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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 905 limbi şi încă mai 

numărăm. Ediţia 2018 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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În Ioan 8:12, Isus a spus: „... Eu sunt Lumina 
lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla 

în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Apoi în Ioan 9:5, 
El a spus: „Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii.” Lumina 
este cea care defineşte, descrie şi iluminează lucrurile. În 
Psalmul 119:105, psalmistul scrie: „Cuvântul Tău este o 
candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea 
mea.”

A trăi fără Isus înseamnă a trăi în întuneric dens, în 
deznădejde absolută. Nu poţi nici măcar să te cunoşti pe 
tine însuţi în afara Lui, pentru că numai în El – în lumina 
Lui – se revelează adevărata ta identitate, personalitatea 
ta. Biblia spune că la El este izvorul vieţii: prin lumina Lui 
vedem lumina (Psalmul 36:9). Aleluia!

Dacă foloseşti toate luminile din lume pentru a‑ţi 
defini viaţa, cu siguranţă vei vedea lucruri care nu îţi plac. 
Dar sub lumina Lui, eşti excelent şi plin de slavă. Lumina lui 
Dumnezeu – Cuvântul Lui – îţi arată cine eşti, ce ai şi care 
sunt abilităţile tale în Cristos. Poţi folosi razele X pentru a 
vedea anatomia corpului uman, dar numai Cuvântul lui 
Dumnezeu ţi‑l descoperă pe Cel care este mai mare şi care 
locuieşte în tine.

În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. Lumina 
luminează în întuneric, şi întunericul n‑a biruit‑o              

(Ioan 1:4‑5).

LUNI

1
Umblă în lumina Lui



Umblu pe cărarea vieţii, împlinind 
voia desăvârşită a lui Dumnezeu 
pentru viaţa mea. Lumina Lui este 
în duhul meu, ca să ştiu şi să umblu 
în moştenirea mea în Cristos Isus. Îţi 
mulţumesc binecuvântatule Tată, 
că mă îndrumi cu lumina Ta, pe 
drumul măreţiei şi al excelenţei, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Matei 1
Geneza 1‑2

În afară de a‑ţi prezenta drepturile şi calităţile tale în 
Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu produce în tine schimbări în 
conformitate cu mesajul pe care îl poartă. Mai mult decât 
atât, Cuvântul lui Dumnezeu te conduce şi te poziţionează 
în voia Lui desăvârşită pentru viaţa ta, oferindu‑ţi 
înţelepciunea de care ai nevoie pentru a‑l împlini.

Pe măsură ce studiezi Cuvântul lui Dumnezeu şi 
meditezi asupra sa, vei fi luminat cu privire la lucrurile pe 
care trebuie să le faci în acest nou an. Vei avea discernământ 
cu privire la obiectivele pe care să ţi le stabileşti şi la paşii 
pe care trebuie să‑i urmezi pentru a le atinge. Vei avea 
descoperire şi cunoştinţă să tratezi cu excelenţă toate 
aspectele vieţii tale. Vei umbla în succes, în sănătate, în 
bunăstare, în pace şi în putere, dacă vei privi totul prin 
Lumina lui Dumnezeu – Cuvântul Lui şi îl vei împlini.

Faptele apostolilor 
5:33‑42

Neemia 3

Psalmul 119:130; 
Isaia 2:5
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Isus ne‑a adus la o viaţă de putere, de rodire şi 
de productivitate. Acest adevăr este exprimat în 

Scriptură unde El a spus: „Nu voi M‑aţi ales pe Mine, ci 
Eu v‑am ales pe voi şi v‑am rânduit ca voi 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” 
(Ioan 15:16, versiunea GBV). El te înştiinţează că ai fost 
ales, menit, însărcinat şi desemnat să aduci rezultate 
durabile.

Aceasta înseamnă că te‑a făcut eficient: „Ci voi veţi 
primi o putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi” 
(Faptele apostolilor 1:8). Acesta este modul de gândire cu care 
trebuie să te apropii de orice misiune în acest an. Există un har 
şi mai mare pentru tine (Iacov 4:6). Domnul lucrează în tine şi 
îţi dă după plăcerea Lui atât voinţa cât şi înfăptuirea (Filipeni 
2:13).

Citeşte din nou frumoasa descrierea a Psalmistului 
despre această viaţă extraordinară de productivitate şi 
excelenţă la care te‑a adus Dumnezeu: „El este ca un pom sădit 
lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui, şi ale 
cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe duce la bun sfârşit” 
(Psalmul 1:3). Fie acesta subiectul meditării şi proclamării tale 

MARŢI

2

El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, 
care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze 
nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit                   

(Psalmul 1:3).

Rânduit să rodeşti



zilnice. Declară deseori: „Sunt ca un pom sădit lângă un izvor 
de apă, şi produc rezultate excelente, sunt roditor, productiv!”

În Cristos tu poţi face totul, poţi fi orice, poţi să ai orice, 
poţi merge oriunde, poţi fi ceea ce alegi să fii, la standardele 
Cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta este viaţa pe care Dumnezeu 
ţi‑a dat‑o; este o viaţă de neprihănire, de stăpânire, unde Îl 
onorezi şi Îi eşti plăcut în toate, aducând rod în orice lucrare 
bună, pe măsură ce creşti în cunoaşterea Lui (Coloseni 1:10).

Matei 2
Geneza 3‑5

Faptele apostolilor 
6:1‑8

Neemia 4‑5

Sunt întărit, fortificat şi energizat 
pentru victorie şi pentru excelenţă 
prin puterea Cuvântului lui 
Dumnezeu şi prin tăria Duhului 
Sfânt. Sunt rânduit pentru o viaţă 
de rodire, înflorind în curţile 
Domnului, onorându‑L şi aducând 
rod bogat pentru El în neprihănire. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

Psalmul 92:12‑15; Proverbe 11:28; 
Ieremia 17:7‑8

| Proclamaţie
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Pentru cei care înţeleg Evanghelia lui Isus 
Cristos şi motivul pentru care a venit El, 

viaţa nu este plină de „suişuri şi de coborâşuri,” ci 
este una de victorie şi de glorie fără sfârşit în Cristos. 
În calitate de copil al lui Dumnezeu, eşti chemat să 
trăieşti fiecare zi în slavă şi în victorie asupra oricărei 
situaţii. Viaţa victorioasă reprezintă dreptul tău din 
naştere, pentru că Dumnezeu te‑a înălţat şi te‑a aşezat 
împreună cu Cristos în locurile cereşti (Efeseni 2:6).

Ai fost aşezat împreună cu Cristos: „... mai presus 
de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de 
orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi, 
nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor” (Efeseni 
1:21). Ai fost poziţionat cu mult deasupra diavolului, a 
cohortelor întunericului şi a influenţelor negative ale 
acestei lumi. Tu deja le  ‑ai învins! Însuşeşte‑ţi mentalitatea 
că nu poţi fi învins sau dezavantajat niciodată.

Nimic în această lume nu ţi se va putea împotrivi, 
pentru că: „... Cel ce este în voi, este mai mare decât 
cel ce este în lume” (1 Ioana 4:4). Tu ai fost eliberat, 
strămutat de sub puterea întunericului în Împărăţia 

Mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu, 
care ne poartă totdeauna cu carul Lui de 

biruinţă în Cristos şi care răspândeşte prin 
noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui                                                                           

(2 Corinteni 2:14).

MIERCURI

3
Victorie şi glorie fără 
sfârşit în Isus Cristos 



Fiului dragostei lui Dumnezeu. El conduce prin viaţă 
într‑un marş triumfal neîntrerupt!

Ocupă‑ţi poziţia de credinţă în faţa bolii, a afecţiunii, 
a sărăciei, a morţii, a diavolului şi a manipulărilor lui. 
Menţine‑ţi victoria în Cristos Isus. Viaţa în Cristos este o 
super‑viaţă; este o expresie zilnică a unui mod de viaţă 
triumfător! Biblia spune: „Cristos în voi, nădejdea slavei” 
(Coloseni 1:27); aceasta înseamnă că slava a venit odată 
cu Cristos care este în tine. Faptul că Îl ai pe Cristos în 
tine înseamnă că ai succes, bunăstare şi putere. Aleluia!

Ce viaţă ne‑a dat El; o viaţă de victorie, de glorie şi 
de domnie, prin Cuvântul Său şi prin Duhul Sfânt.

Matei 3
Geneza 6‑8

Faptele apostolilor 
6:9‑15

Neemia 6

Înaintez şi astăzi în victorie şi 
în stăpânire asupra diavolului, 
a cohortelor întunericului 
şi a circumstanţelor vieţii. 
Experimentez puterea lui 
Dumnezeu şi harul Lui supranatural, 
în timp ce răspândesc mireasma 
cunoştinţei Lui în orice loc, în 
Numele lui Isus. Amin. 

1 Corinteni 15:55‑57; 1 Ioan 4:4; 
Romani 8:35‑37
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Totalitatea divinităţii locuieşte în Isus Cristos. 
Atunci când Îl priveşti pe Isus, te uiţi la 

plinătatea dumnezeirii; El este casa lui Dumnezeu în 
întregime. Indiferent că este sau nu cineva de acord, 
acest adevăr nu se schimbă. Poate că Îl consideri pe Isus 
un simplu om, la fel cum spuneau unii despre El în zilele 
Bibliei, dar El însuşi este cu adevărat Dumnezeu.

Cuvântul „plinătatea” în versetul tematic provine 
din traducerea din original a termenului grecesc 
„pleroma” care înseamnă întregire; înseamnă că nimic 
din ceea ce este necesar nu lipseşte, că nu există nicio 
lipsă, ci este o completitudine perfectă. Şi ceva uimitor 
în legătură cu aceasta este că Biblia spune: „şi în El, Care 
este capul oricărei stăpâniri şi autorităţi, sunteţi şi voi 
compleţi” (Coloseni 2:10, versiunea NTR).

Atunci când Dumnezeu Se uită la tine, vede 
întregire, plinătate; te vede complet; tot ceea ce ai nevoie 
pentru viaţă şi evlavie este deja în tine: „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). Refuză să trăieşti cu o mentalitate a 
lipsei; chiar dacă sunt anumite lucruri pe care nu le ai; 

JOI

4
Întregirea noastră în El

Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea 
dumnezeirii şi în El, Care este capul oricărei 
stăpâniri şi autorităţi, sunteţi şi voi compleţi                                                               

(Coloseni 2:9‑10, versiunea NTR).

ÎNTREGIREA NOASTRĂ ÎN EL



trăieşte viaţa superioară în Cristos.
Atâta timp cât gândeşti: „Dacă guvernul ar face 

aceasta sau cealaltă pentru mine; daca XYZ mi‑ar da 
aceasta sau cealaltă, m‑aş descurca în viaţă,” tu dai glas 
lipsei, iar acest lucru este greşit. Tu eşti destoinic cu 
destoinicia lui Cristos. Trebuie să devii total inundat de 
această conştientizare. Afirm‑o. Trăieşte‑o.

Declară deseori: „Tată, nu mai doresc nimic, 
deoarece am toate lucrurile! Sunt complet în Cristos! 
Sunt capabil cu capabilitatea Lui; nu mai este nicio lipsă 
în viaţa mea, ci doar întregire.” Repetă acest adevăr în 
mod deliberat şi neîntrerupt şi îţi vei da seama că simpla 
chemare a lucrurilor pe nume, le aduce în lumea ta. 
Lumea aceasta îţi aparţine! Aleluia!

Matei 4
Geneza 9‑11

Faptele apostolilor 
7:1‑11

Neemia 7‑8

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
prezenţa lui Cristos în mine, prin 
Duhul Sfânt. Nu duc lipsă de 
nimic. Ideile pline de inspiraţie, 
bunăstarea şi toată bunătatea 
lui Dumnezeu se află în inima 
mea, iar eu le scot la suprafaţă 
din abundenţa duhului meu, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Psalmul 82:6; Ioan 17:22‑23;
Faptele apostolilor 17:28

| Rugăciune
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Părtăşia înseamnă uniune. Este o reuniune, 
o comuniune în unitate. Iar în contextul 

versetului tematic, înseamnă să fii în aceeaşi clasă cu 
Dumnezeu. Ai fost adus la o uniune inseparabilă cu Tatăl, 
cu Fiul şi cu Duhul Sfânt. Nu este de mirare că Petru 
ne numeşte „părtaşi firii Dumnezeieşti,” sau părtaşi ai 
naturii divine (2 Petru 1:4).

Aceeaşi viaţă care curge în viţă (Isus), curge şi în 
mlădiţe (biserica), deoarece suntem una cu El (Ioan 15:5). 
Aceasta este un lucru minunat despre creştinism: uniunea 
noastră cu Domnul. Acesta este motivul pentru care a 
venit Isus. Biblia spune: „Credincios este Dumnezeu, care 
v‑a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Cristos, Domnul 
nostru” (1 Corinteni 1:9).

Cum ai putea să fii falit, sărac, sau să trăieşti o viaţă 
obişnuită, atunci când eşti în părtăşie cu Dumnezeu? O 
parte din această afirmaţie înseamnă că eşti comoştenitor 
cu Cristos (Romani 8:17)! Tot ceea ce Îi aparţine lui Cristos 
îţi aparţine şi ţie, în acelaşi mod în care Îi aparţine Lui. 
Acesta este harul lui Dumnezeu. El te‑a adus în unitate 
cu El. Lumea îţi aparţine. Trăieşte şi umblă în această 
conştientizare.

Deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi 
vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia 

noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Cristos                                         
(1 Ioan 1:3).

VINERI

5
Părtăşia noastră cu El



Nimic nu poate sta împotriva ta. În Romani 8:28, 
Biblia spune: „De altă parte, ştim că toate lucrurile 
lucrează împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe 
Dumnezeu...” Indiferent cât de sumbre pot părea lucrurile, 
tu eşti o victorie în Isus Cristos, deoarece tu eşti în clasa 
Lui, în parteneriat cu Monarhul universului. Oriunde eşti 
în lume, Dumnezeu ştie, îţi poartă de grijă, Se preocupă de 
tine şi Se gândeşte să îţi facă bine. Această conştientizare 
îţi va schimba percepţia despre lume şi despre tine.

Matei 5:1‑20
Geneza 12‑14

Faptele apostolilor 
7:12‑21

Neemia 9

1 Corinteni 6:17; 2 Corinteni 13:14; 
2 Petru 1:3‑4 

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul de a fi în părtăşie cu 
Tine, cu Isus şi cu Duhul Sfânt. 
Viaţa mea este împlinită! Lumea 
îmi aparţine; nu mai sunt limitat, 
toate lucrurile sunt ale mele în 
Cristos. Manifest viaţa şi caracterul 
Duhului Sfânt în lumea mea, în 
Numele lui Isus. Amin. 

| Rugăciune
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În calitate de copil al lui Dumnezeu, nu ar trebui 
să îţi cauţi păcatele la orice pas. Cu alte cuvinte, 

să nu ai o conştiinţă orientată spre păcat. Versetul 
tematic spune că dacă umblăm în lumină (în Cuvântul lui 
Dumnezeu), după cum El este în lumină, sângele lui Isus 
ne curăţă de toate păcatele. Dacă această afirmaţie este 
adevărată (şi este), atunci nu trebuie să îţi mărturiseşti 
păcatele tot timpul. Dacă de exemplu faci ceva greşit, 
spui: „Doamne, îmi pare rău pentru ceea ce am făcut; 
primesc iertare în Numele lui Isus, prin credinţă în jertfa 
Lui” şi aceasta este tot. Poate că te întrebi: „Este atât de 
simplu?” Da, este.

Dumnezeu nu a spus să Îi ceri să te ierte la nesfârşit. 
Atunci când Îi ceri întruna lui Dumnezeu să te ierte, este 
ca şi cum I‑ai cere mereu să te mântuiască. Dacă Îi ceri să 
te ierte, când vei şti că a răspuns? În acelaşi mod, dacă 
Îi ceri lui Dumnezeu să‑ţi mântuiască sufletul, cum vei 
şti că te‑a mântuit? Nu vei şti niciodată, pentru că El a 
isprăvit deja lucrarea de mântuire a ta. Nu mai are nimic 
de făcut în plus.

Prin urmare, ceea ce trebuie să faci este să primeşti 
mântuire mărturisindu‑ţi credinţa, nu să o ceri. Acelaşi 

Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este 
în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele 
lui Isus Cristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat                         

(1 Ioan 1:7).

Nu îţi orienta conştiinţa 
spre păcat

SÂMBĂTĂ

6



lucru este şi cu iertarea: primeşti iertare prin credinţă, nu 
o ceri, pentru că sângele lui Isus a fost deja vărsat pentru 
iertarea păcatelor tale. Unii creştini se roagă mereu lui 
Dumnezeu să fie iertaţi, însă pentru că se roagă pentru 
ceva ce deja le‑a fost dat, ei nu arată credinţă; trebuie să 
primeşti iertare ca un act al credinţei tale. După aceea, 
nu te întoarce să ceri din nou iertare pentru aceeaşi 
situaţie, chiar şi atunci când Satan îţi aduce aminte de 
ea din nou.

Tu ai fost deja spălat şi eliberat de păcatele tale. În 
Coloseni 1:21‑22, Biblia spune: „Şi pe voi, care odinioară 
eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele 
voastre rele, El v‑a împăcat acum, prin trupul Lui de 
carne, prin moarte, ca să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, 
fără prihană şi fără vină.” Aceasta s‑a întâmplat înainte 
ca tu să fi făcut ceva bun sau greşit. Prin urmare, refuză să 
îţi îndrepţi conştiinţa spre păcat. Tu eşti neprihănirea lui 
Dumnezeu în Cristos Isus (2 Corinteni 5:21); prin urmare, 
trebuie să ai conştiinţa orientată spre neprihănire.

Matei 5:21‑48
Geneza 15‑17

Faptele apostolilor 
7:22‑32

Neemia 10

Romani 8:1; 2 Corinteni 5:19‑20; 
Romani 5:7‑11

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că L‑ai trimis 
pe Fiul Tău, Isus, să moară în locul 
meu. Sângele Lui s‑a vărsat pentru 
ştergerea păcatele mele. Acum sunt 
purificat. Umblu în lucrarea isprăvită 
a lui Cristos; de aceea, nu este nicio 
condamnare pentru mine. Sunt 
justificat. Am fost scos de sub orice 
acuzaţie a celui rău şi achitat, în 
Numele lui Isus. Amin. 

| Rugăciune
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Atunci când Îl declari pe Isus Cristos ca Domn 
al vieţii tale, El devine Stăpânul tău. Domn 

înseamnă stăpân, posesor sau proprietar. Unii creştini nu 
par să realizeze aceasta; ei se gândesc că Isus este acolo 
doar pentru a le răspunde la rugăciuni şi pentru a le da 
tot ceea ce vor. Ei nu L‑au cunoscut în calitate de Domn. 
Dacă El este Domnul vieţii tale înseamnă că tu trăieşti 
pentru El; El deţine controlul asupra vieţii tale (Galateni 
2:20).

Unul dintre aspectele minunate cu privire la 
domnia Lui este faptul că El nu este un tiran; aşa că, El nu 
încearcă să îţi conducă viaţa sau să îţi anuleze voinţa. El 
domneşte peste tine în dragoste. Domnia lui Isus Cristos 
este domnia dragostei. A‑l recunoaşte pe El ca Domn 
în viaţa ta înseamnă să te supui dragostei şi puterii lui 
Dumnezeu. Aminteşte‑‑ţi, El este dragoste. Aşa că, atunci 
când Isus a devenit Domnul vieţii tale, dragostea devine 
Domnul vieţii tale.

Nu există egoism în Isus; El este personificarea 
iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni. El este dragostea vie 
a lui Dumnezeu manifestată faţă de noi. Tu nu te iubeşti 
în măsura în care „Dragostea” te iubeşte; El este mai 
ambiţionat de succesul tău decât ai putea tu fi vreodată. 

El le‑a trimis Cuvântul Său fiilor lui Israel şi le‑a vestit 
Evanghelia păcii, prin Isus Cristos, care este Domnul tuturor 

(Faptele apostolilor 10:36). 

Domnia dragostei

DUMINICĂ
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Atunci când aceasta va deveni conştientizarea ta, 
toate frământările tale se vor sfârşi.

Isus te iubeşte mai mult decât ţi‑ai putea imagina. 
El este mai doritor şi mai preocupat de fericirea ta, de 
pacea ta şi de bucuria ta, decât ai putea fi tu vreodată. 
El ştie toate darurile pe care ţi le doreşti în viaţă şi orice 
lucru bun pe care ţi‑l doreşti, El îl doreşte şi mai mult 
pentru tine. Slujeşte‑L din toată inima. Încrede‑te în El. 
Nu numai că El ştie totul despre tine, ci El ştie totul şi 
despre viitorul tău. Fără El, nu există niciun viitor pentru 
tine. 

Încredinţează‑te în braţele Lui protectoare şi lasă‑L 
să te conducă. Supune‑te supremaţiei voii, a sfatului şi a 
înţelepciunii Lui, pentru că El te iubeşte cu o dragoste 
veşnică. Aleluia!

Matei 6:1‑18
Geneza 18‑19

Faptele apostolilor 
7:33‑42

Neemia 11

Ioan 3:16; Ioan 16:27; 
Ieremia 31:3

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
domnia lui Isus peste viaţa mea, 
peste mintea mea, peste trupul 
meu, peste finanţele mele şi peste 
tot ceea ce mă priveşte; El este 
Stăpânul meu, iubitul inimii mele 
şi prietenul meu. Glorificat să fie 
Numele Lui în veci. 

| Rugăciune
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LiveTV Mobile este o aplicaţie pentru telefon mobil 
care îţi oferă accesul la patru staţii de televiziune 

cu transmitere prin satelit: LoveWorld USA, LoveWorld 
Plus, LoveWorld SAT şi LoveWorld TV pe dispoziti vul 
tău electronic mobil. Aceste reţele creşti ne de marcă 
pun la dispoziţie cele mai bune materiale video care 
promovează valorile familiei, fi ind pline de inspiraţie 
şi de semnifi caţie, oferind informaţie de calitate şi 
transformare în viaţa multor milioane de oameni din 
întreaga lume.

LiveTV Mobile app este uşor de uti lizat. Tot ce trebuie să faci 
este sa dai „Click” şi să vizionezi. Are, de asemenea, suport 
Chromecast, ceea ce înseamnă că poţi transmite fi şierele 
video‑stream de pe dispoziti vul tău electronic mobil pe 
televizorul tău. 

Descarcă aplicaţia LiveTV Mobile app astăzi şi bucură‑te 
de programele informati ve şi generatoare de credinţă pe 
dispoziti vul tău mobil!

Este compati bilă cu orice dispoziti ve care uti lizează sisteme 
de operare Android şi IOS.

N
O

T
E

Descarcă aplicaţia 

LIVE TV 
Mobile App



NOTE
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Verbul a mărturisi din versetul tematic 
înseamnă a declara acelaşi lucru în învoire. 

Dacă Dumnezeu a spus ceva, iar tu declari cu credinţă 
ceva care este în concordanţă cu ce a spus El, aceasta 
este o proclamaţie de credinţă. Spre exemplu, Biblia 
spune că Domnul va fi cu tine în toate zilele, până la 
sfârşitul veacului (Matei 28:20). De aceea, niciodată să 
nu spui: „o, Doamne, fii cu mine!”; a vorbi aşa înseamnă 
să fii în conflict cu Scriptura. Ar trebui să spui: „Doamne, 
Îţi mulţumesc că eşti cu mine întotdeauna!”

Biblia spune: „Merg oare doi oameni împreună 
fără să fie învoiţi?” (Amos 3:3). A merge în învoire cu 
Dumnezeu presupune împlinirea Cuvântului Său; de acolo 
vine binecuvântarea: „Dar cine îşi va adânci privirile în 
legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va 
stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor 
cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui” (Iacov 1:25).

Versetul tematic spune: „… Dacă Îl mărturiseşti 
deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta 
că Dumnezeu L‑a înviat din morţi, vei fi mântuit.” 

Dacă Îl mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca 
Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu 
L‑a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin 
credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi 

prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire                                                             
(Romani 10:9‑10).

Învoieşte‑te cu Cuvântul 
lui Dumnezeu

LUNI
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Oricine care, ca răspuns la aceasta, declară domnia 
lui Isus, crezând că Dumnezeu L‑a înviat din morţi, este 
mântuit şi nu va merge în iad. Cu toate acestea, dacă 
după ce a făcut declaraţia aceasta, cineva spune: „Nu 
ştiu dacă sunt salvat sau nu,” în cazul acesta îşi respinge 
mântuirea.

Nu vorbi niciodată împotriva Cuvântului lui 
Dumnezeu. Nu‑ţi anula credinţa rostind cuvinte care te 
fac să intri în conflict cu voia lui Dumnezeu pentru tine. 
Calea către o viaţă veşnic vibrantă, glorioasă şi plină de 
succes este rostirea Cuvântului lui Dumnezeu, indiferent 
de circumstanţe. Nu există suficiente probleme în această 
lume să‑ţi poată împiedica succesul, dacă tu vorbeşti şi 
trăieşti în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Matei 6:19‑7:6
Geneza 20‑22

Faptele apostolilor 
7:43‑53

Neemia 12

2 Corinteni 4:13; 
Evrei 13:5‑6

Trăiesc şi umblu în sănătate, în 
bunăstare şi în toate beneficiile 
mântuirii pe care am primit‑o 
în Cristos. Numele lui Isus este 
chemat peste mine. Trăiesc 
triumfător din slavă în slavă şi din 
succes în succes, în Numele lui 
Isus. Amin.

| Rugăciune
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Termenul „născut din nou” nu este un clişeu 
religios, care înseamnă doar o nouă filă din 

viaţa ta. Când îi întrebi pe unii creştini cum ştiu ei că 
sunt născuţi din nou, unii dintre ei răspund: „Ştiu că 
sunt născut din nou, pentru că nu mai obişnuiesc să 
fac lucrurile pe care le făceam înainte. Mi‑am schimbat 
obiceiurile, iar acum, mă port diferit.” Să fii născut din 
nou e mai mult de atât. Ceea ce primeşti în momentul în 
care te naşti din nou este o viaţă cu totul nouă. Sintagma: 
„Nu mai fac lucrurile pe care le făceam” nu este valabilă, 
pentru că persoana care a făcut acele lucruri a murit. Nu 
mai există.

Când L‑ai primit pe Isus în viaţa ta, chiar s‑a 
întâmplat ceva: Duhul tău a fost recreat. Ai fost născut 
din Cuvântul lui Dumnezeu şi din Duhul Său. Tu ai acum 
viaţa, natura şi caracterul lui Dumnezeu. Şi când un om are 
toate acestea, nu poate să trăiască decât ca Dumnezeu. 
Aşadar, naşterea din nou este de fapt primirea naturii 
lui Dumnezeu; tu ai devenit un asociat al dumnezeirii (2 
Petru 1:4).

În Romani 6:6, Biblia spune: „Ştim bine că omul 
nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru 
ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în 
aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.” Viaţa ta veche 

Nu ştiţi că noi îi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult 
lucrurile vieţii acesteia? (1 Corinteni 6:3).

O viaţă cu totul nouă

MARŢI
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nu este suspendată; este moartă; ai devenit un om nou; 
o nouă făptură, care n‑a mai existat până acum; cineva 
fără trecut. În prezenţa lui Dumnezeu, nimic din ce ai fost 
sau ai făcut nu mai este înregistrat. Aceasta nu este o 
promisiune. Aceasta este un adevăr din Cuvântul Lui.

Dacă nu cunoşti acest adevăr, poţi să te tot lupţi cu 
trecutul tău sau cu păcatele comise înainte de naşterea 
ta din nou. Aceasta, invariabil, te‑ar putea face ineficient 
în lucrarea Domnului. Nu; tu nu mai eşti un păcătos. Eşti 
neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos Isus, pentru că eşti 
născut din nou. În 2 Corinteni 5:21, Biblia spune: „Pe Cel 
ce n‑a cunoscut niciun păcat, El L‑a făcut păcat pentru 
noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.”

Umblă în conştientizarea neprihănirii tale şi a vieţii 
noi în Cristos. „Noi deci, prin botezul în moartea Lui, 
am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum 
Cristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi 
noi să trăim o viaţă nouă” (Romani 6:4).

Matei 7:7‑29
Geneza 23‑24

Faptele apostolilor 
7:54‑60

Neemia 13

Coloseni 3:9; 
2 Corinteni 5:21

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău şi pentru puterea 
sa de a mă face ceea ce spune 
despre mine. Trăiesc viaţa 
veşnică, umblând în gloria Ta şi în 
stăpânirea Duhului Sfânt. Trăiesc 
în victorie, în neprihănire, în 
pace şi în bucurie întotdeauna, în 
Numele lui Isus. Amin. 

| Rugăciune
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Viaţa pe care a trăit‑o Domnul pe pământ a fost 
impresionantă. Isus fost deasupra decadenţei 

lumii, deasupra lipsurilor din jurul Său, a corupţiei şi a 
eşecului societăţii Lui. El a trăit deasupra şi dincolo de 
stăpânirile şi de sistemele vremii Sale.

Nu Îl vom găsi pe Isus în vreo ipostază în care să 
interfereze cu politica lor sau încercând să facă ceva cu 
privire la economia lor. Cu alte cuvinte, El nu a adus vreo 
valută cerească în sistemul lor, fără a fi totuşi limitat de 
bani. Banii Îi slujeau Lui. El era autonom. Dacă avea nevoie 
de un lucru oarecare, nu chema cerul în ajutor, ci aducea 
acel lucru în domeniul vizibil din duhul Lui. 

Aceasta este viaţa pe care ne‑a dat‑o El. El ne‑a făcut 
şi pe noi autonomi, pentru a putea funcţiona deasupra 
sistemelor acestei lumi. El ne‑a spus că suntem în lume, dar 
nu mai suntem din lume. Aceasta înseamnă că nu trebuie să 
fii dominat sau influenţat de sistemele corupte şi decadente 
ale lumii de astăzi. Tu joci după un alt set de reguli. Poate 
că mulţi din jurul tău sunt influenţaţi şi provocaţi să se 
compromită ca rezultat al corupţiei lumii de astăzi, dar tu fii 
ca Isus. Fii independent faţă de circumstanţe.

Gândeşte şi vorbeşte ca Pavel. El a spus: „Noi deci, 
prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună 

Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci 
m‑am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc                                                                                                    

(Filipeni 4:11).

Trăieşte deasupra sistemelor

MIERCURI
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cu El, pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi, prin 
slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă” (Romani 
6:4). În versetul unsprezece, în timp ce se afla în închisoare, 
a scris: „Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; 
căci m‑am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă 
găsesc” (independent faţă de circumstanţe) (Filipeni 4:11). 
El era autonom. Mai mult decât atât, el a spus: „Pot totul în 
Cristos care mă întăreşte” (Filipeni 4:13).

Refuză să fi robit de sistemele acestei lumi; trăieşte 
deasupra, trăieşte dincolo de acestea. Aceasta este singura 
cale. Învaţă Cuvântul lui Dumnezeu şi operează după legea 
Duhului de viaţă, care este mai presus de legea sistemelor 
acestei lumi (Romani 8:2). Biblia spune: „Când oamenii 
sunt doborâţi, atunci vei spune: Va fi înălţare; şi El îl va 
salva pe cel umil” (Iov 22:29, versiunea Fidela). Ţine‑ţi 
capul sus şi rămâi neclintit în credinţă. Când se pare că 
presiunea creşte, nu renunţa, ci continuă să împlineşti 
Cuvântul lui Dumnezeu. Linişteşte‑te şi apoi declară cu 
credinţă Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia !

Matei 8:1‑27
Geneza 25‑26

Faptele apostolilor 
8:1‑13

Estera 1‑2

Filipeni 4:19; Matei 17:27; 
2 Corinteni 3:5

Trăiesc deasupra economiei şi 
a sistemelor acestei lumi. Sunt 
protejat de calamităţile, de 
corupţia şi de decadenţa care 
distrug viaţa oamenilor. Trăiesc 
în Cuvântul lui Dumnezeu şi astfel 
sunt triumfător întotdeauna, în 
Numele lui Isus. Amin. 

| Rugăciune
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Versetul tematic ne spune că Dumnezeu era 
Cel care acţiona în Cristos ca să le dea orbilor 

vederea, să‑i hrănească pe cei flămânzi, să‑i îmbrace pe 
cei lipsiţi, să‑i vindece pe cei bolnavi, să‑i mângâie pe cei 
întristaţi, să‑i elibereze pe cei apăsaţi de cel rău şi să‑i 
învieze pe morţi. 

În Faptele apostolilor 10:38, Luca ne confirmă această 
realitate: „cum Dumnezeu L‑a uns cu Duhul Sfânt şi cu 
putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea 
bine şi îi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci 
Dumnezeu era cu El.” Apăsarea venea de la cel rău, însă Tatăl 
L‑a uns pe Isus, care i‑a vindecat pe toţi cei apăsaţi. Aceasta 
ne aminteşte de cuvintele lui Pavel din Filipeni 2:13: „Căci 
Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după 
plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.”

Pavel nu făcea presupuneri – el a înţeles cuvintele 
lui Isus care a spus: „ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face 
aceste lucrări ale Lui” (Ioan 14:10). Este ceea ce face Duhul 
Sfânt astăzi în noi. El acţionează în tine. El este Cel care te 
face să doreşti să Îi slujeşti Tatălui şi totodată te ajută să şi 
împlineşti voia Lui. El este viu şi locuieşte în tine. El vorbeşte 
şi acţionează prin tine. 

Că adică, Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea 
cu Sine, neţinându‑le în socoteală păcatele lor, şi ne‑a 

încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări        
(2 Corinteni 5:19).

El acţionează în şi prin tine 

JOI
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El este abilitatea ta. În 2 Corinteni 3:5, Biblia spune: 
„Nu că noi, prin noi înşine, suntem în stare să gândim ceva 
ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de 
la Dumnezeu.” Imaginează‑ţi cum ar fi să conştientizezi acest 
adevăr în fiecare zi şi să‑i permiţi să lucreze în viaţa ta; nu te‑ai 
mai plânge niciodată de nimic. Gânduri precum: „Mi‑aş dori 
să pot face aceasta şi aceasta” vor fi de domeniul trecutului. 

Ridică‑te în omul dinăuntru! Declară cine eşti tu în 
Cristos. Declară că abilitatea Lui este activă în tine. Afirmă că 
El atinge lumea prin tine, după puterea Lui care lucrează cu 
tărie în tine (Coloseni 1:29). Declară că poţi totul prin Cristos 
care locuieşte în tine şi te întăreşte (Filipeni 4:13).

Matei 8:28‑9:17
Geneza 27‑28

Faptele apostolilor 
8:14‑25

Estera 3‑4

Efeseni 2:10; Evrei 10:7; 
Filipeni 1:6

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Tu 
trăieşti şi acţionezi în şi prin mine, 
oferindu‑mi atât voinţa cât şi 
înfăptuirea ca să pot să Îţi fiu plăcut 
în toate lucrurile. Sunt întărit prin 
Cuvântul Tău şi prin Duhul Sfânt să 
exprim zilnic bunătatea Ta, iubirea 
Ta şi neprihănirea Ta în lumea 
mea, împlinind astfel scopul Tău 
pentru mine, în Numele lui Isus. 
Amin.
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Acestea sunt cuvintele lui Isus – pline de putere, 
de încurajare şi de mângâiere! El a spus: 

„... În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am 
biruit lumea.” Ce mentalitate! Aşa a trăit Isus; cu toate 
că era într‑o lume afectată de întuneric, de dificultăţi 
economice, de boală, de apăsare, de moarte, de dezastre 
etc., El era detaşat de problemele şi de influenţele 
corupte ale zilelor Lui. El avea mentalitatea unui biruitor 
‑ şi Se aşteaptă ca şi noi să funcţionăm în acelaşi mod.

În 2 Timotei 3:12, Biblia spune: „De altfel, toţi 
cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Cristos Isus vor 
fi prigoniţi.” Când apar provocări, persecuţii, situaţii 
neplăcute, vremuri tulburi, încercări şi ispite, îndrăzneşte 
şi bucură‑te, deoarece tu deja le‑ai biruit pe toate. Această 
mentalitate ar trebui să facă parte din modul tău de viaţă, 
deoarece în Cristos, tu ai biruit lumea. În 1 Ioan 4:4, Biblia 
spune: „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.” 

Când eşti conştient de acest adevăr, limbajul 
rugăciunii tale se schimbă. Indiferent de provocările 
cu care mă confrunt, atunci când mă rog, eu declar: „În 

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).

Ai obţinut victoria

VINERI
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Numele Domnului Isus, eu am biruit lumea cu sistemele, 
economia, ura, sărăcia, corupţia, depresia şi falsitatea 
ei.” Astfel, nimic din această lume nu mă poate distrage, 
deoarece eu am biruit‑o deja în Cristos.

Acest adevăr este valabil pentru fiecare dintre noi; 
tu nu eşti o victimă, ci un învingător. Tu eşti în Cristos, iar 
El a învins lumea pentru tine. Nu te ruga să biruieşti, nu 
încerca să biruieşti. Nu posti ca să poţi birui. Tu deja ai 
învins diavolul, lumea şi sistemele ei: „pentru că oricine 
este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă 
biruinţa asupra lumii este credinţa noastră. Cine este cel 
ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui 
Dumnezeu?” (Ioan 5:4‑5). 

Matei 9:18‑38
Geneza 29‑30

Faptele apostolilor 
8:26‑40

Estera 5‑6

Psalmul 34: 19; 2 Timotei 3:12; 
Romani 8:35‑39

Am învins lumea cu toate sistemele, 
problemele, chinurile şi tentaţiile ei, 
pentru că mai mare este Cel care este 
în mine, decât cel care este în lume. 
Îmi exercit autoritatea în Cristos 
peste toată puterea vrăjmaşului şi 
sunt pe veci biruitor, în Numele lui 
Isus. Amin. 

| Rugăciune
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Există oameni care nu consideră că bunăstarea 
financiară este pentru creştini, însă aceştia 

greşesc. Există trei oameni în Biblie cu care Dumnezeu S‑a 
identificat: Avraam, Isaac şi Iacov ‑ şi toţi au fost foarte 
înstăriţi. În Exodul 3:6, Dumnezeu i‑a spus lui Moise: „... 
Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, 
Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov...” Citeşte mai 
multe despre cei trei şi vei fi uimit să afli cât de prosperi au 
fost. 

Geneza 13:2 ne spune că: „Avraam era foarte bogat 
în vite, în argint şi în aur.” Biblia spune despre fiul său, Isaac: 
„Astfel omul acesta s‑a îmbogăţit şi a mers îmbogăţindu‑se 
din ce în ce mai mult, până ce a ajuns foarte bogat. Avea 
cirezi de vite şi turme de oi, şi un mare număr de robi; de 
aceea filistenii îl pizmuiau” (Geneza 26:13‑14). Şi Iacov are 
o mărturie asemănătoare; Biblia spune: „Omul acesta s‑a 
îmbogăţit astfel din ce în ce mai mult; a avut multe turme, 
robi şi roabe, cămile şi măgari” (Geneza 30:43). 

Bunăstarea lui Dumnezeu nu este doar pentru 
câţiva aleşi, ci este pentru toţi cei care Îl urmează şi trăiesc 

Lăudaţi‑L pe Domnul! Ferice de omul care se 
teme de Domnul şi care are o mare plăcere 

pentru poruncile Lui! Sămânţa lui va fi puternică 
pe pământ; neamul oamenilor fără prihană 
va fi binecuvântat. El are în casă bogăţie şi 
belşug, şi neprihănirea lui dăinuie în veci                                                                                             

(Psalmul 112:1‑3).

Gândeşte şi vorbeşte în 
termeni de bunăstare 

SÂMBĂTĂ
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după Cuvântul Lui. El a spus: „Preaiubitule, mai presus de 
toate doresc ca tu să prosperi şi să fii sănătos, aşa cum 
prosperă sufletul tău” (3 Ioan 1:2, versiunea Fidela). În 
calitate de creştin, tu eşti un moştenitor al lui Dumnezeu 
şi comoştenitor cu Cristos (Romani 8:17), ceea ce face ca 
bunăstarea să fie dreptul tău din naştere. Toate bogăţiile 
lumii îţi aparţin ţie. Aceasta ar trebui să fie mentalitatea 
ta. În 1 Corinteni 3:21, Biblia spune că toate lucrurile 
sunt ale tale; crede, gândeşte şi acţionează în consecinţă. 
Însuşeşte‑ţi mentalitatea îndestulării, a abundenţei.

Dacă te‑ai luptat toată viaţa cu lipsa, cu nevoia şi 
cu sărăcia, ai nevoie de o nouă orientare, un nou mod de 
gândire. Schimbă‑ţi limbajul şi mentalitatea, iar situaţia ta 
se va schimba. Biblia spune: „Şi nu vă conformaţi acestei 
lumi; ci fiţi transformaţi prin înnoirea minţii voastre...” 
(Romani 12:2, versiunea Fidela). Gândeşte şi rosteşte 
bunăstare până când întreaga ta mentalitate nu va fi doar 
revizuită, ci înlocuită de posibilităţile vieţii prospere.

Matei 10:1‑23
Geneza 31‑33

Faptele apostolilor 
9:1‑9

Estera 7‑8

Isaia 60:11; Zaharia 1:17; 
2 Corinteni 9:8

În calitate de sămânţă a lui 
Avraam şi de moştenitor al lumii, 
bunăstarea mea este nelimitată; 
toate lucrurile sunt ale mele! Adun 
aurul precum praful şi umblu în 
tărâmul supraabundenţei, în care 
sunt aprovizionat prin har cu orice 
lucru bun, în Numele lui Isus. 
Amin. 

| Proclamaţie
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O mare binecuvântare pe care ar trebui să ţi‑o doreşti 
este harul de a dărui. Dărnicia este un har. Când 

harul acţionează în viaţa ta, fiecare oportunitate de a dărui 
devine o celebrare, în special atunci când ştii că Dumnezeu este 
întotdeauna cel mai mare dătător. Nimeni nu Îl poate întrece 
vreodată în dărnicie. De aceea, ori de câte ori te îndeamnă El 
să dăruieşti ceva, sau se lansează o chemare de a dărui pentru 
lucrarea Lui, răspunde rapid. Acesta este un exerciţiu pe care ar 
trebui să îl practici în mod consecvent şi deliberat.

Unii creştini neinspiraţi păstrează pentru ei ceea ce ar 
trebui să Îi dăruiască Domnului, fără să realizeze că Dumnezeu 
nu ne cere să Îi dăm decât pentru a ne putea lansa în următorul 
nivel de bunăstare în El. Un alt motiv pentru care trebuie 
întotdeauna să fii prompt în a dărui este acela că seminţele 
tale financiare pentru Domnul ar putea cândva servi drept 
protecţie pentru viaţa ta împotriva răului. În Proverbe 13:8, 
Biblia spune: „Omul cu bogăţia lui îşi răscumpără viaţa...”

Trebuie să realizezi că, deşi Satan este un vrăşmaş învins, 
el este un rebel care încearcă mereu să prindă în capcană copiii 
lui Dumnezeu. Nu‑i da această şansă în viaţa ta. Seminţele 
speciale reprezintă un mod sigur de a distruge orice obstacol 
pe care el ţi l‑ar putea pune în cale (Maleahi 3:11). 

Fiecare să dea după cum a hotărât în inima 
lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci 

„pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu                                                                     
(2 Corinteni 9:7).

Răspunde întotdeauna la 
chemarea de a dărui

DUMINICĂ
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Există numeroase mărturii în care oameni de 
pretutindeni relatează cum au fost salvaţi din situaţii 
imposibile după ce au semănat o sămânţă. Acel dar a devenit 
răscumpărarea pentru viaţa lor! Mulţi eroi din Biblie au 
declanşat victorii miraculoase prin darurile lor sacrificiale. 

În Luca 6:38, Biblia spune: „Daţi, şi vi se va da; ba încă, 
vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care 
se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu 
aceea vi se va măsura.” Aceasta este promisiunea pentru cel 
ce dăruieşte. Domnul va înmulţi seminţele pe care le semeni şi 
te va face să culegi mai mult decât ceea ce dai.

În plus, binecuvântările primite în urma darurilor oferite 
nu trebuie să fie neapărat financiare. Există binecuvântări care 
pur şi simplu te copleşesc, unele dintre ele fiind mult mai mari 
decât orice dividende financiare. Aşadar, ori de câte ori ai 
oportunitatea de a dărui, fii încântat, deoarece înseamnă că 
Duhul lui Dumnezeu face ceva în viaţa ta care îţi va influenţa 
cursul destinului. 

Matei 10:24‑42
Geneza 34‑35

Faptele apostolilor 
9:10‑20

Estera 9‑10

2 Corinteni 9:8; Psalmul 20:1‑3; 
Psalmul 50:14‑15

Domnul meu drag, Îţi mulţumesc 
că harul Tău de a dărui acţionează 
în viaţa mea. Întotdeauna 
dăruiesc cu bucurie şi din belşug, 
fără părere de rău sau ezitare, 
pentru că recunosc că Tu eşti sursa 
mea. Bunăstarea mea vine de la 
Tine. Îţi mulţumesc că intensifici 
în mine harul Tău şi capacitatea de 
a dărui şi de a fi o binecuvântare, 
în Numele lui Isus. Amin.

| Rugăciune 
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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. 

Rapsodia Realităţilor este disponibilă în prezent în 880 de 
limbi, prin efortul partenerilor săi, care au făcut astfel posibil 
ca mulţi oameni din toată lumea să aibă acces la Cuvântul 
lui Dumnezeu explicat, odată ce barierele lingvistice au fost 
înlăturate. Totuși este nevoie de multe lucruri pentru ca 
toate traducerile Rapsodiei Realităţilor să fie distribuite lunar, 
pretutindeni. Iar aici poţi interveni și tu. 

Vino alături de noi 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. 
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Adoptă şi mai    
     multe 

Binecuvântează    
    viaţa multora 
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În versetul tematic, cuvântul „stricăciune” se 
referă la depravare sau distrugere; starea când 

un lucru a fost redus sau s‑a devalorizat, prezentând 
impurităţi provenite de la contactul cu o substanţă 
străină sau de valoare inferioară. Se referă la ceva 
contrafăcut, falsificat – ca în cazul în care un material 
de calitate inferioară a fost amestecat cu un altul care 
fusese perfect.

Lumea de astăzi a fost coruptă; nu aşa a creat‑o 
Dumnezeu. A devenit decadentă, deoarece o lege a 
distrugerii lucrează în ea – legea morţii. Însă apostolul 
Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, spune: „În adevăr, legea 
Duhului de viaţă în Cristos Isus m‑a izbăvit de legea 
păcatului şi a morţii” (Romani 8:2). Tu trăieşti în legea 
Duhului de viaţă în Cristos Isus; aşadar, tu ai scăpat de 
stricăciunea din lume.

Versetul tematic spune: „... ca prin ele să vă 
faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de 
stricăciunea care este în lume prin pofte.” Prin apostolul 
Pavel, Duhul Sfânt ne înştiinţează că sursa stricăciunii 
din lume este pofta. Pofta este dorinţa pentru un 

Prin care ne‑a dat promisiunile cele mai 
mari şi preţioase, ca prin acestea să vă faceţi 

părtaşi naturii divine, după ce aţi scăpat 
de stricăciunea care este în lume prin poftă                                                                     

(2 Petru 1:4, versiunea GBV).

Tu ai scăpat de corupţia lumii

LUNI
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lucru interzis. Termenul grecesc folosit în original este 
„epithumia.”

Aceasta a făcut Eva în Grădina Edenului: „Femeia 
a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit 
şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea...” 
(Geneza 3:6). Era plăcut de privit; ei i‑a plăcut, însă exista 
o lege împotriva lui. Dumnezeu a zis să nu îl mănânce, 
însă ea şi‑a dorit ceva interzis. Râvnirea unui lucru interzis 
este pofta care a introdus legea distrugerii în lume. 

Însă mulţumiri să Îi fie aduse lui Dumnezeu 
pentru că noi am scăpat de stricăciunea care este în 
lume prin pofte. În timp ce boala, moartea, întunericul 
şi depravarea lucrează în lume, sănătatea, viaţa, lumina 
şi neprihănirea lucrează în tine. Trăieşte având această 
mentalitate. Refuză să îţi doreşti sau să accepţi orice ar 
putea sugera că încă te afli în starea aceea coruptă, sau 
că nu poţi fi desăvârşit. Conştientizează faptul că deja ţi 
s‑a dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia. Aleluia!

Matei 11:1‑30
Geneza 36‑37

Faptele apostolilor 
9:21‑31
Iov 1‑2

1 Petru 1:23;
 Ioan 17:14

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
destinul meu în Tine. Legea 
Duhului de viaţă în Isus Cristos 
m‑a izbăvit de legea păcatului şi a 
morţii. Am scăpat de corupţia, de 
viciile şi de decadenţa din lumea 
aceasta. Sunt desăvârşit în Cristos, 
în Numele lui Isus. Amin. 

| Rugăciune
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Versetul nostru tematic este extraordinar. 
Începe prin a ne înştiinţa că am fost botezaţi 

în „Isus Cristos,” nu doar în „Cristos.” Ultima exprimare 
ar fi însemnat că am fost adăugaţi trupului lui Cristos, 
însă prima formulare ne ajută să înţelegem mai bine la 
ce se referă Biblia când spune: „pentru că noi suntem 
mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din 
oasele Lui” (Efeseni 5:30). Mai bine de atât nu se poate.

Tu ai fost botezat în Isus Cristos – aceasta înseamnă că 
eşti scufundat cu totul, pierdut în El. Ai devenit inseparabil de 
El, astfel încât nu mai poţi fi distins de El: „Dar cine se lipeşte 
de Domnul este un singur duh cu El” (1 Corinteni 6:17).

A doua parte, care este şi mai entuziasmantă, spune 
că noi nu am fost doar botezaţi în moartea Lui, ci am fost şi 
înviaţi împreună cu El la o viaţă nouă. Biblia spune: „Noi deci, 
prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu 
El, pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi, prin slava 
Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă” (Romani 6:4). 
Apostolul Pavel vorbeşte despre moartea lui Cristos, însă şi 
despre înviere, care reprezintă victoria şi slava.

Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Cristos, 
am fost botezaţi în moartea Lui? De aceea suntem 
îngropaţi cu El prin botez în moarte; pentru ca, aşa 

cum Cristos a fost înviat dintre morţi prin gloria Tatălui, 
chiar aşa şi noi ar trebui să umblăm în înnoirea vieţii                                                                                        

(Romani 6:3‑4, versiunea Fidela).

Înnoirea vieţii în Cristos

MARŢI
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Învierea este cea care a făcut creştinismul posibil. 
Creştinismul nu a început cu moartea lui Isus Cristos, 
deoarece moartea Lui nu ne‑a dat viaţă; însă învierea ne 
plasează în viaţa nouă. Moartea Lui a plătit pentru păcatele 
noastre, însă nu ne‑a dat o viaţă nouă. De aceea, mântuirea 
nu vine în urma mărturisirii sau proclamării morţii Lui, ci a 
învierii Lui: „Dacă Îl mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca 
Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L‑a înviat din 
morţi, vei fi mântuit” (Romani 10:9). 

Există o înnoire a vieţii în Cristos şi o nouă mentalitate, 
în care înţelegi că, după cum Cristos a înviat din morţi prin 
gloria Tatălui, tot aşa şi tu trebuie să umbli în viaţa nouă. 
Aceasta înseamnă să conştientizezi că ai ieşit din moartea 
spirituală. Acum, tu ai o nouă viaţă; vechea ta natură este 
moartă; trecutul tău nu mai există; tu eşti o nouă creaţie în 
Cristos Isus; o creaţie superioară! Aleluia!

Matei 12:1‑21
Geneza 38‑39

Faptele apostolilor 
9:32‑43
Iov 3‑4

Romani 8:1‑2; Ioan 11:24‑26; 
2 Corinteni 5:17

Ştiu cine sunt; nu sunt din lumea 
aceasta. Sunt o făptură nouă. Am 
ieşit din moarte şi sunt desăvârşit 
în Isus Cristos. Cristos trăieşte în 
duhul meu, în sufletul meu şi în 
trupul meu, în Numele lui Isus. 
Amin. 

| Rugăciune
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Din versetul tematic este evident cine este 
„stăpânitorul acestei lumi”; cu siguranţă 

nu poate fi decât Satan. Biblia spune: „Acum are loc 
judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii 
acesteia va fi aruncat afară” (Ioan 12:31). În 2 Corinteni 
4:4 este numit „dumnezeul veacului acestuia”: „a căror 
minte necredincioasă a orbit‑o dumnezeul veacului 
acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei 
slavei lui Cristos, care este chipul lui Dumnezeu.”

Satan este dumnezeul acestei lumi, acesta fiind 
motivul pentru care lumea este un dezastru. Iar când 
Biblia spune: „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. 
Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este 
în el” (1 Ioan 2:15), se referă la sistemul lumesc şi la 
tot ce reprezintă acesta; lucrurile lumeşti, al căror prinţ 
stăpânitor este Satan. Tu nu aparţii acestei lumi; de 
aceea, nu ar trebui să funcţionezi după regulile ei. Isus a 
zis că tu nu eşti din această lume (Ioan 15:19). 

 Tu nu eşti al întunericului. Tu ai fost chemat, ales 
şi strămutat din întuneric la lumina Sa minunată (1 Petru 
2:9). Prin urmare, afirmă că în tine nu există nici urmă 
de întuneric. Afecţiunile, dorinţele şi plăcerile tale sunt 
elevate – îndreptate către lucrurile de sus, nu către cele 

Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci vine 
stăpânitorul lumii acesteia. El n‑are nimic în Mine                                  

(Ioan 14:30).

Întunericul nu are nimic în tine

MIERCURI
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din lume. Nu‑ţi dori nimic din lume, deoarece tu eşti 
complet în Cristos. 

Când Isus a zis: „... căci vine stăpânitorul lumii 
acesteia. El n‑are nimic în Mine,” El afirma desăvârşirea 
Lui în Dumnezeu şi detaşarea de Satan şi de toate lucrurile 
lumii. Acesta este modul în care vrea El să gândeşti. Tu 
nu ai nevoie de nimic din această lume, deoarece eşti 
complet şi ai totul deplin în Cristos, în care locuieşte 
trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii (Coloseni 2:9‑10). 
Tu eşti plin de Dumnezeu până la revărsare. În tine nu 
este loc pentru Satan şi pentru lucrările întunericului 
său. Aceasta trebuie să fie mărturia ta de zi cu zi. 

Matei 12:22‑50
Geneza 40‑41

Faptele apostolilor 
10:1‑8
Iov 5‑6

Romani 8:10‑11; 1 Ioan 4:4; 
1 Tesaloniceni 5:5

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
scumpul Tău Fiu, Isus. Cum este 
El, aşa sunt şi eu în această lume. 
Stăpânitorul lumii acesteia nu 
are nimic în mine. Sunt plin de 
Dumnezeu; sunt complet în 
Cristos. Nu doresc lumea şi nici 
sistemele ei, pentru că dragostea 
Tatălui este în mine, în Numele lui 
Isus. Amin. 

| Rugăciune 
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Încrederea ta în Cuvântul lui Dumnezeu trebuie 
să fie neclintită. Pune Cuvântul Lui în practică în 

orice circumstanţe ale vieţii. De exemplu, dacă lucrurile 
sunt atât de dificile încât nu mai eşti sigur cum îţi vei 
procura următoarea masă, rămâi netulburat. Declară 
Cuvântul Domnului. Aminteşte‑ţi cuvintele lui Isus: „Nu vă 
îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu‑vă ce veţi mânca 
sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu‑vă cu ce 
vă veţi îmbrăca...” (Matei 6:25).

Pavel a reluat aceeaşi idee, spunând: „Nu vă 
îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile 
voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi 
cereri, cu mulţumiri” (Filipeni 4:6). Practică aceasta. 
Ancorează‑ţi încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu. Poate 
te uiţi la contul tău bancar şi este gol – aceasta nu ar 
trebui să te determine să vorbeşti în termeni de lipsă sau 
de sărăcie. Refuză să cerşeşti. În schimb, declară: „Eu sunt 
sămânţa lui Avraam; întreaga lume este a mea. Eu sunt 
capabil cu capabilitatea lui Cristos. Am bogăţii nespuse. O 
moştenire plăcută mi‑a căzut la sorţi, o frumoasă moşie 
mi‑a fost dată.”

Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care 
o aşteaptă o mare răsplătire. Căci aveţi nevoie 

de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui 
Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v‑a fost făgăduit                                     

(Evrei 10:35‑36).

Ai încredere în Cuvântul 
lui Dumnezeu

JOI
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Acţionează conform credinţei tale în Cuvântul 
Domnului şi vei birui întotdeauna. Cuvântul lui Dumnezeu 
privind succesul tău, măreţia ta şi bunăstarea ta a fost deja 
rostit; gândeşte, vorbeşte şi umblă în concordanţă cu acesta 
şi vei trăi mai presus de sistemele lumii. Domneşte şi triumfă 
asupra circumstanţelor având Cuvântul lui Dumnezeu pe 
buzele tale. Indiferent cât de deplorabilă pare situaţia, tu 
poţi aduce acolo slava lui Dumnezeu, la fel cum Dumnezeu 
a adus ordine în lumea haotică prin rostirea câtorva cuvinte.

În 2 Corinteni 4:17, Biblia spune: „Căci întristările 
noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult 
o greutate veşnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la 
lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd...” Observă ce 
spune că se va întâmpla atunci când îţi menţii focalizarea 
asupra Cuvântului Domnului, atunci când îţi ancorezi 
credinţa în Cuvântul Său: acea situaţie aparent imposibilă 
– acea problemă sau împotrivire – va produce pentru tine 
o greutate veşnică de slavă. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Matei 13:1‑23
Geneza 42‑43

Faptele apostolilor 
10:9‑20
Iov 7‑8

Isaia 55:10‑11; 
Evrei 4:12

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru siguranţa deplină a credinţei, 
a nădejdii şi a dragostei din Cuvântul 
Tău. Acum, mai mult ca oricând, sunt 
încredinţat că în Tine am victorie şi 
viaţă de glorie, pentru că aşa spune 
Cuvântul Tău. Viaţa mea este o 
manifestare zilnică a supranaturalului, 
pentru că M‑ai făcut mai mult decât 
biruitor. Victoria reprezintă stilul meu 
de viaţă, în Numele lui Isus. Amin.

| Rugăciune
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În Isus Cristos, tu ai fost desăvârşit în toate 
lucrurile; eşti complet; nimic nu lipseşte, nimic 

nu este imperfect. Viaţa pe care ai primit‑o în El este o 
viaţă echilibrată de glorie şi de excelenţă; nu are suişuri 
şi coborâşuri, nici dezavantaje. Aleluia!

Există oameni care, de exemplu, se descurcă 
foarte bine la locul de muncă, însă au probleme cu 
sănătatea. Alţii poate sunt sănătoşi şi au slujbe bune, 
însă se confruntă cu conflicte interioare. Dumnezeu nu 
vrea ca viaţa ta să fie astfel; El nu vrea să ai probleme în 
nici un domeniu. El ţi‑a dat întregire în Cristos; pe lângă 
altele, aceasta înseamnă să fim „compleţi în El.”

Toţi cei care au primit mesajul mântuirii ar trebui 
să experimenteze această întregire în Cristos, unde 
prosperi în toate domeniile vieţii tale: în duh, în suflet 
şi în trup. Însă dacă experienţa ta a fost diferită, este 
probabil să nu fi aplicat principiul oglinzii Cuvântului lui 
Dumnezeu. Acest principiu înseamnă să te vezi pur şi 
simplu ca fiind ce spune Dumnezeu că eşti în Cuvântul 
Lui, iar apoi să acţionezi în concordanţă cu această 
imagine. Practic, înseamnă să pui în aplicare Cuvântul 
Său. 

Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea 
dumnezeirii şi în El, Care este capul oricărei 
stăpâniri şi autorităţi, sunteţi şi voi compleţi                                                         

(Coloseni 2:9‑10, versiunea NTR).

Desăvârşit în El

VINERI
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Citim în versetul tematic că eşti complet în Cristos 
(Coloseni 2:9, versiunea Fidela); trebuie să înveţi să te 
vezi astfel. Afirmă aceasta întotdeauna. Cristos este în 
tine în toată plinătatea Lui; nu mai există nimic altceva 
ce ar putea fi făcut în tine ca să îţi accentueze natura 
divină. În 2 Petru 1:4, Biblia spune: „prin care El ne‑a 
dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin 
ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti (asociaţi ai 
dumnezeirii), după ce aţi fugit de stricăciunea care este 
în lume prin pofte.”

Dumnezeu a făcut tot ce trebuia să facă în tine 
pentru a te face tot ce te‑a destinat El să fii. Nici un lucru 
excelent nu lipseşte din viaţa ta şi, în acelaşi mod, nimic 
rău nu este în tine. Tu eşti complet şi desăvârşit în El, 
deoarece, cum este El, aşa eşti şi tu în lumea aceasta (1 
Ioan 4:17).

Matei 13:24‑43
Geneza 44‑45

Faptele apostolilor 
10:21‑33
Iov 9‑10

2 Petru 1:3; 
1 Ioan 4:17

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că am 
viaţa lui Cristos în mine. Declar 
că în Cristos sunt cu adevărat 
desăvârşit, întregit, plin de 
excelenţă şi de slavă! Cristos a fost 
făcut pentru mine neprihănire, 
înţelepciune şi sfinţire. Cum este 
El, aşa sunt şi eu în această lume. 
Sunt oglindirea frumuseţii şi 
harului Lui! Aleluia! 

| Proclamaţie
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În 2 Corinteni 4:13, Biblia spune: „Însă, fiindcă 
avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea 

ce este scris: «Am crezut, de aceea am vorbit!», şi noi 
credem, şi de aceea vorbim”; noi rostim cuvinte de 
credinţă. Credinţa noastră este victoria care biruie lumea 
(1 Ioan 5:4). Noi îmblânzim lumea şi domnim peste 
circumstanţe prin proclamaţiile noastre de credinţă.

În calitate de copil al lui Dumnezeu, tu nu eşti un 
ratat; tu deja ai fost declarat învingător. Eşti mai mult decât 
biruitor (Romani 8:37). Menţine‑ţi victoria rostind cuvinte 
pline de credinţă. Credinţa este exprimată în primul rând 
prin cuvinte; tu nu eşti diferit de cuvintele tale. Lucrurile 
care ţi se întâmplă sunt rezultatul cuvintelor tale; acesta 
este motivul pentru care trebuie să vorbeşti cum trebuie 
şi să dai întotdeauna glas credinţei tale. 

Trebuie să înţelegi aceasta: Satan nu te poate opri. 
El a fost învins. În Luca 10:18‑19, Isus a zis: „... L‑am văzut 
pe Satan căzând ca un fulger din cer. Iată că v‑am dat 
putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste 
toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea 
vătăma.” În Coloseni 2:15 ni se prezintă o imagine mai 
clară a victoriei lui Isus asupra lui Satan şi a cohortelor 

Cuvintele credinţei

SÂMBĂTĂ
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Adevărat vă spun că, dacă îi va zice cineva 
muntelui acestuia: „Ridică‑te şi aruncă‑te în 

mare”, şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va 
crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut                                                                    

(Marcu 11:23).



lui: „A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le‑a făcut de 
ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor 
prin cruce.”

Prin urmare, dacă circumstanţele nu sunt aliniate 
vieţii de victorie şi de stăpânire pe care Cristos a câştigat‑o 
pentru tine, este responsabilitatea ta să efectuezi această 
schimbare. Nu te plânge despre lucruri şi nu te chinui; doar 
rosteşte cuvinte de credinţă! Poate că te‑ai confruntat 
cu probleme de sănătate – vorbeşte şi schimbă aceasta! 
Isus a zis că vei avea ce spui; aşadar, rosteşte Cuvântul 
Lui. Indiferent dacă este vorba despre provocări la locul 
de muncă sau în familie; refuză să accepţi înfrângerea. 
Declară victoria!

Binecuvântarea ta este în gura ta. Nu te plânge 
de situaţie – vorbeşte‑i. Porunceşte‑i să se schimbe în 
Numele Domnului Isus şi aşa se va întâmpla. Slavă lui 
Dumnezeu!

Matei 13:44‑14:12
Geneza 46‑48

Faptele apostolilor 
10:34‑43
Iov 11‑12

Eclesiastul 8:4; 1 Timotei 6:12
Iov 22:28, versiunea NTR

Am viaţa indestructibilă şi 
invincibilă a lui Dumnezeu şi 
umblu întotdeauna în această 
conştientizare. Trăiesc în victorie 
neîntreruptă, în sănătate, în 
stăpânire şi în neprihănire. 
Cuvântul credinţei este puternic 
atât în inima mea, cât şi în gura 
mea, învingând orice circumstanţă, 
în Numele lui Isus. Amin. 
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Tot aşa cum există haine, genţi, pantofi şi altele, 
„făcute la comandă,” există şi probleme „făcute 

la comandă,” gândite special pentru tine. În calitate de 
copil al lui Dumnezeu, provocările cu care te confrunţi 
nu sunt plănuite pentru nimeni altcineva decât pentru 
tine. Aşadar, hotărăşte‑te să fii entuziasmat cu privire la 
provocările particulare pe care le întâlneşti în calea ta, 
pentru că sunt proiectate special ca să le poţi birui.

 Acesta este motivul pentru care Cuvântul Domnului 
spune: „Bucuraţi‑vă când treceţi prin felurite încercări”; eşti 
destinat să învingi. Problemele gravitează doar în jurul soluţiei 
lor. Aşadar, primeşte încercările cu bucurie. Atitudinea ta faţă 
de provocările vieţii ar trebui să fie aceea de succes absolut, de 
victorie totală, indiferent care este situaţia.

 Problema din viaţa ta nu este dificultatea; şi nu modul 
în care te simţi în legătură cu greutăţile este ceea ce Îi atrage 
atenţia lui Dumnezeu. Ceea ce Îi atrage atenţia este ce faci tu 
cu privire la ele. El nu este „frământat” de problemele cu care 
te confrunţi, pentru că ştie că eşti născut din El şi ca atare eşti 
mai mult decât biruitor (Romani 8:37). Tot ce vrea El să faci este 
să înveţi Cuvântul Său şi să activezi înţelepciunea Împărăţiei în 

Nu v‑a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea 
omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui 

să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, 
a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s‑o puteţi răbda                   

(1 Corinteni 10:13).

Provocări special proiectate 
ca tu să le învingi

DUMINICĂ
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duhul tău, astfel încât să răspunzi întotdeauna aşa cum trebuie. 
Când întâmpini fiecare provocare cu un răspuns al Împărăţiei lui 
Dumnezeu, nu vei pierde niciodată.

 Pasajul din 2 Corinteni 4:17 spune: „Căci întristările 
noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult 
o greutate veşnică de slavă.” Calitatea şi potenţialul greutăţilor 
care vin în calea ta determină calitatea personalităţii tale, a 
promovării tale, şi locul pe care Dumnezeu ţi l‑a destinat. Cu cât 
sunt mai mici provocările, cu atât mai mic va fi rangul tău.

 Fii inspirat de oameni care au trecut prin vremuri 
grele şi au biruit; nu de indivizi fricoşi care au dat înapoi în ziua 
adversităţii. Biblia spune: „Dacă slăbeşti în ziua necazului, 
mică îţi este puterea” (Proverbe 24:10). Înfruntă provocările 
şi câştigă. Dacă te gândeşti că lucrurile cu care te confrunţi 
sunt mari, ferice de tine, pentru că aceasta înseamnă că şi tu 
eşti mare; este oportunitatea ta să demonstrezi Cuvântul lui 
Dumnezeu. Înfruntă acea problemă cu capul sus! Credinţa ta 
este tot ce ai nevoie. Credinţa ta în Cuvântul lui Dumnezeu va 
birui întotdeauna şi te va propulsa deasupra situaţiei.

Matei 14:13‑36
Geneza 49‑50

Faptele apostolilor 
10:44‑11:3
Iov 13‑14

2 Corinteni 4:7‑9; 1 Corinteni 10:13, 
versiunea Amplificată

Îţi mulţumesc, binecuvântatule 
Tată, pentru puterea Cuvântului 
Tău şi pentru abilitatea sa de a 
produce rezultate în viaţa mea. 
Credinţa mea a crescut şi s‑a 
întărit pentru a învinge orice 
circumstanţe sau provocări care ar 
putea veni astăzi în calea mea, în 
Numele lui Isus. Amin.
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Biblia Devoţională de Studiu cu comentarii din 
Rapsodia Realităţilor este disponibilă acum în 14 

limbi, graţie eforturilor neobosite ale partenerilor 
din toată lumea! Există deja traduceri în engleză, 
portugheză, igbo, efi k, franceză, spaniolă, arabă, 
rusă, shona, yoruba, mandarină, hausa, ibibio şi oro.

Aceste noi traduceri oferă extraordinara oportunitate 
de a răspândi Cuvântul lui Dumnezeu explicat la un 
potenţial de miliarde de oameni. Alătură‑te acestui 
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binecuvântând astf el cel puţin un sufl et din lume.

Pentru mai multe informaţii despre modul de 
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În calitate de creaţie nouă în Cristos Isus, existăm 
în trei lumi diferite în acelaşi timp. Prima este cea 

pe care versetul tematic o numeşte „această lume rea.” 
Isus Cristos S‑‑a dat pe Sine Însuşi pentru păcatele noastre, 
pentru ca să ne elibereze din „această lume rea.” Este o lume 
a răului, pentru că este dominată din altă lume.

 Pasajul din 2 Corinteni 4:3‑4 îl numeşte pe Satan 
stăpânitorul lumii acesteia; dumnezeul  acestui veac rău. 
Termenul grecesc din original este „aion”; se referă la această 
vreme, la acest sistem care funcţionează acum. El a devenit 
dumnezeul acestei lumi ca rezultat al înaltei trădări săvârşită 
de Adam împotriva lui Dumnezeu în Grădina Eden. Adam i‑a 
cedat autoritatea asupra pământului lui Satan, pentru că nu 
L‑a ascultat pe Dumnezeu. Din nefericire, omul neregenerat 
trăieşte şi astăzi sub domnia şi stăpânirea lui Satan în lumea 
aceasta.

 Pasajul biblic din Efeseni 6:12 ne ajută să înţelegem 
acest lucru şi mai bine: „Căci noi n‑avem de luptat împotriva 
cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva 
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui 
veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile 

Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul 
nostru Isus Cristos, Care s‑a dat pe sine însuşi pentru 
păcatele noastre, ca să ne elibereze din această lume 

rea, conform voii lui Dumnezeu şi Tatălui nostru                         
(Galateni 1:3‑4, versiunea Fidela).
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cereşti.” Aceasta arată că există o altă lume de întuneric în 
această lume; se numeşte împărăţia întunericului. Acest veac 
rău este dominat de o împărăţie spirituală a întunericului. Iar 
această împărăţie a întunericului găzduieşte toate forţele 
spirituale malefice care îi controlează pe oameni în lume.

 Însă mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu! Pasajul 
din Coloseni 1:13 ne informează că Dumnezeu „... ne‑a 
izbăvit de sub puterea întunericului şi ne‑a strămutat în 
Împărăţia Fiului dragostei Lui.” Astfel, în Cristos Isus, am fost 
izbăviţi de puterile acestui veac rău şi transferaţi în Împărăţia 
Fiului dragostei lui Dumnezeu. Noi trăim şi operăm din 
această Împărăţie ACUM.

 Aceasta trebuie să te ajute să înţelegi mai profund 
ce a vrut să spună Isus când a zis: „... nu sunteţi din lume” 
(Ioan 15:19). Noi suntem în lume, dar nu din lume, pentru 
că aparţinem altui tărâm. Noi suntem în această lume ca să 
domnim în viaţă şi să stăpânim peste sistemele lumii şi peste 
puterile întunericului, în acelaşi mod în care Isus a biruit 
lumea şi sistemele ei în zilele în care a umblat pe pământ. 
Aleluia!

Matei 15:1‑28
Exod 1‑2

Faptele apostolilor 
11:4‑14

Iov 15‑16

1 Petru 2:9; 1 Ioan 4:4

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că 
îmi arăţi realităţi minunate din 
Cuvântul Tău. Eu nu sunt din lumea 
aceasta. Trăiesc în stăpânire, 
deasupra sistemelor lumii şi a 
factorilor ei economici. Funcţionez 
după principiile superioare ale 
Împărăţiei Tale, pentru că mai 
mare este Cel ce este în mine 
decât cel ce este în lume. Amin. 
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Biblia spune că atunci când Adam şi Eva nu L‑au 
ascultat pe Dumnezeu mâncând din pomul 

cunoştinţei binelui şi răului, „... li s‑au deschis ochii la 
amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă 
frunze de smochin şi şi‑au făcut şorţuri din ele” (Geneza 
3:7). Căderea lor i‑a făcut să „vadă” că erau goi, şi li s‑a făcut 
ruşine şi frică. Atunci când Dumnezeu l‑a strigat pe Adam 
în grădină, el a răspuns: „... Ţi‑am auzit glasul în grădină; 
şi mi‑a fost frică, pentru că eram gol, şi m‑am ascuns” 
(Geneza 3:10). Răspunsul Domnului a fost următorul: „... 
Cine ţi‑a spus că eşti gol?” (Geneza 3:11).

Contează ce vezi şi cum vezi. Adam şi‑a văzut 
vinovăţia şi ruşinea, însă nu aceasta este ceea ce vrea 
Dumnezeu să vezi. Pasajul din Isaia 33:20 spune astfel: 
„Priveşte Sionul, cetatea sărbătorilor noastre! Ochii tăi 
vor vedea Ierusalimul ca locuinţă liniştită...” Cuvântul 
„priveşte” din acest text provine din traducerea din original 
a termenului ebraic „châzâh” şi înseamnă să priveşti şi să 
vezi din tărâmul duhului; înseamnă să vezi invizibilul. Adam 
şi Eva au pierdut această abilitate de a vedea din domeniul 
duhului şi nu mai puteau vedea slava.

Acum, versetul tematic spune: „... dacă este cineva 
în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s‑au dus: iată 

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).

Ai fost glorificat 
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că toate lucrurile s‑au făcut noi.” Cuvântul „iată” provine 
din traducerea din original a termenului grecesc „idou,” 
care este înrudit cu ebraicul „chazah.” Înseamnă să devii 
conştient de tărâmul spiritual, să vezi şi să devii viu faţă de 
ceea ce vezi. Dumnezeu vrea să vezi, să conştientizezi în 
duhul tău că eşti îmbrăcat cu slavă. Slava care s‑a pierdut a 
fost acum restaurată şi realizată în Cristos.

Aceasta este semnificaţia pasajului din Coloseni 1:27. 
Cristos în tine, nădejdea slavei, înseamnă că slava a fost 
realizată; a venit. Isus a spus: „Eu le‑am dat slava pe care 
Mi‑ai dat‑o Tu...” (Ioan 17:22). De aceea, priveşte şi vezi că 
ai fost glorificat! Pasajul din Romani 8:30 afirmă că „... pe 
aceia pe care i‑a hotărât mai dinainte... i‑a şi proslăvit.” 

Nu există nici un motiv pentru care să te temi sau să 
fugi de Dumnezeu; El a luat orice vinovăţie, reproş şi ruşine 
din viaţa ta şi vrea să vezi că acum eşti neprihănirea lui 
Dumnezeu în Cristos (2 Corinteni 5:21). Priveşte şi vezi că ai 
fost justificat prin credinţă şi ai pace cu Dumnezeu! Vezi că 
eşti un succes; eşti un învingător pentru totdeauna. Aleluia!

Matei 15:29‑16:12
Exod 3‑5

Faptele apostolilor 
11:15‑30

Iov 17

2 Corinteni 3:18; 
Isaia 60:1‑2

Dragă Tată, Te iubesc. Îţi 
mulţumesc că îmi dai inspiraţie 
în realităţile Tale, pentru a vedea 
şi a umbla în gloria Ta. Viaţa mea 
este o expresie a frumuseţii, a 
excelenţei şi a înţelepciunii Tale, în 
Numele lui Isus. Amin.

| Rugăciune
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Creştinismul înseamnă mult mai mult decât a 
merge la biserică sau a face parte dintr‑un grup; 

este revelarea omului nou în Cristos: cine este el, care sunt 
drepturile, abilităţile şi slava lui în Isus Cristos.

Lumii îi este greu să ne recunoască, pentru că suntem 
ca Isus (1 Ioan 4:17); şi nici pe El nu L‑a recunoscut. Pasajul 
din Ioan 1:10 spune astfel: „El era în lume, şi lumea a fost 
făcută prin El, dar lumea nu L‑a cunoscut.” Lumea nu ne 
cunoaşte nici pe noi, pentru că suntem născuţi din El. Avem 
aceeaşi viaţă şi natură ca El.

La un moment dat, El le‑a spus evreilor:  „Voi sunteţi 
de jos... Eu sunt de sus: voi sunteţi din lumea aceasta, Eu 
nu sunt din lumea aceasta” (Ioan 8:23). El era divinitatea 
născută în tărâmul simţurilor. El a venit în lume din tărâmul 
duhului. La fel ca El, şi tu eşti în lume – în această lume 
naturală – însă nu faci parte din această lume (Ioan 15:19). 
Tu ai fost născut de sus, ca să guvernezi lumea.

În Romani 8:19 stă scris: „De asemenea, şi firea 
aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui 
Dumnezeu.” Tu te‑ai născut ca să domneşti şi să manifeşti 
slava Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Acesta este 
creştinismul: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o 

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).

Suntem chemaţi să manifestăm 
slava lui Dumnezeu

MIERCURI
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preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care 
Dumnezeu Şi l‑a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi 
puterile minunate ale Celui ce v‑a chemat din întuneric la 
lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9).

Ce viaţă! Ce chemare înaltă! Tu ai fost chemat să 
umbli în slava lui Dumnezeu şi să o manifeşti. Tot aşa cum 
Isus a venit pe pământ ca să Îl exprime pe Dumnezeu şi 
să manifeste slava Sa, şi tu ai fost ales de Dumnezeu să 
arăţi slava Sa. Ai fost chemat să‑L prezinţi, să‑L arăţi pe 
Dumnezeu.

Dacă Dumnezeu spune că ai fost ales să arăţi slava 
Lui, înseamnă că ai abilitatea de a face aceasta. Tatălui I‑a 
făcut plăcere ca prin tine căpeteniile, domniile şi puterile 
întunericului să fie ţinute sub control şi să cunoască 
înţelepciunea felurită a lui Dumnezeu (Efeseni 3:10).

Astăzi, tu eşti întipărirea persoanei lui Dumnezeu, 
împlinirea visului Său. Ai fost chemat să manifeşti virtuţile şi 
perfecţiunile lui Cristos pe pământ. Împlineşte‑ţi chemarea!

Matei 16:13‑17:13
Exod 6‑7

Faptele apostolilor 
12:1‑10

Iov 18‑19

1 Ioan 4:4; 1 Petru 2:9; 
Romani 8:29‑30 

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că 
mi‑ai dat o viaţă care trece dincolo 
de această lume. Conştientizez 
cine sunt şi faptul că Cel care 
este mai mare locuieşte în mine, 
pentru ca voia Ta şi neprihănirea 
Ta să prevaleze prin mine, prin 
puterea Duhului Sfânt, în Numele 
lui Isus. Amin. 
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În timp ce studiezi Biblia, vei observa că Dumnezeu 
a schimbat numele anumitor persoane, pentru că 

problemele lor se regăseau în numele pe care le purtau. 
Iacov, de exemplu, a primit numele acesta care înseamnă 
„înşelător” la naştere. A crescut şi a ajuns să trăiască 
semnificaţia numelui său; şi‑a înşelat tatăl şi fratele şi a fost 
un înşelător până când s‑a întâlnit cu Dumnezeu şi numele 
său a fost schimbat din Iacov înşelătorul, în Israel, un prinţ 
al lui Dumnezeu (Geneza 32:28).

Cât de important este să răspunzi la numele corect! 
Numele tău este destinul tău; nu uita aceasta niciodată. 
Dacă numele pe care îl porţi acum nu se potriveşte cu 
binecuvântările Evangheliei şi cu voia desăvârşită a lui 
Dumnezeu pentru viaţa ta, schimbă‑l. Nu poţi fi creştin 
şi să porţi un nume care îl divinizează pe Satan sau care 
celebrează idolatria. Oamenii poartă astfel de nume, în 
special în Africa. Dacă nu ştii sigur ce înseamnă numele 
tău, află; iar dacă nu este ce trebuie, schimbă‑l, pentru că 
numele tău este o declaraţie.

Noul Testament, în special epistolele, abundă în 
descrierea binecuvântărilor şi proviziilor pe care Dumnezeu 
le‑a pregătit pentru noua creaţie în Cristos Isus, iar El ne‑a 
pus diferite nume, în concordanţă cu viaţa şi cu natura pe 

Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi 
Avraam, pentru că te‑am făcut tatăl multor neamuri 

(Geneza 17:5, versiunea NTR).

Răspunde la numele care trebuie

JOI
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care El ni le‑a dat. Acum El Se aşteaptă ca noi să răspundem 
la aceste nume.

De exemplu, pasajul din 2 Corinteni 5:21 ne numeşte 
„neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos Isus.” Tu nu încerci 
să devii neprihănit, ci aceasta este natura ta; ai fost născut 
aşa atunci când te‑ai născut din nou. De aceea, încetează 
să mai încerci să fii bun, sfânt sau neprihănit. Răspunde la 
numele tău; când vei face aceasta, vei trăi în conformitate 
cu numele pe care l‑ai primit. Declară: „Tată, Îţi mulţumesc 
că m‑ai făcut neprihănit şi sfânt. M‑ai făcut puternic, 
prosper, plin de succes şi de excelenţă.”

Pasajul din 2 Corinteni 5:17 ne dezvăluie încă un 
nume pe care ţi l‑a dat Dumnezeu: o nouă creaţie, un nou 
tip de om. Poate te‑ai născut cu o boală de sânge, însă, 
acum că eşti născut din nou, răspunde la noul tău nume! 
Tu eşti o creaţie nouă, fără trecut. Ai lepădat natura veche 
cu problema de sânge şi cu toate celelalte nereguli, şi te‑ai 
îmbrăcat cu omul nou care este creat în neprihănire, în 
perfecţiune, în sănătate şi în întregire în Cristos. Aleluia!

Matei 17:14‑18:14
Exod 8‑9

Faptele apostolilor 
12:11‑19
Iov 20‑21

Matei 16:18; Galateni 3:29; 
1 Petru 2:9

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru numele glorioase pe care mi 
le‑ai atribuit. Viaţa mea este plină 
de slavă şi de desăvârşire. Revelaţia 
Cuvântului Tău m‑a iluminat şi m‑a 
poziţionat pentru o viaţă de victorie 
neîntreruptă, în Numele lui Isus. 
Amin. 
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Dumnezeu te‑a binecuvântat deja cu orice lucru 
bun care există, în Cristos Isus. Sănătatea, 

bunăstarea, victoria, succesul, bucuria, pacea şi orice 
binecuvântare pe care ţi‑o poţi imagina sunt deja ale tale. 
Tu ai fost binecuvântat deja în toate lucrurile şi cu toate 
lucrurile. Trebuie doar să ştii cum să faci binecuvântarea 
să funcţioneze în viaţa ta.

În Numeri 6:23‑24, Domnul îi spune lui Moise: 
„Vorbeşte‑le lui Aaron şi fiilor lui şi spune‑le: «Aşa să îi 
binecuvântaţi pe copiii lui Israel şi să le ziceţi: ’Domnul 
să te binecuvânteze şi să te păzească’...»” Copiii lui Israel 
erau deja binecuvântaţi, pentru că erau sămânţa fizică a 
lui Avraam. De ce mai era nevoie să fie binecuvântaţi de 
preot? Deoarece cuvintele de binecuvântare trebuie să 
fie pronunţate peste cel binecuvântat.

Observă ce a făcut Dumnezeu în Geneza: după 
ce i‑a creat pe Adam şi pe Eva, Biblia spune că El i‑a 
binecuvântat. Cum? Folosind cuvinte! El le‑a spus: 
„Creşteţi şi înmulţiţi‑vă...” (Geneza 1:28). Exemplul lui 
Isus este încă un caz care ilustrează foarte bine acest 
principiu. Vorbind despre ucenicii Săi, Biblia spune: „Şi 

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).

Cuvinte de binecuvântare

VINERI
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i‑a dus afară spre Betania, Şi‑a ridicat mâinile şi i‑a 
binecuvântat.” Isus Şi‑a ridicat mâinile şi a pronunţat 
binecuvântări peste ucenicii Săi.

Şi Pavel spune în Romani 1:11: „Căci doresc să vă 
văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea 
voastră.” Există un transfer, o binecuvântare care îţi 
schimbă viaţa pentru totdeauna atunci când primeşti 
Cuvântul care îţi este administrat din partea Domnului. 
Este unul dintre motivele pentru care noi punem atât 
de mult accentul pe participarea la slujbele bisericii. 
În Biserică, primeşti Cuvântul binecuvântării care îţi 
transformă viaţa. De fiecare dată când primeşti Cuvântul 
lui Dumnezeu, eşti edificat; viaţa ta este reînnoită şi 
ridicată la un nou standard, iar binecuvântările care sunt 
deja în duhul tău sunt activate şi încep să lucreze.

Matei 18:15‑35
Exod 10‑12

Faptele apostolilor 
12:20‑25
Iov 22‑23

1 Corinteni 2:12‑13; Numeri 6:23‑26;
Filimon 1:6 (versiunea Fidela)

Sunt sămânţa lui Avraam şi 
binecuvântarea lui se odihneşte peste 
mine! Sunt ca un pom sădit pe malul 
apei, bine udat şi mereu înfloritor, 
aducând roadele neprihănirii şi 
înregistrând creştere luxuriantă 
în fiecare aspect al vieţii mele. Cu 
adevărat o moştenire plăcută mi‑a 
căzut la sorţi şi trăiesc zi de zi în 
bunăstare şi în victorie. Aleluia! 
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Cuvântul lui Dumnezeu este puterea lui 
Dumnezeu. Acea putere produce vindecare 

şi sănătate pentru cel bolnav. Dacă te afli la biserică în 
timpul unui program, de exemplu, stând în prezenţa şi sub 
influenţa Cuvântului lui Dumnezeu şi îţi doreşti vindecare 
pentru trupul tău, nu este nevoie să aştepţi un moment 
special de rugăciune. Există vindecare pentru tine în 
Cuvântul Domnului. Vindecarea începe în momentul în 
care îţi deschizi inima ca să primeşti Cuvântul Lui.

Citeşte din nou versetul tematic; el zugrăveşte 
imaginea îngrozitoare a celor care se află în mijlocul 
necazurilor. Însă apoi citim ceva impresionant şi 
reconfortant în penultimul verset. Scrie că ei „au strigat 
către Domnul, şi El i‑a izbăvit din necazurile lor.” Cum 
i‑a izbăvit Domnul mai exact? A trimis Cuvântul Său şi i‑a 
vindecat! Răspunsul Său la durerea şi la nevoile lor a fost 
Cuvântul Său! Acesta este răspunsul Său pentru orice 
problemă cu care s‑ar putea confrunta cineva – Cuvântul 
Său!

Nebunii, prin purtarea lor vinovată şi prin 
nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociţi. Sufletul lor 
se dezgustase de orice hrană, şi erau lângă porţile 
morţii. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către 
Domnul, şi El i‑a izbăvit din necazurile lor; a trimis 

cuvântul Său şi i‑a tămăduit şi i‑a scăpat de groapă                                                                   
(Psalmul 107:17‑20).

Cuvântul Lui este răspunsul

SÂMBĂTĂ
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Indiferent care este problema, dacă te prinzi strâns 
de Cuvântul lui Dumnezeu, va avea loc o schimbare. 
Funcţionează în cazul bolii, al neputinţei, al infirmităţii şi 
al colapsului financiar, al eşecului şcolar, al problemelor 
de familie, etc. Nu am citit în versetul tematic că 
Dumnezeu a trimis rugăciunea ca să‑i izbăvească; aşadar 
nu este vorba de rugăciune. Poate că treci printr‑o 
dificultate chiar acum în trupul tău; primeşte Cuvântul 
lui Dumnezeu în duhul tău. Declară: „Acelaşi Duh care L‑a 
înviat pe Isus din morţi locuieşte în mine şi revigorează 
trupul meu fizic (Romani 8:11). Sunt vitalizat din nou şi 
din nou prin Duhul Sfânt care locuieşte în mine.”

Acordă atenţie Cuvântului lui Dumnezeu, iar 
vindecarea ta va fi la fel de sigură ca şi Cuvântul însuşi. 
Pasajul din Proverbe 4:21‑22 spune astfel: „Să nu se 
depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează‑le în 
adâncul inimii tale! Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le 
găsesc şi sănătate pentru tot trupul lor.”

Matei 19:1‑15
Exod 13‑14

Faptele apostolilor 
13:1‑12

Iov 24‑25

Proverbe 4:20‑22; Ioan 15:3; 
Coloseni 3:16

Dragă Tată, am primit Cuvântul 
Tău în duhul meu şi astăzi, care mă 
purifică şi mă vitalizează din cap 
până în picioare. Fiecare fibră a 
fiinţei mele este inundată cu viaţă 
divină, în Numele lui Isus. Amin. 
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După întâlnirea lui Saul cu Domnul, pe drumul 
Damascului, Dumnezeu l‑a trimis la el pe 

Anania, un credincios devotat, cu acest mesaj: „... 
Dumnezeul părinţilor noştri te‑a ales să cunoşti voia Lui, 
să Îl vezi pe Cel Neprihănit şi să auzi cuvinte din gura 
Lui” (Faptele apostolilor 22:14). Saul, care mai târziu a 
devenit apostolul Pavel, nu mai este pe pământ astăzi, 
însă tu eşti; aşadar, acesta este Cuvântul lui Dumnezeu 
pentru tine, pentru că Isus a spus: „Cerul şi pământul vor 
trece, dar cuvintele Mele nu vor trece” (Matei 24:35).

 Mai mult, Dumnezeu este Tatăl duhurilor; El Se 
adresează duhului uman, care este veşnic. Atunci când 
Dumnezeu vorbeşte, trebuie să ştii dacă afirmă nişte 
principii sau spune ceva specific care trebuie pus în 
practică de o singură persoană. Domnul voia ca Saul să 
ştie că a fost ales ca să cunoască voia Sa – Cuvântul Său.

 Realizezi că şi tu ai fost ales să cunoşti voia lui 
Dumnezeu? Aici nu este vorba despre a fi ales să duci la 
îndeplinire o anumită însărcinare. Aici este vorba despre 
faptul că Dumnezeu te‑a ales ca să‑ţi dezvăluie Cuvântul 
Său în duhul tău. De exemplu, faptul că tu studiezi acest 
devoţional astăzi este rânduit de Dumnezeu. Dacă 

Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care 
pot să‑ţi dea înţelepciunea care duce la 
mântuire, prin credinţa în Cristos Isus                                                       

(2 Timotei 3:15).

Aleşi să cunoaştem 
Cuvântul lui Dumnezeu

DUMINICĂ
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Dumnezeu nu te alegea ca să primeşti aceste cuvinte 
binecuvântate, aceste revelaţii spirituale, nu le‑ai fi 
primit niciodată.

 Dumnezeu te‑a ales prin lucrarea de sfinţire a 
Duhului Sfânt ca să‑ţi reveleze adevăruri în duhul tău: 
„Aleşi conform cunoaşterii dinainte a lui Dumnezeu 
Tatăl, prin sfinţirea Duhului…” (1 Petru 1:2, versiunea 
Fidela). El te‑a cunoscut mai dinainte şi te‑a pus deoparte 
pentru Sine ca să cunoşti voia Sa. Acesta este motivul 
pentru care nu poţi umbla în confuzie. Este motivul 
pentru care Îl poţi cunoaşte pe Dumnezeu în duhul tău. 
El a inundat duhul tău cu lumina Cuvântului Său, ca tu să 
poţi cunoaşte şi împlini voia Sa desăvârşită.

Matei 19:16‑20:16
Exod 15

Faptele apostolilor 
13:13‑25
Iov 26‑27

2 Timotei 3:15; 
Luca 8‑10

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai 
ales să cunosc voia Ta. Având 
rădăcina şi temelia în Cuvântul 
Tău, aduc roadele neprihănirii, 
pentru slava Ta. Cuvântul Tău este 
o lumină pe cărarea mea. Pe calea 
mea nu este întuneric, nici blocaj, 
ci doar viaţă, pace şi succes, 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. N

O
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EAcces instantaneu la peste 
300 de mesaje în Biblioteca 

digitală „Pastorul Chris” 

Biblioteca digitală
Pastorul Chris
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Dumnezeu trăieşte în eternitate şi ca atare 
cunoaşte viitorul. Ceea ce noi numim viitor, 

pentru El nu este viitor, ci istorie. El ştie deja totul despre 
ziua de mâine şi te poate ajuta să îndrepţi orice greşeală 
pe care ai făcut‑o, dacă Îl rogi. Ziua ta de mâine nu este 
o surpriză pentru El, pentru că El este Dumnezeul cel 
veşnic. „Înainte să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi 
făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti 
Dumnezeu” (Psalmul 90:2).

 Biblia spune că El te‑a cunoscut mai dinainte şi 
te‑a predestinat să te conformezi imaginii Fiului Său, Isus. 
El ţi‑a pregătit viaţa mai dinainte pentru slavă şi pentru 
excelenţă. Să ne gândim la ce i‑a zis El lui Ieremia: „Mai 
înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te 
cunoşteam, şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele 
ei, Eu te pusesem deoparte şi te făcusem proroc al 
neamurilor” (Ieremia 1:5). Această afirmaţie nu este 
doar pentru Ieremia; Dumnezeu ştia că tu te vei naşte pe 

Căci pe aceia pe care i‑a cunoscut mai dinainte, i‑a 
şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului 

Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre 
mai mulţi fraţi. Şi pe aceia pe care i‑a hotărât 
mai dinainte, i‑a şi chemat; şi pe aceia pe care 

i‑a chemat, i‑a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia 
pe care i‑a socotit neprihăniţi, i‑a şi proslăvit                                     

(Romani 8:29‑30).

Predestinat pentru 
glorie şi excelenţă 

LUNI
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pământ şi a planificat mai dinainte ca tu să umbli pe nişte 
căi prestabilite.

 Biblia spune: „Căci noi suntem lucrarea [personală 
a] lui Dumnezeu (capodopera Lui), recreaţi în Cristos Isus 
[născuţi din nou] să putem face acele fapte bune pe care 
Dumnezeu le‑a predestinat (planificat mai dinainte) 
pentru noi [alegând căile pe care El le‑a prestabilit din 
timp], ca să umblăm în ele [trăind viaţa bună pe care El 
ne‑a pregătit‑o mai dinainte şi ne‑a pus‑o la dispoziţie să 
o trăim].” Predestinarea acţionează în tine. Dumnezeu a 
făcut planuri detaliate pentru viaţa ta şi, pe măsură ce ai 
părtăşie cu El prin Cuvântul Lui şi prin Duhul Sfânt, El te va 
ghida pe calea destinului tău în El.

 În 1 Petru 2:9, Biblia spune că tu ai fost chemat, 
predestinat pentru o viaţă de slavă şi de excelenţă; nu 
pentru boală, pentru slăbiciune, pentru sărăcie sau pentru 
înfrângere. Viaţa veşnică  de glorie în Cristos este a ta. Tu 
nu eşti un nimeni; viaţa ta este pentru slava lui Dumnezeu. 
Aleluia!

Matei 20:17‑34
Exod 16‑17

Faptele apostolilor 
13:26‑41
Iov 28‑29

1 Petru 2:9; 
Efeseni 1:11‑12

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai 
rânduit la o viaţă de glorie, de har şi de 
favoare. Umblu pe căile prestabilite 
şi de aceea nu voi aluneca la nici un 
pas. Sunt triumfător până la capăt. 
Îţi mulţumesc că m‑ai înrădăcinat în 
neprihănire şi mi‑ai dat înţelepciune 
să fac întotdeauna voia Ta, în Numele 
lui Isus. Amin. 
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Cuvântul lui Dumnezeu este duh şi viaţă; este mai mult 
decât simple litere: „Care ne‑a făcut în stare să fim 

slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci 
slova omoară, dar Duhul dă viaţă” (2 Corinteni 3:6). Isus a spus: 
„Duhul este Acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; 
cuvintele pe care vi le‑am spus Eu sunt duh şi viaţă” (Ioan 6:63). 
Cuvântul lui Dumnezeu ne zideşte, ne ridică şi ne transformă din 
slavă în slavă. Acesta este motivul pentru care punem atât de mult 
accentul pe meditarea asupra Cuvântului Său.

 Dumnezeu vrea ca tu să meditezi asupra Cuvântului Său 
ştiind că, pe măsură ce vei face aceasta, Cuvântul Lui va pătrunde 
în duhul tău şi va deveni personal pentru tine. Va deveni „rhema” 
pentru tine, ceea ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu personalizat 
pentru tine, într‑un moment specific, pentru un scop specific. Pe 
măsură ce studiezi sau asculţi Cuvântul lui Dumnezeu, se produce 
în duhul tău o înflăcărare de a rosti cuvinte pe baza învăţăturii pe 
care o primeşti; nu suprima acele îndemnuri. Rosteşte‑le. Acela 
este cuvântul „rhema” de care ai nevoie atunci când vine vorba 
de bătălii spirituale.

Nu că noi, prin noi înşine, suntem în stare să 
gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia 
noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, 
care ne‑a şi făcut în stare să fim slujitori ai 

unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului; 
căci slova omoară, dar Duhul dă viaţa                                                                                          

(2 Corinteni 3:5‑6).

Părtăşia cu Cuvântul 
lui Dumnezeu

MARŢI
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 Atunci când auzi Cuvântul Domnului, Dumnezeu este 
Cel care îţi vorbeşte, iar El doreşte întotdeauna ca tu să reacţionezi 
la ceea ce îţi spune. Aşa ai părtăşie cu Cuvântul Său. Părtăşia cu 
Cuvântul lui Dumnezeu se referă la reacţia ta, la modul în care 
răspunzi la Cuvântul Lui atunci când îl studiezi sau când primeşti 
învăţătură. Unii creştini nu ştiu că trebuie să aibă o reacţie, să facă 
ceva atunci când primesc Cuvântul Domnului; ei studiază Cuvântul 
lui Dumnezeu ca şi cum ar citi ziarul sau o carte de poveşti; nu! 
Trebuie să ai părtăşie cu Cuvântul Lui. Acolo este slava!

 Până când nu ai părtăşie cu Cuvântul lui Dumnezeu, 
acesta va fi ca un „străin” pentru tine. Cine este Cuvântul lui 
Dumnezeu? Biblia spune: „La început era Cuvântul, şi Cuvântul 
era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început 
cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic 
din ce a fost făcut, n‑a fost făcut fără El” (Ioan 1:1‑3). Cuvântul 
lui Dumnezeu este o Persoană; observăm pronumele „El” din 
versetul de mai sus; Numele Lui este Isus! El este Cuvântul întrupat; 
Cuvântul care Şi‑a stabilit lăcaşul (Efeseni 2:22) în trupul uman.

Matei 21:1‑32
Exod 18‑19

Faptele apostolilor 
13:42‑52
Iov 30‑31

Faptele apostolilor 20:32;
 Evrei 13:5‑6; 2 Timotei 3:16‑17

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat 
Cuvântul Tău ca standard de viaţă. 
Cuvântul Tău este lumina care mă 
călăuzeşte pe cale. Eu nu voi umbla 
în întuneric niciodată. Pe măsură ce 
studiez Cuvântul lui Dumnezeu şi 
răspund în învoire, acesta produce 
rezultate în viaţa mea, în Numele lui 
Isus. Amin. 
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Isus nu a spus niciodată că ar trebui să îi rugăm 
pe sfinţii care au ajuns în cer să se roage pentru 

noi, aşa cum procedează unii creştini în zilele noastre. 
Chiar şi Isus a spus că nu este nevoie să Se roage pentru 
tine, pentru că Tatăl însuşi te iubeşte. Citeşte cuvintele 
Sale: „În ziua aceea, veţi cere în Numele Meu, şi nu vă 
zic că Îl voi ruga pe Tatăl pentru voi. Căci Tatăl Însuşi vă 
iubeşte...” (Ioan 16:26‑27).

Aşa cum citim în versetul tematic, El ne‑a învăţat 
cum să ne rugăm, adică în Numele Său, şi nu prin Numele 
Său. Există o diferenţă între cele două. A te ruga prin 
Numele Său înseamnă a‑I atribui rolul de intermediar, 
ignorând misiunea Sa de a ne asigura acces liber la Tatăl, 
misiune pe care a împlinit‑o prin jertfa Sa (Evrei 10:19‑20). 
A te ruga în Numele Lui înseamnă a exercita autoritatea 
şi împuternicirea legală pe care El ţi‑a dat‑o. Data viitoare 
când auzi pe cineva încheindu‑şi rugăciunea astfel: „prin 
Isus Cristos, Domnul nostru,” spune‑i acelei persoane că 
nu s‑a rugat după standardul stabilit de Domnul Isus şi nu 
are garanţia unui răspuns.

În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. 
Adevărat, adevărat vă spun că orice veţi cere de 

la Tatăl, în Numele Meu, vă va da. Până acum 
n‑aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi 

căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină                            
(Ioan 16:23‑24).

Roagă‑te în Numele Lui

MIERCURI
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Poate spui: „Dar m‑am rugat aşa şi am obţinut 
rezultate”; aceasta pentru că încă eşti copil din punct 
de vedere spiritual, iar Dumnezeu are răbdare să creşti. 
Biblia spune: „Dumnezeu nu ţine seama de vremurile 
de neştiinţă şi le porunceşte acum tuturor oamenilor de 
pretutindeni să se pocăiască” (Faptele apostolilor 17:30). 
Dacă nu crezi că acest lucru este important, încearcă să 
scoţi demoni spunând: „Prin Isus Cristos, îţi poruncesc să 
ieşi”; nu va funcţiona, pentru că nu aşa spune Cuvântul 
Domnului că trebuie să procedezi.

Isus a spus în Marcu 16:17: „Iată semnele care îi 
vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate 
draci...”; Nu a spus „prin Numele Meu...” A te ruga în 
Numele Lui înseamnă a păşi în autoritatea, în slava şi în 
persoana Lui. Atunci când Îi ceri Tatălui ceva sau porunceşti 
ceva în Numele lui Isus, este ca şi cum Isus însuşi ar rosti 
acel lucru. Noi trăim în Numele Lui. Aleluia!

Matei 21:33‑22:14
Exod 20‑21

Faptele apostolilor 
14:1‑7

Iov 32‑33

Filipeni 2:5‑11; 
Ioan 14:13

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
dreptul legal de a mă ruga în Numele 
lui Isus şi de a primi răspuns. Chiar 
acum declar că ziua mea este 
binecuvântată şi productivă, în 
Numele Domnului Isus. Amin. 

| Rugăciune

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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 insomnie prin Rapsodia Realităţilor”

„Am început să utilizez aplicaţia de telefon mobil Rapsodia 
Realităţilor pentru studiul meu zilnic din Cuvântul lui Dumnezeu 
şi aceasta a fost o experienţă minunată pentru mine. Simt că am 
descoperit o comoară care nu‑mi poate fi luată niciodată. Studiind şi 
aplicând Cuvântul lui Dumnezeu explicat în Rapsodia Realităţilor am 
învins insomnia fără nici o medicaţie. Acum sunt complet vindecată. 
Glorie lui Dumnezeu!“
	 	 	 	 ‑	A.	Hudson;	SUA

„Cuvântul Lui Dumnezeu m‑a ţinut în viaţă”

„Atunci când m‑am alăturat unui grup de studiu al Rapsodiei pe o platformă 
de socializare în 2015, eram doborâtă de probleme. Ştiam că trebuie să 
supravieţuiesc prin Cuvântul lui Dumnezeu, dar uneori nu aveam nici măcar 
puterea psihică de a citi din Biblie. Rapsodia Realităţilor m‑a ţinut în contact 
zilnic cu Cuvântul lui Dumnezeu, iar acum sunt restaurată!“
                                    ‑	Eunice;	Kenya	

„8 ani de progres spiritual prin Rapsodia Realităţilor”

„De la naşterea mea din nou în Cristos, Rapsodia Realităţilor m‑a 
condus pas cu pas spre maturitate spirituală şi relevanţă. În ultimii 8 
ani, nu a trecut nici o zi fără să studiez până şi referinţele biblice din 
acest devoţional. Rapsodia Realităţilor îmi oferă instrucţiuni spirituale 
puternice referitoare la ceea ce trebuie să fac pentru a deveni ceea 
ce m‑a menit Dumnezeu să fiu. După Biblie, acest înger mesager mi‑a 
devenit sursă de instruire, de înţelepciune, de cunoaştere şi de putere.”
    ‑	M.	Swartz;	Africa	de	Sud		



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


