’T STOP HERE!
7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU

NONE OF THESE DISEASES

WHEN GOD VISITS YOU
7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO FOR YOU

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST
KEEPING YOUR HEALING
THE PROMISED LAND
RECREATING YOUR WORLD
RHAPSODY OF REALITIES DAILY DEVOTIONAL  
RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

DON’T PACK YOUR BAGS YET!
WISDOM FOR WOMEN
UNENDING SPRING OF JOY













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
CĂRȚI DISPONIBILE DE LA EDITURA

MAREA BRITANIE:  
Tel: +44 (0)1708 556 604

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647–341–9091 

ROMÂNIA:
Pentru consiliere, rugăciune şi pentru a comanda Rapsodia Realităților 
sunați la:+40–31–432–7000   


