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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 939 limbi, iar 

numărul acestora este în continuă creştere. Ediţia 
din 2018 a fost special redactată pentru a intensifica 
dezvoltarea ta spirituală şi pentru a te poziţiona 
pentru un succes răsunător pe tot parcursul anului. 
Realităţile 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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Ştiai că, fiind copil al lui Dumnezeu, ce se întâmplă 
cu viaţa ta depinde în totalitate de tine? Nu 

trebuie să te mai aştepţi ca Dumnezeu să facă ceva în 
legătură cu viaţa ta, deoarece El a făcut deja tot ceea ce 
era necesar pentru ca tu să ai o viaţă excelentă, glorioasă 
şi triumfătoare. Lucrarea a fost sfârşită de la întemeierea 
lumii (Evrei 4:3). Tot ceea ce trebuie să faci acum este să te 
bucuri de viaţa ta: bucură‑te de tot ceea ce a câştigat Isus 
Cristos pentru tine prin moartea, îngroparea şi învierea 
Lui.

În 2 Petru 1:3, Biblia spune: „Dumnezeiasca Lui 
putere ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia...” 
Observă timpurile folosite; nu este o promisiune, ci o 
concluzie; deja s‑a întâmplat aceasta: ţi s‑a dat tot ceea 
ce ai nevoie pentru o viaţă superioară. Mai trebuie doar 
să ştii cum să faci tot ceea ce deja îţi aparţine în Cristos o 
realitate vitală în viaţa ta.

S‑ar putea să nu realizezi, dar de fiecare dată când 
vorbeşti, îţi modelezi viaţa şi viitorul fie în sincronizare 
cu proviziile şi destinul lui Dumnezeu pentru tine, fie în 
contradicţie cu acestea. Tu eşti astăzi ceea ce ai rostit cu 
mulţi ani în urmă. Aceasta înseamnă că eşti responsabil 
în totalitate pentru viaţa ta şi pentru viitorul tău; acestea 

PREIA CONTROLUL ÎN VIAŢA TA

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

(Proverbe 18:21).

1 VINERI



PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Tată, Îţi mulţumesc pentru gloria Ta în viaţa mea! Lumina 
Cuvântului Tău străluceşte tot mai tare în şi prin mine, 
iar toate lucrurile lucrează împreună spre binele meu. 
Trăiesc în sănătate, în victorie şi în bunăstare, în Numele 
Domnului Isus. Amin. 

sunt în mâinile tale. Citeşte versetul tematic: ceea ce devii 
în viaţă este rezultatul vorbirii tale.

Încetează să mai vorbeşti despre problemele tale; 
mai degrabă declară adevărul despre viaţa ta glorioasă în 
Cristos. Declară cum vrei să fie lucrurile, după standardul 
Cuvântului lui Dumnezeu. Nu aştepta ca altcineva să facă 
acest lucru pentru tine; trasează‑ţi parcursul în viaţă prin 
propriile cuvinte. Preia responsabilitatea pentru viaţa ta. 
În Faptele apostolilor 2:17, Biblia spune: „În zilele de pe 
urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste 
orice făptură: feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci...” 

Profeţeşte despre viaţa ta şi despre viitorul tău. 
Profeţeşte‑le oaselor tale, trupului tău, pielii tale, sângelui 
tău, finanţelor tale, serviciului tău, afacerii tale, studiilor 
tale etc. Nu aştepta ca lumea sau circumstanţele să decidă 
sau să dicteze ce să ţi se întâmple; foloseşte‑ţi gura: 
rosteşte cuvinte pline de putere.

Iov 22:28 (versiunea Fidela); Marcu 11;23; 2 Petru 1:3‑4

RUGĂCIUNE

Ioan 16:17‑33 & 1 Cronici 7‑8

1 Corinteni 15:1‑10 & Proverbe 28

STUDIU SUPLIMENTAR



Termenul „cântări spirituale” din versetul 
tematic nu se referă la spiritualitatea 

conţinutului cântecelor, ci la faptul că sunt cântece din 
Duhul Sfânt. La aceasta s‑a referit apostolul Pavel atunci 
când a spus: „Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, duhul 
meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este 
de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga 
şi cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu 
mintea” (1 Corinteni 14:14‑15).

A cânta cu duhul înseamnă a cânta în alte limbi. 
Aceste cântece vin din duhul tău, nu din mintea ta. Este 
similar cu modul în care îţi supui limba Duhului Sfânt 
pentru a te ruga în alte limbi, numai că de data aceasta, tu 
cânţi în alte limbi şi Îi slujeşti Domnului.

Isus a spus: „Dumnezeu este Duh şi cine I se închină 
Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr” (Ioan 4:24). 
Închinarea în duhul este superioară. Acesta este punctul 
culminant. Tu te poţi închina înaintea Domnului şi Îi poţi 
cânta din mintea ta şi este în regulă, dar nu te opri acolo, ci 
urcă mai mult, cântând cântece din duhul tău; închină‑te 
înaintea Domnului şi relaţionează cu El din duhul tău; este 
o părtăşie mai adâncă.

ÎNCHINĂ‑TE ÎN DUH 

Vorbindu‑vă vouă înşivă în psalmi şi imnuri şi 
cântări spirituale; cântând şi compunându‑I 

melodii în inima voastră Domnului, 
(Efeseni 5:19, versiunea King James).

SÂMBĂTĂ 2
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Partea finală a versetului tematic spune: „... cântaţi 
şi aduceţi‑I din toată inima laudă Domnului.” Cântecele 
tale din duhul nu sunt pentru cei din congregaţie sau 
pentru altcineva. Celor care te ascultă s‑ar putea să nu le 
placă cum sună melodiile, dar tu nu le cânţi lor; Îi cânţi 
Domnului! E ca şi cum te‑ai ruga în alte limbi; nu este 
pentru oameni, ci pentru Dumnezeu (1 Corinteni 14:2). 
Închinarea în duh aduce o schimbare divină; pe măsură 
ce spiritul tău trece spre cuvinte în duh către Dumnezeu, 
Duhul Sfânt îi transmite revelaţii duhului tău.

Atunci când termini astfel de sesiuni de părtăşie cu 
Duhul Sfânt, eşti literalmente pe culmi; nici o provocare 
nu te clinteşte, deoarece duhul tău a câştigat stăpânirea! 
Tu ştii fără nici un dubiu că eşti mai mult decât biruitor, un 
învingător pe viaţă!

Învaţă să funcţionezi în tărâmul spiritual, atât cu 
duhul tău, cât şi prin Duhul Sfânt. Creştinismul este viaţa 
duhului, trăită dinăuntru în afară. 

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Domn, gloria Ta umple pământul şi 
neprihănirea Ta se revarsă peste naţiuni! Splendoarea 
şi măreţia sunt înaintea Ta; puterea şi bucuria sunt 
în locuinţa Ta. Mi‑ai înfrumuseţat viaţa şi m‑ai uns 
pentru a‑Ţi proclama dragostea, mila şi harul; voi cânta 
întotdeauna despre dragostea Ta şi despre credincioşia Ta 
neclintită. Binecuvântat să fie Numele Tău în veci! 

Ioan 4:24; Coloseni 3:16; 1 Corinteni 14:2

RUGĂCIUNE

Ioan 17:1‑26 & 1 Cronici 9‑10

1 Corinteni 15:11‑19 & Proverbe 29



Romani 8:11 declară: „Şi dacă Duhul Celui ce 
L‑a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în 

voi, Cel ce L‑a înviat pe Cristos Isus din morţi va învia 
şi trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, 
care locuieşte în voi.” Viaţa trupului este în sânge (Levitic 
17:11), dar pentru cel care este născut din nou, trupul 
lui este însufleţit de Duhul Sfânt. Prin urmare, viaţa ta 
este din Duhul Sfânt. Prezenţa Duhului Sfânt în viaţa ta 
produce efecte în trupul tău fizic.

 Isus a spus: „Iată semnele care îi vor însoţi 
pe cei ce vor crede... dacă vor bea ceva de moarte, 
nu‑i va vătăma...” (Marcu 16:17‑18). De ce? Pentru că 
noi nu trăim prin sânge; noi trăim prin Duhul Sfânt! În 
calitate de creştini, să fim bolnavi este în contradicţie 
cu adevărata noastră natură, cu identitatea noastră. 
Faptul că simţi o durere de cap, nu înseamnă că o „ai.” 
Dar pentru că mulţi nu au fost învăţaţi cum trebuie, ei 
declară că posedă durerea de cap, pentru că o simt.

 Altul spune: „am cancer,” pentru că a fost 
diagnosticat cu cancer. Da, poate că doctorii au găsit 
o umflătură undeva în trupul tău, dar din moment ce 
Cristos este în tine, deşi trupul poate fi parţial mort 

CRISTOS ESTE VIAŢA NOASTRĂ 

Când Se va arăta Cristos, viaţa voastră, atunci 
vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă 

(Coloseni 3:4).

DUMINICĂ3
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

sau distrus de cancer, Duhul Sfânt îi dă viaţă datorită 
neprihănirii (Romani 8:10). Simpla conştientizare că 
Isus Cristos este viaţa ta şi că El deja a înviat trupul tău 
muritor – este de ajuns. Biblia spune: Cristos în voi, 
nădejdea slavei (Coloseni 1:27).

 Cum ai putea fi bolnav când Cristos trăieşte în 
tine? Cum ar putea fi ceva în neregulă cu ficatul tău, cu 
inima ta, sau cu rinichii tăi, când Cristos este viaţa ta? Cum 
ai putea să eşuezi, să fii înfrânt sau să acţionezi greşit, 
când Cristos, întruchiparea şi plinătatea înţelepciunii 
locuieşte în tine? Nu este posibil! Problema este că nu 
mulţi sunt conştienţi de viaţa lui Cristos care este în ei. 
Conştientizează faptul că Isus Cristos locuieşte în tine; 
El este viaţa ta şi Cel ce te face bine. Aleluia! Umblă în 
stăpânirea şi în puterea gloriei şi a neprihănirii Lui în 
tine.

Cristos este viaţa mea, iar eu umblu în gloria şi în puterea 
neprihănirii Lui. Trăiesc după legea duhului de viaţă şi 
sunt pe deplin vitalizat de acea viaţă divină. Umblu în 
stăpânire asupra bolii, a sărăciei şi a oricărei consecinţe a 
păcatului, în Numele lui Isus. Amin.

1 Ioan 4:4; Romani 8:11; 1 Ioan 5:11‑12

RUGĂCIUNE

Ioan 18:1‑27 & 1 Cronici 11‑13

1 Corinteni 15:20‑28 & Proverbe 30

STUDIU SUPLIMENTAR



Cuvântul lui Dumnezeu luminează, informează 
şi edifică duhul tău, conducându‑te în locul pe 

care Dumnezeu deja ţi l‑a dat şi ajutându‑te să înţelegi 
viaţa pe care ai fost chemat să o trăieşti. Cuvântul Lui 
îţi dă descoperiri divine asupra tainelor. Aşa că, atunci 
când studiezi pe cont propriu Cuvântul lui Dumnezeu sau 
îl auzi predicat, primeşte‑l cu bucurie.

Atunci când primeşti Cuvântul Domnului cu bucurie, 
fără împotrivire, acesta îţi conferă credinţă şi curaj în duh. Biblia 
spune că în Cristos tu ai o moştenire; aceasta este o realitate 
legală, de drept. Totuşi, pentru ca tu să te bucuri de ea şi să 
umbli în realitatea vitală, de facto, a moştenirii tale în Cristos, 
ai nevoie de Cuvântul Său. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este 
cartea moştenirii tale. Pe măsură ce o studiezi şi meditezi la 
ea, tot ceea ce îţi aparţine de drept în Cristos nu îţi este doar 
dezvăluit, ci devine experienţa ta de viaţă.

 Biblia spune că cei drepţi vor fi eliberaţi prin cunoaştere 
(Proverbe 11:9, versiunea Fidela). Cei drepţi sunt cei care au 
natura şi viaţa lui Cristos în duhul lor, cei care sunt născuţi 
din nou. Termenul „cunoaştere” se referă la cunoaşterea 
Cuvântului lui Dumnezeu. Cei drepţi sunt eliberaţi nu doar 
din necaz, ci şi în moştenirea lor. Cuvântul lui Dumnezeu este 

PRIMEŞTE CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU CU BUCURIE
Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna 
lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său 
care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate 

da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi 
(Faptele apostolilor 20:32).

LUNI 4
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR‑UN AN

cel ce te catapultează la locul acela larg, despre care a vorbit 
psalmistul în Psalmul 18:19, un loc al bunăstării şi al sănătăţii.

 Prin urmare, este important să cunoşti şi să iei în 
posesie moştenirea ta prin Cuvântul Domnului. Citeşte din nou 
versetul tematic: nu este vorba doar de a avea în proprietate 
moştenirea cu cei sfinţiţi, ci de a intra în posesia acesteia prin 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Neprihănitule Tată, Cuvântul tău este viaţa mea şi 
mă propulsează deasupra circumstanţelor. Sunt zidit, 
energizat şi bine poziţionat de Cuvântul Tău şi de Duhul 
Sfânt pentru bunăstare amplificată şi pentru realizări 
supranaturale; o plăcută moştenire mi‑a căzut la sorţi, în 
Numele lui Isus. Amin. 

RUGĂCIUNE

1 Tesaloniceni 2:13; Luca 8:15

Ioan 18:28‑19:6 & 1 Cronici 16‑16

1 Corinteni 15:29‑39 & Proverbe 31

STUDIU SUPLIMENTAR



Până când nu te supui cu totul Domnului şi 
Cuvântului Lui, nu poţi umbla cu adevărat în 

Duhul lui Dumnezeu. Adevărata smerenie este să te 
supui voii Tatălui; să acţionezi pe baza Cuvântului Lui, 
indiferent de circumstanţe. Este vorba despre onorarea 
celorlalţi, despre a le la întâietate, pentru că aşa spune 
Cuvântul lui Dumnezeu.

 Duhul Sfânt ne îndeamnă: „Nu faceţi nimic din 
motive de răzvrătire [prin instigare, ceartă, egoism, 
sau pentru scopuri nedemne] sau animaţi de aroganţă 
şi de slavă deşartă. Ci, în adevărat duh de umilinţă 
(smerenie în mentalitate), fiecare să‑i privească pe 
ceilalţi mai bine şi mai presus de el însuşi [având 
gânduri mai înalte despre alţii decât despre sine]” 
(Filipeni 2:3, versiunea Amplificată). Nu te semeţi 
împotriva fraţilor tăi şi în special împotriva liderilor tăi 
în Domnul; fii smerit. Fii supus.

 Mândria şi nesupunerea sunt semne ale 
prezenţei demonice. Satan nu i‑a fost supus lui 
Dumnezeu; el a fost mândru şi, din cauza semeţiei lui, 
Dumnezeu l‑a alungat din locul lui de onoare. Trebuie 

UMBLAREA ÎN SMERENIE: O 
MARE BINECUVÂNTARE

Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. 
Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi 
cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva 

celor mândri, dar celor smeriţi le dă har”              
(1 Petru 5:5).

MARŢI 5
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

să te hotărăşti să umbli în smerenie. Face parte din 
manifestarea vieţii lui Cristos în tine.

 În Evrei 13:17, Biblia spune: „Ascultaţi de mai–
marii voştri şi fiţi‑le supuşi, căci ei priveghează asupra 
sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de 
ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, 
nu suspinând, căci aşa ceva nu v‑ar fi de niciun folos.” 
Poţi vorbi în alte limbi; poţi profeţi; dar dacă nu eşti 
supus şi smerit, totul este în zadar.

 Umblarea în smerenie este o mare 
binecuvântare. Fii animat de smerenie în viaţa ta şi vei 
fi uimit de binecuvântările care vor urma. Smerenia 
aduce promovare. Biblia spune că Dumnezeu stă 
împotriva celor mândri, dar le dă har celor smeriţi, 
fapt care generează pentru aceştia din urmă onoare, 
creştere şi dezvoltare.

Binecuvântatule Tată, Tu eşti îndurător şi bun. Primesc 
Cuvântul Tău astăzi în duhul meu şi relaţionez cu toţi 
oamenii cu blândeţe şi cu smerenie în inimă, exprimând 
dragostea lui Cristos, în Numele lui Isus. Amin. 

Romani 12:3; 1 Corinteni 13:4‑7

RUGĂCIUNE

Ioan 19:17‑42 & 1 Cronici 17‑19

1 Corinteni 15:40‑49 & Eclesiastul 1‑2

STUDIU SUPLIMENTAR



Unul dintre modurile extraordinare prin care 
Domnul Se manifestă este în şi prin Cuvântul 

Lui. Cuvântul lui Dumnezeu a creat universul. Cuvântul 
lui Dumnezeu este viaţă. Cuvântul lui Dumnezeu este 
putere. Cuvântul lui Dumnezeu este lumină. Cuvântul 
lui Dumnezeu este adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu este 
Dumnezeu. Unde este Cuvântul lui Dumnezeu, acolo 
este Dumnezeu!

Cuvântul lui Dumnezeu nu este ca un cuvânt 
omenesc. Focalizarea minţii tale asupra Cuvântului 
lui Dumnezeu înseamnă focalizarea minţii tale asupra 
lui Dumnezeu. Biblia spune că El îl menţine în pace 
desăvârşită – în pacea bunăstării – pe cel a cărui minte 
este concentrată asupra Lui (Isaia 26:3, versiunea Fidela). 
Modul în care îţi menţii mintea concentrată asupra Lui 
constă în meditarea asupra Cuvântului Său.

Duhul Sfânt nu face nimic fără Cuvântul lui 
Dumnezeu. De exemplu, în Geneza capitolul 1, citim că 
la început Dumnezeu a creat cerurile şi pământul. Dar 
pământul era fără formă, era gol şi învăluit în întuneric. 
Duhul lui Dumnezeu survola întinderea de ape, dar nimic 
nu se schimbase încă; pământul era tot o masă haotică. 
Până când Dumnezeu a spus „Să fie lumină,” şi lumina 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 
ESTE DUMNEZEU

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era 
cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu                 

(Ioan 1:1).

MIERCURI 6
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a apărut; Duhul lui Dumnezeu a făcut ca lumina să se 
manifeste. El a acţionat pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. 
Până când Cuvântul Domnului nu a fost rostit, Duhul 
Sfânt nu a făcut nimic.

Nu ignora Cuvântul lui Dumnezeu; unii creştini 
ignoră Cuvântul Domnului şi aceasta nu este înţelept. 
Tot ce îţi trebuie pentru următorul nivel sau miracol, 
pentru promovarea pe care ţi‑o doreşti atât de mult, 
pentru a triumfa în orice criză şi pentru a trăi victorios, 
este Cuvântul lui Dumnezeu.

Atunci când te confrunţi cu provocări, când 
lucrurile devin grele, păstrează‑ţi încrederea în Cuvântul 
lui Dumnezeu. Refuză să faci compromisuri. Fii radical în 
declaraţiile tale de credinţă şi în proclamarea Cuvântului 
lui Dumnezeu. Pe măsură ce vorbeşti, Duhul Sfânt 
va face ca lucrurile să se schimbe în conformitate cu 
cuvintele tale, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu în gura 
ta reprezintă rostirea lui Dumnezeu! Întotdeauna va 
triumfa. Slavă lui Dumnezeu! 

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru puterea 
Cuvântului Tău în viaţa mea. Cuvântul Tău produce viaţă, 
lumină, sănătate, bunăstare, progres şi toate lucrurile 
bune ale vieţii în mine. Am toată încrederea în Cuvântul 
Tău veşnic, prin care trăiesc triumfător zilnic, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Isaia 55:11; Ioan 1:14; Faptele apostolilor 20:32

RUGĂCIUNE

Ioan 20:1‑18 & 1 Cronici 20‑22

1 Corinteni 15:50‑58 & Eclesiastul 3‑4

STUDIU SUPLIMENTAR



Cuvântul „neascultători” din versetul tematic provine 
din traducerea din original a termenului grecesc 

„apeithēs,” care se referă la cineva care nu poate fi convins; cineva 
care este încăpăţânat şi nu vrea să meargă în direcţia cea bună, 
ci alege în mod deliberat să facă răul. Astăzi există oameni care 
nu sunt supuşi; chiar şi atunci când ştiu adevărul, aleg să facă 
altfel. Ei nu vor să se supună Cuvântului lui Dumnezeu, care este 
înţelepciunea lui Dumnezeu.

Însă după cum este revelat în versetul tematic, întoarcerea 
inimii celor neascultători la înţelepciunea celor neprihăniţi face 
parte din responsabilitatea celor pe care Domnul i‑a trimis să 
vestească mesajul adevărului Său. Înţelepciunea celor drepţi, 
neprihăniţi, se referă la mentalitatea celor neprihăniţi. Reprezintă 
o gândire care este supusă şi dedicată Cuvântului lui Dumnezeu 
– uşor de convins de Cuvântul Domnului pentru a acţiona în 
concordanţă cu acesta.

O astfel de persoană este doritoare să accepte Cuvântul 
lui Dumnezeu şi să acţioneze pe baza sa. Aceasta înseamnă 
funcţionare sau umblare în înţelepciunea celor neprihăniţi. 

ÎNŢELEPCIUNEA CELOR 
NEPRIHĂNIŢI

Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul 
şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile 
părinţilor la copii şi pe cei neascultători 

la umblarea în înţelepciunea celor 
neprihăniţi, ca să Îi gătească Domnului 

un norod bine pregătit pentru El”                                                    
(Luca 1:17).

JOI 7
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Adevărata înţelepciune este să trăieşti în şi prin Cuvântul lui 
Dumnezeu, fiind influenţat şi propulsat de acesta în adoptarea 
gândurilor şi acţiunilor corecte.

În 1 Petru 4:17, Biblia spune: „Căci suntem în clipa când 
judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Şi, dacă începe 
cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui 
Dumnezeu?” Porţiunea subliniată a versetului anterior este verbul 
„nu ascultă” corespunzător adjectivului „neascultători” pe care 
l‑am citit în Luca 1:17. Termenul grecesc din original este „apeitheo,” 
care înseamnă cineva care nu ascultă; cineva care este intenţionat 
neascultător şi necredincios; cineva nebun. Biblia spune: „Nebunul 
zice în inima lui: «Nu este Dumnezeu!»” (Psalmul 14:1).

Însă tu fiind născut din nou, ai o altă mentalitate: 
mentalitatea celor neprihăniţi. Prin urmare, fii uşor de mişcat şi de 
convins de Cuvântul lui Dumnezeu. Fii prompt în a acţiona pe baza 
Cuvântului Său. Indiferent cum par anumite lucruri, indiferent 
dacă acele lucruri apelează la simţurile şi emoţiile tale, atunci 
când Cuvântul lui Dumnezeu spune altceva, tu să te conformezi 
Cuvântului Său. Disciplinează‑te să accepţi numai Cuvântul lui 
Dumnezeu şi să trăieşti doar prin el.

Binecuvântatul meu Domn, sunt al Tău în întregime. 
Celebrez puterea Cuvântului Tău în viaţa mea. Voi fi 
mereu un succes, pentru că deciziile şi acţiunile mele sunt 
bazate pe Cuvântul Tău; înţelepciunea Ta acţionează în 
mine, propulsându‑mă în viaţa de victorie, de bucurie şi 
de pace, astăzi şi întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin. 

Coloseni 3:16; 2 Timotei 3:16‑17; Iacov 1:22

RUGĂCIUNE

Ioan 20:19‑31 & 1 Cronici 23‑25

1 Corinteni 16:1‑12 & Eclesiastul 5‑6

STUDIU SUPLIMENTAR
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Francesca ducea o viaţă mulţumită şi fericită, într‑un orăşel 
italian din apropierea Veneţiei. Îşi câştiga existenţa cântând cu vocea şi 
cu chitara  şi predând lecţii de canto. Una dintre studentele ei, Arianna, 
i‑a oferit la un moment dat o Rapsodie a Realităţilor în limba italiană. 
Acesta a fost primul ei contact cu acest devoţional, pe care a început 
să‑l citească, dar nu regulat.

După câţiva ani, necazurile au început brusc cu un atac de 
panică în timp ce ea se afla la volan rulând pe o autostradă aglomerată. 
Curând atacurile de panică s‑au înmulţit, survenind nu doar în timp 
ce conducea maşina, ci şi atunci când se afla în lift sau în mijlocul unei 
mulţimi de oameni. Frica o cuprinsese cu totul. Se temea de orice. 
Nu mai putea călători nici cu avionul, nici cu trenul, nici cu maşina 
personală. Viaţa devenise grea pentru ea. 

În încercarea ei de a rezolva problema, a consultat un psiholog, 
care observându‑i credinţa în Dumnezeu, nu înţelegea de ce trăia ea 
în frică. Această observaţie a psihologului i‑a dat de gândit Francescăi, 
iar ea s‑a hotărât să îşi găsească soluţia în Cuvântul lui Dumnezeu. Cum 
a ajuns acasă, a luat Rapsodia Realităţilor şi a început să o studieze 
cu nesaţ, rostind proclamaţiile şi rugăciunile cu glas tare. După ce a 
procedat astfel câteva zile la rând, starea ei a început să se schimbe.  

Într‑o zi şi‑a făcut curaj să se urce în maşină şi să conducă pe 
autostradă. Vechile simptome au dat să reapară, dar ea le‑a alungat 
repede prin declaraţiile de credinţă învăţate din devoţional. A rostit 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru a adresa situaţia respectivă. Din ziua 
aceea, n‑a mai avut nici un atac de panică. 

Astăzi ea le recomandă cu entuziasm acest devoţional celor din jur, 
fiind convinsă că are răspuns la orice întrebare şi soluţie la orice provocare.

Urmăriţi povestea ei pe programul Rhapsody TV care este 
difuzat pe toate canalele LoveWorld.

CREDINŢA ÎNVINGE FRICA

Soluția permanentă a Francescăi 
la o provocare sufocantă



Note
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Cuvântul lui Dumnezeu este demn de încredere; 
este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie 

cu două tăişuri (Evrei 4:12). Dumnezeu vrea ca noi să fim 
edificaţi, să progresăm şi să excelăm prin Cuvântul Său. 
În 1 Petru 2:2, Biblia spune: „ca nişte prunci născuţi de 
curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca 
prin el să creşteţi.” El doreşte ca noi să primim Cuvântul 
lui Dumnezeu ca nişte copii. Copiii ştiu să creadă.

Isus a zis: „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi 
întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, 
cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor” 
(Matei 18:3). Dacă dai dovadă de credinţă de copil în 
Cuvântul lui Dumnezeu, nu înseamnă că eşti naiv. Ci mai 
de grabă înseamnă că eşti inteligent şi că funcţionezi în 
înţelepciunea lui Dumnezeu.

Unii creştini blochează efectele Cuvântului lui 
Dumnezeu în viaţa lor, prin faptul că încearcă să‑l 
contrazică; încearcă întruna să‑l raţionalizeze. Copiii nu 
acţionează pe baza raţionamentelor complicate; ei pur 
şi simplu acţionează din postura lor de inocenţă, având 
încredere în cel care îi îndrumă, îi ghidează. Aşa ar trebui 
să fim şi noi în raport cu Cuvântul lui Dumnezeu.

CREDINŢĂ DE COPIL ÎN 
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura 
Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va 
face voia Mea şi va împlini planurile Mele 

(Isaia 55:11).

VINERI 8
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Isus le‑a zis fariseilor: „aţi desfiinţat Cuvântul lui 
Dumnezeu, prin datina voastră…” (Marcu 7:13). Renunţă 
la opinii religioase, la convingeri, sau la prejudecăţi care 
nu sunt în conformitate cu Scriptura. Cultivă plăcere şi 
apetit de copil după Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a 
împlini ceea ce zice.

Nu contează pe unde ai fost sau ce ţi s‑a întâmplat; 
poţi să ai încredere în Cuvântul Lui şi să‑l foloseşti pentru 
a efectua schimbări în familia ta, în casa ta, în finanţele 
tale şi în corpul tău. Dacă boala încearcă să te atace, 
rămâi ancorat în Cuvântul lui Dumnezeu. Declară: „Sunt 
sănătos şi puternic, pentru că am viaţa lui Dumnezeu 
în mine.” Dacă te confrunţi cu frică, declară: „Sunt mai 
mult decât un biruitor; mai mare este Cel care este în 
mine, decât cel care este în lume.”

Cuvântul este demn de încredere. Aşadar, 
îndrăzneşte să‑l declari şi întotdeauna va prevala.

Cuvântul lui Dumnezeu funcţionează şi produce rezultate 
în mine! Sunt ca un pom sădit lângă izvor, pururi verde, 
care‑şi dă rodul la vremea lui, deoarece Cuvântul lui 
Dumnezeu este viaţa mea şi susţinătorul meu. De aceea, 
trăiesc în sănătate divină, în abundenţă supranaturală şi 
în victorie continuă, în Numele lui Isus. Amin în Numele 
lui Isus. Amin. 

Isaia 55:10‑11; Iosua 1:8; Matei 18:3‑4

PROCLAMAŢIE

Ioan 21:1‑25 & 1 Cronici 26‑29

1 Corinteni 16:13‑24 & Eclesiastul 7‑8

STUDIU SUPLIMENTAR



Există o înţelepciune a lui Dumnezeu 
care ne‑a fost revelată pentru a putea 

trăi la standardele ei. Isus a funcţionat în această 
înţelepciune şi, ca rezultat, i‑a uimit cu totul pe cei din 
vremea Lui. El avea o mentalitate diferită. Cuvintele 
şi învăţăturile Lui erau diferite; de cele mai multe 
ori, erau în antiteză cu Legea lui Moise şi cu gândirea 
umană naturală.

Conform Legii, de exemplu, „… sufletul care 
păcătuieşte, acela va muri” (Ezechiel 18:20), dar 
Isus a venit să ne dăruiască dragostea, mila şi harul 
lui Dumnezeu: „căci Legea a fost dată prin Moise, 
dar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos” (Ioan 
1:17). Învăţătura lui Moise se baza pe sintagma: „ochi 
pentru ochi; viaţă pentru viaţă”; dar Isus a venit să ne 
reveleze viaţa, natura şi mentalitatea lui Dumnezeu; a 
venit să ne arate calea victoriei, calea dragostei.

Până atunci omul fusese crescut în lumea fizică 
să fie răzbunător şi injurios. Dar Isus a zis că noi ar 
trebui să ne iubim vrăjmaşii, să ne rugăm pentru ei şi 
chiar să‑i binecuvântăm pe cei ce ne blestemă: „Dar Eu 
vă spun: iubiţi‑i pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi‑i 

ÎNŢELEPCIUNEA TE 
DEPARTAJEAZĂ

Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte 
înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte 

priceperea. Înalţă‑o, şi ea te va înălţa; 
ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa                         

(Proverbe 4:7‑8).

SÂMBĂTĂ 9
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pe cei ce vă blestemă, faceţi‑le bine celor ce vă urăsc 
şi rugaţi‑vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc” 
(Matei 5:44).

Acesta lucru pare ciudat pentru omul firesc. 
Să‑ţi iubeşti vrăjmaşii nu este ceva ce ţi‑ar place să 
faci în mod natural. Dar Isus a venit cu principii ale 
Împărăţiei lui Dumnezeu: un alt mod de viaţă. El a 
vorbit despre dragoste şi a demonstrat‑o. Cei care 
L‑au auzit vorbind, au auzit vocea dragostei. Cei 
care L‑au întâlnit, au simţit îmbrăţişarea dragostei. 
Chiar şi ostaşii trimişi să‑L aresteze, după ce au auzit 
învăţăturile Lui, au declarat: „Niciodată n‑a vorbit 
vreun om ca Omul acesta” (Ioan 7:46).

Isus a acţionat cu înţelepciunea celor neprihăniţi; 
aceasta este ceea ce ai şi tu nevoie în viaţă; aceasta te 
departajează şi te face o minune pentru lumea ta.

Dragă Tată, Tu mi‑ai dat înţelepciune şi pricepere pentru 
a cunoaşte voia Ta desăvârşită şi pentru a umbla în ea. 
Viaţa mea este o expresie a înţelepciunii Tale divine. 
Înţelepciunea se poate auzi în vorbele mele şi se poate 
vedea în faptele mele astăzi şi întotdeauna, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Proverbe 5:1; Matei 5:38‑48; Luca 21:15

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 1:1‑26 & 2 Cronici 1‑4

2 Corinteni 1:1‑11 & Eclesiastul 9‑10

STUDIU SUPLIMENTAR



În versetul tematic, apostolul Ioan nu prorocea, 
ci descria viaţa pe care o avem în Cristos; o viaţă 

de domnie asupra lui Satan, asupra lumii şi a sistemelor 
ei. Creştinul este invincibil; este mai mult decât biruitor 
pe orice plan; el se naşte în viaţa glorioasă şi nu trebuie 
să eşueze vreodată.

Citeşte cuvintele lui Isus despre natura ta 
invincibilă, despre autoritatea ta şi despre stăpânirea ta 
în El: „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” (Luca 10:19). În Marcu 
16:18, El a spus că vei lua în mână şerpi; şi a mai spus că 
dacă vei bea ceva de moarte, nu te va vătăma. Aceasta 
înseamnă că nu poţi fi otrăvit. Ce viaţă extraordinară!

El a biruit lumea şi ne‑a dat nouă victoria, puterea 
de a supune lumea. Aceasta afirmă Ioan în versetul 
tematic. Verbul „a birui” înseamnă a obţine victorie 
asupra unui lucru, a supune. Tu ai biruit elementele 
acestei lumi şi circumstanţele vieţii; aşadar umblă în 
stăpânire asupra lor.

Biblia nu spune: „O să învingi, dacă te rogi destul 
de mult,” nu. Singurul criteriu este să fii născut din 
Dumnezeu şi în mod automat ai putere peste orice criză şi 

O VIAŢĂ DE STĂPÂNIRE
Pentru că oricine este născut din Dumnezeu 

biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa 
asupra lumii este credinţa noastră                          

(1 Ioan 5:4).

DUMINICĂ 10
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stăpânire peste circumstanţe. Chiar dacă mai pot apărea 
situaţii neplăcute de la cel rău, tu stai liniştit; în Cristos 
ai fost declarat deja învingător. În 2 Corinteni 2:14, Biblia 
spune: „Mulţumiri să Îi fie aduse lui Dumnezeu, care ne 
poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos.” 

Nu fi îngrijorat niciodată cu privire la încercările 
cu care te‑ai putea confrunta; în mijlocul oricăror 
provocări, tu mereu vei învinge: „Voi, copilaşilor, sunteţi 
din Dumnezeu; şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi 
este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4). 
Trebuie să ajungi să realizezi acest adevăr; antrenează‑te 
şi dezvoltă‑te în această conştientizare.

Sunt născut din Cuvântul lui Dumnezeu, prin urmare, 
originea mea este divină. Am biruit lumea cu toate 
eşecurile, răutăţile, corupţiile, decadenţele şi limitările 
ei. Domnesc victorios peste circumstanţe, pentru că Isus 
Cristos este în mine; aceasta este asigurarea mea pentru 
o viaţă de glorie tot mai mare şi de bunăstare eternă, în 
Numele lui Isus. Amin.

1 Ioan 5:5; Psalmul 8:4‑6; Efeseni 1:22‑23

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 2:1‑21 & 2 Cronici 5‑7

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

STUDIU SUPLIMENTAR



Mulţi creştini au trăit prea mult timp în lumea 
simţurilor. Dacă au o durere de cap, primul 

lucru care le trece prin minte este să ia pastile. Nu 
conştientizează faptul că ei au putere peste boală, peste 
maladie şi peste infirmitate. Nu conştientizează viaţa 
divină pe care o au.

Creştinul este părtaş naturii divine (2 Petru 1:4), 
fiind un asociat al dumnezeirii. Tu ai viaţa lui Dumnezeu 
în tine; aceasta te face mai mult decât un simplu om. 
Boala nu poate şi nu ar trebui să înainteze în trupul tău, 
deoarece Cristos este viaţa trupului tău fizic (Coloseni 
3:4). Prezenţa Lui în tine a dat deja viaţă trupului tău 
trecător.

Atunci de ce unii tot mai sunt împovăraţi de boală 
şi devastaţi de afecţiuni fizice? Răspunsul este evident: 
necunoştinţa (Osea 4:6). Psalmistul a spus: „Dar ei nu 
vor să ştie de nimic, nu pricep nimic...” (Psalmul 82:5). 
Cu privire la cei ce cred în Numele Lui, Isus a zis: „Vor lua 
în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu‑i va 
vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii 
se vor însănătoşi” (Marcu 16:18).

Versetul anterior este o declaraţie suverană a lui 
Dumnezeu; este o realitate de actualitate, cu rezultate 

CREDE ŞI TRĂIEŞTE 
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai 
ascultători, înşelându‑vă singuri                          

(Iacov 1:22).

LUNI 11
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garantate. Crede‑o şi acţionează în consecinţă. Pune‑o în 
practică atât pentru tine, cât şi pentru alţii. Doar crezând 
Cuvântul lui Dumnezeu şi acţionând în consecinţă îl poţi 
face eficient în viaţa ta.

A avea credinţă înseamnă a acţiona pe baza 
Cuvântului lui Dumnezeu în care ai crezut. Fără acţiune 
nu este credinţă, iar fără credinţă este cu neputinţă să Îi 
fim plăcuţi lui Dumnezeu. Credinţa înseamnă rămânerea 
tare pe poziţie în realitatea Cuvântului lui Dumnezeu.

Da, auzirea Cuvântului lui Dumnezeu produce 
credinţă în tine (Romani 10:7), însă acţionarea pe baza 
lui şi trăirea acestui Cuvânt divin este ceea ce te face să 
excelezi, să prosperi şi să progresezi în viaţă cu paşi de 
uriaş.

Mă închin înaintea Ta, Doamne scump, pentru blândeţea şi pentru 
îndurările Tale fără margini. Îţi mulţumesc că m‑ai făcut părtaş 
naturii divine, devenind astfel un asociat al dumnezeirii. Viaţa Ta şi 
natura Ta în duhul meu mă fac mai mult decât un simplu om; sunt 
supranatural! Sunt plin de excelenţă şi de glorie. Umblu în stăpânirea 
lui Cristos, manifestând domnia Sa şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

Iacov 1:22‑25; Iacov 2:20‑26

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 2:22‑47 & 2 Cronici 8‑11

2 Corinteni 2:1‑7 & Cântarea cântărilor 1‑2

STUDIU SUPLIMENTAR



În calitate de creştini, noi aparţinem unui tărâm spiritual 
real – Împărăţia Fiului dragostei lui Dumnezeu (Coloseni 

1:13). În această împărăţie, noi avem un limbaj specific. Noi nu 
numai vorbim – ci rostim înţelepciunea lui Dumnezeu. Aceasta 
este limba Împărăţiei noastre: „Totuşi ceea ce propovăduim noi 
printre cei desăvârşiţi este o înţelepciune; dar nu a veacului 
acestuia, nici a fruntaşilor veacului acestuia, care vor fi nimiciţi” 
(1 Corinteni 2:6).

Mult prea mulţi creştini nu înţeleg cum să vorbească 
limba Împărăţiei deoarece nu au fost învăţaţi corespunzător; prin 
urmare ei rostesc cuvinte de frică şi de necredinţă. Unii dintre ei o 
numesc „realitate”; „Să ne trezim la realitate,” spun ei, referindu‑se 
la lucrurile pe care simţurile lor le pot percepe. Doar Cuvântul lui 
Dumnezeu este singura realitate de neschimbat.

Nu spune că eşti falit doar pentru că nu ai bani în buzunar 
sau în contul bancar. În schimb, afirmă: „Domnul este Păstorul 
meu, nu voi duce lipsă de nimic. El m‑a adus la loc larg, un loc de 

LIMBAJUL ÎMPĂRĂŢIEI NOASTRE 

Şi noi n‑am primit duhul lumii, ci Duhul 
care vine de la Dumnezeu, ca să putem 

cunoaşte lucrurile pe care ni le‑a dat 
Dumnezeu prin harul Său. Şi vorbim despre 

ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea 
omenească, ci cu vorbiri învăţate de la 
Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire 

duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti                                                     
(1 Corinteni 2:12‑13).

MARŢI 12



PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

bogăţii nespuse. Eu sunt aprovizionat în mod supranatural şi toate 
nevoile mele sunt împlinite. Eu nu cunosc lipsa, deoarece toate 
lucrurile sunt ale mele!” Aşa se vorbeşte limba Împărăţiei noastre.

Cineva poate spune: „Dar trebuie să spunem lucrurilor aşa 
cum sunt; dacă mă doare capul, de ce nu pot spune că mă doare 
capul?” Nu poţi spune: „Am o durere de cap,” deoarece aceasta 
nu există în Împărăţia noastră; este un concept străin (Isaia 33:24). 
Citeşte încă o dată versetul tematic: Lucrurile pe care le rostim sunt 
lucrurile pe care ni le‑a dat Dumnezeu prin harul Său, iar boala, 
maladia, eşecul, lipsa şi moartea nu fac parte dintre acestea. 

Când vorbeşti împotriva naturii şi a darurilor tale divine 
în Cristos, aceasta este o „operaţiune ilegală”; este ca şi cum ai 
introduce un cod greşit într‑un program sau într‑un sistem de 
operare; nu va funcţiona.

Prin urmare, rosteşte înţelepciunea lui Dumnezeu 
întotdeauna. Afirmă doar adevărul despre viaţa ta glorioasă în 
Cristos. Atunci când declari: „Eu sunt manifestarea lui Dumnezeu,” 
tu vorbeşti limba Împărăţiei noastre şi comunici folosind codul 
sonor corect. Aleluia!

Rostesc întotdeauna înţelepciunea lui Dumnezeu şi astfel 
supun circumstanţele vieţii. Raţionez cu mintea lui Cristos 
şi abordez viaţa din perspectiva Cuvântului lui Dumnezeu. 
Înregistrez progres de neoprit în viaţa mea şi în lucrarea 
lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin. 

Luca 6:45; 1 Corinteni 2:6‑7; Coloseni 4:6

PROCLAMAŢIE

Faptele apostolilor 3:1‑26 & 2 Cronici 12‑15

2 Corinteni 2:8‑17 & Cântarea cântărilor 3‑4

STUDIU SUPLIMENTAR



Datorită faptului că suntem născuţi din nou, 
noi suntem implicaţi în mod automat într‑un 

război spiritual, o luptă a credinţei. De fapt, se numeşte 
„lupta cea bună a credinţei” (1 Timotei 6:12). Este o 
luptă bună, deoarece noi câştigăm întotdeauna. Dacă un 
creştin pierde în lupta cea bună a credinţei, înseamnă 
că nu a folosit arsenalul din dotare, iar parte a acestui 
arsenal este profeţia.

În 1 Timotei 1:18, apostolul Pavel, îndrumat de Duhul 
Sfânt, i‑a dat lui Timotei o sarcină importantă şi, prin urmare, 
ne‑a dat‑o şi nouă, spunând: „Porunca pe care ţi‑o dau, fiule 
Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este 
ca, prin ele, să te lupţi lupta cea bună.”

Aşadar, după cum vezi, noi ne războim folosind arma 
profeţiilor. Nu lăsa Cuvântul lui Dumnezeu pe care l‑ai primit cu 
privire la finanţele tale, la sănătatea ta, la familia ta, la afacerea 
ta sau la cariera ta să cadă la pământ neîmplinit. Foloseşte‑l 
în lupta credinţei. Mergi la război cu el în minte. Indiferent ce 
vine împotriva ta, indiferent de provocările sau crizele cu care 
te confrunţi, declară Cuvântul lui Dumnezeu.

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

„Iartă toate nelegiuirile, primeşte‑ne 
cu bunăvoinţă, şi Îţi vom aduce în 

loc de tauri, lauda buzelor noastre”                                                                      
(Osea 14:2).

MIERCURI 13
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Este timpul să mergi la război folosind drept arme acele 
profeţii pe care ţi le‑ai notat cândva în jurnal. Dumnezeu ţi‑a 
dat acele cuvinte pentru ca tu să afirmi aceleaşi lucruri în 
învoire. Dacă nu le rosteşti, nu vor funcţiona. „Căci El însuşi a 
zis... Aşa că putem zice plini de încredere...” (Evrei 13:5‑6).

De exemplu, Isaia 43:2 spune: „Dacă vei trece prin ape, 
Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin 
foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.”

Nu te opri la a citi acest pasaj în tăcere; răspunde‑i! 
Declară: „Eu sunt protejat şi întărit întotdeauna împotriva 
oricărui rău din această lume. Eu locuiesc în locul tainic plin 
de siguranţă şi de pace de la umbra celui Atotputernic; un loc 
de slavă, de stăpânire şi de bucurie veşnică, unde domnesc 
împreună cu Cristos peste toate circumstanţele.” În faţa 
necazului sau împotrivirii, mergi la război folosind cuvintele 
credinţei. Declară‑ţi victoria. Aleluia!

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru Duhul Sfânt care 
acţionează în mine şi care mi‑a dat abilitatea de a rosti 
cuvinte pline de putere. Chiar acum, declar că funcţionez 
în mod supranatural, având ajutor, putere, abilitate, 
înţelepciune şi cunoştinţă de sus. Discern lucrurile prin 
Duhul Sfânt şi îmi împlinesc destinul în Cristos, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Eclesiastul 8:4; 1 Timotei 4:14‑15; Evrei 13:5‑6

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 4:1‑31 & 2 Cronici 16‑19

2 Corinteni 3:1‑10 & Cântarea cântărilor 5‑6

STUDIU SUPLIMENTAR



Eşti conştient de faptul că tu poţi să răstorni o situaţie 
lipsită de speranţă şi să aduci o schimbare pozitivă 

în viaţa ta prin intermediul puterii creatoare a Cuvântului lui 
Dumnezeu în gura ta? În calitate de creştin, tu poţi schimba 
totul prin darul profeţiei. Ce înseamnă să profeţeşti? Înseamnă 
să rosteşti cuvinte divine de revelaţie şi de putere: cuvinte care 
au şi care dăruiesc viaţă.  

În versetul tematic, Ezechiel s‑a trezit într‑o vale plină 
de oase uscate, iar Domnul l‑a întrebat: „Vor putea oare oasele 
acestea să învie?” Răspunsul lui Ezechiel a fost: „Doamne 
Dumnezeule, Tu ştii lucrul acesta!” Era o situaţie lipsită de 
speranţă. Cu toate acestea, Dumnezeu i‑a zis lui Ezechiel: 
„Proroceşte despre oasele acestea!” El avea nevoie ca de 
cooperarea lui Ezechiel. 

Acum, iată ceva interesant: primul lucru care a spus 
Dumnezeu că li se va întâmpla oaselor a fost că El va face 
să intre în ele suflare de viaţă. Însă citeşte ce s‑a întâmplat: 
„Am prorocit cum mi se poruncise şi... m‑am uitat şi iată că 
le‑au venit vine, carnea a crescut şi le‑a acoperit pielea pe 
deasupra; dar nu era încă duh în ele” (Ezechiel 37:7‑8).

„PROROCEŞTE‑I VÂNTULUI”

... Proroceşte despre oasele acestea şi 
spune‑le: „Oase uscate, ascultaţi cuvântul 

Domnului! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu 
către oasele acestea: «Iată că voi face 
să intre în voi un duh, şi veţi învia»!”                                              

(Ezechiel 37:4‑5).

LUNI 14
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Ezechiel a profeţit după cum i s‑a poruncit, însă primul 
lucru care a zis Dumnezeu că se va întâmpla, nu se întâmplase; 
nu era duh în ele. El s‑a îndreptat spre Dumnezeu, iar Dumnezeu 
i‑a zis: „Proroceşte şi vorbeşte‑i duhului! Proroceşte, fiul 
omului, şi zi‑i duhului...” (Ezechiel 37:9).

Observă diferenţa: de această dată el trebuia să‑i 
profeţească duhului, nu oaselor. Când a făcut aceasta, Biblia 
spune: „Şi a intrat duhul în ei, şi au înviat şi au stat pe picioare: 
era o oaste mare, foarte mare la număr” (Ezechiel 37:9‑10). 
Acest pasaj este la fel de instructiv pe cât este de profund.

Uneori, primim un cuvânt de profeţie şi aşteptăm ca 
acesta să se împlinească; şi când nu se împlineşte, începem să 
credem că profeţia a fost falsă. Însă noi nu L‑am întrebat pe 
Dumnezeu ce ar trebui să facem mai departe, aşa cum a făcut 
Ezechiel. Întreabă‑L pe Duhul Sfânt care este următorul pas pe 
care ar trebui să îl faci; ce cuvinte să rosteşti mai departe. El 
este Învăţătorul nostru; El ne învaţă şi ne conduce. El îţi va arăta 
ce să faci şi îţi va spune ce să zici. Poate că şi tu trebuie să îi 
„prooroceşti duhului.” Aleluia!

Neprihănitule Tată, Tu m‑ai aşezat mai presus de 
naţiuni şi de împărăţii să proclam bunătatea Ta şi să 
declar credincioşia Ta până la marginile pământului. 
Neprihănirea Ta se stabileşte în toate naţiunile, iar 
Evanghelia lui Cristos prevalează şi este glorificată pe tot 
pământul, în Numele lui Isus. Amin.

Romani 10:6‑8; Romani 12:6; Evrei 13:5‑6

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 4:32‑5:11 & 2 Cronici 20‑22

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

STUDIU SUPLIMENTAR
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Fiind în Cristos, tu ai fost născut din nou; acum, 
toate aspectele vieţii tale sunt noi şi provin din 

Dumnezeu. Dacă detectezi ceva ce ştii că nu este de la 
Dumnezeu în viaţa ta, ceva ce te doare, ceva ce te leagă, 
ceva ce te degradează sau te limitează, mustră lucrul 
respectiv şi va pleca de la tine. Aceasta funcţionează, 
deoarece toate aceste lucruri (lucrurile vechi) s‑au dus, 
au trecut. Cuvântul lui Dumnezeu declară aceasta.  

Lucrurile care sunt permise în viaţa ta sunt lucruri care 
„vin de la Dumnezeu,” iar cancerul nu vine de la Dumnezeu. 
Durerea, frustrarea sau criza care te‑au dus la disperare, nu 
vin de la Dumnezeu. Respinge‑le. Tu ai o nouă viaţă în Cristos, 
iar această viaţă nouă distruge boala şi maladia, deoarece 
este viaţa din Dumnezeu. 

Poate că spui: „Însă tot mai simt durerea sau efectele 
bolii în trupul meu, chiar dacă sunt născut din nou”; refuză să 
te laşi învins. În schimb, declară: „Eu am o nouă viaţă, viaţa 
lui Cristos; aceasta topeşte fiecare urmă de boală sau de 
maladie din trupul meu.”

TOATE LUCRURILE 
S‑AU FĂCUT NOI

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

toate lucrurile s‑au făcut noi. Şi toate lucrurile 
acestea sunt de la Dumnezeu, care ne‑a 

împăcat cu El prin Isus Cristos...
 (2 Corinteni 5:17‑18).

VINERI 15
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Continuă să dai glas credinţei tale în acest mod, având 
încredere în ceea ce a spus Dumnezeu: El te‑a chemat la glorie 
şi la virtute (2 Petru 1:3, versiunea Fidela), nu la sărăcie, la boală 
sau la moarte. Ultima parte a versetului tematic este la fel de 
puternică. Spune că Dumnezeu ne‑a „... împăcat cu El prin Isus 
Cristos...” Unii nu au înţeles acest fragment decât din perspectiva 
reconcilierii propriu‑zise cu Dumnezeu în urma iertarea păcatelor 
noastre, însă înseamnă mult mai mult decât atât.

Pentru a înţelege mai bine, trebuie să gândim ca un 
contabil – acesta compară registrele contabile şi socoteşte toate 
cheltuielile pentru a se asigura că sunt în concordanţă unele cu 
altele – el „decontează” totul pentru a obţine balanţa contabilă.

În mod similar, tot ceea ce priveşte viaţa ta a fost socotit 
şi decontat pentru a te asigura că viaţa nouă, divină pe care 
Dumnezeu a rânduit‑o mai dinainte pentru tine este în deplină 
concordanţă (ca o balanţă contabilă) cu viaţa pe care o trăieşti 
acum. Nimic bun nu lipseşte din viaţa ta; tu eşti plin de excelenţă 
şi de slavă; eşti o desăvârşire a frumuseţii. Trăieşte cu această 
conştientizare şi nu vei mai lăsa loc sărăciei, înfrângerii, eşecului 
sau bolii în viaţa ta.

Păşesc în viaţa nouă şi glorioasă în Isus, care a fost 
pregătită pentru mine încă de la întemeierea lumii. Sunt 
ales, regal, plin de excelenţă şi de glorie. Umblu în victorie 
şi în stăpânire întotdeauna. Aleluia! 

Coloseni 3:9‑10; Romani 6:4

PROCLAMAŢIE

Faptele apostolilor 5:12‑42 & 2 Cronici 23‑25

2 Corinteni 4:1‑6 & Isaia 1

STUDIU SUPLIMENTAR



Unul dintre modurile prin care poţi face 
Cuvântul lui Dumnezeu eficient în viaţa ta 

constă în împlinirea acestuia cu promptitudine. Nu ezita 
şi nu fi lent în împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu. Mulţi 
pierd prea mult fără să realizeze atunci când ezită sau 
când întârzie să împlinească ceea ce spune Cuvântul lui 
Dumnezeu.

Oricare ar fi instrucţiunea pe care Dumnezeu 
ţi‑a dat‑o, orice ai fi inspirat să faci în timp ce studiezi 
Cuvântul Domnului sau îl asculţi într‑o predică din 
biserică, răspunde repede. Acesta este tipul de răspuns 
prin credinţă care Îi atrage atenţia lui Dumnezeu. Ori de 
câte ori Îi răspunzi prompt lui Dumnezeu, îţi va răspunde 
şi El cu promptitudine.

Biblia spune: „Nu stingeţi Duhul” (1 Tesaloniceni 
5:19). Aceasta înseamnă că poţi stinge Duhul Sfânt după 
ce El a încercat fără succes să te înflăcăreze să împlineşti 
ceva ce ai ezitat sau ai evitat să faci. Când credinţa ta este 
înflăcărată, aceasta este un semn că Duhul lui Dumnezeu 
acţionează în tine. Nu împiedica lucrarea Lui în tine. 
Acţionează imediat pe baza instrucţiunilor primite, pe 
baza îndrumării sau direcţiei pe care El ţi‑o dă, chiar şi 
atunci când nu pare să aibă sens firesc.

FII PROMPT ÎN ACŢIUNE

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai 
ascultători, înşelându‑vă singuri 

(Iacov 1:22).

SÂMBĂTĂ 16
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Gândeşte‑te la aceasta: omului care avea mâna 
paralizată, Isus i‑a zis: „Întinde‑ţi mâna” (Matei 12:13). 
Dacă omul ar fi încercat să raţionalizeze instrucţiunea în 
loc să răspundă rapid, poate că şi‑ar fi pierdut miracolul. 
Petru şi Ioan au făcut acelaşi lucru cu omul de la poarta 
Frumoasă a Templului.

După ce Petru i‑a administrat vindecare prin slujire, 
el l‑a apucat pe om şi l‑a ridicat, iar Biblia spune: „Îndată 
i s‑au întărit tălpile şi gleznele.” Omul era inteligent; 
el a îndrăznit să acţioneze pe baza vindecării primite: 
„dintr‑o săritură a fost în picioare şi a început să umble. 
A intrat cu ei în Templu, umblând, sărind şi lăudându‑L 
pe Dumnezeu” (Faptele apostolilor 3:8). 

Nu ezita să acţionezi pe baza Cuvântului lui 
Dumnezeu. Fii înţelept şi răspunde cu îndrăzneală şi cu 
promptitudine în împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu, 
pentru că în felul acesta Îl onorezi pe Domnul în viaţa ta. 

Dragă Tată, sunt prompt în împlinirea Cuvântului Tău, 
care produce în mine mesajul pe care îl poartă. Sunt 
transformat, întărit şi energizat pentru viaţa de glorie pe 
măsură ce trăiesc în şi după Cuvântul Tău, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Proverbe 13:13; Filipeni 2:13; Luca 5:5

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 6:1‑15 & 2 Cronici 26‑28

2 Corinteni 4:7‑18 & Isaia 2

STUDIU SUPLIMENTAR



Nimic din această viaţă, nici chiar vremea şi 
fenomenele meteorologice nu sunt făcute 

să te dezavantajeze. Diferitele anotimpuri – vara, iarna, 
toamna, primăvara – sunt făcute pentru binele tău.

În Geneza 8:22, Dumnezeu a zis: „Cât va fi pământul, 
nu va înceta semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, 
vara şi iarna, ziua şi noaptea!” Aşadar, aceste condiţii 
meteorologice sunt permanente, pentru că aşa le‑a 
făcut Dumnezeu. Însă tot El le‑a făcut să ţi se supună ţie. 
Indiferent cât de rea ar fi vremea, tu poţi trăi mai presus 
de ea.

Cineva poate spune: „Am decis să iau lucrurile mai 
uşor, pentru că depind de vreme”; cum să depinzi de 
vreme? Tu eşti mai presus de vreme! Dacă faci astfel de 
declaraţii, efectele negative ale fenomenelor atmosferice 
te vor afecta.

Unii cred că în timpul iernii există o creştere a 
numărului de infecţii respiratorii, precum „răcelile” şi 
„gripele.” Aşadar, mulţi nu mai aşteaptă iarna cu drag, ci se 
tem de venirea ei. Nu! Dacă eşti născut din nou, tu trebuie 
să fii mai presus de vreme, de limitările şi de efectele ei; 
poţi realiza aceasta prin cuvintele tale de credinţă. Aceasta 

RIDICĂ‑TE DEASUPRA 
CIRCUMSTANŢELOR

De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe 

Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt 
chemaţi după planul Său 

(Romani 8:28).

DUMINICĂ 17
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nu înseamnă că se va face dintr‑odată foarte cald, nu. Ci 
înseamnă că indiferent cât de frig ar fi, frigul nu va avea 
niciun efect negativ asupra ta.

Cu cât începi mai repede să declari cuvinte de 
credinţă pentru a corecta fenomenele meteorologice şi 
circumstanţele în favoarea ta, cu atât îţi va fi mai bine. 
Când aţii spun: „Răceala şi gripa se răspândesc ca focul,” 
răspunsul tău ar trebui să fie diferit. Tu trebuie să spui: „În 
mine şi în jurul meu este numai sănătate divină, deoarece 
eu locuiesc într‑o atmosferă diferită; atmosfera Duhului 
Sfânt.”

Chiar acum, declară: „Eu trăiesc mai presus de 
condiţiile de vreme şi de problemele de mediu sau de 
sănătate pe care le cauzează. Eu am în mine viaţa veşnică; 
sunt indestructibil, imun şi nepieritor. Oriunde aş merge, 
eu port cu mine o atmosferă proprie, specială – atmosfera 
Duhului Sfânt.” Aleluia!

În Numele Domnului Isus, mă ridic deasupra tuturor 
limitărilor şi circumstanţelor care caută să subjuge 
oamenii. Umblu în stăpânirea şi în puterea Duhului Sfânt 
asupra circumstanţelor şi a elementelor acestei lumi. 
Conştientizez că toate lucrurile lucrează împreună spre 
binele meu; de aceea, am parte de victorie şi de bunăstare 
astăzi şi întotdeauna. Amin. 

Iov 22:29, versiunea Fidela; Marcu 4:39‑41; Isaia 43:2

RUGĂCIUNE 

Faptele apostolilor 7:1‑53 & 2 Cronici 29‑30

2 Corinteni 5:1‑10 & Isaia 3

STUDIU SUPLIMENTAR



Un tânăr relata cum nu a reuşit să ajungă la 
biserică timp de vreo patru ani, deoarece 

programul nu îi permitea; era prea ocupat. În plus, nu 
exista nicio adunare în aproprierea lui. Acest lucru este 
inacceptabil. Creştin fiind, tu TREBUIE să faci parte 
dintr‑o biserică locală, nu să cauţi scuze pentru a lipsi de 
la serviciile divine.

Dacă există anumite situaţii sau provocări din 
cauza cărora nu poţi ajunge la biserică o perioadă mai 
îndelungată, există modalităţi de a le depăşi. Poţi participa 
la programul bisericilor care au transmisiune directă pe 
internet. Dacă distanţa sau lipsa conexiunii la Internet 
reprezintă o problemă, poţi cere unei biserici locale să 
deschidă un grup de casă sau o filială în zona ta. Poţi chiar 
să îţi oferi casa ca loc de întâlnire.

Mai mult, dacă eşti suficient de matur spiritual 
pentru a conduce aceste întâlniri, poţi face şi aceasta; însă 
asigură‑te că înştiinţezi conducerea bisericii‑mamă. Nu 
există niciun motiv suficient de bun pentru ca un creştin 
să lipsească de la biserică perioade îndelungate de timp.

Biserica este un loc de speranţă, de sprijin şi de 
soluţii. Este un loc al soluţiilor deoarece în biserică 

NU GĂSI NICI O SCUZĂ PENTRU A 
LIPSI DE LA SLUJBELE BISERICII 

Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii 
obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu 

atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie 
(Evrei 10:25).

LUNI 18
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este predicat Cuvântul lui Dumnezeu, iar cunoaşterea 
Cuvântului lui Dumnezeu este ceea ce te face să învingi în 
viaţă. În biserică îţi zideşti credinţa şi ai oportunitatea unei 
părtăşii bogate cu alţi credincioşi şi cu Duhul Sfânt. 

Ce a făcut apostolul Pavel atunci când cei din palatul 
lui Cezar (împărat roman) nu au putut merge la biserică? El 
i‑a ajutat să înceapă o biserică în casa cezarului. Gândeşte‑te 
la aceasta! Iar în Filipeni 4:22, el a făcut referinţă la sfinţii 
din casa cezarului. Şi noi facem acelaşi lucru pentru cei 
din închisori care ispăşesc pedepse îndelungate. Noi le 
organizăm o „biserică” în închisoare, pentru ca ei să înveţe 
părtăşia şi să crească în Cristos.

Nu există nicio scuză suficient de bună pentru a lipsi 
în mod repetat de la biserică. Aşadar, după cum Domnul 
Isus a avut cultura, obiceiul şi disciplina de a merge la 
biserică (Luca 4:16), trebuie să le ai şi tu. 

Sunt atât de fericit că sunt membru activ în biserica 
Dumnezeului Cel viu, unde viaţa mea este îmbunătăţită 
mereu cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu. În prezenţa 
Ta, în părtăşie cu Tine, sunt zidit, întărit şi întemeiat 
neîncetat în adevărul Evangheliei, în Numele lui Isus. 
Amin.

1 Timotei 3:15; Luca 4:16

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 7:54‑8:8 & 2 Cronici 31‑32

2 Corinteni 5:11‑21 & Isaia 4

STUDIU SUPLIMENTAR



Nu este suficient să cunoşti Cuvântul lui 
Dumnezeu aşa cum este El scris în paginile 

Bibliei, ci trebuie să îi eliberezi puterea prin rostire – 
acesta este modul lui de funcţionare! Având Cuvântul 
pe buzele tale, vei trăi deasupra tuturor limitărilor şi 
circumstanţelor.

Declararea credinţei tale reprezintă un principiu 
spiritual fundamental fără de care nici chiar darul 
mântuirii nu poate fi primit sau activat. Observă din 
nou versetul tematic: „Căci prin credinţa din inimă se 
capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se 
ajunge la mântuire” (Romani 10:10).

Pachetul mântuirii este livrat după satisfacerea 
acestor două condiţii: să crezi şi să mărturiseşti Domnia 
lui Isus. Nu este suficient să crezi – trebuie să existe şi o 
comunicare sau o declarare a credinţei tale.

Când rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu, nu faci 
altceva decât să declanşezi puterea Lui de a acţiona 
pentru tine. De exemplu, Dumnezeu l‑a învăţat pe 
Iosua: „Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de 
gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci 
tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 
PE BUZELE NOASTRE

Căci prin credinţa din inimă se capătă 
neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se 

ajunge la mântuire 
(Romani 10:10).
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lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune” (Iosua 
1:18). 

Verbul „a cugeta” din acest pasaj provine din 
traducerea din original a termenului ebraic „hagah” 
care înseamnă a cumpăni, a‑şi imagina, a şopti, a vorbi, 
a studia, a exprima, a striga sau a răcni. Nu sugerează 
doar să te gândeşti la Cuvântul lui Dumnezeu, ci trebuie 
să‑l şi rosteşti cu voce tare.

Observă că îndemnul dat lui Iosua nu menţionează 
că ar trebui să îi vorbim cuiva. Aşadar, nu contează 
dacă cineva te ascultă sau nu; tu continuă să rosteşti 
Cuvântul lui Dumnezeu. Când apar probleme, rosteşte 
Cuvântul Domnului şi efectuează schimbări. Cuvântul lui 
Dumnezeu în gura ta reprezintă rostirea lui Dumnezeu.

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că în duhul meu credinţa 
este înflăcărată pentru a schimba lumea mea şi pentru 
a transforma circumstanţele pentru gloria Ta. Cred în 
bogăţiile nepătrunse ale lui Cristos şi în tot ce a făcut 
pentru mine; de aceea declar că umblu în neprihănire, în 
victorie, în sănătate, în progres şi în bunăstare în toate 
zilele mele, în Numele lui Isus. Amin. 

Marcu 11:23; Proverbe 15:23; Romani 10:6‑9

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 8:9‑40 & 2 Cronici 33‑34

2 Corinteni 6:1‑10 & Isaia 5‑6

STUDIU SUPLIMENTAR



Atunci când vei înţelege scopurile superioare 
ale rugăciunii şi importanţa acesteia, vei fi 

întotdeauna dornic şi bucuros să te rogi, în special în 
alte limbi. Unul dintre lucrurile frumoase pe care Duhul 
Sfânt le‑a făcut în viaţa noastră de copii ai lui Dumnezeu 
constă în faptul că ne‑a dat abilitatea de a vorbi în alte 
limbi. 

Când vorbim în alte limbi, cuvintele rostite nu sunt 
cuvinte omeneşti, ci cuvinte de la Domnul. Mai mult, noi 
nu ne adresăm oamenilor, ci lui Dumnezeu: „În adevăr, 
cine vorbeşte în altă limbă nu le vorbeşte oamenilor, 
ci lui Dumnezeu; căci nimeni nu‑l înţelege şi, cu duhul, 
el spune taine” (1 Corinteni 14:2). Când te rogi în alte 
limbi, eşti în părtăşie cu Tatăl; comunici cu El prin Duhul 
Sfânt într‑un limbaj ceresc. Ce binecuvântare!

De asemenea, atunci când te rogi în alte limbi, tu 
înflăcărezi puterea lui Dumnezeu din duhul tău. Deşi acea 
putere a venit în tine atunci când L‑ai primit pe Duhul 
Sfânt în inima ta (Faptele apostolilor 1:8), tu trebuie să o 
menţii activă şi să o foloseşti pentru slava Lui. 

Rugăciunea în alte limbi te va menţine „în formă” 
spirituală, asigurându‑ţi acordul fin pe frecvenţa 
Duhului Sfânt, pregătindu‑te să răspunzi îndrumării şi 
îndemnurilor Sale. Cu cât vei petrece mai mult timp în 

BENEFICIILE EXTRAORDINARE 
ALE RUGĂCIUNII

Rugaţi‑vă neîncetat 
(1 Tesaloniceni 5:17).
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părtăşie cu Domnul, rugându‑te în Duhul Sfânt, cu atât 
mai mult caracterul şi personalitatea Lui se vor descoperi 
şi se vor manifesta prin tine.

Unii nu simt nevoie să se roage decât atunci când 
se confruntă cu diverse crize în viaţa lor, iar aceasta nu 
este o practică bună. Noi am fost chemaţi la părtăşie 
cu Tatăl nostru ceresc (1 Ioan 1:3); acesta este scopul 
primordial al rugăciunii: părtăşia!

Ia foarte în serios timpul tău de rugăciune, atât cel 
individual, cât şi cel colectiv. Creează ocazii de a intra în 
părtăşie cu Domnul prin rugăciune în diferite momente 
ale zilei tale, iar viaţa ta va înflori din slavă în slavă.

O, Doamne, cât de mare eşti! Gloria Ta şi maiestatea Ta sunt 
de nedescris. Îţi mulţumesc pentru prezenţa Ta în viaţa mea 
şi pentru Cuvântul Tău care mă zideşte şi mă transformă din 
slavă în slavă. Îţi mulţumesc pentru privilegiul de a vorbi 
în alte limbi şi de a avea părtăşie cu Tine într‑o asemenea 
profunzime, în Numele lui Isus. Amin. 

Faptele apostolilor 4:31; Iacov 5:16z

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 9:1‑31 & 2 Cronici 35‑36

2 Corinteni 6:11‑18 & Isaia 7

STUDIU SUPLIMENTAR



Indiferent câte limbi există în lume, nu sunt 
suficiente cuvinte în vocabularul uman cu care 

să te poţi exprima adecvat şi cu acurateţe înaintea lui 
Dumnezeu. Vocabularul nostru pământesc nu este 
destul de pur pentru a comunica cu Dumnezeul sfânt 
care este Tatăl nostru. Acesta este motivul pentru 
care Duhul Sfânt ne‑a dat o limbă pură şi sfântă cu 
care să comunicăm într‑un mod acceptabil înaintea lui 
Dumnezeu: rugăciunea în alte limbi.

Mulţi ştiu să se roage doar folosindu‑şi mintea 
pentru a înţelege ce spun; adică să se roage în limba 
maternă, sau într‑o altă limbă pe care o cunosc, însă 
acest lucru nu te va duce destul de departe. Indiferent 
cât de frumoase sunt cuvintele pe care le foloseşti într‑o 
limbă pământească şi cât de pline sunt de revelaţii, ele 
nu se pot compara cu limbajul pur al Duhului Sfânt.

Acesta este motivul pentru care Pavel, inspirat de 
Duhul Sfânt, a scris cuvintele pe care le‑am citit în ultima 
parte a versetului tematic. Observă faptul că rugăciunea 
cu duhul vine înaintea rugăciunii cu mintea. Din 

LIMBAJUL PUR AL DUHUL SFÂNT

Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, duhul meu 
se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce 
este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, 
dar mă voi ruga şi cu mintea; voi cânta cu 

duhul, dar voi cânta şi cu mintea
 (1 Corinteni 14:14‑15).
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nefericire, unii creştini se roagă mai întâi cu mintea, şi 
abia apoi cu duhul, dar nu aceasta este ordinea corectă.

Înainte să te rogi cu mintea, roagă‑te intens şi 
profund în duh. De fapt, rugăciunea ta cu mintea va fi 
mai eficientă dacă te rogi mai întâi în duh. Şi rugăciunea 
în duh nu înseamnă să închizi ochii şi să amuţeşti, 
presupunând că, oricum, Dumnezeu priveşte inima 
ta sinceră şi ştie ce doreşti; nu. Înseamnă să te rogi în 
alte limbi; în limbajul Duhului Sfânt – un limbaj divin 
codificat. Mintea ta nu poate înţelege ceea ce spui, însă 
în domeniul spiritual, tu rosteşti taine.

Diavolul şi cohortele întunericului sunt în confuzie 
atunci când ne rugăm în alte limbi, pentru că folosim o 
limbă pe are nu o înţeleg pentru a comunica direct cu 
Tatăl nostru ceresc. Ce privilegiu şi ce binecuvântare 
extraordinară este să putem accesa şi să putem rosti 
taine divine din tărâmul Duhului Sfânt! Binecuvântat să 
fie Dumnezeu!

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântarea şi pentru 
privilegiul de a putea vorbi în alte limbi. Viaţa mea este 
excelentă şi plină de glorie, datorită lucrării minunate a 
Duhului Sfânt în mine, în Numele lui Isus. Amin. 

Luca 18:1; Romani 8:26‑27; Iuda 1:20

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 9:32‑43 & Ezra 1‑3

2 Corinteni 7:1‑8 & Isaia 8

STUDIU SUPLIMENTAR
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Dacă umbli cu Dumnezeu, trebuie să înţelegi 
că există o diferenţă enormă între sinceritate 

şi neprihănire. Uneori credem că Dumnezeu ar trebui 
să privească sinceritatea noastră şi să o considere 
neprihănire, însă lucrurile nu stau aşa. Acest lucru nu 
este conform Scripturilor şi nici nu se potriveşte cu 
planurile Sale. Indiferent cât de sincer eşti, acest lucru 
nu ţi se va considera niciodată ca neprihănire.

Dumnezeu nu‑ţi ascultă rugăciunile pentru că eşti 
sincer, ci pentru că eşti neprihănit; datorită lui Isus; pentru 
că neprihănirea ta este neprihănirea lui Isus. Biblia spune: 
„Astfel, dar, după cum printr‑o singură greşeală a venit o 
osândă care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr‑o singură 
hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre 
de neprihănire care dă viaţa” (Romani 5:18). Neprihănirea 
este ceea ce te îndreptăţeşte să stai drept în prezenţa lui 
Dumnezeu. Sinceritatea ta niciodată nu te îndreptăţeşte să stai 
înaintea Tatălui.

Foarte mulţi creştini se roagă şi strigă la Dumnezeu, 
bazându‑se pe sinceritatea lor, pentru că nu sunt conştienţi 
de adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Nu folosi niciodată 
„sinceritatea” ta ca valută de schimb; lucrurile nu funcţionează 

SINCERITATEA NU ESTE 
ECHIVALENTĂ CU NEPRIHĂNIREA

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).
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aşa; ci credinţa ta – şi anume credinţa ta în neprihănirea Sa – 
este cea care produce rezultate.

Odată ce ai fost declarat neprihănit, ai dreptul de a fi 
ascultat în prezenţa lui Dumnezeu; ai pace cu Dumnezeu 
(Romani 5:1). Acest lucru nu s‑a întâmplat pe baza „sincerităţii” 
tale sau în urma efortului tău personal; ci s‑a întâmplat pentru 
că El ţi‑a dat neprihănirea Sa. Nu gândi niciodată că trebuie 
să‑L „impresionezi” pe Dumnezeu cu „faptele tale bune” 
pentru ca El să te accepte sau să facă ceva pentru tine; Isus L‑a 
impresionat deja pe Dumnezeu Tatăl în locul tău.

Aşadar, atunci când îţi pledezi cazul înaintea lui 
Dumnezeu, nu trebuie să te bazezi pe „performanţele” tale, 
sau pe neprihănirea ta proprie. Ci mergi înaintea Sa bazându‑te 
pe faptul că eşti îndreptăţit să stai drept înaintea Sa doar în Isus 
Cristos. Binecuvântările lui Dumnezeu din viaţa ta – bunăvoinţa 
Sa faţă de tine – se bazează pe neprihănirea lui Isus Cristos; de 
aceea poţi fi plin de îndrăzneală înaintea Lui când ceri ceva în 
Numele lui Isus. Aleluia!

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că duhul meu este 
luminat prin Cuvântul Tău. Sunt neprihănirea lui 
Dumnezeu în Cristos Isus, de aceea, domnesc în viaţă şi 
exercit stăpânire peste circumstanţe, în Numele lui Isus. 
Amin.

Romani 5:17; 2 Corinteni 5:21

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 10:1‑23 & Ezra 4‑6

2 Corinteni 7:9‑16 & Isaia 9

STUDIU SUPLIMENTAR



Uneori unii oameni se miră de noi când ne 
rugăm, întrebându‑se cum putem fi atât de 

îndrăzneţi şi de încrezători. Motivul pentru care ne rugăm 
cu astfel de autoritate şi de îndrăzneală în credinţă este 
acela că ne rugăm în Numele lui Isus. În Ioan 14:13 Isus a 
spus: „Şi orice veţi cere în Numele Meu voi face, pentru 
ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.”

Cheia este să ceri în Numele Lui; să trăieşti în 
autoritatea Numelui Său. Mulţi oameni care nu au înţeles 
acest adevăr se roagă „prin” Isus, în loc să se roage 
„în” Numele lui Isus. Există o mare diferenţă între cele 
două. Atunci când te rogi în Numele lui Isus, tu exerciţi 
puterea deplină cu care te‑a împuternicit în mod legal să 
acţionezi în locul Lui. Însă a te ruga prin El înseamnă a‑L 
face pe El doar un intermediar sau un mijlocitor, lucru 
de care nu mai este nevoie, pentru că Isus Şi‑a isprăvit 
lucrarea de mântuire şi acum tu eşti în El.

Atunci când înţelegi şi conştientizezi puterea şi 
importanţa Numelui lui Isus şi ceea ce reprezintă acesta, 
nu mai trebuie să te străduieşti să aduni fiecare strop 
de credinţă pentru a primi răspuns la rugăciune. Când te 

ÎNDRĂZNEALA NOASTRĂ 
ÎN RUGĂCIUNE

După planul veşnic pe care l‑a realizat în 
Cristos Isus, Domnul nostru. În El şi prin 

credinţa în El avem libertatea şi încrederea să 
ne apropiem de Dumnezeu

 (Efeseni 3:11‑12).
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rogi sau faci cereri în Numele Lui e ca şi cum Isus însuşi ar 
vorbi; Toate lucrurile răspund aşa cum ar răspunde dacă 
Isus însuşi ar vorbi. Îngerii, demonii şi toate elementele 
naturii îţi răspund ca şi cum ar auzi cuvintele lui Isus 
însuşi.

În Matei 17:5, Tatăl a vorbit din cer spunând: 
„... Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc 
plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” El a transmis întregii 
creaţii, naturii însufleţite şi neînsufleţite, porunca de a 
asculta de Isus, de a I se supune. Aşadar, atunci când Isus 
a spus să cerem orice în Numele Său şi acel lucru se va 
întâmpla, vorbea în acest context. El a vrut să spună că 
puterea Sa va susţine orice cereri, rugăciuni şi declaraţii 
vom face, pentru a le împlini. Acesta este motivul pentru 
care avem îndrăzneală şi încredere atunci când ne rugăm.

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că am îndrăzneala şi libertatea 
de a veni cu încredere la Tine prin credinţa mea în Isus. Şi 
în Numele Lui, îmi revendic moştenirea; lumea este a mea, 
pentru că sunt comoştenitor cu Isus; toată natura răspunde la 
cuvântul meu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin.

Ioan 16:23‑24; Filipeni 2:8‑11

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 10:24‑48 & Ezra 7‑8

2 Corinteni 8:1‑8 & Isaia 10

STUDIU SUPLIMENTAR



În Luca 11:11‑13, Domnul Isus a spus: „Cine este 
tatăl acela dintre voi, care, dacă‑i cere fiul său 

o pâine, să‑i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să‑i 
dea un şarpe în loc de peşte? Sau, dacă cere un ou, 
să‑i dea un scorpion? Deci, dacă voi, care sunteţi răi, 
ştiţi să le daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai 
mult Tatăl vostru cel din ceruri le va da Duhul Sfânt 
celor ce I‑L cer!” Aici, El îi învaţă pe oamenii din Vechiul 
Legământ, pe evrei, despre credinţa în Dumnezeu şi 
cum să „primească” lucruri de la Dumnezeu.

Însă astăzi, pentru noi, care suntem făpturi noi în 
Cristos, lucrurile stau foarte diferit. Noi nu încercăm să 
„obţinem” ceva de la Dumnezeu, pentru că avem deja 
toate lucrurile în Cristos. Biblia spune: „Dumnezeiasca 
Lui putere ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia...” 
(2 Petru 1:3). Timpul verbului ne arată că acest lucru s‑a 
împlinit deja: Dumnezeu ţi‑a dat TOT ce priveşte viaţa 
şi evlavia.

Mulţi oameni au înţeles greşit învăţăturile lui Isus 
cu privire la credinţă. Aceste învăţături nu se aplică de 
fapt noii creaţii, pentru că El le spunea aceste principii 
unor oameni care umblau prin simţuri, şi care nu 

TU AI TOATE LUCRURILE 
ÎN CRISTOS

Nimeni să nu se fălească, dar, cu oameni, căci 
toate lucrurile sunt ale voastre 

(1 Corinteni 3:21).
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înţelegeau credinţa ca stil de viaţă. Ei nu înţelegeau 
cum poţi să trăieşti dinăuntru în afară.

Tot ceea ce îţi doreşti în viaţă este deja în tine. 
Nu trebuie să încerci să „obţii” ceva de la Dumnezeu ca 
şi cum ar veni din afara ta; nu! Nu ai nevoie să încerci 
să obţii ceea ce ai deja. Ai nevoie însă să ştii cum să 
aduci în manifestare fizică ceea ce îţi aparţine deja în 
Cristos.

Nu există nici un lucru în Evanghelie care să nu 
îţi aparţină deja de drept în Cristos. Tu trebuie doar să 
rosteşti aceste lucruri, ca să intri în posesia lor şi „de 
facto.” Ceea ce spui ia fiinţă. Orice îţi doreşti sau orice 
lucru de care ai nevoie astăzi este deja al tău: cheamă‑l 
şi va apărea. Slavă lui Dumnezeu!

Sunt un moştenitor al lui Dumnezeu şi comoştenitor cu 
Isus; deţin lumea. Aurul, argintul şi turmele de pe o mie 
de dealuri sunt ale mele. Strâng aurul precum ţărâna, în 
Numele Domnului Isus. Domnul m‑a scos la loc larg; m‑a 
adus într‑un loc de provizii abundente şi bogăţii nespuse! 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Marcu 11:23‑24; Romani 8:17; Romani 8:31‑32

PROCLAMAŢIE

Faptele apostolilor 11:1‑18 & Ezra 9‑10

2 Corinteni 8:9‑17 & Isaia 11‑12

STUDIU SUPLIMENTAR



Eşti conştient de faptul că, în Cristos, Dumnezeu 
a făcut deja tot ceea ce dorea să facă pentru 

tine? Mai este nevoie doar să descoperi care sunt aceste 
lucruri şi să umbli în lumina lor. Poate îi spunem cuiva: 
„Dumnezeu te va vindeca astăzi,” sau „Domnul va face 
un lucru nou în viaţa ta”; aceste lucruri sunt pentru cei 
ce sunt copii spirituali în Cristos.

În esenţă, Dumnezeu nu te va „vindeca astăzi” 
şi nici nu va „face ceva pentru tine astăzi,” pentru că 
El a făcut deja totul pentru tine în Cristos Isus. El te‑a 
vindecat pe cruce. Poate spui: „Da, dar ieri am simţit o 
durere puternică în piept; m‑am rugat şi Dumnezeu m‑a 
vindecat”; El nu te‑a vindecat ieri. Tu doar ţi‑ai însuşit 
ieri ceea ce El a făcut deja în Cristos acum aproape două 
mii de ani. Tu ai accesat ceva ce El a făcut deja pentru 
tine.

Dumnezeu nu lucrează la cazul tău în cer; El stă pe 
tron şi aşteaptă ca duşmanii Săi să fie puşi sub picioarele 
Sale. Biblia spun că El a terminat tot ceea ce avea de făcut 
şi astăzi Se odihneşte. Ce a spus Isus la cruce, înainte de 

EL DEJA A FĂCUT TOTUL 
PENTRU TINE

Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în 
„odihna” despre care a vorbit El când a zis: 
„Am jurat în mânia Mea că nu vor intra în 

odihna Mea!” Măcar că lucrările Lui fuseseră 
isprăvite încă de la întemeierea lumii 

(Evrei 4:3).
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moartea Sa? „S‑a sfârşit” (Ioan 19:30). El a făcut tot ce 
era necesar ca să te scoată din orice situaţie potrivnică şi 
te‑a catapultat într‑o viaţă de slavă. El a făcut tot ce era 
nevoie pentru a pune capăt suferinţei întregii omeniri.

Indiferent de situaţia prin care treci chiar acum, 
Isus a rezolvat‑o pentru tine. Nu te mai ruga aşteptând ca 
Dumnezeu să „facă ceva” şi să aducă schimbarea de care 
ai nevoie; puterea de a schimba lucrurile este în tine. 
În Matei 17:20, Domnul Isus a spus: „... dacă aţi avea 
credinţă cât un grăunte de muştar, i‑aţi zice muntelui 
acestuia: «Mută‑te de aici acolo,» şi s‑ar muta; nimic 
nu v‑ar fi cu neputinţă.”

Astfel, având Cuvântul lui Dumnezeu pe buzele 
tale şi puterea Duhului Sfânt, nu există nici un lucru 
căruia să nu‑i poţi face faţă în această lume.

Cuvântul Tău, binecuvântatul meu Domn, este o candelă 
pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. Umblu 
conştientizând adevărul că toate lucrurile sunt ale mele 
şi că nimic nu este imposibil pentru mine. Cât de glorios 
este să ştiu că am un Tată iubitor, care mi‑a dat tot ce 
priveşte viaţa şi evlavia. Aleluia!

Psalmul 119:130; Psalmul 23:1‑3; 1 Petru 1:9‑11

PROCLAMAŢIE

Faptele apostolilor 11:19‑30 & Neemia 1‑3

2 Corinteni 8:18‑24 & Isaia 13

STUDIU SUPLIMENTAR



În calitate de copil al lui Dumnezeu, trebuie să‑ţi 
hrăneşti duhul cu Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că 

acesta este singurul mod în care poţi creşte spiritual. Trebuie 
să ai o dorinţă consecventă şi instinctivă pentru Cuvântul lui 
Dumnezeu. Petru ne îndeamnă: „... ca nişte prunci născuţi 
de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca 
prin el să creşteţi spre mântuire” (1 Petru 2:2). Viaţa din tine 
este viaţa Cuvântului lui Dumnezeu şi poate fi susţinută doar 
prin Cuvântul Lui.

Cuvântul are caracteristica şi abilitatea unică de a 
se răspândi cu putere şi de a prevala, indiferent de situaţie 
(Faptele apostolilor 19:20). Aşadar, atunci când te îmbibi în 
mod conştient de Cuvântul lui Dumnezeu pentru sănătate, 
pentru finanţe, pentru afaceri sau pentru orice altă zonă a 
vieţii tale, vei progresa în ciuda oricăror prognosticuri sau 
estimări. Dacă îţi doreşti succes şi creştere continuă în toate 
zonele vieţii tale, atunci trebuie să‑ţi zideşti duhul cu Cuvântul 
lui Dumnezeu.

Pasajul din Faptele apostolilor 20:32 spune despre 
Cuvântul lui Dumnezeu că este capabil să te zidească şi să te 

CREŞTERE ŞI DEZVOLTARE PRIN 
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Dar, câtă vreme moştenitorul este 
nevârstnic, eu spun că nu se deosebeşte 
cu nimic de un rob, măcar că este stăpân 
pe tot. Ci este sub epitropi şi îngrijitori, 
până la vremea rânduită de tatăl său                                                        

(Galateni 4:1‑2).
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pună în posesia moştenirii tale. Însă să ne aducem aminte ce 
spune versetul tematic: „Dar câtă vreme moştenitorul este 
nevârstnic, eu spun că nu se deosebeşte cu nimic de un rob, 
măcar că este stăpân pe tot. Ci este sub epitropi şi îngrijitori, 
până la vremea rânduită de tatăl său” (Galateni 4:1‑2). Un 
moştenitor este cineva care are o moştenire. Însă cât timp 
acel moştenitor este copil (greceşte: „nepios”), nu este diferit 
cu nimic de un slujitor.

Biblia spune că atât timp cât moştenitorul este „nepios” 
nu se poate bucura de moştenirea sa. Un „nepios” este 
cineva care nu poate vorbi corect sau nu poate comunica cu 
înţelepciune ca un adult. O persoană poate avea patruzeci de 
ani de când este creştin şi cu toate acestea să fie tot „nepios”; 
are o moştenire extraordinară; toate binecuvântările lui 
Dumnezeu îi aparţin, însă cu toate acestea suferă în viaţă. Îmi 
aduc aminte de întristarea exprimată de Duhul Sfânt în Osea 
4:6: „Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă...”

Viaţa pe care ne‑a dat‑o Dumnezeu în Cristos este o 
viaţă de mare slavă şi de excelenţă, în care prosperi în toate 
lucrurile prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru eficacitatea 
Cuvântului Tău în viaţa mea. Cuvântul Tău mă dezvoltă 
la statura de om matur în Cristos, abilitându‑mă să tratez 
orice probleme cu înţelepciune şi să progresez mereu din 
slavă în slavă, în Numele lui Isus. Amin.

Efeseni 4:11‑14; Coloseni 3:16; 2 Timotei 3:14‑17

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 12:1‑25 & Neemia 4‑6

2 Corinteni 9:1‑10 & Isaia 14

STUDIU SUPLIMENTAR



Biblia spune: „Dar Dumnezeu, care este bogat în 
îndurare, pentru dragostea cea mare cu care 

ne‑a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, 
ne‑a adus la viaţă împreună cu Cristos (prin har sunteţi 
mântuiţi). El ne‑a înviat împreună şi ne‑a pus să şedem 
împreună în locurile cereşti , în Cristos Isus” (Efeseni 
2:4‑6). Când Isus a murit, şi noi am murit împreună cu El. 
Când a fost îngropat, şi noi am fost îngropaţi împreună cu 
El. Când Dumnezeu L‑a înviat din morţi, şi noi am înviat 
împreună cu El! Noi eram în El în moartea, îngroparea şi 
învierea Lui.

Pasajul din Romani 4:24‑25 spune astf el: „Ci este 
scris şi pentru noi, cărora, de asemenea, ne va fi  socoti tă, 
nouă, celor ce credem în Cel ce L‑a înviat din morţi pe 
Isus Cristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina 
fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost 
socoti ţi neprihăniţi.” Noi nu am fost socoti ţi neprihăniţi 
pentru că El a murit; am fost socoti ţi neprihăniţi pentru 
că El a înviat din morţi! El a înviat din morţi un om nou; 
El a fost născut din nou.

EŞTI O PERSOANĂ NOUĂ

Şti m bine că omul nostru cel vechi a fost 
răsti gnit împreună cu El, pentru ca trupul 

păcatului să fi e dezbrăcat de puterea lui, în 
aşa fel ca să nu mai fi m robi ai păcatului; căci 
cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat 

(Romani 6:6‑7).
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Isus deschide calea noii creaţii. El a înviat la o viaţă 
nouă şi astf el Biblia spune: „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). Această 
nouă creaţie nu are trecut; nu există păcat în omul nou. 
Învierea Lui ţi‑a dat o viaţă complet nouă. Tu nu eşti  omul 
care păcătuia; acela este „omul vechi,” iar el este acum 
mort. Aleluia!

Tu eşti  o persoană nouă, care s‑a născut la înviere: 
„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). Binecuvântat să fi e Dumnezeu!

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa pe 
care am primit‑o prin învierea lui Isus. Atunci când Isus 
a înviat, am înviat şi eu împreună cu El. De aceea, umblu 
în înnoirea vieţii! Domnesc şi astăzi în viaţă ca un rege, în 
Numele lui Isus. Amin.

Romani 6:4‑5; 1 Corinteni 6:9‑11

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 13:1‑12 & Neemia 7‑8

2 Corinteni 9:11‑15 & Isaia 15‑16

STUDIU SUPLIMENTAR



Pasajul din 1 Ioan 3:1 spune astfel: „Vedeţi ce dragoste 
ne‑a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi 

suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L‑a cunoscut nici pe 
El.” Termenul tradus din originalul grecesc prin verbul „ne‑a arătat” 
mai înseamnă şi „a revărsat din belşug”; Tatăl Şi‑a revărsat din 
belşug dragostea peste tine! Este o dragoste fără limite. Meditează 
la acest lucru: noi, care nu ar fi trebuit să ajungem să Îl cunoaştem 
pe Dumnezeu, care nu ar fi trebuit să ajungem vreodată aproape 
de El suntem acum acceptaţi de El, ca rezultat al dragostei Sale 
extraordinare pe care a revărsat‑o asupra noastră. Acum suntem 
numiţi fii ai lui Dumnezeu! Ce realitate uimitoare!

Ce este dragostea? Este acea valoare iubitoare a unei 
persoane care îţi dă un sentiment al importanţei pe care o are pentru 
tine ca obiect al favorii tale. Astfel, faptul că Dumnezeu te iubeşte 
înseamnă că eşti special şi valoros pentru El. De aceea viaţa ta are 
semnificaţie: tu nu trăieşti în van. Dumnezeu nu te‑a creat să fii un 
eşec, ci să fii capul tuturor lucrurilor. Acum poţi umbla în libertatea 
şi în siguranţa deplină a dragostei Sale, ştiind că eşti dincolo de orice 
condamnare (Romani 8:1).

Faptul că înţelegi acest lucru îţi va schimba viaţa şi îţi va da o 
mentalitate extraordinară. Gândeşte‑te la un om ca David, care a 
avut o percepţie unică asupra dragostei lui Dumnezeu. Modul în 
care înţelegea El dragostea Tatălui l‑a făcut să gândească diferit. De 

ÎNŢELEGE DRAGOSTEA 
LUI DUMNEZEU

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
că L‑a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică                                                                       

(Ioan 3:16).
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exemplu, în Psalmul 23:1, el a spus: „Domnul este Păstorul meu: nu 
voi duce lipsă de nimic.” Acest verset este îndeajuns pentru a înţelege 
ce credea David despre Dumnezeu; acesta era motivul pentru care a 
avut atâta succes şi pentru care viaţa sa a fost plină de victorie! El ştia că 
este valoros pentru Dumnezeu, că era obiectul favorii Sale.

Pune mereu timp deoparte pentru a medita asupra 
dragostei lui Dumnezeu. Meditează la harul şi la bunătatea Lui 
şi la faptul că, dacă ai fi fost singurul om de pe pământ, Domnul 
Isus tot Şi‑ar fi dat viaţa pentru tine. Atât de valoros eşti tu pentru 
Dumnezeu. Îndrăzneşte să crezi acest lucru şi lasă‑l să pătrundă 
profund în conştiinţa ta; îţi va schimba viaţa pentru totdeauna şi vei 
primi o încredere nouă.

Dumnezeu te iubeşte exact aşa cum eşti. Nu trebuie să 
„munceşti” sau să‑L impresionezi ca să câştigi dragostea Sa, pentru 
că nu ai putea niciodată să o obţii prin faptele tale, ci o primeşti doar 
prin har. El a ales să te iubească. Tot ceea ce trebuie să faci este pur şi 
simplu să accepţi dragostea Sa aşa cum ai primit‑o şi să fii tot timpul 
conştient de faptul că te iubeşte atât de mult. Chiar acum, ridică‑ţi 
mâinile spre El şi spune: „Îţi mulţumesc, Doamne, că mă iubeşti cu o 
dragoste eternă.” Amin.

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta şi pentru 
harul Tău de peste viaţa mea. Îţi mulţumesc că m‑ai făcut 
subiectul harului Tău, al gloriei şi al neprihănirii Tale. Viaţa 
mea este o expresie a laudei Tale, acum şi întotdeauna, în 
Numele lui Isus. Amin. 

1 Ioan 4:16; Ieremia 31:3

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 13:13‑52 & Neemia 9‑10

2 Corinteni 10:1‑7 & Isaia 17

STUDIU SUPLIMENTAR
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Dacă Domnul ar fi spus doar „Să lumineze şi 
lumina voastră înaintea oamenilor...,” acest 

lucru ar fi fost foarte frumos, însă El a subliniat importanţa 
acestui lucru folosind sintagma: „tot aşa.” El vrea ca tu să 
străluceşti cu intensitate extraordinară. El vrea ca oamenii 
să vadă faptele tale bune şi să Îi dea slavă Tatălui tău 
ceresc. Observă şi faptul că El nu a spus: „Eu voi face ca 
lumina ta să strălucească,” nu; tu eşti cel care trebuie să 
faci acest lucru să se întâmple!

 Chiar şi profetul Isaia nu a dat de înţeles că 
Dumnezeu este Cel ce ar trebui să facă lumina ta să 
strălucească; el a spus: „Ridică‑te! Străluceşte! Căci 
lumina ta a venit şi slava Domnului a răsărit peste tine” 
(Isaia 60:1, versiunea NTR). Tu eşti cel ce trebuie să se 
ridice şi să strălucească! Ceva asemănător ni se spune 
şi în Romani 12:10‑11: „... În sârguinţă fiţi fără preget. 
Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi‑I Domnului.” Ce sfat 
minunat!

Din nou, observăm că este responsabilitatea ta să îţi 
stârneşti zelul. Dumnezeu îţi spune ceea ce poţi face. Dacă 
nu ai putea fi aprins ca să străluceşti puternic prin Duhul 

„AŞA” SĂ LUMINEZE 
LUMINA VOASTRĂ

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră 
înaintea oamenilor, ca ei să vadă 

faptele voastre bune şi să slăvească 
pe Tatăl vostru care este în ceruri                                                                               

(Matei 5:16).
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Sfânt, El nu ţi‑ar cere să o faci. El îţi spune să faci acest 
lucru pentru că ţi‑a dat puterea şi abilitatea de a o face.

Isus a spus în Matei 5:14: „Voi sunteţi lumina lumii...” 
Reacţia ta la această informaţie ar trebui să fie următoarea: 
„Da, Doamne, sunt o lumină într‑o lume întunecată şi 
lumina mea străluceşte peste tot!” Acţionează pe baza 
Cuvântului Său! Acţionează pe baza ideii pe care Dumnezeu 
a pus‑o în inima ta şi realizează viziunea şi planul lui 
Dumnezeu! Implică‑te! Realizează ceva care să aibă impact 
şi să îmbunătăţească viaţa celor din jurul tău.

De exemplu, dacă eşti student, lasă lumina Evangheliei 
slavei lui Dumnezeu să strălucească în lumea academică! 
Dacă eşti om de afaceri, poliţist, soldat, politician, creator 
de modă, avocat sau atlet, transformă lumea ta! Schimbă 
mediul în care eşti! Prin lumina ta şi alţii vor vedea; viaţa lor 
va fi îmbunătăţită; vor fi smulşi din întuneric, din confuzie, 
din sărăcie, din boală şi din moarte. Marchează o diferenţă 
în lumea din care faci parte! Schimbă lumea cu Evanghelia.

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul special de a fi 
o binecuvântare pentru lumea mea, o lumină într‑o lume 
întunecată, aducând binecuvântări, luminând şi oferind 
sens în viaţa multora prin Evanghelie. Lumina mea 
luminează puternic, revelând gloria Ta în şi prin mine, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Efeseni 5:8; 1 Petru 2:9; Filipeni 2:14‑15

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 14:1‑28 & Neemia 11‑13

2 Corinteni 10:8‑18 & Isaia 18

STUDIU SUPLIMENTAR



Dumnezeu a ales Israelul ca naţiune şi i‑a binecuvântat. 
Cu toate acestea, în fiecare an preotul trebuia să facă 

ispăşire pentru păcatele lor; era necesar ca un animal să fie ucis în 
locul oamenilor. Preotul îşi punea mâinile pe animal şi mărturisea 
păcatele naţiunii asupra lui; acesta era un ceremonial anual. 
Gândeşte‑te la acest lucru!

Însă în Noul Testament, Biblia ne spune că Isus Cristos a fost 
Mielul lui Dumnezeu şi El nu a luat asupra Sa doar păcatele Israelului, 
ci păcatele întregii lumi. Pasajul din Ioan 1:29 spune: „... Iată Mielul 
lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.” El era jertfa perfectă a lui 
Dumnezeu care a rezolvat problema păcatului pentru totdeauna. 
Astăzi nimeni nu mai este nevoit să ucidă un animal ca ispăşire 
pentru păcate.

Pasajul din Evrei 7:26‑27 spune astfel, cu referire la Isus: „Şi 
tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără 
pată, despărţit de păcătoşi şi înălţat mai presus de ceruri, care n‑are 
nevoie, ca ceilalţi mari preoţi, să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru 
păcatele sale, şi apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta 
l‑a făcut o dată pentru totdeauna, când S‑a adus jertfă pe Sine 
Însuşi.” De asemenea, în Evrei 9:26 citim: „Fiindcă atunci ar fi trebuit 
să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii; pe când 
acum, la sfârşitul veacurilor, S‑a arătat o singură dată, ca să şteargă 
păcatul prin jertfa Sa.”

SFÂRŞITUL TUTUROR 
PENITENŢELOR

Toate neamurile pământului vor fi 
binecuvântate în sămânţa ta, pentru 

că ai ascultat de porunca Mea!                                
(Geneza 22:18).
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În anumite părţi ale lumii, există oameni religioşi care se 
autoflagelează pentru păcatele lor; se biciuiesc şi îşi taie pielea ca 
ispăşire pentru păcatele lor. În anumite cazuri, oamenii sunt întinşi 
pe platforme pline de cuie, iar cuiele le intră în carne făcând să le 
ţâşnească sângele. Ei cred că aceste acţiuni şi altele de acest gen vor 
face ispăşire pentru păcatele lor. Cât de trist!

O, dacă lumea L‑ar cunoaşte pe Isus şi ar şti tot ce a făcut El 
pentru omenire! Isus a pus capăt oricăror penitenţe de acest gen. 
Biblia spune că nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat (Evrei 
10:26). Nu este nevoie să te torturezi singur sau să îţi faci rău din 
cauza păcatelor tale; Isus a suportat deja toată pedeapsa păcatului 
tuturor oamenilor. Acesta este mesajul Evangheliei! Cristos a plătit 
totul!

Dumnezeu nu îţi numără păcatele şi nici nu ţi le ţine în 
socoteală, datorită lui Isus. Pasajul din 2 Corinteni 5:19 spune: 
„Că adică, Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, 
neţinându‑le în socoteală păcatele lor, şi ne‑a încredinţat nouă 
propovăduirea acestei împăcări.” Isus a purtat deja pedeapsa şi 
consecinţele tuturor păcatelor tale. De aceea, slujeşte‑L cu viaţa ta.

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Mielul lui Dumnezeu care 
a fost jertfit pentru păcatele întregii lumi. Îţi mulţumesc 
că pe baza învierii glorioase a lui Isus, am primit viaţa 
veşnică. Trăiesc în neprihănire, în victorie, în sănătate şi 
în binecuvântările lui Cristos. Amin. 

Isaia 53:5‑6; Evrei 9:26‑28

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 15:1‑21 & Estera 1‑4

2 Corinteni 11:1‑9 & Isaia 19

STUDIU SUPLIMENTAR



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



DESPRE  AUTOR
Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele corporaţiei 

Believers LoveWorld Inc., o misiune dinamică, multilaterală, 
cu extindere global, este autorul revistei Rapsodia 
Realităţilor, devoţionalul numărul 1 pe plan mondial şi 
al multor alte cărţi (peste 30). Este un dedicat slujitor al 
Cuvântului lui Dumnezeu al cărui mesaj a adus realitatea 
vieţii divine în inima multora.

Milioane de oameni au fost binecuvântaţi prin 
emisiunea sa televizată „Atmosphere for Miracles” 
(Atmosfera pentru miracole, n.tr.), care aduce prezenţa lui 
Dumnezeu chiar în casele oamenilor. Viziunea misiunii sale se 
extinde în lume prin programe creştine de calitate transmise 
cu ajutorul reţelelor de televiziune prin satelit LoveWorld.

La renumita Şcoală de Vindecare, manifestând 
lucrarea de vindecare a lui Isus Cristos prin darurile Duhului 
Sfânt, a ajutat mulţi oameni să primească vindecare.

 De peste 30 de ani, Pastorul Chris îşi îndeplineşte cu 
deosebită pasiune însărcinarea divină de a atinge oamenii 
de pretutindeni cu prezenţa lui Dumnezeu prin misiuni, 
cruciade şi alte platforme care au ajutat milioane de semeni 
să experimenteze viaţa victorioasă, plină de semnifi caţie şi 
de scop din Cuvântul lui Dumnezeu.



N
O

T
E

NOTE

N
O

T
E



N
O

T
E

NOTE



Note

N
O

T
E

N
O

T
E



Note

N
O

T
E



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   

Cărți disponibile de la editura


