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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 zilnic fragmente din Cuvântul Său! 
Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

                 ‑ Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 880 limbi şi încă mai 

numărăm. Ediţia 2017 a fost special redactată pentru 
a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru a te 
poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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Creştinul este binecuvântatul Domnului. A fi 
binecuvântat înseamnă, printre altele, a fi împuternicit 
pentru a prospera. Dumnezeu te‑a împuternicit pentru 
a prospera în tot ceea ce faci. Acest fapt este atât de 
minunat, deoarece înseamnă că nu există uscăciune, 
stagnare, lipsă sau neproductivitate în viaţa ta. Ai fost 
ales şi rânduit pentru o viaţă de laudă, de bucurie, de 
excelenţă, de victorie şi de glorie în Cristos Isus.

În Ioan 15:16 Domnul Isus a spus: „Nu voi M‑aţi 
ales pe Mine, ci Eu v‑am ales pe voi şi v‑am rânduit să 
mergeţi şi să aduceţi rod, şi rodul vostru să rămână, 
pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu să 
vă dea.” El a subliniat viaţa de rodire, de productivitate 
şi de slavă tot mai mare pe care am primit‑o în 
Cristos, o viaţă de binecuvântări veşnice! Aceasta este 
moştenirea ta. Ai devenit moştenitor al lui Dumnezeu şi 
împreună‑moştenitor cu Domnul Isus Cristos din ziua în 
care te‑ai născut din nou (Romani 8:17). 

Unii creştini se uită la viaţa şi la situaţia lor şi trag 
concluzia că nu prea sunt binecuvântaţi. „Nu am maşină; 
nu am casă; nu am bani; cum ar putea spune cineva 
că sunt binecuvântat?” întreabă ei, fără să realizeze că 

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru 
Isus Cristos, care ne‑a binecuvântat cu tot felul de 

binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Cristos 
(Efeseni 1:3).

MIERCURI

1
Eşti binecuvântat



Îţi mulţumesc, binecuvântatule 
Tată, pentru harul şi pentru 
binecuvântările Tale din viaţa 
mea! Propăşesc în toate lucrurile. 
Sunt roditor în orice lucrare bună. 
Am roadele neprihănirii, pentru 
că sunt un stejar al neprihănirii, 
ales şi rânduit pentru o viaţă de 
laudă, de bucurie, de excelenţă, 
de victorie şi de glorie, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Evrei 1
Ieremia 34‑35

viaţa este spirituală şi că domeniul spiritual controlează 
domeniul fizic. 

Dacă mai întâi recunoşti şi declari în învoire cu 
Cuvântul lui Dumnezeu că într‑adevăr, eşti binecuvântatul 
Domnului, lucrurile percepute drept simboluri ale 
bunăstării – case, maşini, un loc de muncă bun, bani etc., 
se vor manifesta ca rezultat al binecuvântării. Acestea 
nu reprezintă binecuvântarea, ci efectul binecuvântării. 
Binecuvântarea este o putere nevăzută care determină 
lucruri bune în tine, cu tine, pentru tine şi prin tine! 
Binecuvântarea face ca gloria lui Dumnezeu să fie văzută 
în viaţa ta. 

Duhul Sfânt din tine te învaţă Cuvântul lui 
Dumnezeu şi modul în care să activezi binecuvântările 
Lui în viaţa ta. El te va învăţa să vorbeşti, să umbli şi să 
trăieşti aşa cum trebuie, până când cei din jurul tău vor 
fi uimiţi de rezultatul binecuvântărilor lui Dumnezeu de 
peste viaţa ta.

Ioan 9:1‑7
1 Cronici 1

Proverbe 10:22; Deuteronom 28:2‑6 
Galateni 3:9
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Primul capitol din Geneza ne prezintă o relatare 
clară a modului în care Dumnezeu a adus creaţia în 

fiinţă. În versetul douăzeci şi unu ni se spune exact ce a făcut 
Dumnezeu: El a rostit cuvinte. El a spus: „... Să fie...” şi tot ceea 
ce a rostit El a venit în fiinţă. Apoi în versetul următor, observăm 
ceva: El a binecuvântat fiecare fiinţă vie pe care a creat‑o: „... 
şi a zis: «Creşteţi, înmulţiţi‑vă şi umpleţi apele mărilor; să se 
înmulţească şi păsările pe pământ.»”

El a vorbit pentru a crea; apoi a binecuvântat ceea ce a 
creat, tot prin cuvinte. Atunci când a zis: „Creşteţi şi înmulţiţi‑vă,” 
El a invocat în acele făpturi puterea de a creşte, de a se înmulţi 
masiv şi de a popula pământul. Dumnezeu a făcut aceasta prin 
cuvinte. El a făcut acelaşi lucru după ce a creat omul. În Geneza 
1:27, Biblia spune: „... Dumnezeu l‑a făcut pe om după chipul 
Său, l‑a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi 
parte femeiască i‑a făcut.” 

Apoi în versetul douăzeci şi opt, citim că i‑a binecuvântat 
pe primii oameni spunând: „Creşteţi, înmulţiţi‑vă, umpleţi 
pământul şi supuneţi‑l şi stăpâniţi peste peştii mării, peste 
păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe 
pământ.” Observă că Dumnezeu l‑a creat pe om după chipul 
şi asemănarea Lui. Aceasta înseamnă că El a creat omul ca să 

JOI

2

Dumnezeu le‑a binecuvântat şi a zis: „Creşteţi, 
înmulţiţi‑vă şi umpleţi apele mărilor; să 
se înmulţească şi păsările pe pământ”                                                   

(Geneza 1:22).

Binecuvântează şi 
creează prin cuvinte



semene cu El (la înfăţişare) şi să funcţioneze ca El (în asemănare 
cu El).

Prin urmare, dacă Dumnezeu a creat şi a binecuvântat 
prin intermediul cuvintelor, înseamnă că şi noi avem această 
abilitate şi ni se cere să funcţionăm ca El. Noi binecuvântăm 
şi creăm prin intermediul cuvintelor noastre. Cuvintele tale 
sunt foarte importante. Rosteşte numai cuvinte care sunt în 
conformitate cu voia şi cu scopul lui Dumnezeu pentru viaţa ta.

În Proverbe 18:21, Biblia spune: „Moartea şi viaţa 
sunt în puterea limbii...” Foloseşte‑ţi gura pentru a rosti 
binecuvântări, cuvinte de creare, de îndreptare, cuvinte de 
pace, de sănătate şi de bunăstare. Binecuvântează! Aceasta 
înseamnă să invoci prin cuvinte puterea multiplicării, a creşterii, 
a rodirii şi a productivităţii în finanţe, în afaceri, sau în orice alte 
domenii din viaţa ta. Dumnezeu ţi‑a dat o limbă sănătoasă 
(Proverbe 15:4), pentru a crea sau a recrea circumstanţele vieţii 
tale, determinându‑le să se alinieze la destinul lui Dumnezeu şi 
la voia Sa perfectă pentru tine. Menţine‑te prin cuvinte în viaţa 
superioară de victorie nesfârşită.

Evrei 2
Ieremia 36‑37

Ioan 9:8‑17
1 Cronici 2

O plăcută moştenire mi‑a căzut 
la sorţi, o bună moşie mi‑a fost 
dată. Umblu în lumina slavei 
lui Dumnezeu. Sunt un succes. 
Umblu în bunăstare, în sănătate şi 
în neprihănire. Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

Iacov 3:2; Proverbe 15:4; 
Marcu 11:23

| Proclamaţie
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Cuvântul lui Dumnezeu este de încredere şi 
infailibil; îţi poţi clădi viaţa pe el. Dar nu te poţi 

baza pe ceva ce nu cunoşti. Poţi avea încredere doar în 
ceea ce cunoşti.

De exemplu, dacă îţi fac o promisiune că îţi 
voi da o maşină mâine, tu vei avea credinţă pentru 
maşină, pentru că informaţia îţi susţine încrederea; 
ţi‑am dat motiv să aştepţi o maşină mâine. Şi pentru că 
tu ai încredere în cuvântul meu, ai trecut de la simpla 
„speranţă” la deplina încredinţare că, indiferent ce se va 
întâmpla, vei avea o maşină mâine.

Deşi nu ai văzut‑o încă, deja începi să vorbeşti 
despre o maşină nouă, doar pentru că eu am spus: „Am 
o maşină pentru tine.” Credinţa a venit în tine datorită 
faptului că ai auzit ceea ce am spus. Dacă nu aş fi spus 
nimic, sau chiar dacă aş fi spus, dar tu nu ai fi auzit, tu 
nu ai avea acum credinţă până la punctul de a le spune 
prietenilor tăi: „Deja am o maşină nouă.”

Aşa funcţionează Cuvântul lui Dumnezeu. 
Informaţiile din Cuvântul lui Dumnezeu te vor determina 
să ai credinţă în Dumnezeu. Aceasta citim în versetul 
nostru tematic: credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea 
prin Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu 
produce şi transferă credinţă în duhul tău. Nu trebuie să 

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

VINERI

3
Cuvântul lui Dumnezeu 

transferă credinţă 



te frămânţi sau să încerci să faci să se întâmple, ci doar 
să auzi Cuvântul lui Dumnezeu şi credinţa va fi stârnită în 
duhul tău.

Poate că ai observat că, uneori, pe măsură ce 
asculţi Cuvântul lui Dumnezeu, fie în biserică, fie în 
timpul personal de studiu, toate provocările cu care te‑ai 
confruntat sunt reduse la zero. Motivul constă în faptul 
că, atunci când Cuvântul lui Dumnezeu intră în duhul 
tău, aprinde credinţa în tine. Cuvântul Domnului devine 
real în duhul tău şi îţi dă un sentiment de victorie şi de 
stăpânire.

Evrei 3
Ieremia 38‑40

Ioan 9:18‑27 
1 Cronici 3

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
acţionează în mine. M‑am născut 
prin Cuvântul Tău şi, prin urmare, 
trăiesc prin el. În timp ce studiez 
Cuvântul Tău şi meditez asupra sa, 
viaţa mea se dezvoltă din slavă în 
slavă. Binecuvântările acţionării pe 
baza Cuvântului Tău se manifestă 
în mod evident în viaţa mea, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Evrei 4:12; 1 Timotei 4:15; 
Evrei 11:3

| Rugăciune
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Isus a spus: „... Duceţi‑vă în toată lumea şi 
predicaţi Evanghelia la orice făptură” (Marcu 

16:15). Dacă tu crezi cu adevărat în ceea ce a făcut 
Cristos pentru tine, dacă eşti convins că lucrarea Lui de 
mântuire a fost importantă şi că tu ai primit efectiv acea 
mântuire, nu o poţi păstra doar pentru tine. Trebuie să le 
spui şi altora despre Isus. Trebuie să fii activ în câştigarea 
sufletelor.

Deseori, să te rogi şi să Îi ceri Domnului să‑ţi pună pe 
inimă pe cineva pe care să‑l conduci la Cristos şi să‑l inviţi 
la biserică; pe cineva cu care să poţi împărtăşi Cuvântul lui 
Dumnezeu şi să mergi la biserică. Este important să te rogi 
pentru mântuirea celor din sfera ta de contact şi din afara 
acesteia, ca Domnul să le pregătească inima să primească 
viaţa veşnică (Faptele apostolilor 13:48).

Biblia spune în Faptele apostolilor 2:47 că zilnic 
se înmulţeşte numărul celor mântuiţi; astfel ştim că în 
fiecare zi, sunt oameni chemaţi la mântuire. Sunt aceia pe 
care Domnul i‑a chemat şi i‑a ales pentru a face parte din 
biserică, dar este responsabilitatea noastră să ajungem la 
ei şi să‑i aducem în Împărăţia lui Dumnezeu.

Însă pentru unii lucrurile lui Dumnezeu nu sunt 
plăcute; ei nu văd motivul pentru a merge la biserică şi 

SÂMBĂTĂ

4
Fii activ în câştigarea sufletelor

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 nu pentru că ar fi atei din naştere, ci pentru că nu 
înţeleg sau nu ştiu destul. Ei nu au auzit despre Dumnezeu 
decât informaţii eronate de la oameni neavizaţi. Aceasta 
le‑a înceţoşat percepţia despre biserică şi despre 
Dumnezeu. 

Aceasta este o parte a motivului pentru care trebuie 
să fim mai pasionaţi, strategici, silitori şi fermi în eforturile 
noastre de câştigare a sufletelor. Trebuie să predicăm 
Evanghelia şi să mijlocim pentru sufletele pierdute. Biblia 
îi descrie pe cei care nu sunt născuţi din nou ca fiind străini 
de viaţa lui Dumnezeu, fără nădejde şi fără Dumnezeu 
în lume; prin urmare, se află sub judecata sau mânia lui 
Dumnezeu (Efeseni 4:18, Efeseni 2:12, Efeseni 2‑3).

Stabileşte‑ţi drept scop al vieţii tale ca cei 
necredincioşi din jurul tău să nu mai trăiască fără speranţă. 
Împărtăşeşte‑le Evanghelia. Ajută‑i să găsească lumina lui 
Dumnezeu şi să primească neprihănirea. Tu eşti martorul 
Lui. El te‑a mântuit şi te‑a făcut partener în lucrarea de 
mântuire a altora.

Evrei 4:1‑13
Ieremia 41‑43

Ioan 9:28‑41
1 Cronici 4

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai 
dat ochi care văd, urechi care aud 
şi inimă care înţelege. Dragostea 
Ta mă constrânge să mijlocesc 
pentru cei pierduţi, să le predic 
Evanghelia şi astfel să îi aduc din 
întuneric la lumina Ta minunată. 
Sunt un câştigător de suflete activ, 
iar lumina mea străluceşte tot mai 
tare, în Numele lui Isus. Amin. 

Ezechiel 33:7‑9; 2 Timotei 4:2
Faptele apostolilor 1:8
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Unul dintre beneficiile de a merge la biserică 
constă în închinarea colectivă. Închinarea 

individuală este extraordinară, dar în calitate de creştini, 
ni se cere să mergem în congregaţia din care facem parte 
pentru a‑L lăuda împreună pe Dumnezeu, deoarece 
intenţia Lui este de a‑Şi creşte copiii ca în familie. Desigur, 
sunt familii unde nici unui membru nu îi pasă de celălalt 
– nu este nicio comunicare între părinţi şi copii – însă nu 
acesta este idealul.

Dumnezeu ne‑a lăsat să avem închinare individuală, 
rugăciune individuală, serviciu creştin individual, dar 
există de asemenea închinare corporativă, rugăciune 
corporativă şi serviciu divin corporativ; lucruri pe care le 
facem în calitate de congregaţie. Pe cât de mult avem 
responsabilitatea de a studia Cuvântul lui Dumnezeu pe 
cont propriu, pe atât trebuie să ne adunăm şi în cadrul 
congregaţiei ca să auzim Cuvântul lui Dumnezeu. Acestea 
sunt responsabilităţile creştinului şi sunt desemnate de 
Dumnezeu pentru creştere, hrănire şi fortificare, atât 

Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii 
împreună! Este ca untdelemnul de preţ, care, turnat 

pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, 
se coboară pe marginea veşmintelor lui. Este ca roua 
Hermonului care se coboară pe munţii Sionului, căci 

acolo dă Domnul binecuvântarea, viaţa, pentru veşnicie 
(Psalmul 133:1‑3).

DUMINICĂ

5
Importanţa închinării colective



pe plan individual – pentru fiecare copil al Său, cât şi pe 
plan general – pentru Trupul lui Cristos ca întreg.

Nu pierde astfel de lucruri. Nu sunt numai 
programele bisericii; sunt responsabilităţi care ne‑au 
fost atribuite prin Cuvântul lui Dumnezeu. Nu are nici o 
relevanţă dacă simţi sau nu să faci acest lucru, deoarece 
chiar şi atunci când nu ai chef să te duci luni la serviciu, o 
faci pentru că serviciul este important pentru tine.

Bucură‑te de avantajele închinării colective cu alţi 
credincioşi. David a spus: „Mă bucur când mi se zice: 
«Haidem la Casa Domnului»” (Psalmul 122:1). Aleluia! 

Evrei 4:14‑5:10
Ieremia 44‑47

Ioan 10:1‑10
1 Cronici 5

Luca 4:16; Evrei 10:25; 
Ioan 4:24

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
învăţătura din Cuvântul Tău. 
Acum, mai mult ca oricând, iau în 
serios mersul la biserică şi părtăşia 
cu ceilalţi credincioşi. Şi, potrivit 
Cuvântului Tău, binecuvântările 
Tale se manifestă evident în viaţa 
mea, iar gloria Ta se vede în tot 
ceea ce fac, în Numele lui Isus. 
Amin. 

| Rugăciune

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versiunea Fidela a versetului tematic spune: 
„Dacă trăiţi în mine şi cuvintele mele trăiesc în 

voi, cereţi orice doriţi şi vi se va face.” Acest verset este 
atât de puternic!

Ceea ce spune Domnul Isus este că dacă rămâi în 
El şi cuvintele Lui locuiesc în tine, orice vei cere legat de 
ceva ce îţi place, preferi sau doreşti, se va întâmpla pentru 
tine. El nu a spus că Dumnezeu va împlini, sau că El (Isus) 
va împlini. Aceasta nu este o rugăciune; versetele despre 
rugăciune sunt diferite. Aici este vorba despre a trăi în 
Cristos, având cuvintele Lui în tine – despre cunoaşterea 
drepturilor şi a autorităţii în Cristos şi despre exercitarea 
acelei autorităţi.

Este extraordinar ce a făcut Dumnezeu posibil pentru 
noi în Cristos Isus! Poţi spune: „În Numele Domnului Isus 
Cristos, voi continua să merg în sănătate continuă; nu voi 
fi niciodată bolnav în viaţa mea,” şi aşa va fi.

Dacă ai probleme cu trupul tău – poate o tumoare 
sau o excrescenţă canceroasă în trupul tău – şi spui: „În 
Numele Domnului Isus Cristos, îi poruncesc acestui cancer 
să moară şi să plece din trupul meu”; dacă spui aceasta, 
Domnul spune că aşa se va întâmpla.

Este important să înţelegi acest lucru şi să îl practici 
în viaţa ta. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru a‑l împlini, 

Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele 
Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da (Ioan 15:7).

Trăirea în Cristos

LUNI
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nu doar pentru a‑l auzi. Îl auzi şi îl împlineşti. Astfel umbli 
în slava lui Dumnezeu. Aminteşte‑ţi cheia: rămâi în El şi 
lasă Cuvintele Lui să trăiască în tine.

Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belşug în 
tine, astfel încât în orice situaţie, în orice criză a vieţii, în 
toate circumstanţele, să răspunzi conform Cuvântului Său, 
nu conform simţurilor. Cuvintele pe care nu le ştii nu pot 
rămâne în tine. De aceea trebuie să studiezi Scripturile. 
Absoarbe Cuvântul Domnului în sistemul tău. Biblia 
spune: „Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug în voi 
în toată înţelepciunea...” (Coloseni 3:16). 

Evrei 5:11‑6:20
Ieremia 48‑49

Ioan 10:11‑21
1 Cronici 6

Ioan 15:4‑5; 1 Corinteni 6:17; 
Faptele apostolilor 17:28

Sunt lipit de Domnul! Sunt un 
singur duh cu El. Îl manifest pe 
Cristos în lumea mea, pentru că 
sunt o epistolă a Lui, scrisă şi citită 
de oameni. Acţionez în autoritatea 
lui Cristos şi declar că sfatul 
Domnului prevalează în viaţa mea 
şi în lumea mea, în Numele lui 
Isus. Amin. 

| Proclamaţie
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Versetul tematic ne dezvăluie una dintre 
multele binecuvântări ale unui creştin. 

Observă că nu este spus: „Vom fi templul Dumnezeului 
cel viu atunci când vom ajunge în cer,” ci că „suntem 
templul Dumnezeului cel viu.” Nu există ceva mai bun. 
Acesta este un adevăr de actualitate.

Cuvântul tradus „templu” nu se referă la templul 
obişnuit, ci la acel cuvânt specific care se referă la 
interiorul altarului; cuvântul grecesc pentru acesta 
este „naos.” „Naos” se referă la interiorul altarului care 
găzduieşte prezenţa divină. Aceasta spune Pavel în acest 
verset.

Pentru evrei, era Sfânta Sfintelor; în acel loc era 
prezent Dumnezeu. Ei nu aveau o înfăţişare a Lui acolo, 
dar prezenţa lui Iehova era acolo înăuntru. Locul în care 
locuieşte prezenţa lui Dumnezeu este chiar locul la care 
face Pavel referire în verset. Atunci când Duhul Sfânt Şi‑a 
făcut locuinţa în inima ta, tu nu mai eşti un om obişnuit; 

Ce înţelegere poate fi între Cristos şi Belial? Sau ce 
legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se 

împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? 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.” De aceea: „Ieşiţi 

din mijlocul lor şi despărţiţi‑vă de ei,” zice Domnul; 
„nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi”                                                                                             

(2 Corinteni 6:15‑17). 

Templul Său viu

MARŢI
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tu devii templul viu al lui Dumnezeu.
În realitate, oriunde mergi tu, merge Dumnezeu, 

pentru că tu eşti casa Lui. El vorbeşte prin tine, el priveşte 
prin ochii tăi, însă nu mulţi creştini sunt conştienţi 
de această realitate; prin urmare trăiesc ca oamenii 
obişnuiţi. Templul lui Dumnezeu, care eşti tu, este acolo 
unde locuieşte prezenţa lui Dumnezeu, unde El Se află în 
toată puterea şi maiestatea.

De asemenea, atunci când tu apari, diavolul se 
retrage, deoarece el nu poate sta în prezenţa slavei lui 
Dumnezeu, iar acea slavă se află în duhul tău.

Evrei 7
Ieremia 50‑51

Ioan 10:22‑32
1 Cronici 7

Romani 8:10‑11; 1 Corinteni 6:19 
Filimon 1:6, versiunea Fidela; 

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
prezenţa Duhului Tău în mine; nu 
sunt un om obişnuit. Sunt templul 
Tău viu. Prin urmare, nici o boală 
sau infirmitate nu îşi poate găsi loc 
în corpul meu, pentru că viaţa mea 
este de natură divină, în Numele 
lui Isus. Amin.

| Rugăciune
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Pregăteşte‑te pentru un răsti mp de împrospătare, 
inspiraţie şi revigorare divină în cadrul celui mai 

mare eveniment anual al misiunii globale a naţiunii 
BLW (Credincioşii	 din	 Lumea	 Dragostei, n.tr.), Conferinţa 
Internaţională a pastorilor şi a partenerilor programată 
pentru luna noiembrie în Lagos, Nigeria. 

Conferinţa de anul acesta va cuprinde:
• Sesiuni pline de ungere de predicare a Cuvântului 

Domnului cu omul lui Dumnezeu şi cu alţi slujitori puternici 
ai lui Dumnezeu care le vor împărtăşi delegaţilor har tot mai 
mare pentru lucrare.

• Expoziţia LoveWorld (Lumea	Dragostei, n.tr.), unde 
delegaţii vor putea vedea impactul global al misiunii noastre 
în anul 2017.

• Arhivele LoveWorld, unde pastorii şi partenerii vor 
urmări fazele de dezvoltare a naţiunii BLW.

• Premiile LoveWorld, unde delegaţii vor primi 
disti ncţii pentru angajamentul lor excepţional de parteneriat 
în anul 2017. 

• Premiile Internaţionale LoveWorld de Muzică şi 
Artă în cadrul cărora se va recunoaşte creati vitatea… şi 
multe altele!

Nu rata acest eveniment! 
Pentru mai multe informaţii despre modul de 

înregistrare, vizitează site‑ul www.ippconline.com
Notă: parti ciparea este pe bază de invitaţie.

CONFERINŢA 

N
O

T
ECONFERINŢA CONFERINŢA CONFERINŢA 

INTERNAŢIONALĂ A PASTORILOR
  ȘI A PARTENERILOR 



NOTE
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A fi creştin nu înseamnă doar să citeşti Biblia şi 
să te rogi lui Dumnezeu, ci înseamnă să trăieşti 

viaţa veşnică aici pe pământ. Aceasta este mai presus de 
religie. Cei ce nu ştiu ce este creştinismul spun că este o 
religie.

Biblia face referire la religie în Iacov 1:27: „Religia 
curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl 
nostru, este să cercetăm orfanii şi văduvele în necazurile 
lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume.” Creştinismul, prin 
definiţie, este divinitatea la lucru în umanitate.

Creştinul este un supraom. El este una cu Cel cu 
care totul este posibil, pentru că el are natura şi viaţa 
lui Dumnezeu; El are autoritate asupra tuturor puterilor 
întunericului. Isus a zis în Marcu 16:17‑18: „Iată semnele 
care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu 
vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână 
şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu‑i va vătăma; 
îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor 
însănătoşi.” El Se referea la cei credincioşi, la creştini.

Apoi în Luca 10:19, a zis: „… nimic nu vă va putea 
vătăma!” Nu contează cât de periculos, sau cât de rău 
este un lucru, poate fi şi otrăvitor, pentru că nu are 

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

(2 Corinteni 5:17).

Dincolo de religie

MIERCURI
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putere asupra ta. Eşti neobişnuit. Nu eşti din această 
lume. Eşti din Dumnezeu, ceea ce înseamnă că originea 
ta este din El; ai fost născut din Dumnezeu. Acesta este 
creştinismul. Viaţa veşnică a fost pusă în duhul tău; ai 
primit viaţa lui Dumnezeu care risipeşte întunericul, 
boala, lipsa, eşecul şi moartea. Ai devenit un asociat al 
Dumnezeirii. Aceasta este dincolo de religie.

Evrei 8
Ieremia 52

Ioan 10:33‑42
1 Cronici 8

Ioan 16:33; 1 Ioan 4:4; 
1 Ioan 5:11‑12

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
lucrarea Cuvântului Tău în duhul 
meu. Viaţa mea este o expresie a 
gloriei, a frumuseţii Tale şi a harului 
Tău. Tu m‑ai făcut un dătător de 
viaţă, un asociat al Dumnezeirii, 
manifestând viaţa divină în lumea 
mea, în Numele lui Isus. Amin. 

| Rugăciune
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În Iacov 1:18, Biblia spune: „El, de bunăvoia Lui, 
ne‑a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim 

un fel de pârgă a făpturilor Lui.” În 1 Petru 1:23, citim: 
„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 creştin, trebuie să studiezi Cuvântul 
lui Dumnezeu şi să meditezi asupra sa, pentru că viaţa ta 
a venit din el; eşti un rezultat al Cuvântului Domnului; de 
aceea, poţi fi susţinut doar de acesta. Rămâi în Cuvântul 
lui Dumnezeu, pentru că tot ce are viaţă este susţinut de 
sursa care i‑a dat viaţă.

Duhul tău flămânzeşte atunci când nu rămâi în 
Cuvântul Domnului, pentru că acesta este hrana de care 
are nevoie pentru a supravieţui, pentru a se dezvolta 
şi pentru a funcţiona normal. Dezvoltarea duhului tău 
este se măsoară după doza din Cuvântul lui Dumnezeu 
asimilată. Cu cât primeşti mai mult din Cuvântul lui 
Dumnezeu în duhul tău, cu atât mai mult îţi este 
programat duhul pentru succes.

Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug 
în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi‑vă şi 
sfătuiţi‑vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări 
de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând 
lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră                                                                        

(Coloseni 3:16).

Victorie prin Cuvântul 
lui Dumnezeu

JOI
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Succesul în viaţă nu depinde de numărul diplomelor 
obţinute în facultate, ci de cantitatea de Cuvânt al lui 
Dumnezeu pe care îl cunoşti şi îl practici! De aceea, 
trebuie să ştii să trăieşti conform Cuvântului Domnului. 
Construieşte‑ţi credinţa cu ajutorul Scripturii. În ziua de 
astăzi, lumea se confruntă cu tot felul de crize, probleme 
economice etc. şi mulţi sunt derutaţi, întrebându‑se 
când o să se termine toate acestea. Dar dacă ai Cuvântul 
lui Dumnezeu în tine, nu ai de ce să te temi.

Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere; 
aceasta înseamnă că este activ şi eficient. Aşadar, în orice 
situaţie, dacă meditezi la Cuvântul Domnului, acesta va 
produce în tine şi pentru tine rezultatele dorite. „Cartea 
aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă 
asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris 
în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi 
atunci vei lucra cu înţelepciune” (Iosua 1:8). Cuvântul 
lui Dumnezeu din duhul tău şi din gura ta te va face pe 
veci biruitor.

Evrei 9:1‑10
Plângerile lui Ieremia 

1‑2

Ioan 11:1‑13
1 Cronici 9

Isaia 55:10‑13; Psalmul 119:11;
 2 Timotei 2:15

Dragă Tată ceresc, sunt împlinit, 
ştiind că am prins rădăcini în 
Cuvântul Tău. Prin urmare, 
Cuvântul Tău este meditaţia mea 
zilnică, dimineaţa, la prânz şi seara. 
Umblu în sănătate, în bunăstare şi 
în victorie neîntreruptă, pentru că 
îmi bazez credinţa pe Cuvântul Tău. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

| Rugăciune
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Există o viaţă superioară în Cristos; o viaţă 
superioară celei umane, deasupra bolii, a 

eşecului şi a morţii. Aceasta este viaţa pe care am 
primit‑o în Cristos. În Ioan 10:10, Isus a zis: „Hoţul nu 
vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu 
am venit ca oile să aibă viaţă, şi s‑o aibă din belşug.”

Dumnezeu vrea ca tu să umbli în supranatural 
zilnic. Aceasta este viaţa de creştin; este umblarea în 
gloria lui Dumnezeu; domnind peste circumstanţe: 
„Dacă deci prin greşeala unuia singur, moartea a 
domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, 
în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor 
domni în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus 
Cristos” (Romani 5:17). Acesta este visul lui Dumnezeu 
pentru copiii Săi. 

Motivul pentru care mulţi trăiesc o viaţă 
obişnuită, în loc să trăiască viaţa veşnică în Cristos 
este necunoaşterea Cuvântului Domnului: „Dar ei 
nu vor să ştie de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în 
întuneric…” (Psalmi 82:5). 

Imaginează‑ţi un vultur care creşte printre găini 
şi nu învaţă să zboare. Va avea o viaţă de găină, deşi 

Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne‑a dat viaţa 
veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine Îl are pe Fiul 
are viaţa; cine nu‑L are pe Fiul lui Dumnezeu n‑are viaţa 

(1 Ioan 5:11‑12).

Viaţă superioară în Cristos

VINERI
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este vultur cu aripi puternice, special destinate pentru 
zbor. 

Aşa sunt unii creştini; ei nu ştiu că au autoritate 
asupra bolii, a crizelor, a celui rău şi a circumstanţelor 
din viaţă. Aşadar, ei trăiesc ca nişte victime. Biblia 
spune că eşti aşezat împreună cu Cristos deasupra 
tuturor stăpânirilor şi a puterilor (Efeseni 1:21 şi 
Efeseni 2:6). Satan nu mai este un factor decisiv. Tu 
eşti mult deasupra diavolului şi a demonilor lui.

Acum că eşti născut din nou, eşti născut într‑o 
viaţă de glorie şi de excelenţă. Conştientizează‑ţi 
identitatea pe care o ai în Cristos. Este imposibil 
ca tu să eşuezi în viaţă, pentru că Cel ce este mai 
mare locuieşte în tine: „Voi, copilaşilor, sunteţi din 
Dumnezeu; şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi 
este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4). 
Aceasta este viaţa superioară în Cristos.

Evrei 9:11‑28
Plângerile lui Ieremia 

3‑5

Ioan 11:14‑23
1 Cronici 10

Iov 22:29; Proverbe 4:20‑22; 
1 Timotei 4:15

Viaţa mea este plină de bunătatea 
lui Dumnezeu şi de manifestările 
slavei Împărăţiei Lui. Sunt viu 
pentru Dumnezeu – în duh, în 
suflet şi în trup. Prin urmare, 
boala şi neputinţa nu au loc în 
corpul meu, pentru că Duhul lui 
Dumnezeu locuieşte în mine, iar El 
îmi curăţă sistemul de orice este în 
neconcordanţă cu viaţa Sa divină, 
în Numele lui Isus. Amin. 

| Rugăciune
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Noului Testament a fost scris în limba greacă. 
Cuvintele din limba greacă veche sunt diferite 

de cele ale altor limbi, printre care şi româna, deoarece 
nu orice limbă are un vocabular la fel de bogat pentru 
a exprima anumite realităţi spirituale; astfel, în unele 
cazuri, anumite sensuri sunt generalizate.

De exemplu, în limba română se folosesc trei 
termeni pentru a reprezenta iubirea, însă în limba 
greacă sunt folosite patru cuvinte diferite. Aceasta ne 
ajută să înţelegem la ce tip de dragoste face referire 
un pasaj. Când spui, de exemplu, „Îmi iubesc soţia,” 
în greacă, vei folosi alt cuvânt decât dacă ai spune: 
„Îmi iubesc ţara.” Apoi pentru a spune: „îndrăgesc 
fotbalul” se foloseşte un alt termen grecesc.

Acelaşi principiu se aplică şi pentru cuvântul 
„cunoaştere”; în limba greacă există cel puţin patru 
termeni cu acest înţeles. Versetul tematic spune: 
„Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit tot ce priveşte 
viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne‑a 
chemat prin slava şi puterea Lui” (2 Petru 1:3). 
Cuvântului „cunoaştere” folosit aici îi corespunde în 
originalul grecesc termenul „Epignosis,” care nu se 

Aşa cum dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit 
toate lucrurile pentru viaţă şi evlavie, prin 

cunoaşterea celui ce ne‑a chemat la glorie şi virtute                                     
(2 Petru 1:3, versiunea Fidela).

Cunoaştere prin revelaţie 

SÂMBĂTĂ
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referă la o cunoştinţă generală sau la cunoaşterea 
ştiinţifică (grecescul „Gnosis”), ci la cunoaşterea care 
vine prin revelaţie şi prin relaţie. 

În 2 Petru 1:2, Biblia spune: „Harul şi pacea să 
vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a 
Domnului nostru Isus Cristos!” Aceasta înseamnă 
că dacă vrei să înmulţeşti harul şi pacea în viaţa ta, 
trebuie să ştii mai multe despre Dumnezeu şi despre 
Isus Cristos. Trebuie să ai epignosis despre Dumnezeu 
şi despre Isus, Domnul nostru. Epignosis, aici, este 
cunoaşterea precisă, exactă a lui Dumnezeu, pe care o 
capeţi prin revelaţie şi prin meditare.

Acest tip de cunoaştere nu este unul pe care 
îl poţi obţine din cărţi de istorie, ci este o revelaţie 
care îţi este dată ţie, personal. Parte din ea ţi‑a fost 
deja dată în Scripturi, în timp ce cealaltă parte îţi va 
fi descoperită prin relaţie cu Dumnezeu, prin părtăşie 
cu Duhul Sfânt, totul fiind în concordanţă cu Cuvântul 
Său scris. Aleluia!

Evrei 10:1‑18
Ezechiel 1‑2

Ioan 11:24‑34
1 Cronici 11

Proverbe 11:9; 
Efeseni 1:17‑18

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
lumina pe care o primesc din 
Sfintele Scripturi. Studiind 
temeinic Cuvântul Tău şi meditând 
asupra sa, cresc în cunoaşterea Ta 
şi astfel harul şi pacea se înmulţesc 
în viaţa mea. Am stăpânire peste 
orice situaţie, în Numele lui Isus. 
Amin.
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Avem atât de multe lucruri de învăţat în biserică! 
În fiecare serviciu divin la care participi, Duhul 

lui Dumnezeu are ceva special pregătit pentru tine. 
Fiecare predică este o oportunitate de a‑ţi îmbunătăţi 
viaţa. Prin urmare, este important să îţi cultivi obiceiul 
de a participa la serviciile divine. Mersul la biserică se 
aseamănă cu mersul la şcoală. Imaginează‑ţi un elev 
care chiuleşte de la ore; este puţin probabil ca un astfel 
de elev să aibă note bune.

Îmi amintesc de un domn foarte citit şi umblat 
prin lume. După ce timp de doi ani a venit la biserică 
în mod consecvent, mi‑a spus: „Nu am ştiut niciodată 
că pot descoperi atât de multă informaţie doar venind 
la biserică.”

Sunt multe lucruri pe care, în calitate de creştini, 
noi trebuie să le dezvoltăm în viaţa noastră. De 
exemplu, cum să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. 
Isus a zis: „Dumnezeu este Duh; şi cine I se închină 
Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr” (Ioan 
4:24). Aceasta înseamnă că închinarea este foarte 
importantă pentru Tatăl şi că El doreşte ca noi să 
ne închinăm înaintea Sa în mod corect. Trebuie să 

A venit în Nazaret, unde fusese crescut; 
şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului a 
intrat în sinagogă. S‑a sculat să citească                                                                                  

(Luca 4:16).

 Sunt multe de învăţat 
în biserică

DUMINICĂ
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aflăm ce înseamnă să ne închinăm în duh şi în adevăr. 
Astfel de lucruri nu pot fi învăţate decât din Cuvântul 
lui Dumnezeu, atunci când mergi la biserică în mod 
regulat. Atunci vei fi uimit de creşterea ta spirituală, 
de înţelepciunea pe care o capeţi, de modul în care 
interacţionezi cu ceilalţi, de întâmplările din viaţa ta. 
Vei recunoaşte că te dezvolţi şi creşti, deoarece îţi vei 
vedea viaţa mergând înainte şi în sus. 

Unii creştini caută întotdeauna pe cineva care 
să se roage pentru ei şi care să îi sfătuiască atunci 
când întâmpină probleme. Însă pe măsură ce îţi vei 
forma un obicei din a avea părtăşie cu Dumnezeu 
şi cu alţi creştini devotaţi, nu vei mai fi în categoria 
celor care au mereu nevoie de ajutor, deoarece tu 
vei avea cunoştinţa Cuvântului lui Dumnezeu care te 
ridică peste orice circumstanţe ale vieţii.

Evrei 10:19‑39
Ezechiel 3‑4

Ioan 11:35‑46
1 Cronici 12

Evrei 10:25; Psalmul 133:1‑3; 
1 Timotei 3:15

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi 
arăţi cât de important este să 
îmi susţin credinţa cu excelenţă 
morală. Duhul Tău de excelenţă 
acţionează în mine aducând 
disciplină şi stabilitate în viaţa 
mea şi mă face zelos şi productiv 
întotdeauna, în Numele lui Isus. 
Amin. 

| Rugăciune
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În 2 Petru 1:3, Biblia spune: „Dumnezeiasca Lui 
putere ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, 

prin cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat prin slava şi 
puterea Lui.” Acesta este un lucru extraordinar! Poate 
oare să fie adevărat? Sigur că da, pentru că Dumnezeu a 
spus aşa! Puterea Lui divină ţi‑a dat TOT ce priveşte viaţa 
şi evlavia, nu abilitatea ta sau înţelepciunea ta umană. 

Aceasta înseamnă că tu nu ar trebui să te regăseşti 
vreodată în lipsuri sau în nevoie. Cum ai putea avea nevoie 
de bani pentru taxele şcolare ale copiilor tăi, când tot ce 
priveşte viaţa şi evlavia este al tău? Cum ar putea da 
faliment afacerea ta, când toate lucrurile sunt ale tale? De 
ce să cauţi un finanţator pentru proiectele tale, când totul 
îţi aparţine? De ce să plângi şi să ceri bani pentru a începe o 
afacere când toate lucrurile sunt ale tale?

Problema este faptul că nu ai crezut suficient. În 
momentul când îndrăzneşti să crezi Cuvântul lui Dumnezeu 
care spune că toate lucrurile sunt ale tale cu adevărat, 
situaţia ta se va schimba. Aceasta nu este nici o fabulaţie, nici 
o poveste; toate lucrurile sunt ale tale cu adevărat, deoarece 
tu eşti moştenitor al lui Dumnezeu şi împreună‑moştenitor 
cu Cristos. Întreaga lume Îi aparţine Lui. El a spus în Hagai 
2:8: „Al Meu este argintul şi al Meu este aurul...” Ele îţi 
aparţin şi ţie, deoarece tu eşti comoştenitor cu El. 

Nimeni să nu se fălească, dar, cu oameni, căci toate 
lucrurile sunt ale voastre (1 Corinteni 3:21).

Toate lucrurile sunt ale tale

LUNI
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Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu şi El nu ne‑a 
minţit. Crede‑l. Afirmă în mod deliberat şi consecvent 
că tu nu vei fi niciodată sărac sau lipsit, deoarece eşti 
comoştenitor cu Cristos. Chiar acum, pune‑ţi mâna dreaptă 
pe piept şi declară: „Toate lucrurile sunt ale mele. Tot ce 
priveşte viaţa şi evlavia mi‑a fost dat de Dumnezeu.”

Acum, cum ne‑a dat Dumnezeu tot ce priveşte viaţa 
şi evlavia? A doua parte a versetului din 2 Petru 1:3 ne arată 
aceasta. Spune: „... prin cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat 
prin slava şi puterea Lui.” Cunoaşterea lui Dumnezeu şi a 
Cuvântului Său este foarte importantă. Acesta este biletul 
tău pentru supraabundenţă şi pentru o viaţă de slavă tot mai 
mare. Aşadar, rămâi în Cuvântul lui Dumnezeu. Studiază‑l şi 
meditează asupra lui în fiecare zi.

Evrei 11:1‑16
Ezechiel 5‑7

Ioan 11:47‑57
1 Cronici 13

Psalmul 68:19; Romani 8:17; 
Psalmul 16:6

Îţi mulţumesc, Tată, pentru 
înţelepciunea şi pentru revelaţia 
pe care le primesc din Cuvântul 
Tău. Credinţa mea este activă şi 
învinge, pentru că se bazează pe 
cunoaştere spirituală. Progresez 
şi înfloresc în toate domeniile, 
pe măsură ce cresc în har şi în 
cunoaşterea Cuvântului Tău, în 
Numele lui Isus. Amin.

| Proclamaţie
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În Isaia 53:5, Biblia spune: „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.” Acesta este unul dintre versetele pe care 
mulţi creştini din întreaga lume le folosesc pentru a‑şi revendica 
vindecarea. Însă, de fapt, profetul Isaia se referea aici la evrei, nu la 
creştini. El le vestea slava lui Mesia care avea să vină spunându‑le: „... 
prin rănile Lui suntem tămăduiţi.”

Apoi, în epistola lui, apostolul Pavel priveşte înapoi în timp la 
cruce şi spune: „... prin rănile Lui aţi fost vindecaţi” (1 Petru 2:24). 
Însă el li se adresa tot evreilor. El nu li se adresa tuturor creştinilor. 
Evreii erau cei care se aflau sub legământ. Legământul vindecării era 
pentru Biserica evreiască, Biserica Vechiului Testament. Ei sunt cei 
care au fost vindecaţi prin rănile Lui.

Biserica lui Isus Cristos care s‑a născut după învierea Lui, 
din punct de vedere cronologic, nu are nevoie de vindecare de la 
Dumnezeu. Biserica are un mecanism de auto‑vindecare. Biserica a 
primit viaţa veşnică; viaţa veşnică nu are nevoie de vindecare. Viaţa 
veşnică este viaţa dumnezeirii, este însăşi esenţa divinităţii; este 
viaţa care nu poate fi infectată sau alterată de boală, maladie sau 
infirmitate. Dacă ai viaţa veşnică, indiferent de problemele pe care 

Şi dacă Duhul Celui ce L‑a înviat pe Isus dintre cei 
morţi locuieşte în voi, Cel ce L‑a înviat pe Cristos Isus 

din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, 
din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi                                  

(Romani 8:11).

Mecanismul de 
autorefacere din tine

MARŢI
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le‑ai putea resimţi în trupul tău, dacă înflăcărezi darul lui Dumnezeu 
– viaţa lui Dumnezeu în duhul tău – întreg trupul tău va fi vitalizat. 

Versetul tematic spune: „Şi dacă Duhul Celui ce L‑a înviat pe 
Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce L‑a înviat pe Cristos Isus 
din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare...” Duhul Sfânt care 
locuieşte în tine este dătător de viaţă. Biblia spune că omul dintâi, 
Adam, a fost făcut un suflet viu, însă al doilea Adam a fost făcut un 
duh dătător de viaţă (1 Corinteni 15:45). Noi nu am fost născuţi 
din primul Adam ci din al doilea Adam, Isus Cristos. Isus nu a avut 
niciodată nevoie de vindecare; şi după cum este El, aşa suntem şi 
noi în lumea aceasta (1 Ioan 4:17).

Tu ai în tine Duhul dătător de viaţă al lui Dumnezeu. Ţie ţi‑a 
fost dată o viaţă superioară vindecării. Cât timp eşti un prunc în 
Cristos, vei avea nevoie de vindecare. Biblia numeşte vindecarea 
pâinea copiilor (Matei 15:26). Când ajungi la maturitate, vei renunţa 
la lucrurile copilăreşti. Nu vei mai căuta vindecare ci vei spune: „Eu 
am viaţa lui Dumnezeu în mine. Prin urmare, eu nu voi fi niciodată 
bolnav.” Iar dacă obişnuiai să te îmbolnăveşti în trecut, spune: „Eu 
nu mă voi mai îmbolnăvi niciodată, deoarece am viaţa lui Cristos în 
mine.” Aleluia!

Evrei 11:17‑40
Ezechiel 8‑10

Ioan 12:1‑11
1 Cronici 14

1 Ioan 5:13; Ioan 5:26; 
Romani 8:10

Am viaţa şi natura lui Dumnezeu 
în mine; prin urmare, sunt un 
învingător şi chiar mai mult 
decât biruitor. Trăiesc o viaţă 
triumfătoare în fiecare zi, cu mult 
deasupra bolii, a diavolului şi a 
sistemelor negative din această 
lume!

| Proclamaţie 
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Unii creştini zădărnicesc harul lui Dumnezeu din 
viaţa lor. Tu nu ar trebui să faci aceasta. Nu 

zădarnici harul lui Dumnezeu din viaţa ta. Mai degrabă, 
lasă‑l să lucreze în toată plinătatea lui, la potenţial maxim. 
Fructifică‑l pe deplin. Lasă‑l să producă în viaţa ta tot 
ce poate. Nu trăi ca şi cum Cristos a murit degeaba, ci 
dimpotrivă, hotărăşte‑te să beneficiezi de tot ceea ce a 
câştigat El pentru tine prin moartea, îngroparea şi învierea 
Lui.

În lecţia precedentă, ţi‑am împărtăşit despre viaţa 
divină pe care Isus ne‑a adus‑o, în care boala nu face 
parte din sistemul tău. Întrebarea este dacă tu vei lăsa 
această viaţă să acţioneze în tine, sau vei căuta vindecare? 
Vindecarea este pentru oamenii din lume, este pâinea 
copiilor (Matei 15:26). Când ajungi la maturitate, îţi 
însuşeşti viaţa divină şi declari că aceasta pulsează în 
fiecare fibră a fiinţei tale. Devii conştient că, fiind templul 
Duhului Sfânt, trupul tău nu poate fi bolnav.

Dacă se întâmplă ceva rău în trupul tău, vorbeşte în 
alte limbi. Dacă ai probleme de stomac, pune‑ţi mâna pe 
abdomen şi vorbeşte în alte limbi. Dacă disfuncţia nu se 
opreşte chiar în acel moment, nici tu nu te opri din a vorbi 

Nu vreau să fac zadarnic harul lui 
Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se 

capătă prin Lege, degeaba a murit Cristos                                                                      
(Galateni 2:21).

Fructifică harul Său la 
capacitate maximă

MIERCURI
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în alte limbi. Cu cât durerea persistă mai mult, cu atât să 
strigi mai tare în alte limbi. Înspăimântă‑l pe cel rău. În 
Iacov 4:7, Biblia spune: „Împotriviţi‑vă diavolului, şi el va 
fugi de la voi.”

Poate că te întrebi: „Ce faci dacă durerea este atât 
de intensă încât nici nu poţi să vorbeşti, dar să mai strigi?” 
Dacă trebuie să şopteşti, şopteşte. Nu după mult timp, 
Duhul Sfânt va ieşi la suprafaţă dinăuntrul tău şi va înlătura 
durerea. Noi nu suntem victime; noi suntem biruitori! 
Victoria ta asupra durerii este garantată! Aleluia!

Înainte de a intra în orice întâlniri, legate de afaceri, 
de politică, sau de orice altceva, fă‑ţi timp să vorbeşti în 
alte limbi. Astfel te încarci ca un acumulator (1 Corinteni 
14:4)! Vorbeşte în alte limbi gândindu‑te la întâlnire. Apoi 
declară: „Înţelepciunea lui Dumnezeu acţionează în mine. 
Cristos este în mine. Cristos a fost făcut înţelepciune 
pentru mine.” Astfel îţi însuşeşti şi fructifici harul lui 
Dumnezeu pentru a te bucura de binecuvântările care îţi 
aparţin în Cristos. 

Evrei 12:1‑13
Ezechiel 11‑12

Ioan 12:12‑19
1 Cronici 15

2 Timotei 2:1; Romani 5:17; 
2 Petru 1:2

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru 
harul îmbelşugat pe care mi l‑ai 
pus la dispoziţie prin Evanghelie. 
Fructific acest har pentru a primi 
tot ce îmi aparţine în Cristos. 
Declar că sănătatea, bunăstarea, 
puterea şi creşterea sunt ale mele, 
în Numele lui Isus. Amin. 

| Rugăciune

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR‑UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Proverbe 15:4 spune: „Limba dulce este un 
pom de viaţă, dar limba stricată zdrobeşte 

sufletul.” Lucrurile pe care le spui sunt foarte importante! 
Îţi poţi zidi sau distruge viaţa prin cuvintele pe care le 
rosteşti. Situaţia în care te regăseşti la momentul actual, 
fie că este una bună sau rea, este rezultatul cuvintelor 
pe care le‑ai spus în trecut. Isus a zis că vei avea orice 
vei spune (Marcu 11:23). Aşadar, propune‑ţi să spui 
întotdeauna lucrurile corecte, în special lucrurile care 
sunt în concordanţă cu viaţa divină pe care ai primit‑o în 
Isus Cristos. 

Reciteşte versetul tematic; spune: „Moartea şi 
viaţa sunt în puterea limbii...” Tu poţi aduce moarte 
în viaţa ta, în familia ta, în afacerea ta, în finanţele 
tale dacă aceasta este tot ceea ce spui şi gândeşti tot 
timpul. În acelaşi mod, poţi să rosteşti viaţă în trupul 
tău, în circumstanţele în care te afli şi astfel să fii plin de 
sănătate şi de viaţă.

O doamnă dragă şi‑a împărtăşit mărturia la 
una dintre întâlnirile noastre. Ea se aflase într‑o stare 
teribilă şi îşi dorea să moară. Era în comă după ce fusese 
implicată într‑un accident îngrozitor şi putea auzi tot ce 
se întâmpla în jurul ei. L‑a auzit pe doctor vorbind despre 

Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; 
oricine o iubeşte, îi va mânca roadele                                             

(Proverbe 18:21).

Rosteşte viaţă întotdeauna

JOI
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diagnosticul ei, care era foarte grav, şi voia să moară 
deoarece credea că nu avea să mai fie normală vreodată. 
În timp ce ea contempla moartea, Dumnezeu i‑a spus: 
„Nu poţi muri acum,” iar ea s‑a gândit: „Poftim?”

Apoi, în duhul ei, ea L‑a auzit pe Domnul spunând: 
„Dacă vrei să mori, îţi va lua ceva timp. Ai petrecut prea 
multă vreme rostind viaţă înainte de accident, aşa că 
acum va trebui să inversezi situaţia; aşadar, ar trebui să 
rosteşti moarte ca să anulezi viaţa pe care ai rostit‑o.” 
Aleluia! Ce mare este puterea cuvintelor noastre!

Este foarte important să rosteşti viaţă întotdeauna. 
Biblia spune: „Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, 
şi din cuvintele tale vei fi osândit” (Matei 12:37).

Evrei 12:14‑29
Ezechiel 13‑15

Ioan 12:20‑29
1 Cronici 16

Iacov 1:26; Coloseni 4:6
Filimon 1:6, versiunea Fidela;

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă 
conduci în victorie neîntreruptă! 
Domnesc peste elementele acestei 
lumi, umblând în Cuvântul Tău 
şi manifestând puterea Duhului 
Sfânt! Sunt aşezat cu Cristos în 
locurile cereşti, deasupra oricăror 
puteri şi domnii. Îţi mulţumesc 
pentru slava Ta din viaţa mea, în 
Numele lui Isus. Amin.

| Proclamaţie
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În calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi toţi 
suntem chemaţi în lucrare, iar Domnul Isus ne 

dă o definiţie bună a lucrării creştine în versetul tematic. 
Lucrarea de slujire este revărsarea de râuri de apă vie din 
tine. Versetul treizeci şi nouă explică: „Spunea cuvintele 
acestea despre Duhul pe care aveau să‑L primească cei 
ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, 
fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.”

Râurile de apă vie la care se referă Scriptura 
simbolizează Duhul Sfânt. Aşadar, lucrarea este, de fapt, 
revărsarea vieţii Duhului lui Dumnezeu din tine. Tu nu poţi 
da ce nu ai. El spune că vor curge din inima ta; cu alte 
cuvinte, din adâncul fiinţei tale vor curge râuri de apă vie. 
Aceasta înseamnă că Duhul Sfânt Se revarsă prin tine.

În timp ce le vorbea ucenicilor Săi mai devreme, 
în Ioan 6:63, Domnul spune: „Duhul este acela care dă 
viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi 
le‑am spus Eu sunt duh şi viaţă.” Acest fapt este minunat! 
Cuvintele Domnului nu erau obişnuite; ele erau duh şi 
viaţă. Fie ca acesta să fie şi scopul tău în viaţă – să rosteşti 
cuvinte care sunt duh şi viaţă. Nu căuta să fii un orator sau 
un predicator bun; caută să răspândeşti cuvinte de viaţă. 
În aceasta constă diferenţa. Astfel poţi sta în picioare în 

Cine crede în Mine, din inima lui vor 
curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura                                                          

(Ioan 7:38). 

Duh şi viaţă

VINERI
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faţa oamenilor şi, pe măsură ce vorbeşti, să se întâmple 
miracole, iar binecuvântările să curgă din abundenţă.

O tânără ne‑a relatat că a fost adusă la biserică şi, 
în timp ce stătea şi asculta învăţătura pe care o predicam, 
chiar fără să ştie ce spuneam, un duh rău care o ţinuse 
legată timp de mulţi ani a ieşit dintr‑odată din ea. Ea putea 
vedea duhul rău uitându‑se la ea şi ameninţând‑o de la 
distanţă, însă demonul nu a putut rămâne. „Demonului 
i‑a fost frică de ceea ce spunea Pastorul Chris şi apoi a 
fugit din biserică,” a spus ea.

Şi altcineva a mărturisit că fusese bolnav timp de 
mult timp şi a observat că de fiecare dată când venea la 
biserică se simţea mai bine. Aşa că a decis să vină mereu 
până când, într‑o zi, a realizat că era complet normal. 
Aceasta s‑a întâmplat deoarece cuvintele pe care le rostim 
sunt duh şi viaţă! Iar până când tu nu împărtăşeşti duh 
şi viaţă, nu îţi îndeplineşti lucrarea şi rolul. Noi suntem 
duhuri dătătoare de viaţă. Aleluia!

Evrei 13
Ezechiel 16

Ioan 12:30‑41
1 Cronici 17

1 Corinteni 2:4; 
1 Petru 4:11

Îţi mulţumesc, Tată, pentru 
onoarea de a‑Ţi fi util în lucrarea 
de slujire. Mă predau cu totul 
Duhului Sfânt şi mă rog să‑Ţi fiu 
plăcut neîncetat şi să‑Ţi aduc slavă, 
în Numele lui Isus. Amin. 

| Rugăciune
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Lucrul de care au nevoie cei mai mulţi oameni 
în viaţa lor este călăuzirea, aflarea direcţiei. 

Deseori, mulţi se află în încurcătură, fiind nesiguri de 
paşii pe care ar trebui să îi facă mai departe. Ei se roagă 
pentru îndrumare, însă chiar şi atunci când se roagă, nu 
ştiu sigur când li se adresează Dumnezeu. Dacă vrei să 
cunoşti şi să auzi vocea lui Dumnezeu mai clar, este foarte 
simplu; tot ce trebuie să faci este să studiezi Cuvântul 
Lui. Cuvântul lui Dumnezeu are abilitatea de a‑ţi ilumina 
duhul şi de a‑ţi da discernământ cu privire la realitate.

Cuvântul lui Dumnezeu revelează adevărul cu privire 
la toate lucrurile, fiind adevărata lumină (Ioan 1:9). Prin 
urmare, lasă‑l să te îndrume în tot ceea ce faci şi vei lua 
decizii înţelepte în viaţă. Scripturile ţi‑au fost date pentru a 
te înzestra cu înţelepciunea care duce la mântuire (2 Timotei 
3:15). Aceasta înseamnă că, prin Cuvântul Său, tu ai primit 
înţelepciunea de a‑L glorifica pe Dumnezeu. Aşadar, studiază 
Cuvântul Domnului şi meditează asupra lui şi vei umbla 
întotdeauna în înţelepciune divină. Înţelepciunea este o forţă; 
aceasta te îndrumă în direcţia voii perfecte a lui Dumnezeu.

În 2 Timotei 2:15, Biblia spune: „Studiază Scripturile 
să te arăţi tu însuţi aprobat lui Dumnezeu, un lucrător care 
să nu se ruşineze, împărţind drept cuvântul adevărului” 
(versiunea Fidela). 

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi 
o lumină pe cărarea mea (Psalmul 119:105).

Călăuzire prin Cuvântul 
lui Dumnezeu

SÂMBĂTĂ
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Cu cât studiezi Scriptura şi meditezi mai mult asupra 
sa, cu atât mai înţelept şi mai perspicace vei deveni. 
Înţelepciunea ta nu poate fi pusă la îndoială, deoarece tu 
rosteşti cuvinte care nu sunt din această lume. Poate că unii 
nu te vor înţelege, însă de fiecare dată când vei vorbi, nu îţi 
vor putea uita cuvintele; vor auzi şi vor vedea înţelepciune 
la tine. Tu vei soluţiona problemele şi vei deveni răspunsul la 
rugăciunile multora.

Iacov 1
Ezechiel 17‑19

Ioan 12:42‑50
1 Cronici 18

Iosua 1:8; 1 Timotei 4:15; 
Ioan 8:12

Calea mea este iluminată cu lumina 
Cuvântului lui Dumnezeu; prin urmare, 
mie nu‑mi lipseşte direcţia. Sunt un 
răspuns de la Dumnezeu. Oriunde 
ajung sunt relevant, pentru că sunt 
încărcat cu înţelepciune şi cu inspiraţie 
de origine divină să ofer răspunsuri 
adecvate la întrebări şi soluţii la 
probleme. Sunt cu adevărat un răspuns 
la strigătul multor oameni din lume 
pentru că funcţionez în înţelepciunea 
lui Dumnezeu. Aleluia!
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Credinţa este un principiu al Împărăţiei lui Dumnezeu 
foarte uşor de înţeles şi de aplicat. Motivul pentru 

care unii creştini se zbat în umblarea lor de credinţă constă în 
faptul că încearcă să raţionalizeze Cuvântul lui Dumnezeu în 
mintea lor. Credinţa este răspunsul duhului uman la Cuvântul 
lui Dumnezeu; nu al minţii, ci al duhului. Credinţa vine din 
duh, nu de la simţuri. Biblia spune: „Căci prin credinţa din 
inimă...” (Romani 10:10). Tu nu crezi cu mintea, ci cu inima 
– cu duhul tău. Poţi raţiona cu mintea, însă credinţa nu se 
supune raţiunii.

De exemplu, dacă ai studii de biologie sau de medicină, 
ştii că este absolut imposibil ca o femeie să conceapă un copil 
fără un spermatozoid. Atunci cum poţi raţionaliza şi explica 
naşterea lui Isus Cristos? Acesta depăşeşte înţelegerea umană 
sau naturală. Cum poţi explica moartea, îngroparea, învierea 
şi înălţarea glorioasă a lui Isus cu ajutorul ştiinţei? Trebuie să 
accepţi ceea ce a spus Dumnezeu în Cuvântul Lui, iar această 
acceptare este credinţa. Astfel, Îl crezi pe Dumnezeu în tot ce 
spune, indiferent dacă ţi se pare că are sens sau nu.

În Efeseni 1:3, Biblia spune: „Binecuvântat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne‑a 
binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în 
locurile cereşti, în Cristos.” Nu încerca să raţionalizezi cum 

Iar credinţa este substanţa lucrurilor 
sperate, dovada lucrurilor nevăzute                                                                      

(Evrei 11:1, versiunea Fidela).

Credinţa este dincolo 
de raţiune

DUMINICĂ
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s‑a întâmplat aceasta sau dacă într‑adevăr este aşa; crede şi 
acţionează în concordanţă. Recunoaşte şi declară că ai fost 
binecuvântat, nu doar cu lucruri materiale, precum case, 
maşini, bani, etc., ci şi cu tot felul de binecuvântări spirituale, 
deoarece este ceea ce a spus Dumnezeu.

Binecuvântările şi realităţile vieţii veşnice pe care 
o avem în Cristos sunt dincolo de cunoaşterea senzorială 
şi nu pot fi supuse unor teste empirice. Acum, aceste 
binecuvântări, deşi sunt realităţi spirituale, nu au o formă 
fizică pe care mintea o poate percepe şi înţelege cu uşurinţă, 
prin raţionament. Prin urmare, pentru cei care se lasă 
controlaţi de mintea lor, care trăiesc în tărâmul simţurilor, 
aceste binecuvântări nu sunt „reale” până când ei nu le 
pot vedea sau atinge. Pentru aceştia, „vezi ca să crezi”; însă 
acesta nu este creştinism.

În creştinism, „crezi ca să vezi.” Noi credem şi vedem 
binecuvântările ca fiind reale deoarece acesta este ceea ce 
spune Cuvântul Domnului. Viaţa noastră este una de credinţă 
în Cuvântul lui Dumnezeu şi prin Cuvântul Lui.

Iacov 2:1‑3:13
Ezechiel 20‑21

Ioan 13:1‑11
1 Cronici 19

Evrei 11:6; 
Ioan 20:29

Dragă Tată, îţi mulţumesc că îmi 
revelezi în duh Cuvântul Tău şi mă 
ajuţi să văd clar viaţa binecuvântată 
pe care mi‑ai dat‑o în Cristos, 
o viaţă de credinţă dincolo de 
această lume. Trăiesc în slavă, în 
victorie şi în bunăstare deasupra 
acestei lumi şi a sistemelor ei, în 
Numele lui Isus. Amin.

| Rugăciune
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A rosti Cuvântul lui Dumnezeu şi a răspunde 
la Cuvântul lui Dumnezeu sunt două lucruri 

diferite. Mulţi cred că sunt unul şi acelaşi lucru, însă nu 
este aşa. Mulţi oameni nu au fost învăţaţi niciodată cum 
să răspundă la Cuvântul lui Dumnezeu, iar alţii nu ştiu 
ce înseamnă, de fapt, să rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu.

Un bun exemplu al rostirii Cuvântului lui Dumnezeu 
ca răspuns la o situaţie este cel din cadrul confruntării dintre 
Domnul Isus şi Satan, care este consemnată în Matei 4:1‑4 
(citeşte întreg paragraful). Domnul i‑a răspuns lui Satan 
citând versetul care spune: „Este scris: «Omul nu trăieşte 
numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui 
Dumnezeu»” (Matei 4:4). El a rostit Cuvântul lui Dumnezeu; 
El a spus exact ce spusese Dumnezeu prin profetul Moise. 

Aşadar, când să rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu? Este 
indicat să faci aceasta atunci când Satan îţi trimite gânduri 
negative şi când circumstanţele îşi ridică vocea împotriva ta. 
Trebuie să spui: „Este scris,” iar apoi să spui ce este scris; 
nu încerca să foloseşti cuvintele tale. Spune exact ce spune 
Scriptura. Am învăţat aceasta de la Isus. El nu a încercat să 
parafrazeze sau să transpună versetul în cuvintele Lui; El 
a spus: „Este scris,” iar apoi a citat Scriptura. El nu încerca 
să interpreteze Cuvântul lui Dumnezeu, ci l‑a rostit cu 

Răspunde la Cuvântul 
lui Dumnezeu

LUNI
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(Evrei 13:5‑6).



exactitate. Acesta este unul dintre motivele pentru care 
Cuvântul Domnului trebuie să locuiască în tine din belşug 
(Coloseni 3:16).

Apoi, cum răspunzi la Cuvântul lui Dumnezeu? 
Versetul tematic ne arată exact cum se face aceasta: dând 
glas credinţei tale pe baza a ceea ce Dumnezeu a spus deja. 
Proclamaţia care provine din credinţa ta într‑un anumit 
cuvânt al lui Dumnezeu este răspunsul tău la acel Cuvânt al 
Său. Aceasta este ceea ce îţi schimbă viaţa şi circumstanţele.

De exemplu, Cuvântul Domnului spune în 1 Ioan 
4:4: „Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i‑aţi biruit, 
pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce 
este în lume.” Răspunsul tău ar trebui să fie: „Da, eu sunt 
din Dumnezeu şi am biruit diavolul şi circumstanţele vieţii, 
deoarece mai mare este Cel ce este în mine decât cel ce 
este în lume.” Slavă lui Dumnezeu! Astfel activezi puterea 
Cuvântului lui Dumnezeu pentru a produce în viaţa ta 
lucrurile despre care vorbeşte.

Iacov 3:14‑4:12
Ezechiel 22‑23

Ioan 13:12‑20
1 Cronici 20

Romani 10:9‑10; 
Evrei 13:5‑6

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi 
arăţi calea spre o viaţă de victorie 
neîntreruptă. Trăiesc deasupra 
descurajării şi a principiilor 
corupte ale lumii. Pe măsură ce 
rostesc Cuvântul Tău şi răspund la 
el cu credinţă, îmi menţin victoria 
şi stăpânirea în Cristos, astăzi şi 
întotdeauna, în Numele lui Isus. 
Amin. 
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Să observăm expresia „Slava acestei Case din 
urmă” din versetul tematic. Aici accentul este 

pus pe cuvântul „acestei,” un adjectiv demonstrativ care 
specifică la ce anume se face referire. Astfel, în versetul 
tematic se face referire la prezent: „acestei Case din 
urmă”; nu scrie „a Casei din urmă.” Nuanţele subtile sunt 
importante, deoarece aici este vorba despre două lucruri 
diferite. Profetul nu vorbea despre slava unei case din 
viitor, ci despre cea a „acestei case de acum,” casa care 
este în construcţie.

Este important să facem această clarificare, pentru că 
adeseori, atunci când sunt folosite aceste cuvinte în limbaj 
profetic, se spune că „Slava casei a doua o va întrece pe cea a 
casei dintâi,” însă nu este ce spune Dumnezeu aici. Noi avem 
tendinţa de a împinge aceste afirmaţii în viitor, ca şi cum am 
avea în plan să construim casa a doua cândva, într‑o zi, însă acest 
adevăr nu este de domeniul viitorului!

A existat o Casă dintâi, însă ea a fost distrusă, de unde şi 
nevoia de o Casă nouă. Astfel, profetul spune că slava acestei 
case, adică a ceea ce clădeşti chiar acum; indiferent care sunt 
proiectele şi care este viziunea în care te implici chiar acum, 
trebuie să clădeşti cu aşteptarea că slava va întrece orice ai 
văzut sau ai experimentat până acum. Ce Casă clădeşti acum? 

Slava acestei Case din urmă va fi mai mare decât a celei 
dintâi, zice Domnul oştirilor; şi în locul acesta voi da pacea, zice 

Domnul oştirilor (Hagai 2:9).

Slava acestei Case din urmă

MARŢI

21



Clădeşte chiar acum casa glorioasă a viselor tale, nu o împinge 
în viitor.

Ai fost expus la idei şi la inovaţii noi; pune‑le în practică, 
depăşind experienţa anterioară. În viziunea dinainte aveai un 
proiect şi urma să construieşti în conformitate cu acel plan, 
însă ai dobândit o înţelegere nouă, ai primit o viziune nouă şi 
de aceea ai nevoie să îmbunătăţeşti şi să schimbi nivelul la care 
lucrezi pentru a te conforma acestei noi viziuni. Declară: „Eu fac 
toate lucrurile într‑un mod nou, în Numele lui Isus Cristos şi mă 
adaptez acestui nou nivel.” Aleluia!

Iacov 4:13‑5:20
Ezechiel 24‑26

Ioan 13:21‑30
1 Cronici 21

1 Petru 1:10‑11; 
Isaia 43:18‑19

Dragă Tată, Tu m‑ai făcut expresia 
harului Tău şi a neprihănirii Tale. 
Am natura lui Cristos; prin urmare, 
pe măsură ce privesc gloria Ta în 
Cuvântul Tău, progresez din slavă 
în slavă, în Numele lui Isus. Amin. 
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Biblioteca digitală „Pastorul Chris” este o 
platf ormă mobilă care îţi pune la dispoziţie 

mesaje ale Pastorului Chris în format audio şi video 
pe dispoziti vul tău mobil, cu teme privind diferite 
aspecte ale vieţii, cum ar fi : vindecare şi sănătate, 
credinţă, trăire creşti nă, părtăşie cu Duhul Sfânt, 
rugăciune, bunăstare şi fi nanţe.

Cum funcţionează
Îţi descarcă mesajele achiziţionate pe dispoziti vul tău şi 
îţi sincronizează toate mesajele pe care le‑ai descărcat 
pe toate celelalte dispoziti ve atunci când le înregistrezi 
prin aplicaţie. Este simplu şi direct!

În plus, primeşti  noti fi cări despre noutăţi publicate 
de Pastorul Chris, despre oferte speciale, reduceri, 
gratuităţi şi multe altele. 

Aplicaţia se poate descărca gratuit de pe platf ormele 
Google Play şi iTunes. 

Acces instantaneu la peste 
300 de mesaje în Biblioteca 

digitală „Pastorul Chris” 
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Cuvântul „daruri” aici nu se referă la darurile 
despre care citim în 1 Corinteni 12:4, unde 

s‑a tradus din original termenul grecesc „charisma.” 
În versetul tematic, cuvântul „daruri” este tradus din 
grecescul „merismos” şi înseamnă „distribuiri.” O 
traducere mai bună ar fi „distribuirile Duhului Sfânt,” în 
loc de darurile Duhului Sfânt.

Ce vrea să spună autorul prin distribuirile 
Duhului Sfânt? Pasajul din Faptele apostolilor 5:12 
spune astfel: „Prin mâinile apostolilor se făceau multe 
semne şi minuni în norod. Toţi stăteau împreună în 
pridvorul lui Solomon.” 

Cuvântul Domnului afirmă faptul că multe 
semne şi minuni erau făcute prin mâinile apostolilor. 
Noi cine suntem? Noi suntem mâinile întinse ale lui 
Dumnezeu. Noi suntem purtătorii ordinii divine. 
Noi suntem distribuitorii binecuvântărilor Noului 
Testament şi una dintre aceste binecuvântări este 
Duhul Sfânt; noi „distribuim” Duhul Sfânt. Acesta este 
motivul pentru care ne putem pune mâinile peste 
cineva şi acea persoană primeşte Duhul Sfânt.

Adeseori spunem în rugăciune „Te binecuvântez 
în Numele lui Isus. Te binecuvântez cu Cuvântul lui 

În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor 
cu semne, puteri şi felurite minuni şi cu 

darurile Duhului Sfânt, împărţite după voia Sa                                                                                         
(Evrei 2:4).

MIERCURI
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Dumnezeu şi te binecuvântez cu Duhul Sfânt.” Aceasta 
este ceea ce facem noi: distribuim binecuvântările 
Duhului Sfânt. Atunci când Isus a suflat asupra 
ucenicilor Săi în Ioan 20:20 şi a spus „... Luaţi Duh 
Sfânt,” ei au primit Duh de pricepere ca să poată 
înţelege Scripturile. Aceasta este „distribuirea 
Duhului”; iar El ne‑a dat harul să facem şi noi ce a 
făcut El. Aleluia!

1 Petru 1:1‑21
Ezechiel 27‑28

Ioan 13:31‑38
1 Cronici 22

2 Corinteni 3:4‑6; 
Faptele apostolilor 8:14‑17

Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul de a fi un beneficiar 
al glorioaselor binecuvântări 
moştenite în Noul Testament, dar 
mai ales pentru harul şi pentru 
abilitatea de a le distribui şi altora. 
Rostesc şi astăzi binecuvântări 
şi favoarea lui Dumnezeu peste 
prieteni, peste familie, peste 
colegi şi peste asociaţi, în Numele 
lui Isus. Amin. 
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Apostolul Pavel şi‑a asumat personal 
responsabilitatea slujbei Evangheliei. Pentru 

el, Evanghelia era o însărcinare sacră. A afirmat acest 
lucru în epistola sa către Timotei, scriind: „... potrivit cu 
Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care mi‑a fost 
încredinţată mie” (1 Timotei 1:11). 

În pasajul din 1 Corinteni 9:16, el spune: „Dacă 
vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de 
laudă, căci trebuie s‑o vestesc; şi vai de mine dacă nu 
vestesc Evanghelia!” Din nou, în 1 Timotei 1:12, declară 
astfel: „Îi mulţumesc lui Cristos Isus, Domnul nostru, care 
m‑a întărit, că m‑a socotit vrednic de încredere şi m‑a 
pus în slujba Lui...” El a ştiut că trebuie să împlinească 
slujba care i‑a fost încredinţată în vestirea Evangheliei.

Dumnezeu te‑a considerat credincios şi ţi‑a 
încredinţat Evanghelia; de aceea, îndeplineşte‑ţi lucrarea 
în slujba Evangheliei. Priveşte răspândirea ei pe întregul 
pământ ca pe o responsabilitate sfântă a ta şi fii pasionat 
să faci tot ce trebuie pentru a o împlini. Asumă‑ţi 
responsabilitatea de a le vesti mesajului mântuirii celor 
din lumea ta.

Dar eu nu ţin numaidecât la viaţa mea, ca şi cum mi‑ar 
fi scumpă, ci vreau numai să‑mi sfârşesc cu bucurie 

calea şi slujba pe care am primit‑o de la Domnul 
Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu                                                         

(Faptele apostolilor 20:24).

Îndeplineşte‑ţi lucrarea 
în slujba Evangheliei 

JOI
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Apostolul Pavel s‑a confruntat cu mai multe 
obstacole şi provocări în timp ce predica Evanghelia, însă 
nu s‑a lăsat intimidat. Chiar şi atunci când Duhul Sfânt 
a mărturisit clar că urma să sufere şi să fie întemniţat 
pentru că predica Evanghelia (Faptele apostolilor 20:23), 
a rămas ferm hotărât şi cu totul focalizat asupra scopului 
său. Reacţia sa a fost aceea pe care o citim în versetul 
tematic. Era hotărât să îşi încheie alergarea cu bucurie; 
foarte încurajator!

Atitudinea ta ar trebui să fie aceeaşi. Refuză să 
fii intimidat de problemele şi de dificultăţile cu care 
te‑ai putea confrunta atunci când predici Evanghelia. 
Adu‑ţi aminte întotdeauna că Dumnezeu te‑a considerat 
credincios şi de aceea te‑a pus în lucrare. Astfel, la fel ca 
apostolul Pavel, fii hotărât să îţi îndeplineşti lucrarea în 
slujba Evangheliei şi să îţi isprăveşti alergarea cu bucurie.

1 Petru 1:22‑2:25
Ezechiel 29‑30

Ioan 14:1‑9
1 Cronici 23

Marcu 16:15‑18; 
1 Corinteni 9:16‑17

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai 
adus pe calea gloriei, a victoriei şi 
a destinului divin în Evanghelie! 
Sunt tare şi înaintez neabătut pe 
căile pe care mi le‑ai pregătit mai 
dinainte, pentru că Tu mă susţii 
cu puterea Ta să îmi îndeplinesc 
lucrarea în slujba Evangheliei şi să 
îmi isprăvesc alergarea cu bucurie, 
în Numele lui Isus. Amin.
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Cuvântul „mărturisire” din acest pasaj este 
tradus din grecescul „homologia,” care 

înseamnă să rosteşti acelaşi lucru în învoire. Astfel, 
mărturisirea Cuvântului lui Dumnezeu înseamnă că 
tu eşti de acord şi spui ce spune Cuvântul Său despre 
tine, despre El Însuşi, despre lumea ta sau despre orice 
situaţie.

De ce este atât de important să proclamăm Cuvântul 
Domnului cu credinţă şi cu îndrăzneală? Pentru că declaraţiile 
noastre creează realităţi. Isus a spus: „Veţi avea ce spuneţi” (Marcu 
11:23).

Care sunt lucrurile pe care ar trebui să le spui? Exact lucrurile 
pe care Dumnezeu le‑a declarat deja în Scripturi. Pasajul din Evrei 
13:5‑6 spune astfel: „... El însuşi a zis... aşa că putem zice plini de 
încredere...” Motivul pentru care El a spus ce a spus este ca noi să 
putem spune cu încredere acelaşi lucru. Tu nu trebuie să auzi doar 
Cuvântul lui Dumnezeu şi să rămâi tăcut; trebuie să reacţionezi 
spunând acelaşi lucru. Aceasta este adevărata mărturisire a 
Cuvântului Său. Dumnezeu ţi‑a dat Cuvântul Lui pentru ca tu să‑l 
proclami cu îndrăzneală.

Poate unii se întreabă: „Chiar trebuie să‑l rostesc?” Sigur 
că da! Altfel, nu ai experimenta niciodată realitatea Cuvântului 

Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care 
dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui 
Cristos Isus, care a făcut acea frumoasă 

mărturisire înaintea lui Pilat din Pont                                                                                        
(1 Timotei 6:13).

Proclamarea Cuvântului 
lui Dumnezeu

VINERI
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lui Dumnezeu în viaţa ta. Acesta este modul în care duhul tău îşi 
însuşeşte Cuvântul lui Dumnezeu iar acesta devine o realitate în 
viaţa ta. Viaţa creştină se trăieşte prin cuvinte; este pentru cei care 
vorbesc; este pentru cei care rostesc Cuvântul Domnului.

Probabil ai cunoscuţi care au fost atacaţi de cancer, de 
diabet sau de orice altă boală; sfătuieşte‑i să nu stea tăcuţi! Ar 
trebui să aibă „sesiuni de rostire a Cuvântului Domnului.” Poate te 
întrebi: „dar dacă ei sunt prea slăbiţi ca să vorbească?” Atunci să 
vorbească încet sau chiar să şoptească: „Am viaţa lui Dumnezeu în 
mine; Duhul care L‑a înviat pe Isus dintre morţi trăieşte în mine, de 
aceea întregul meu trup este vitalizat şi energizat de viaţa divină. 
Nici o boală nu poate rămâne în trupul meu. Prezenţa Duhului 
lui Dumnezeu distruge orice urmă de boală sau de neputinţă din 
trupul meu.”

Dacă murmură aceste lucruri destul de mult timp, vorba 
lor se va transforma în curând într‑un strigăt şi după puţin timp 
vor sări de pe patul de boală. Cuvântul lui Dumnezeu este 
medicament. Vindecă orice infirmitate şi te ţine în sănătate divină.

1 Petru 3
Ezechiel 31‑32

Ioan 14:10‑21
1 Cronici 24

Marcu 11:23; 
1 Timotei 6:13 

Domnul meu drag, Îţi mulţumesc 
pentru viaţa victorioasă şi 
prosperă pe care o am în Cristos. 
Trăiesc în sănătate şi în slavă 
în fiecare zi, datorită harului şi 
neprihănirii pe care le‑ai pus în 
mine. M‑ai binecuvântat în toate 
lucrurile şi cu toate lucrurile şi de 
aceea Îţi sunt pe veci recunoscător. 
în Numele lui Isus. Amin. 
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În 1 Tesaloniceni 5:23, apostolul Pavel, inspirat 
de Duhul Sfânt, a scris o rugăciune frumoasă 

pentru sfinţi. Însă ordinea în care a scris‑o este foarte 
interesantă. Haideţi să o citim: „Dumnezeul păcii să vă 
sfinţească El Însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul 
vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, 
la venirea Domnului nostru Isus Cristos.” Duhul este 
primul, apoi vine sufletul şi ultimul este trupul. Aceasta 
este ordinea Duhului Sfânt şi ne arată de ce ar trebui să 
ne preocupăm în primul rând de dezvoltarea duhului 
nostru uman.

Din nefericire, mulţi sunt preocupaţi doar de ceea ce se 
întâmplă în trupul lor fizic, sau de modul în care funcţionează 
mintea lor, pierzând din vedere ceea ce este cel mai important 
– duhul lor. Dumnezeu este mult mai preocupat de duhul 
tău. Pasajul din Proverbe 4:23 spune astfel: „Păzeşte‑ţi inima 
mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.” „Inima” 
înseamnă duhul uman, iar acest verset ne spune că de aici 
emană toate lucrurile vieţii.

Bunăstarea, sănătatea, pacea, victoria, bucuria şi orice 
lucru bun pe care ţi‑l poţi imagina vreodată sunt toate depozitate 
în duhul tău. Înţelegi acum de ce trebuie să dedici mai mult timp 

Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe 
când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât 

ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare                                                                                  
(1 Timotei 4:8).

Antrenează‑ţi duhul pentru succes

SÂMBĂTĂ
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dezvoltării duhului tău? În Luca 6:45, Isus a făcut următoarea 
afirmaţie: „Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a 
inimii lui...”

Inima ta – duhul tău – este o comoară de lucruri bune. 
Ideile şi gândurile care te vor face creativ şi îţi vor da excelenţă 
în tot ceea ce faci sunt rezidente în duhul tău. Cel mai înalt 
potenţial al naturii umane este în duh. De aceea, antrenează‑ţi 
continuu duhul prin Cuvântul lui Dumnezeu, studiindu‑l în mod 
deliberat şi meditând asupra sa. Postul, rugăciunea şi acţionarea 
pe baza instrucţiunilor spirituale sunt de asemenea moduri prin 
care îţi poţi antrena duhul pentru succes şi pentru excelenţă.

1 Petru 4
Ezechiel 33‑34

Ioan 14:22‑31
1 Cronici 25 

Iosua 1:8; Proverbe 20:27; 
Proverbe 4:23

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Duhul 
Tău mă călăuzeşte în toate lucrurile 
şi îmi inundă inima cu lumină ca 
să pot cunoaşte şi împlini voia Ta 
desăvârşită întotdeauna. Credinţa 
mea prevalează şi astăzi, pe măsură 
ce pun în aplicare Cuvântul Tău. 
Neprihănirea Ta şi forţele vieţii din 
duhul meu sunt eliberate, iar gloria 
Ta se manifestă în şi prin mine, în 
Numele lui Isus. Amin.
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Adeseori Cuvântul lui Dumnezeu vine la noi sub 
forma instrucţiunilor spirituale. În Proverbe 

4:13, Biblia spune: „Ţine învăţătura, n‑o lăsa din mână; 
păstrează‑o, căci ea este viaţa ta.” 

Atunci când este dată o instrucţiune a Duhului 
Sfânt, este foarte important nu doar să fie înţeleasă, ci şi 
să fie urmată, pusă în aplicare. Orice formă de rezistenţă 
sau de neascultare este ceea ce Dumnezeu numeşte 
„vrăjitorie.” Biblia spune: „Căci neascultarea este tot 
atât de vinovată ca ghicirea şi împotrivirea nu este mai 
puţin vinovată decât închinarea la idoli şi serafimi...” (1 
Samuel 15:23).

Un exemplu relevant este regele Saul. Dumnezeu 
i‑a poruncit lui Saul să‑i distrugă pe amaleciţi şi tot ce 
aveau ei, inclusiv animalele, însă el a ignorat această 
instrucţiune. Nu a distrus oile şi boii lor, pentru că, 
după el, „... poporul a luat din pradă oi şi boi, ca pârgă 
din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârşire, ca să I le 
jertfească Domnului, Dumnezeului tău la Ghilgal.”

Însă nu aceasta fusese instrucţiunea. Ea spunea 
foarte clar: distrugeţi totul. Dumnezeu nu a spus: 
„Păstraţi cele mai bune animale şi aduceţi‑le ca jertfă 
înaintea Mea.” Este important să urmezi Cuvântul lui 

Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar 
nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura                        

(Proverbe 1:7).

Instrucţiuni spirituale

DUMINICĂ
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Dumnezeu şi instrucţiunile Lui în cele mai mici detalii. 
Realizează lucrurile în modul Său şi vei avea succes 
întotdeauna. Saul a pierdut domnia asupra Israelului 
pentru totdeauna, alegând calea sa şi ascultând mai 
mult de vocea poporului decât de instrucţiunile specifice 
ale lui Dumnezeu (citeşte întreaga relatare în 1 Samuel 
15:1‑23).

Fii înţelept. Chiar şi atunci când instrucţiunile lui 
Dumnezeu sunt contrare logicii tale umane, procedează 
ca Petru: acţionează pe baza lor. Atunci când Domnul 
Isus i‑a cerut lui Petru să‑şi arunce mreaja în mare după 
o expediţie de pescuit nereuşită (Luca 5), chiar dacă 
instrucţiunea era contrară logicii lui Petru, el a ascultat 
şi a primit un miracol. Este posibil ca instrucţiunile lui 
Dumnezeu să ţi se pară foarte neobişnuite. Urmează‑le 
însă, pentru că îţi aduc promovare.

1 Petru 5
Ezechiel 35‑36

Ioan 15:1‑10 
1 Cronici 26

Proverbe 8:33; Proverbe 8:7‑10; 
Proverbe 10:17

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
sfaturile pe care le primesc din 
Cuvântul Tău şi pentru instrucţiunile 
divine pe care mi le dai zilnic prin Duhul 
Sfânt. Nu sunt doar un ascultător al 
Cuvântului Tău, ci şi un împlinitor al 
acestuia. Păstrez instrucţiunea; inima 
mea este atentă şi acţionez prompt la 
Cuvântul Tău. Avansările şi realizările 
marcante sunt evidente în viaţa mea, 
în Numele lui Isus. Amin. 
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Cuvântul „păcătoşi” din versetul tematic nu 
face referire la păgâni sau la oamenii care nu‑L 

cunosc pe Dumnezeu. Ci mai degrabă, în acest context, 
se referă la copiii lui Israel care nu trăiau corect; la cei 
care încălcau Legea şi nu trăiau după instrucţiunile lui 
Dumnezeu.

Acesta este motivul pentru care Duhul Sfânt ne 
îndeamnă astfel: „Dacă‑ţi vor zice: «Vino cu noi! Haidem 
să întindem curse ca să vărsăm sânge, să‑i întindem fără 
temei laţuri celui nevinovat; haidem să‑i înghiţim de vii, 
ca Locuinţa Morţilor, şi întregi, ca pe cei ce se coboară în 
groapă; vom găsi tot felul de lucruri scumpe şi ne vom 
umple casele cu pradă; vei avea şi tu partea ta la fel cu 
noi, o pungă vom avea cu toţii!» ‑ Fiule, să nu porneşti la 
drum cu ei, abate‑ţi piciorul de pe cărarea lor” (Proverbe 
1:11‑15). Cât de instructiv!

Fiind născut din nou, ai natura lui Dumnezeu de a face 
binele, şi de aceea trebuie să trăieşti în neprihănire în mod 
deliberat. Ai fost pus deoparte din lume pentru Dumnezeu, 
din păcat pentru neprihănire şi din întuneric pentru lumină. 
Poate ai fost un gangster, însă acum că eşti născut din nou, 
nu te mai poţi întoarce la găştile din care făceai parte. Da, 
poţi să le predici Cuvântul lui Dumnezeu, însă nu mai poţi 

Fiul meu, dacă nişte păcătoşi vor să te 
ademenească nu te lăsa înduplecat de ei                                                   

(Proverbe 1:10, versiunea NTR).

Trăieşte în neprihănire 
în mod deliberat

LUNI
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participa la acţiunile lor rele. Desparte‑te de tot ceea ce 
este rău; lipeşte‑te de ceea ce este bun (Romani 12:9).

Trebuie să elimini orice atitudine care nu este din 
Dumnezeu. În 1 Corinteni 6:5‑9, apostolul Pavel mustră 
biserica din Corint pentru că modul lor de viaţă nu 
portretiza natura nouă de neprihănire pe care o primiseră. 
În calitate de creştin, este important să recunoşti faptul că 
ai fost eliberat complet de stilul de viaţă lumesc. Nu mai 
eşti acelaşi om ca înainte de naşterea din nou. Vechea ta 
natură de păcat a fost înlocuită de natura neprihănirii lui 
Dumnezeu.

Recunoaşte‑ţi noua identitate. Vizualizează imaginea 
noii tale identităţi şi trăieşte în consecinţă. Tu eşti o nouă 
creaţie. Acum comportamentul tău trebuie să oglindească 
noua ta personalitate în Isus Cristos – noua ta natură – care 
este natura neprihănirii.

2 Petru 1
Ezechiel 37‑38

Ioan 15:11‑19
1 Cronici 27

1 Tesaloniceni 5:22‑23; 
Efeseni 4:23‑29

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că 
sunt înnoit în duhul minţii mele 
şi m‑am îmbrăcat cu omul nou, 
creat în neprihănire şi adevărată 
sfinţenie. Păcatul şi orice formă 
de nelegiuire şi de necurăţie nu 
mă mai pot domina. Viaţa mea 
este pentru gloria Ta, iar eu umblu 
într‑un mod vrednic de Tine 
fiindu‑Ţi plăcut în toate lucrurile 
şi aducând roadele neprihănirii, în 
Numele lui Isus. Amin. 
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Cineva nu este cu adevărat un om de succes 
pentru că aşa spun oamenii. Definiţia 

succesului nu este o listă lungă de reuşite academice, 
politice sau de afaceri. Faptul că o persoană este faimoasă 
şi celebrată de oameni nu înseamnă că este un om de 
succes înaintea lui Dumnezeu. O viaţă de succes care să 
Îi facă plăcere lui Dumnezeu este una în care îndeplineşti 
ceea ce El te‑a chemat să faci.

Astfel, primul lucru pe care trebuie să‑l faci este 
să ştii ce te‑a chemat Dumnezeu să faci. Mulţi oameni 
dintre cei care au fost sau sunt apreciaţi şi aclamaţi 
în lumea aceasta vor ajunge până la urmă în iad. Unii 
sunt deja acolo. Nu contează ce spun oamenii despre 
tine, Singurul care contează este Cel ce te‑a făcut. 
El este Cel care cunoaşte scopul pentru care te‑ai 
născut. De aceea, nu‑ţi trăi viaţa pentru aplauzele 
oamenilor. Isus a spus: „Şi ce îi foloseşte unui om să 
câştige toată lumea dacă îşi pierde sufletul?” (Marcu 
8:36). Tot El a făcut şi următoarea afirmaţie redată în 
versetul tematic: „... pentru că ce este înălţat între 
oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu.”

Isus le‑a zis: „Voi căutaţi să vă arătaţi neprihăniţi 
înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaşte 
inimile; pentru că ce este înălţat între oameni 

este o urâciune înaintea lui Dumnezeu”                                   
(Luca 16:15).

Succes prin Duhul Sfânt

MARŢI
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Ce apreciezi în viaţa ta? Care sunt lucrurile 
importante pentru tine? Ce te mişcă? Ce te pasionează? 
Dacă aceste lucruri nu sunt aceleaşi lucruri pe care 
Dumnezeu le consideră importante, lucruri ale 
Împărăţiei Lui care au valoare eternă, sunt inutile. Nu 
alerga degeaba, nu investi efort în lucrurile greşite. Nu 
căuta să le placi oamenilor; realizează tot ce faci cu un 
singur ţel în minte: acela de a‑I face plăcere Domnului 
Isus şi a fi un succes pentru El.

Dumnezeu vrea să fim oameni de succes după 
definiţia pe care El o dă succesului, nu după standardele 
omeneşti. El vrea să avem o viaţă extraordinară; vrea 
să ne descurcăm excelent, vrea să fim productivi în 
viaţa noastră, având rezultate care să‑I aducă slavă. Şi 
putem face acestea doar prin puterea Duhului Sfânt. 
Fără Duhul Sfânt, indiferent ce faci, va fi lipsit de 
conţinut. Adevăratul succes este prin Duhul Sfânt şi 
stă în împlinirea chemării lui Dumnezeu şi a scopului 
Lui pentru viaţa ta.

2 Petru 2
Ezechiel 39‑40

Ioan 15:20‑27
1 Cronici 28

Romani 15:16; Ioan 15:5;   
Luca 12:15

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
puterea Duhului Sfânt care este 
activă în mine şi se manifestă în 
tot ceea ce fac, astfel încât faptele 
mele sunt sfinţite înaintea Ta şi 
au impact, aducându‑i pe mulţi la 
mântuirea Ta glorioasă. Mă bucur 
de o viaţă de victorie neîntreruptă, 
de bunăstare, de sănătate şi de 
neprihănire, în Numele lui Isus. 
Amin. 

| Rugăciune

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Îngerul Mesager s‑a angajat într‑o îndrăzneaţă 
călătorie pentru a duce lumina Evangheliei 

în viaţa multor milioane de oameni în limba pe care 
o înţeleg cel mai bine. Doar în 2016, numărul de 
traduceri ale Rapsodiei Realităţilor a crescut de la 660 
la 807, iar numărătoarea conti nuă!
Înlăturând barierele lingvisti ce, partenerii Rapsodiei 
Realităţilor au făcut posibil ca mulţi oameni din toată lumea 
să aibă acces la Cuvântul lui Dumnezeu explicat. Totuşi 
este nevoie de multe lucruri pentru ca toate traducerile 
Rapsodiei Realităţilor să fi e distribuite lunar, pretuti ndeni. 
Iar aici poţi interveni şi tu. 

Vino alături de noi în 2017 prin:
• Sponsorizarea distribuirii lunare a tuturor 

traducerilor pe câmpul de misiune
• Sponsorizarea adoptării de noi limbi de traducere
• Acţiuni de voluntariat în calitate de traducător sau editor
• Distribuirea ediţiilor traduse ale Rapsodiei Realităţilor

Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi încheia 
un angajament de parteneriat, te rugăm să trimiţi un email la 
una dintre adresele: rortranslators@loveworld360.com sau 
rortranslations@blwinc.org. 

Adoptă şi mai    
     multe 

Binecuvântează    
    viaţa multora 

LIMBI ...

în 2017! 
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În creştinism, avem o credinţă tare, fermă în 
Cristos. Duhul lui Dumnezeu a afirmat acest lucru 

prin apostolul Pavel în Coloseni 2:5. Acolo scrie astfel: 
„Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuşi cu duhul 
sunt cu voi şi vă privesc cu bucurie la buna rânduială 
care domneşte între voi şi la tăria credinţei voastre în 
Cristos.” Noi nu ne speriem şi nu cedăm atunci când 
ne confruntăm cu provocări majore şi cu împotriviri; 
ci mai degrabă le înfruntăm, pentru că suntem plini de 
îndrăzneală. Noi suntem învingători în Isus Cristos.

Cei care nu cunosc lucrurile spirituale sunt uimiţi de 
modul în care putem face faţă provocărilor şi crizelor din 
viaţă, continuând să strălucim prin Duhul Sfânt, fiind plini de 
bucurie şi de laudă exuberantă pentru Domnul. Motivul este 
că am ajuns să ştim că, indiferent ce vine, victoria noastră este 
inevitabilă. Suntem destinaţi să învingem întotdeauna. Nu 
suntem dezavantajaţi niciodată. Isus a spus: „V‑am spus aceste 
lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; 
dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea” (Ioan 16:33).

Cei care nu stau ferm pe poziţii, neavând o credinţă 
solidă în mijlocul încercării, au ignorat Cuvântul Domnului şi 
umblă în frică şi în necredinţă. Însă nu aceasta este voia lui 
Dumnezeu pentru tine. Viaţa creştină adevărată nu este una 

Ca un bun soldat al lui Cristos Isus, fii 
pregătit să rezişti în situaţii dificile                                                      

(2 Timotei 2:3, versiunea BVA).

Fermitatea noastră în Cristos
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de luptă, de eşec sau de înfrângere; este o viaţă de glorie tot 
mai mare, iar provocările sunt uşor de digerat ca pâinea pentru 
noi (Numeri 14:9, versiunea Fidela). Biblia numeşte crizele 
cu care ne confruntăm „întristări uşoare,” pentru că am fost 
născuţi ca să biruim: „Căci întristările noastre uşoare, de o 
clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de 
slavă” (2 Corinteni 4:17).

Nimic din această viaţă nu te poate învinge, nici măcar 
moartea. De aceea, fii puternic. Fii neclintit. Rezită în situaţii 
dificile ca un bun soldat al lui Isus Cristos. Ţine capul sus şi 
umerii drepţi. Indiferent ce se întâmplă în viaţa ta sau în jurul 
tău, menţine‑ţi credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu şi învinge!

2 Petru 3
Ezechiel 41‑42

Ioan 16:1‑11
1 Cronici 29 

Efeseni 6:10‑13; 2 Timotei 2:1; 
1 Corinteni 15:58

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru 
viaţa glorioasă şi victorioasă pe 
care o am în Cristos. Cuvântul Tău 
mă propulsează deasupra oricărei 
situaţii şi, prin puterea Duhului 
Sfânt, prosper în tot ce întreprind, iar 
credinţa mea învinge întotdeauna, 
spre gloria Numelui Tău. Sunt ridicat, 
întărit, plin de bucurie şi de pace pe 
vecie, pentru că Cel care este mai 
mare locuieşte în mine, în Numele lui 
Isus. Amin. 
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Cuvintele sunt foarte importante în Împărăţia 
lui Dumnezeu. Prin cuvintele tale îţi poţi trasa 

un parcurs neîntrerupt de victorie; poţi transforma 
circumstanţele vieţii tale. Însuşi principiul mântuirii se 
bazează pe cuvinte. În Romani 10:10, Biblia spune astfel: 
„Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi 
prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.”

 Este important să observăm cele două cuvinte 
cheie din versetul de mai sus: „inima” şi „gura.” Cu 
inima crezi şi eşti împăcat cu Dumnezeu, însă cu gura 
mărturiseşti şi intri astfel în mântuire.

Cuvântul grecesc pentru gură este „stoma.” Stoma 
este cuvântul folosit pentru a face referire la vârful sau 
lama unei arme. Aceasta înseamnă că gura ţi‑a fost dată 
ca o armă. Îmi aduc aminte de ceea ce spune Cuvântul în 
Efeseni 6:17: „Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, 
care este Cuvântul lui Dumnezeu.”

Atunci când rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu, 
foloseşti o armă. De exemplu, dacă eşti atacat de boală, 
nu vorbi despre ea şi nu te plânge despre situaţie; tai‑o 
cu gura ta rostind Cuvântul lui Dumnezeu care adresează 
acea problemă.

Ţine minte: ceea ce spui ia fiinţă. Cuvintele tale fac 
sau desfac. La fel ca în cazul lui Isus, cuvintele tale sunt 

Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din 
cuvintele tale vei fi osândit (Matei 12:37).

Rosteşte cuvintele adecvate
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duh şi sunt viaţă. Isus a spus că vei avea ceea ce spui 
(Marcu 11:23). Eclesiastul 8:4 spune că este putere în 
cuvintele unui împărat, iar El ne‑a făcut împăraţi şi preoţi 
pentru Dumnezeu (Apocalipsa 1:6, versiunea Fidela). 
Noi decretăm ca împăraţi şi ne rugăm ca preoţi, rostind 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru a produce transformări în 
viaţa noastră şi a celor din jur.

Foloseşte‑ţi gura corect; rosteşte întotdeauna doar 
Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia!

1 Ioan 1:1‑2:14
Ezechiel 43‑44

Ioan 16:12‑22
2 Cronici 1‑2

Isaia 49:2; Apocalipsa 19:15; 
Marcu 11:23

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
preţioasele Tale cuvinte dătătoare 
de viaţă. Îţi mulţumesc pentru gloria 
şi pentru transformarea din viaţa 
mea, ca rezultat al Cuvântului Tău 
care locuieşte din belşug în inima 
mea şi care iese din gura mea. Umblu 
în înţelepciune divină, în pacea şi 
în bucuria Duhului Sfânt, astăzi şi 
întotdeauna, în Numele lui Isus. 
Amin. 

| Rugăciune

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

Credem ca ai fost binecuvântat de acest devotional.Te invitam 
acum sa Îl faci pe Isus Cristos Domn al vietii tale, rugându‑te 
astfel:

„Doamne,	 Dumnezeule,	 cred	 din	 toată	 inima	mea	 în	
Isus	Cristos,	Fiul	Dumnezeului	cel	Viu.	Cred	că	El	a	murit	
pentru	mine	si	că	Dumnezeu	L‑a	înviat	din	morți.	Cred	
că	este	viu	si	astăzi.	Mărturisesc	cu	gura	mea	că	Isus	
Cristos	este	Domnul	vieții	mele	de	astăzi	înainte.	Prin	El	
și	în	Numele	Lui,	am	viață	veșnică;	sunt	născut	din	nou.	
Îți	mulțumesc,	Doamne,	că	îmi	mântuiești		sufl	etul!	De	
acum	sunt	copilul	lui	Dumnezeu!	Aleluia!”  

Felicitări! De acum eşti copilul lui Dumnezeu. Pentru mai 
multe informaţii despre modalităţi prin care poţi să te 

dezvolţi în calitate de creştin, te rugăm să ni te adresezi 
folosind informaţiile de contact de mai jos:

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

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

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

RUGĂCIUNE 
PENTRU

MÂNTUIRE

ROMÂNIA:
Bucureşti, Aleea Gura Câlnăului 12‑22 
www.bisericariulvietii.ro www.raul‑vietii.ro ;
Pentru consiliere, rugăciune şi comenzi
sunaţi la: Tel.: +40.31.432.7000

CANADA:
TEL.:1 647‑341‑9091;
TEL/FAX:+1‑416‑746 5080



Pentru mai multe informații despre 

Believers’ LoveWorld Inc.
a.k.a Christ Embassy

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTOR

Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele 
corporaţiei Believers LoveWorld Inc 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.), 
prin misiunile, cruciadele şi revistele lui, ca şi 
prin numeroase alte cărţi şi materiale audio- 
vizuale, care exprimă realitatea Cuvântului lui 
Dumnezeu în adevăr, în simplitate şi cu putere.
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 Rapoarte
ALE SLAVEI

„Vindecată de infecţie urinară”

„Ani de zile am suferit de infecţie urinară cu puseuri de febră, care 
s‑a agravat odată cu naşterea copiilor. Diagnosticările arătau că 
vezica mea era deformată şi trebuia curăţată cu foarte multă apă. 
Într‑o noapte, când durerile erau cumplite, am început să vorbesc 
în alte limbi. Umblam prin cameră şi rosteam cuvintele de credinţă 
învăţate din Rapsodia Realităţilor. În scurt timp am simţit cum îmi ies 
aburi din corp şi dintr‑o dată mi s‑a dezumflat tot abdomenul. Am 
realizat în acel moment că am fost vindecată.  “
	 	 	 	 ‑‑	L.	Angele;	Seychelles

„Serviciu şi promovare primite în mod miraculos!”

„După ce am născut‑o pe fetiţa mea, am decis că era vremea să mă angajez. 
Nu mă îngrijoram dacă voi găsi sau nu, pentru că învăţasem din Rapsodia 
Realităţilor că nu puteam fi dezavantajată. Şi într‑adevăr, am primit prima 
slujbă pentru care am aplicat. După câteva săptămâni de muncă, am fost 
chemată la un interviu la aceeaşi companie şi mi s‑a oferit o promovare cu 
mărire de salariu. Lăudat să fie Domnul!“
                                    ‑	Diane;	Seychelles	

„Scăpată din necaz”

„Într‑o zi am fost evacuată din apartament, întrucât nu plătisem chiria 
de câteva luni. În ziua aceea titlul lecţiei din Rapsodia Realităţilor era: 
„El te scapă din necaz.” Am personalizat Cuvântul Domnului şi am primit 
pace în duhul meu. În mai puţin de 5 ore de la evacuare, o soră scumpă 
în Domnul m‑a binecuvântat cu toţi banii de care aveam nevoie pentru 
chirie. I‑am dus banii proprietarului, care a acceptat să mă primească 
înapoi. Slavă Domnului!”
    ‑	Fiona,	SUA		



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 

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

LOVEWORLD 

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:
Vestind	Evanghelia	și	edificând	sfinții	cu	excelență	și	claritate.

canada:  
Tel: +1 647‑341‑9091 

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

Cărţi disponibile de la editura


