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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 912 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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În Vechiul Testament, Balac, împăratul Moabului era 
supărat pe Israel şi a angajat un profet numit Balaam, 

să blesteme Israelul. Însă, spre supărarea lui Balac, ori de 
câte ori Balaam voia să blesteme Israelul, doar binecuvântări 
ieşeau din gura lui. Apoi el i‑a spus lui Balac: „Iată că am 
primit poruncă să binecuvântez. Da, El a binecuvântat şi eu 
nu pot întoarce” (Numeri 23:20).

Până la urmă Balaam a renunţat să mai blesteme 
Israelul, după trei încercări eşuate. Conform Scripturii, el a 
văzut că lui Dumnezeu Îi place ca Israelul să fie binecuvântat, 
aşa că a renunţat să mai arunce descântece împotriva 
Israelului (Numeri 24:1, versiunea NTR). Cu alte cuvinte, a 
realizat că era inutil să blesteme sau să uneltească tot felul de 
strategii împotriva celor pe care Dumnezeu i‑a binecuvântat. 
Concluzia lui cu privire la această situaţie este ceea ce am 
citit în versetul tematic. Să vedem cum redă acest verset 
versiunea Good News Bible: „Nu există nici un descântec, nici 
o vrajă care s‑ar putea folosi împotriva naţiunii Israel...”

Astfel de lucruri încă se întâmplă şi astăzi: oamenii 
se duc la preoţi vodoo, la vrăjitori şi la ghicitori pentru a 
blestema vreun coleg sau o persoană pe care ei o percep 

DESCÂNTECUL NU POATE 
FACE NIMIC ÎMPOTRIVA TA

Descântecul nu poate face nimic împotriva 
lui Iacov, nici vrăjitoria împotriva lui Israel; 

acum se poate spune despre Iacov şi 
Israel: Ce lucruri mari a făcut Dumnezeu!                                     

(Numeri 23:23).

1 MARŢI



PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Binecuvântatule Tată, în Cristos Tu m‑ai binecuvântat cu tot felul 
de binecuvântări duhovniceşti în locurile cereşti; sunt conştient de 
acest adevăr şi de autoritatea pe care o am peste toate domniile, 
puterile şi căpeteniile întunericului din această lume! Umblu doar în 
binecuvântări. Sunt în siguranţă în Cristos, sunt fortificat şi protejat 
împotriva tuturor uneltirilor vrăjmaşului, în Numele lui Isus. Amin. 

ca duşman. Uneori, oameni care nu au avut vreun istoric de 
boală, se trezesc deodată cu o boală în fază terminală sau cu 
probleme mentale, ca rezultat al blestemului aruncat asupra 
lor. De cele mai multe ori, cei care au fost blestemaţi, nici nu 
ştiu că un blestem a fost aruncat împotriva lor; probleme lor 
înving orice efort medical sau omenesc.

Dar mulţumiri să Îi fie aduse lui Dumnezeu! Odată 
ce eşti născut din nou, nimeni nu te mai poate blestema, 
deoarece eşti binecuvântatul Domnului. Noua creaţie este 
binecuvântată de Dumnezeu. Noi suntem cei aleşi de El: „Voi 
însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un 
neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l‑a câştigat...” 
(1 Petru 2:9).

Niciodată să nu îţi fie frică de vreun vrăjitor, de vreun 
magician, sau de vreun preot vodoo; acţiunile lor împotriva 
ta sunt zadarnice, indiferent cât de mult ar încerca. Nu poţi 
fi vrăjit. Nu poţi fi fermecat. Nu poţi fi blestemat. Tu umbli 
doar în binecuvântare, şi doar Cuvântul binecuvântat al lui 
Dumnezeu se împlineşte în viaţa ta. Aleluia!

Numeri 23:7‑9; Efeseni 1:3‑4; Efeseni 2:10

RUGĂCIUNE

Luca 24:13‑35 & 2 Samuel 9‑11

1 Corinteni 2:1‑11 & Psalmii 143‑144

STUDIU SUPLIMENTAR



În Marcu 11:23, Domnul Isus ne‑a dat reţeta pentru 
o schimbare în orice situaţie. El a spus: „vei avea 

ceea ce spui.” Cu alte cuvinte, pentru a schimba o situaţie 
fără speranţă, ceea ce trebuie să faci este să îi vorbeşti 
muntelui din acea situaţie. Din păcate, vedem că oamenii 
vorbesc despre munte, în loc să îi vorbească muntelui, iar 
aceasta nu va produce nicio schimbare.

Atâta timp cât tu discuţi despre probleme, ai părtăşie 
cu ele, le întreţii. Ar trebui mai degrabă să ai părtăşie cu 
Cuvântul lui Dumnezeu. Meditează la Cuvântul Domnului, 
nu la problemele prin care vezi că treci, deoarece aşa 
numitele probleme uneori nici nu sunt reale şi în nici un 
caz realitatea lor nu este permanentă; numai Cuvântul lui 
Dumnezeu este adevărul care rămâne veşnic neschimbat. 
Ceea ce trebuie să faci este să meditezi asupra a ceea ce 
spune Cuvântul Domnului despre situaţia ta.

Poate că este o umflătură în trupul tău şi te‑ai plâns 
despre aceasta peste tot; este timpul să schimbi lucrurile! 
Declară Cuvântul lui Dumnezeu. Spune: „Umflătură, mori 
şi dispari din trupul meu, în Numele lui Isus, pentru că 
trupul meu este templul Duhului Sfânt.”

MEDITEAZĂ ASUPRA CUVÂNTULUI LUI 
DUMNEZEU... NU ASUPRA PROVOCĂRILOR 

Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile 
care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci 
lucrurile care se văd sunt trecătoare, 

pe când cele ce nu se văd sunt veşnice                                                                                                
(2 Corinteni 4:18).

MIERCURI 2



PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Poate că este situaţia ta financiară care are nevoie 
de o schimbare; treci pe terapia de Cuvânt divin. Începe să 
te focalizezi asupra părţilor din Scriptură unde se vorbeşte 
despre bunăstare financiară, precum 3 Ioan 1:2, Psalmul 
23:1, 2 Corinteni 9:8, 2 Corinteni 8:9, 1 Corinteni 3:21, 
Faptele apostolilor 20:32 etc. Meditează asupra lor până 
când tot ceea ce gândeşti, vezi şi vorbeşti este despre 
bunăstare. Dumnezeu ţi‑a dat o gură, nu doar pentru a 
mânca, ci în primul rând pentru a transpune meditaţia în 
cuvinte, efectuând astfel schimbările care se impun, după 
standardul Cuvântului Său. 

În Iosua 1:8, Domnul i‑a dat lui Iosua o instrucţiune 
simplă pentru succes: meditează asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu. În loc să pierzi timp preţios plângându‑te de 
o anumită situaţie, concentrează‑te asupra puterii lui 
Dumnezeu şi asupra eficacităţii Cuvântului Lui de a te 
propulsa deasupra şi de a produce o schimbare în acea 
situaţie.

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru harul Tău supraabundent 
din viaţa mea şi pentru Gloria Ta ce o port. Îţi mulţumesc 
pentru harul lui Isus Cristos care m‑a îmbogăţit în toate 
privinţele. Tu mi‑ai dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia, iar 
pentru aceasta laud Numele Tău sfânt. Amin. 

Psalmul 1:1‑3; Faptele apostolilor 20:32; 
2 Corinteni 4:17‑18

RUGĂCIUNE

Luca 24:36‑53 & 2 Samuel 12‑14

1 Corinteni 2:12‑16 & Psalmii 145‑146



De multe ori, creştinul foloseşte anumite 
cuvinte, fără să ştie exact ce înseamnă. 

De exemplu, pentru unii oameni, „Dumnezeu să te 
binecuvânteze” este o urare frumoasă de la biserică; 
atâta cred ei că este, dar este ceva cu mult mai 
puternic dacă înţelegi ce înseamnă. A fi binecuvântat 
înseamnă a avea capacitatea de a prospera; faptul 
că eşti binecuvântat înseamnă că eşti abilitat pentru 
bunăstare, pentru excelenţă, pentru victorie, pentru 
rodire şi pentru productivitate în orice domeniu al 
vieţii.

Acum, din moment ce eşti binecuvântat, este 
imposibil să fii înfrânt sau dezavantajat; tu eşti protejat 
şi susţinut de Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că nu 
te vei confrunta cu provocări, dar indiferent de tipul 
provocării sau de opoziţie, vei câştiga întotdeauna; 
unde alţii eşuează, tu învingi. Aceasta este viaţa ta 
în calitate de creştin. Ai fost împuternicit să prosperi 

CAPACITATEA DE A PROSPERA

Binecuvântat să fie omul care se încrede în 
Domnul şi a cărui nădejde este Domnul! Căci 

el este ca un pom sădit lângă ape care‑şi 
întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de 
căldură când vine, şi frunzişul lui rămâne 

verde; în anul secetei nu se teme şi nu 
încetează să aducă rod (Ieremia 17:7‑8).

JOI 3



PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

în toate lucrurile şi să tratezi cu înţelepciune toate 
aspectele vieţii. Aceasta a început atunci când ai primit 
Duhul Sfânt.

Chiar dacă eşti în deşert sau într‑un teren arid, tot 
vei prospera; deşertul se va transforma într‑un câmp 
roditor (Isaia 29:17, versiunea Fidela), deoarece tu eşti 
binecuvântatul Domnului. Trăieşte fiecare zi cu această 
conştientizare.

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai adus într‑un loc de 
bunăstare, de victorie neîntreruptă, de sănătate şi de 
glorie în Cristos! Privesc toate lucrurile dintr‑o poziţie de 
credinţă şi de avantaj, pentru că sunt în Cristos. În El am 
viaţa, mişcarea şi fiinţa. Aleluia! 

Geneza 12:2‑3; Galateni 3:8‑9

RUGĂCIUNE

Ioan 1:1‑18 & 2 Samuel 15‑17

1 Corinteni 3:1‑9 & Psalmii 147‑148

STUDIU SUPLIMENTAR



În versetul tematic, cuvintele greceşti din original 
traduse cu sensul de „mai mic” şi „mai mare” ne ajută 

să înţelegem despre ce este vorba aici: despre ranguri şi despre 
autoritate. Se referă la faptul că cei mai puţin puternici sunt 
binecuvântaţi de cei mai puternici ca ei; la faptul că cineva de 
rang mai înalt binecuvântează pe cineva de rang mai mic. De 
exemplu, părinţii îşi pot binecuvânta copii. Un pastor îţi poate 
binecuvânta congregaţia. În Vechiul Testament, preoţii au fost 
puşi să binecuvânteze congregaţia lui Israel. În Noul Testament, 
citim acelaşi lucru.

Apostolul Pavel, de exemplu, a binecuvântat bisericile. În 
încheierea scrisorii către creştinii din Roma, el a zis: „Dumnezeul 
păcii îl va zdrobi în curând pe Satan sub picioarele voastre. 
Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi! Amin” 
(Romani 16:20). În acelaşi fel, în doua scrisoare către biserica 
din Corint, el i‑a binecuvântat zicând: „Harul Domnului Isus 
Cristos şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului 
Duh să fie cu voi cu toţi! Amin” (2 Corinteni 13:14).

Binecuvântările sunt transmise cel mai mult prin 
cuvinte. Nu poţi binecuvânta pe cineva care nu este deja 
„binecuvântat”; aceasta este o taină, dar şi o realitate spirituală. 
Poţi binecuvânta doar pe cineva care este deja binecuvântat. 

PRONUNŢĂ BINECUVÂNTĂRI

Dar fără îndoială că cel mai mic 
este binecuvântat de cel mai mare                               

(Evrei 7:7).

VINERI4



PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR‑UN AN

Citim în Vechiul Testament cum Dumnezeu i‑a instruit pe 
preoţi să binecuvânteze pe copii lui Israel. El a spus: „... Aşa să 
îi binecuvântaţi pe copii lui Israel, şi să le ziceţi: «Domnul să te 
binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze 
Faţa Lui peste tine, şi să se îndure de tine! Domnul să‑şi înalţe 
Faţa peste tine, şi să‑ţi dea pacea!»“ (Numeri 6:23‑26).

Ei erau deja oameni binecuvântaţi, totuşi de fiecare 
dată când se strângeau, preoţii rosteau binecuvântări peste 
ei pentru a activa deja binecuvântările care erau în ei. Aşa 
că, în calitate de copil al lui Dumnezeu, învaţă să pronunţi 
binecuvântări. Eşti binecuvântat pentru a fi o binecuvântare. 
Prin urmare, trezeşte‑te dimineaţa, rostind binecuvântări. 
Biblia spune: „Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară 
pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi 
fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea” (1 Petru 3:9). 
Pronunţă binecuvântări peste familia ta, peste slujba ta, peste 
copiii tăi, peste lucrarea ta, peste afacerea ta, peste studiile 
tale, etc., în fiecare zi.

Sunt binecuvântat cu plinătatea binecuvântărilor 
Evangheliei lui Cristos. Sunt binecuvântat în cetate şi la 
câmp, la plecare şi la venire. Pe cărarea mea este viaţă, 
pace, glorie, abundenţă şi bucurie eternă, acum şi în veci, 
în Numele lui Isus. Amin. 

RUGĂCIUNE

1 Tesaloniceni 3:12‑13; Evrei 13:20‑21

Ioan 1:19‑51 & 2 Samuel 18‑19

1 Corinteni 3:10‑23 & Psalmii 149‑150

STUDIU SUPLIMENTAR



În studiul anterior, am revăzut importanţa 
pronunţării binecuvântărilor; trebuie să rostim 

binecuvântări mereu. Totuşi, binecuvântările sunt 
pronunţate sau rostite prin credinţă; altfel sunt cuvinte 
goale. Credinţa conectată cu Cuvântul lui Dumnezeu 
face să prevaleze cuvintele de binecuvântare pe care 
le rostim.

În versetul tematic, citim: „Prin credinţă, le‑a dat 
Isaac lui Iacov şi lui Esau o binecuvântare, care avea în 
vedere lucrurile viitoare” (Evrei 11:20). De asemenea, 
Evrei 11:21 spune: „Prin credinţă, Iacov, când a murit, 
i‑a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif, şi «s‑a 
închinat, rezemat pe vârful toiagului său.»” Acest 
fapt este cu adevărat uimitor! Iacov la acea vreme, 
abia mai putea vedea; ochii lui erau slăbiţi, dar el i‑a 
binecuvântat pe nepoţii lui în concordanţă cu revelaţia 
Duhului Sfânt.

Iosif a crezut că Iacov face o greşeală atunci 
când şi‑a pus mâna stângă pe fiul lui mai mare şi mâna 
dreaptă pe cel mai mic, şi a încercat să îl corecteze pe 
tatăl lui (Geneza 48:18‑19), dar nu; nu era o greşeală. 
Iacov i‑a binecuvântat pe fiii lui Iosif prin credinţă. El 

ROSTIREA BINECUVÂNTĂRILOR 
SE FACE PRIN CREDINŢĂ

Prin credinţă, Isaac i‑a binecuvântat pe 
Iacov şi pe Esau cu privire la cele viitoare                             

(Evrei 11:20, versiunea GBV).

SÂMBĂTĂ5



PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

a văzut în viitor şi, prin cuvintele de binecuvântare, 
el a chemat peste ei acel viitor pe care Dumnezeu li‑l 
pregătise.

De aceea, dacă oamenii nu sunt binecuvântaţi, 
chiar dacă Dumnezeu are un plan bun pentru ei, nu 
îl vor împlini niciodată, deoarece ei nu au pe nimeni 
să rostească binecuvântări în viaţa lor. Da, aceste 
binecuvântări sunt deja în domeniul spiritual, dar ele 
pot fi activate doar prin cuvinte rostite; prin afirmarea 
credinţei.

Acesta este unul dintre motivele pentru care 
este important să fii în biserica adecvată şi să ai un om 
al lui Dumnezeu care să rostească binecuvântările lui 
Dumnezeu peste viaţa ta. Acele vorbe te vor propulsa 
pe cărarea destinului divin, pentru a umbla în el şi a 
împlini voia Lui desăvârşită pentru viaţa ta.

Activez viaţa supranaturală de bunăstare, de sănătate, de 
victorie, de putere şi de promovare, pe măsură ce rostesc 
prin credinţă cuvinte de binecuvântare peste viaţa mea şi 
a celor dragi. Trăiesc şi astăzi în victorie, în credinţă şi în 
gloria lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin. 

Geneza 48:14‑16; Romani 10:8; 2 Corinteni 4:13

RUGĂCIUNE

Ioan 2:1‑25 & 2 Samuel 20‑21

1 Corinteni 4:1‑10 & Proverbe 1

STUDIU SUPLIMENTAR



Sunt unii care consideră că este în regulă să 
încerci să intri în contact cu cei morţi pentru 

a afla informaţii despre viitor. Este greşit. În Vechiul 
Testament, Dumnezeu în mod special i‑a avertizat pe 
copii lui Israel să nu facă aceasta. Saul, regele Israelului, 
a făcut aceasta şi a avut probleme după aceea.

Cei morţi nu ştiu viitorul; aşa că este absurd să 
încerci să te consulţi cu ei legat de viitor. Doar Duhul 
Sfânt cunoaşte viitorul şi prin descoperirile pe care El ni 
le dă, suntem capabili să aflăm lucruri despre viitor pe 
măsură ce El ni le descoperă.

Isus a zis: „Când va veni Mângâietorul, Duhul 
adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci 
El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi 
vă va descoperi lucrurile viitoare” (Ioan 16:13). Crede‑L 
pe Duhul Sfânt în loc să speri că, într‑un fel, duhul unei 
persoane moarte îţi va revela ceva secrete sau îţi va da 
nişte informaţii ezoterice legate de viitorul tău.

Bineînţeles că sunt manifestări ale Duhului Sfânt în 
care El ne slujeşte în multe feluri.

DOAR CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU CONTEAZĂ

Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger 
din cer ar veni să vă propovăduiască o 
Evanghelie deosebită de aceea pe care 
v‑am propovăduit‑o noi, să fie anatema                                                 

(Galateni 1:8).

DUMINICĂ 6
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El poate folosi faţa unui pastor, a unui frate sau 
a unei surori pentru a‑ţi aduce un mesaj sau un cuvânt 
printr‑o vedenie; El face astfel de lucruri. El ar putea să 
îţi vorbească prin vocea şi faţa cuiva care tocmai a trecut 
în glorie. El poate face aceasta, deoarece El reprezintă 
eternitatea; El nu este restricţionat de nimic.

Totuşi, tot ceea ce auzi trebuie să fie în concordanţă 
cu adevărul descoperit – Cuvântul lui Dumnezeu. 
Indiferent ce auzi şi de la cine auzi, dacă nu se potriveşte 
cu Cuvântul lui Dumnezeu, refuză mesajul. Conformitatea 
mesajului cu Scriptura este ceea ce contează.

Faptul că un înger ţi‑a adus mesajul nu îl face 
autentic. Ceea ce face un mesaj autentic şi îi dă putere 
este concordanţa cu Cuvântul revelat al lui Dumnezeu. 
Din acelaşi motiv trebuie să judecăm toate profeţiile (1 
Corinteni 14:29) şi să testăm toate duhurile pentru a 
vedea dacă sunt de la Dumnezeu (1 Ioan 4:1).

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru îndrumarea 
sigură pe care o primesc prin Cuvântul Tău nepieritor şi 
pentru lumina pe care o aduce în duhul meu. Cuvântul 
Tău este viaţa mea. Prin credinţa mea în Cuvântul Tău, 
domnesc peste circumstanţe şi aduc glorie Majestăţii Tale, 
în Numele lui Isus. Amin. 

2 Petru 1:18‑19; 1 Ioan 4:1‑3; Luca 21:33

RUGĂCIUNE

Ioan 3:1‑21 & 2 Samuel 22

1 Corinteni 4:11‑21 & Proverbe 2

STUDIU SUPLIMENTAR



Cuvintele sunt foarte importante în Împărăţia lui 
Dumnezeu şi niciodată nu ar trebui să fie folosite în 

mod uşuratic. Adevărata ta personalitate este descoperită în 
cuvinte. Chiar şi atunci când te gândeşti că glumeşti, ceea ce 
spui îţi poate clădi sau demola destinul. Nu risca niciodată să 
glumeşti împotriva Cuvântului lui Dumnezeu.

De exemplu, să ne uităm la Esau; prin ceea ce unii 
consideră „simple cuvinte,” el şi‑a pierdut dreptul de întâi 
născut în favoarea fratelui său Iacov. Citiţi povestea: îi era 
foame şi voia mâncare. Iacov, fratele mai tânăr, făcea o oală de 
ciorbă aşa că Esau i‑a cerut lui Iacov să‑i dea şi lui.

Citeşte dialogul următor: „Dă‑mi te rog să mănânc din 
ciorba aceasta roşiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală,” a spus 
Esau. „Să facem un schimb: ciorba mea pentru dreptul tău de 
întâi născut,” a răspuns Iacov. „... «Iată‑mă, sunt pe moarte; la 
ce‑mi slujeşte dreptul acesta de întâi născut?»... Şi astfel şi‑a 
vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov i‑a dat 
lui Esau pâine şi ciorbă de linte. El a mâncat şi a băut; apoi s‑a 
sculat şi a plecat. Astfel şi‑a nesocotit Esau dreptul de întâi 
născut” (Geneza 25:32‑34). Cu adevărat jalnic!

În consecinţă, atunci când Isaac trebuia să îl 
binecuvânteze pe fiul mai mare, el i‑a dat binecuvântarea lui 

RĂSPLĂTIEREA CUVINTELOR

Căci din cuvintele tale vei fi scos fără 
vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit                                  

(Matei 12:37).

LUNI7
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Iacov în loc să i‑o dea lui Esau, din „greşeală.” Dar aşa a fost să 
fie, deoarece Esau prin propriile cuvinte, i‑a cedat dreptul de 
întâi născut lui Iacov.

Chiar dacă în mod evident Esau n‑a prea dat atenţie la 
ce a spus, era prea târziu. Citim mai încolo că el a căutat aceeaşi 
binecuvântare cu lacrimi, dar nu a putut să o primească: „Ştiţi 
că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea n‑a 
fost primit; pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n‑a putut 
să o schimbe” (Evrei 12:17).

Cuvintele tale te reprezintă; ele înseamnă totul. 
Nu vorbi cu uşurinţă pentru ca apoi să revii şi să zici: „Nu 
aceasta am vrut să spun!” Rosteşte adevărul. Biblia spune 
că cei neprihăniţi se documentează înainte să răspundă; ei 
meditează pentru a vorbi (Proverbe 15:28). Nu fi ca Esau care 
nu a dat atenţie lucrurilor sfinte şi şi‑a nesocotit dreptul de 
întâi născut prin cuvinte.

Pune preţ pe cuvinte. Fii un maestru al cuvintelor la 
fel cum a fost Isus un maestru al cuvintelor, pentru că prin 
cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi prin cuvintele tale vei fi 
osândit.

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi dai discernământ 
spiritual, cunoaştere şi înţelepciune; acţionez şi vorbesc 
în mod înţelept mereu. Spun adevărul, iar Cuvântul Tău 
este adevărul. Cuvântul Tău este în inima mea şi în gura 
mea şi astăzi, producând neprihănire în şi prin mine, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Proverbe 15:4; Matei 12:36‑37; Marcu 11:23

RUGĂCIUNE

Ioan 3:22‑36 & 2 Samuel 23‑24

1 Corinteni 5:1‑13 & Proverbe 3

STUDIU SUPLIMENTAR



N
O

T
E SĂ MĂ BOTEZ?

Sigur că DA!
Din moment ce eşti  creşti n, botezul în apă este unul dintre 
sacramentele obligatorii pe care trebuie să ţi le însuşeşti . Sacramentul 
înseamnă un act fi zic sau un ceremonial care are semnifi caţie 
spirituală şi care conferă un har lăuntric special.

De ce este important?
Botezul în apă este important pentru că reprezintă un semn fi zic al 
unui fenomen spiritual. La fel cum circumcizia în trup era un semn 
fi zic al legământului pe care Dumnezeu l‑a încheiat cu Avraam, 
botezul în apă este semnul fi zic al identi fi cării tale cu Cristos. 
Termenul „botez” provine din cuvântul grecesc „BAPTIZO,” care înseamnă 
„a scufunda complet, sau a te cufunda total în ceva.” Prin urmare, procesul 
botezului implică o imersiune totală sau o scufundare completă în apă, 
nu doar o stropire cum consideră unii. Atunci când eşti  cufundat în apă şi 
apoi te ridici, declari prin aceasta că te identi fi ci cu Cristos în moartea, în 
îngroparea şi în învierea Lui. Astf el devii împreună moştenitor cu Cristos 
şi părtaş la binecuvântările Noului Testament, al cărui Mijlocitor este Isus. 

Voi ajunge în cer dacă nu sunt botezat?
Domnul Isus a spus: „Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine 
nu va crede va fi osândit” (Marcu 16:16). El nu a spus că nu vom fi mântuiţi 
dacă nu vom fi botezaţi în apă. La fel este şi dacă nu te împărtăşeşti din Cina 
Domnului: nu înseamnă că nu ajungi în cer. Dar acestea sunt sacramente 
importante date Bisericii pe care Domnul ne‑a poruncit să le îndeplinim. 

Ce îmi trebuie ca să fi u botezat?
Singura cerinţă pentru ca cineva să fi e botezat este să aibă naşterea 
din nou. Oricine crede în Isus Cristos se califi că pentru botezul în apă. 
Dacă eşti  născut din nou, trebuie să fi i botezat în apă în biserica ta 
locală. Dumnezeu le asigură copiilor Săi un mediu familial de creştere 
prin biserica locală. Aşadar, implică‑te în lucrarea bisericii tale locale.

TREBUIE SĂ MĂ BOTEZ?



Note

N
O

T
E



Domnul Isus nu a purtat suferinţa şi ruşinea 
pe cruce pentru păcatele Sale, ci pentru 

ale noastre. El ne‑a luat locul suportând consecinţa 
păcatului. Pe când Se afla pe cruce, purtând povara 
pentru păcatele noastre, El a strigat în limba aramaică: 
„Eloi, Eloi, lama sabactani,” care tălmăcit înseamnă: 
«Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M‑ai 
părăsit?»” (Marcu 15:34).

Dumnezeu Şi‑a întors faţa de la Isus, pentru că El 
ne purta în acele momente păcatele. În Habacuc 1:3, 
Biblia spune că Dumnezeu este sfânt. Despărţirea de 
Tatăl în plătirea preţului pentru păcatele noastre, era 
ceea ce Isus n‑a vrut niciodată, era motivul pentru care 
S‑a rugat în Grădina Ghetsimani: „Tată, dacă este cu 
putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi 
nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.”

Voia Tatălui a prevalat. Isus, după moartea Sa pe 
cruce, a coborât în Locuinţa morţilor. El a fost supus la 
multă durere. Pe lângă faptul că a luat asupra Lui toată 
pedeapsa necesară, Biblia ne spune că a fost dovedit 

EL A PURTAT PEDEAPSA 
PĂCATELOR NOASTRE

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

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

(Isaia 53:5).

MARŢI 8
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neprihănit (sau îndreptăţit) în Duhul Sfânt (1 Timotei 
3:16) şi a fost înviat pentru iertarea noastră: „care a 
fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din 
pricină că am fost socotiţi neprihăniţi” (Romani 4:25).

A fi îndreptăţit înseamnă a fi găsit nevinovat; a 
fi declarat neprihănit. El a fost substituentul nostru în 
moarte şi în înviere. Atunci când El a murit, ai murit şi tu 
odată cu El; când El a fost îngropat, ai fost şi tu îngropat 
împreună cu El. Iar când Dumnezeu L‑a înviat din morţi, 
ai fost şi tu înviat împreună cu El la o viaţă nouă (Romani 
6:4)!

Păcatul nu mai are putere asupra ta. Eşti liber să Îl 
slujeşti pe Domnul şi să trăieşti pentru El, în neprihănire. 
Nu ai fost făcut doar neprihănit, ci şi neprihănirea lui 
Dumnezeu în Isus Cristos (2 Corinteni 5:21).

Dragă Tată, ce mângâiere este să ştiu că Domnul Isus 
a plătit preţul suprem pentru păcat, jertfindu‑Se în 
locul meu, astfel ca eu să pot fi îndreptăţit înaintea Ta. 
Îţi mulţumesc că m‑ai adus în această nouă viaţă de 
neprihănire, unde domnesc împreună cu Cristos pe vecie, 
în Numele lui Isus. Amin. 

Romani 5:7‑11; 2 Corinteni 5:21

RUGĂCIUNE

Ioan 4:1‑26 & 1 Împăraţi 1:1‑53

1 Corinteni 6:1‑11 & Proverbe 4

STUDIU SUPLIMENTAR



Cuvântul lui Dumnezeu are integritate. Tot ce 
spune este adevărat, este realitate absolută 

şi este atât de sigur încât îţi poţi baza întreaga viaţă pe 
acest Cuvânt divin. Domnul Isus tocmai folosise barca 
lui Petru pentru a predica şi când a terminat, i‑a spus să 
arunce mreaja pentru a prinde peşti.

Petru şi echipajul său încercaseră toată noaptea să 
prindă peşti, dar n‑au putut; aşa că Petru I‑a zis lui Isus: 
„Învăţătorule, toată noaptea ne‑am trudit şi n‑am prins 
nimic…” (Luca 5:5). Dar, slavă Domnului, că Petru nu s‑a 
oprit acolo, ci a continuat: „… dar, la cuvântul Tău, voi 
arunca mrejele!” Petru a acţionat, pentru că aşa i‑a zis 
Domnul, iar rezultatul a fost atât de mare, încât a fost 
nevoie ca alţii să‑l ajute să aducă mrejele încărcate la 
ţărm (Luca 5:6,7). Da! Acţionarea pe baza Cuvântului lui 
Dumnezeu declanşează puterea lui Dumnezeu!

De multe ori, oamenii nu se îndoiesc de puterea 
lui Dumnezeu de a‑i propulsa în viaţă, dar ei nu ştiu să 
activeze acea putere pentru a beneficia de ea în viaţa lor. 
Unii ar putea zice: „Ştiu ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, 
DAR…” Aceasta este problema lor; nu există nici un 
„dar,” nici un „totuşi” când vine vorba de Cuvântul lui 

ACŢIONEAZĂ PE BAZA 
CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU

Drept răspuns, Simon I‑a zis: 
„Învăţătorule, toată noaptea ne‑am 

trudit şi n‑am prins nimic; dar, la 
cuvântul Tău, voi arunca mrejele!”                                                                 

(Luca 5:5).

MIERCURI9
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Dumnezeu; acţionează pur şi simplu pe baza lui! Când 
procedezi astfel, Domnul confirmă cu puterea Lui şi ai 
rezultate divine.

Adu‑ţi aminte când Domnul Isus a transformat 
apa în vin la nunta din Cana Galileii. Înainte ca miracolul 
să aibă loc, Maria le‑a spus servitorilor: „Să faceţi orice 
vă va zice” (Ioan 2:5). Acesta este secretul. Învăţătorul 
atunci le‑a spus servitorilor să umple vasele de piatră cu 
apă; aceasta nu avea sens, dar ei tot au ascultat. Când 
invitaţii au băut, au văzut că era cel mai bun vin pe care‑l 
gustaseră vreodată (Ioan 2:1‑10).

Cel ce acţionează pe baza Cuvântului lui Dumnezeu 
are întotdeauna parte de un miracol, de o mărturie. 
Vorbeşte şi acţionează mereu în conformitate cu Biblia şi 
puterea lui Dumnezeu te va copleşi şi te va face să obţii 
rezultatele pe care le doreşti. Aleluia!

Cuvântul lui Dumnezeu este lumina vieţii mele, care mă 
ajută să văd şi să îmi însuşesc moştenirea pe care o am 
în Cristos, umblând în înţelepciune şi manifestând slava 
Lui pretutindeni. Păşesc şi astăzi în supranatural şi îl 
demonstrez, supunând circumstanţele, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Matei 7:24‑27; Iacov 2:20‑22

PROCLAMAŢIE

Ioan 4:27‑54 & 1 Împăraţi 2‑3

1 Corinteni 6:12‑20 & Proverbe 5

STUDIU SUPLIMENTAR



Sunt creştini care nu‑L cunosc pe Isus cu 
adevărat, iar până când nu‑L cunoşti, nu prea 

poţi avea încredere în El. Unii ştiu despre El doar că I se 
spune Fiul lui Dumnezeu. Dacă îi întrebi ce înseamnă 
sintagma „Fiul lui Dumnezeu,” nu ştiu.

„Fiul lui Dumnezeu” este întruparea lui Dumnezeu. 
În Ioan 4:24, Isus i‑a zis femei samaritence: „Dumnezeu 
este Duh…,” însemnând că El n‑are un trup fizic. Aşadar, 
cine este Isus? Isus este întruparea lui Dumnezeu.

Versetul tematic spune: „Căci în El locuieşte 
trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” Aceasta 
înseamnă că plinătatea, totalitatea divinităţii este 
rezidentă în trupul lui Isus. Când Isus a umblat pe acest 
pământ, toată divinitatea se afla la ea acasă în El. El era 
Dumnezeul viu, umblând şi vorbind în trupul unui om. 
Aşadar, dacă te‑ai întrebat cum arată Dumnezeu, te poţi 
uita la Isus.

Nu degeaba a zis El în Ioan 14:9: „Cine M‑a văzut 
pe Mine L‑a văzut pe Tatăl.” Acelaşi Iehova, care i‑a dat 
lui Moise Legea şi i‑a vorbit din foc, iar copiilor lui Israel 
prin gloria Sa, este acelaşi Dumnezeu care a umblat 
pe străzile Galileii în Isus Cristos. Şi totuşi, ei nu L‑au 
cunoscut!

ÎNTRUPAREA DUMNEZEIRII

Căci în El locuieşte trupeşte 
toată plinătatea Dumnezeirii                                                         

(Coloseni 2:9).

JOI 10
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În Ioan 1:10‑11, Biblia spune: „El era în lume, şi 
lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L‑a cunoscut.” 
Dumnezeu, în trupul lui Isus Cristos, a venit pe lume, dar 
ei nu L‑au recunoscut. Biblia spune: „Căci Dumnezeu 
a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El (Isus)” 
(Coloseni 1:19).

Acest lucru este extraordinar. Biblia mai spune: 
„şi în El, Care este capul oricărei stăpâniri şi autorităţi, 
sunteţi şi voi compleţi” (Coloseni 2:10). Cuvântul 
„complet” înseamnă plinătate; înseamnă a fi întregit, 
înseamnă a fi umplut pe deplin! Eşti plin de tot ceea ce 
Îl umple pe Isus. Aceasta înseamnă că Dumnezeu Îşi are 
locuinţa în tine.

Aşadar, asemenea lui Isus, eşti întruparea 
divinităţii. Aceasta s‑a întâmplat când Duhul Sfânt 
a venit în viaţa ta. El L‑a adus în tine pe Dumnezeu 
însuşi; Plinătatea lui Dumnezeu locuieşte în tine astăzi, 
ca în Isus. Deci, asemenea Lui, eşti şi tu locuinţa vie a 
Dumnezeului viu.

Sunt plin de Dumnezeu. Dumnezeu locuieşte în mine. El 
umblă şi vorbeşte prin mine, astfel că nu mai sunt un om 
obişnuit. Mai mare este Cel ce este în mine decât cel ce 
este în lume. Lumea este la picioarele mele, iar eu păşesc 
pe calea bunăstării şi a gloriei. Aleluia!

Coloseni 1:26‑17; 1 Ioan 4:4; Coloseni 3:3

PROCLAMAŢIE

Ioan 5:1‑30 & 1 Împăraţi 4‑6

1 Corinteni 7:1‑9 & Proverbe 6

STUDIU SUPLIMENTAR



În Efeseni capitolul întâi, Duhul lui Dumnezeu, 
prin apostolul Pavel, S‑a rugat pentru biserica 

din Efes: „Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus 
Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi 
de descoperire, în cunoaşterea Lui” (Efeseni 1:17).

Observă focalizarea rugăciunii: ca Dumnezeu 
să le dea „un duh de înţelepciune şi de descoperire.” 
Umblarea în înţelepciunea divină este crucială în viaţa 
unui creştin. Dacă ai acces la Cuvântul lui Dumnezeu, 
ai acces la înţelepciunea divină, deoarece Cuvântul lui 
Dumnezeu este înţelepciunea lui Dumnezeu. 

Indiferent care a fost experienţa ta în viaţă, 
indiferent cine te sfătuieşte, indiferent câte cărţi ai 
citit sau ce ai văzut în viaţa ta, dacă nu ai Cuvântul lui 
Dumnezeu în tine, nu ai înţelepciunea lui Dumnezeu. Iar 
pentru a avea succes în viaţă, ai nevoie de înţelepciune. 
Înţelepciunea este vitală (Proverbe 4:7); cu alte cuvinte, 
este ceea ce ai nevoie.

Înţelepciunea omului te poate duce până într‑un 
anumit punct, însă doar înţelepciunea lui Dumnezeu 
te va duce până la capăt şi te va face să ai succes în 
toate domeniile vieţii tale. Biblia spune că Isus Cristos 

ACCES LA ÎNŢELEPCIUNE DIVINĂ 

Şi voi, prin El, sunteţi în Cristos Isus. El a fost 
făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, 

neprihănire, sfinţire şi răscumpărare                        
(1 Corinteni 1:30).

VINERI 11
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a fost făcut înţelepciune pentru noi (1 Corinteni 1:30). 
Prin urmare, ţie nu‑ţi lipseşte înţelepciunea. Cristos, în 
care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ştiinţei 
(Coloseni 2:3), locuieşte în tine; aşadar, tu ai acces şi 
inspiraţie în ceea ce priveşte descoperirea secretelor şi 
a tainelor.

Tu eşti inteligent, ager şi perspicace. Recunoaşte şi 
conştientizează aceste calităţi în tine şi umblă în lumina 
lor. Biblia spune: „Astfel încât părtăşia credinţei tale să 
devină lucrătoare prin recunoaşterea oricărui lucru bun 
care este în voi, în Cristos Isus” (Filimon 1:6, versiunea 
Fidela). Cristos este înţelepciunea ta. Afirmă aceasta! 
Declară că tu nu iei decizii greşite, deoarece Duhul 
înţelepciunii lucrează în tine. 

Pe măsură ce îţi îndeplineşti sarcinile zilnice 
astăzi, conştientizează faptul că Isus Cristos a fost făcut 
înţelepciune pentru tine; prin urmare, alegerile, acţiunile 
şi cuvintele tale sunt sincronizate cu planul lui Dumnezeu 
pentru viaţa ta.

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai făcut o întruchipare a 
înţelepciunii, în Cristos. Isus Cristos este înţelepciunea 
mea, prin urmare sunt înţelept. Înţelepciunea se vede 
în acţiunile mele şi se aude în vorbele mele şi astăzi. Am 
inspiraţie în descoperirea tainelor, risipesc îndoielile şi 
lămuresc afirmaţiile greu de înţeles. Aleluia!

1 Corinteni 1:30‑31; Efeseni 1:17‑19; Efeseni 3:10‑12

RUGĂCIUNE

Ioan 5:31‑47 & 1 Împăraţi 7‑8

1 Corinteni 7:10‑24 & Proverbe 7

STUDIU SUPLIMENTAR



Din versetul tematic este evident cine suntem 
noi şi ce vrea Dumnezeu să facem: noi suntem 

manifestarea gloriei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui (Evrei 
1:3). Noi suntem trofeele Lui, expuse pentru a fi văzute 
de întreaga lume. Noi înfăţişăm virtuţile şi perfecţiunile 
Lui.

Este important să te vezi aşa cum te vede 
Dumnezeu, în modul în care eşti descris în Cuvântul Lui 
şi nu în modul în care te văd alţii sau te vezi tu. Aceasta 
va face credinţa ta eficientă. Uneori îţi poţi privi viaţa şi 
poţi crede că nu eşti ce zice Cuvântul lui Dumnezeu că 
eşti – însă aceasta se întâmplă deoarece te concentrezi 
pe lucrurile greşite. Nu te mai concentra asupra ta; 
concentrează‑te asupra Cuvântului Său. Meditează la ce 
spune Cuvântul Lui despre tine; la adevărata ta valoare, 
la potenţialul tău nelimitat, la gloria ta în Isus Cristos.

În 2 Corinteni 3:18, Biblia spune: „Noi toţi privim 
cu faţa descoperită, ca într‑o oglindă, slava Domnului, 

ADEVĂRATA TA IMAGINE 

Dar voi sunteţi o seminţie aleasă, o 
preoţie împărătească, o naţiune dedicată, 

un popor special pe care Dumnezeu Şi 
l‑a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi 

lucrările minunate şi să manifestaţi 
virtuţile şi perfecţiunile Celui ce v‑a chemat 

din întuneric la lumina Sa minunată                                                                              
(1 Petru 2:9, versiunea Amplificată).

SÂMBĂTĂ 12
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şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în 
slavă, prin Duhul Domnului.” Pe măsură ce vezi gloria 
lui Dumnezeu în Cuvântul Lui (care este oglinda lui 
Dumnezeu), eşti transformat să devii aceeaşi imagine pe 
care o vezi.

Cu cât priveşti mai mult în Cuvântul lui Dumnezeu, 
cu atât cunoşti mai bine cine eşti. Singurul mod prin 
care poţi descoperi cum este duhul tău este să te uiţi în 
Cuvântul Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu este oglinda 
adevăratei tale imagini. Aleluia!

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru gloriosul 
Tău Cuvânt care oglindeşte adevărata mea imagine. Pe 
măsură ce meditez asupra Cuvântului Tău, viaţa mea 
este transformată, iar slava Ta creşte tot mai mult în şi 
prin mine, având impact asupra tuturor persoanelor şi 
lucrurilor din jur, în Numele lui Isus. Amin. 

1 Ioan 4:17; 2 Corinteni 3:18

RUGĂCIUNE

Ioan 6:1‑24 & 1 Împăraţi 9

1 Corinteni 7:25‑40 & Proverbe 8

STUDIU SUPLIMENTAR



Domnul Isus a făcut o declaraţie uimitoare în 
versetul tematic în timp ce Se ruga Tatălui 

pentru noi şi ştim că Dumnezeu L‑a ascultat. Aşadar, noi 
avem slava lui Isus. Ce adevăr profund!

Biblia spune că Isus Cristos este oglindirea slavei Tatălui, 
întipărirea Fiinţei Lui (Evrei 1:3). Este exact ceea ce suntem şi noi 
astăzi, deoarece Biblia spune că noi am fost creaţi după chipul 
şi asemănarea Lui. Tu ai fost născut să fii slava lui Dumnezeu. 

În Coloseni 1:27, Biblia spune: „Cristos în voi, nădejdea 
slavei”; aceasta nu înseamnă că slava va veni deoarece Cristos 
este în tine, ci că slava a venit deja, deoarece Cristos este în 
tine. Binecuvântat să fie Dumnezeu! În 2 Corinteni 3:18 citim 
că, privind slava lui Dumnezeu ca într‑o oglindă, noi suntem 
schimbaţi în aceeaşi imagine pe care o vedem; iar imaginea 
pe care o vedem este slava lui Dumnezeu. Aşadar, noi nu 
doar avem slava lui Dumnezeu în noi, ci noi suntem slava lui 
Dumnezeu.

Nu este de mirare că Tatăl nostru ceresc este numit 
„Tatăl slavei” (Efeseni 1:17); Biserica este slava lui Dumnezeu. 
Acea imagine reflectată, slava pe care o vezi când priveşti 
în oglindă – în Cuvântul lui Dumnezeu – este cine eşti tu cu 
adevărat.

SLAVA LUI ÎN TINE 

Eu le‑am dat slava pe care Mi‑ai dat‑o Tu, 
pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una 

(Ioan 17:22).

DUMINICĂ 13
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Revelaţiile care ne sunt descoperite în Noul Testament 
sunt reflexiile identităţii şi slavei tale în Isus Cristos. Aşadar, 
continuă să priveşti în oglinda lui Dumnezeu; continuă să 
studiezi Cuvântul Lui şi să meditezi asupra sa şi vei fi transformat 
din slavă în slavă.

Chiar acum, declară cu bucurie: „Eu sunt slava lui 
Dumnezeu. Eu eman şi manifest neprihănire, excelenţă şi 
perfecţiune astăzi şi întotdeauna; eu am o viaţa de slavă tot 
mai mare. Aleluia!”

Cristos este viaţa mea şi neprihănirea mea. El este totul 
pentru mine. El m‑a făcut tot ce este El şi mi‑a dat tot ce are. 
Acum mă bucur ştiind că sunt strălucirea slavei Lui, pentru 
că sunt părtaş la viaţa şi la natura Lui de neprihănire. Eu 
manifest perfecţiunea şi frumuseţea Lui. Binecuvântat să 
fie Dumnezeu în veci de veci! 

2 Corinteni 3:7‑10; Romani 8:30

PROCLAMAŢIE

Ioan 6:25‑59 & 1 Împăraţi 10‑11

1 Corinteni 8:1‑13 & Proverbe 9

STUDIU SUPLIMENTAR



Principalul tău scop pe pământ este să contribui 
la stabilirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Tocmai 

am citit că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuirea fiecăruia care crede. Cu alte cuvinte, puterea 
lui Dumnezeu de a mântui, de a ajuta, de a izbăvi şi de a 
binecuvânta stă în Evanghelie. Omul nu are nevoie decât 
să audă şi să creadă Evanghelia lui Isus Cristos pentru a fi 
schimbat pentru totdeauna.

Aceasta era credinţa şi convingerea creştinilor din 
Biserica primară, ceea ce i‑a făcut să predice Evanghelia cu 
atâta neînfricare; ei erau plini de îndrăzneală şi de încredere 
când venea vorba despre predicarea Evangheliei. Erau 
arestaţi, bătuţi şi chiar omorâţi pentru Evanghelie, deoarece 
înţelegeau că aceasta este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuire. În ciuda împotrivirilor intense şi a persecuţiilor 
cu care se confruntau, nu se lăsau descurajaţi, ci predicau 
fără frică Numele lui Isus (Faptele apostolilor 5:41). 

Nu este suficient să predici Evanghelia, ci trebuie să 
şi înţelegi Evanghelia pe care o predici şi să fii convins că 
este singura speranţă pentru toţi oamenii. Înţelegerea ta 
personală a Evangheliei este foarte importantă, deoarece 
viaţa ta este o reflectare a „evangheliei tale.” Evanghelia ta 

ÎNŢELEGEREA EVANGHELIEI

Căci mie nu mi‑e ruşine de Evanghelia lui 
Cristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu 

pentru mântuirea fiecăruia care crede... 
(Romani 1:16).

LUNI 14
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este percepţia ta cu privire la ce a venit Cristos să facă şi cu 
privire la importanţa, impactul şi relevanţa acesteia în viaţa 
ta personală; aceasta va reieşi din mesajul tău. Aşadar, dacă 
nu înţelegi în profunzime adevărata Evanghelie a lui Cristos, 
vei predica mesajul greşit. 

Acelaşi mesaj pe care l‑au predicat apostolii, pe care 
Însuşi Isus l‑a practicat şi predicat (Faptele apostolilor 1:1) 
este mesajul pe care noi astăzi avem privilegiul de a‑l duce 
în lumea noastră. Asigură‑te că adevăratul mesaj este ceea 
ce predici. Studiază‑l. Înţelege‑l şi fii convins că este singura 
speranţă şi putere pentru mântuirea omenirii.

Nu există alte opţiuni în afară de Evanghelie. Nu mai 
există nicio altă cale către Tatăl, cu excepţia lui Isus Cristos. 
El a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu 
vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6). Aceasta este 
realitatea absolută şi trebuie să formeze baza convingerilor 
tale: a vorbirii şi a înţelegerii tale. Modul în care priveşti 
viaţa trebuie să fie modelat de această înţelegere despre 
urmarea lui Cristos şi a Evangheliei Lui.

Am o înţelegere perfectă a Evangheliei lui Cristos – prin 
revelaţie dată de Duhul Sfânt, pentru a cunoaşte şi a 
trăi adevărurile superioare cuprinse în ea şi pentru a le 
proclama însoţit de semne şi de minuni, în Numele lui 
Isus. Amin.

Evrei 5:13‑14; Romani 1:15‑17

RUGĂCIUNE

Ioan 6:60‑71 & 1 Împăraţi 12‑14

1 Corinteni 9:1‑10 & Proverbe 10

STUDIU SUPLIMENTAR



Campania „O Biblie în fi ecare cameră de hotel” 
este o lucrare evanghelică orientată spre 

cucerirea turişti lor cu Cuvântul lui Dumnezeu. O Biblie 
Devoţională de Studiu cu comentarii din Rapsodia 
Realităţilor într‑o cameră de hotel are potenţialul 
de a binecuvânta mulţi oameni în călătoria vieţii lor. 

În anul 2018, ne propunem să distribuim câte o Biblie 
Devoţională de Studiu cu comentarii din Rapsodia 
Realităţilor în 50,000 de camere de hotel din lumea 
întreagă. Vino alături de noi adoptând un hotel 
din oraşul tău şi, împreună, haidem să realizăm o 
diferenţă în viaţa a milioane de oameni din lume.

Pentru mai multe informaţii despre modul de 
parti cipare, te rugăm să trimiţi un email la adresa: 
partnership@rhapsodybible.org sau să apelezi 
următoarele numere de telefon: pentru Marea 
Britanie: +44 1708 556 604, pentru Africa de Sud: 
+2783 538 3349, sau pentru Nigeria: +234 817 198 
7339. N
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Domnul Isus este Cuvântul întrupat, însă ştiai că 
această calitate ni se aplică şi nouă? În 1 Petru 

1:23, Biblia spune: „fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr‑o 
sămânţă care poate putrezi, ci dintr‑una care nu poate putrezi, 
prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în 
veac.” Noi am fost născuţi prin Cuvântul lui Dumnezeu, ceea 
ce înseamnă că suntem copii ai Cuvântului Său.

Creştinul nu este cineva care doar a trecut de la o religie 
la alta sau a schimbat modul în care face lucrurile. Creştinul 
este cineva care este născut din Dumnezeu – în mod literal; 
este născut din Cuvântul Lui. Aceasta înseamnă că viaţa din 
tine este viaţa Cuvântului Domnului. Tu nu mai eşti născut 
din sămânţa muritoare a omului. Domnul Isus a zis: „Ce este 
născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este 
duh” (Ioan 3:6). Tu nu eşti născut din carne, ci din Duh.

În 1 Ioan 4:4, citim: „Voi, copilaşilor, sunteţi din 
Dumnezeu...” Aceasta înseamnă că tu eşti născut din 
Dumnezeu; originea ta este în El. Aleluia! Această cunoştinţă 
îţi va transforma viaţa complet şi va schimba modul în care 
trăieşti. Când îţi vei cunoaşte adevărata identitate în Cristos, 
vei trăi victorios zi de zi.

COPII AI CUVÂNTULUI 
LUI DUMNEZEU

El, de bunăvoia Lui, ne‑a născut 
prin Cuvântul adevărului, ca să 

fim un fel de pârgă a făpturilor Lui                                                             
(Iacov 1:18).

MARŢI 15
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Biblia spune: „... oricine este născut din Dumnezeu 
biruie lumea...” (1 Ioan 5:4). Aminteşte‑ţi aceasta când 
meditezi la versetul din 1 Petru 1:23: „fiindcă aţi fost 
născuţi din nou nu dintr‑o sămânţă care poate putrezi, 
ci dintr‑una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui 
Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.”

Cuvântul lui Dumnezeu care ţi‑a dat viaţă rămâne 
în veci. Aceasta spune ceva despre natura ta şi despre 
persoana ta – tu eşti absolut invincibil; eşti indestructibil. 
Tu ai biruit lumea! Viaţa umană muritoare din tine a fost 
înlocuită cu viaţa şi natura lui Dumnezeu, în secunda 
în care ai fost născut din nou. Tu nu eşti o persoană 
obişnuită; Cristos locuieşte în tine şi tu ai devenit una cu 
El. Cum este El, aşa eşti şi tu (1 Ioan 4:17). Binecuvântat 
să fie Dumnezeu!

Binecuvântatule Tată, Cuvântul Tău este viaţa mea! Am 
viaţa divină, pentru că sunt născut din Cuvântul Tău 
nepieritor. Sunt imun la întuneric, la problemele şi la 
influenţele corupte ale acestei lumi. Mai mare este Cel 
ce este în mine decât cel ce este în lume. Trăiesc în glorie 
şi în victorie pentru totdeauna, în Numele lui Isus. Amin. 

2 Corinteni 3:2‑3; 1 Petru 1:23; Iacov 1:18

RUGĂCIUNE

Ioan 7:1‑24 & 1 Împăraţi 15‑17

1 Corinteni 9:11‑19 & Proverbe 11

STUDIU SUPLIMENTAR



Dumnezeu vrea ca tu să cunoşti Cuvântul Lui; El 
vrea ca duhul tău să fie antrenat şi educat cu 

privire la realităţile spirituale pentru a şti cum să umbli în 
Cristos. Fiind născut din nou, tu ai fost născut în Cristos; 
acolo trăieşti acum. Cristos nu este doar o persoană, ci 
este şi un loc, iar când eşti adus în Acel loc, trăieşti de 
acolo şi înţelegi totul de acolo – ai înţelegerea Acelui loc.

În Cristos îţi sunt descoperite toate comorile 
înţelepciunii şi ştiinţei (Coloseni 2:3); tu ai inspiraţie în 
descoperirea tainelor, a secretelor. Viaţa nu mai este un 
mister, ci o croazieră lină, plină de încântare şi de slavă. 
În Cristos, noi umblăm în înţelepciune şi în neprihănire; 
noi umblăm în victorie şi în stăpânire; noi nu suntem 
niciodată înfrânţi. Ce loc minunat! Tu nu eşti din lumea 
aceasta. Isus a zis: „... Eu v‑am ales din mijlocul lumii...” 
(Ioan 15:19). Aşadar, trăieşte în şi din Cristos! Cristos este 
oraşul tău. Cristos este ţara ta; este muntele despre care 
citim în versetul tematic; se numeşte muntele Sion. Noi 
am fost sădiţi pe acest munte, muntele casei Domnului; 
acolo se află toată frumuseţea lui Dumnezeu; acolo se 
află toată slava lui Dumnezeu. Acum poţi înţelege de 
ce viaţa ta nu este destinată decât pentru frumuseţe şi 

TU NU EŞTI DIN ACEASTĂ LUME

Ci aţi venit la muntele Sion, la cetatea 
Dumnezeului cel Viu, Ierusalimul ceresc, la 
miile de îngeri adunaţi pentru sărbătoare, 

(Evrei 12:22, versiunea NTR).

MIERCURI 16
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pentru slavă. În Psalmul 50:2, Biblia spune: „Din Sion, 
care este întruparea frumuseţii desăvârşite, de acolo 
străluceşte Dumnezeu.”

Biblia mai 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). În Cristos, tu 
eşti o făptură nouă; lucrurile vechi – eşecurile, boala, 
slăbiciunea, frustrările şi dezamăgirile trecutului – au 
trecut. Tu ai fost adus într‑o viaţă nouă, având stăpânire 
asupra lui Satan şi a puterilor întunericului. 

Cristos este mediul meu ambiant, pentru că în El am 
viaţa, mişcarea şi fiinţa. El este înţelepciunea mea şi 
neprihănirea mea. Toate lucrurile lucrează împreună 
spre binele meu, pentru că Îl iubesc pe Dumnezeu şi sunt 
chemat după planul Său. Glorie lui Dumnezeu! 

Ioan 15:19; Coloseni 1:12‑13

PROCLAMAŢIE

Ioan 7:25‑8:11 & 1 Împăraţi 18‑19

1 Corinteni 9:20‑27 & Proverbe 12

STUDIU SUPLIMENTAR



Versetul nostru tematic ne dă secretul trăirii vieţii 
veşnice: trebuie să fii plin de Duhul Sfânt. Nu 

există altă opţiune pentru tine, în calitate de creştin, dacă 
vrei să fii eficient în umblarea ta de credinţă. Trebuie să 
fii plin de Duhul Sfânt întotdeauna. Poate te întrebi: „Este 
posibil cu adevărat? Putem fi întotdeauna plini de Duhul 
Sfânt?”

Sigur că da! Cuvântul lui Dumnezeu spune că putem 
şi ne arată cum în pasajul din continuarea versetului 
nostru tematic: „Vorbindu‑vă vouă înşivă în psalmi şi 
imnuri şi cântări spirituale; cântând şi cântându‑I în inima 
voastră Domnului, Mulţumindu‑I totdeauna pentru toate 
Dumnezeului şi Tatălui, în numele Domnului nostru Isus 
Cristos, supunându‑vă unii altora în teama de Dumnezeu” 
(Efeseni 5:19‑21).

Practică în fiecare zi umplerea cu Duhul Sfânt. Înainte 
de a pleca de acasă, umple‑te de Duhul Sfânt! Înainte de 
a conduce închinarea, înainte de a merge să evanghelizezi, 
înainte de a merge la serviciu, fii plin de Duhul Sfânt. Când 
eşti plin de Duhul Sfânt, cuvintele pe care le rosteşti nu sunt 
ale tale, ci ale lui Dumnezeu. Prin urmare, tot ce spui va fi 
plin de putere şi se va întâmpla cu siguranţă.

PRACTICĂ UMPLEREA CU DUHUL 
SFÂNT ÎN PERMANENŢĂ

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

(Efeseni 5:18).

JOI 17
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Când eşti plin de Duhul Sfânt, indiferent ce ţi se 
întâmplă ţie sau ce se petrece în jurul tău, rămâi neclintit 
în credinţă. Vei spune şi tu ca Pavel: „Niciunul din aceste 
lucruri nu mă mişcă...” (Faptele apostolilor 20:24). Aceasta 
este viaţa care depăşeşte percepţia obişnuită; viaţa care 
depăşeşte înţelegerea şi abilitatea minţii umane; viaţa 
care depăşeşte această lume!

Această super‑viaţă este viaţa la care ne‑a adus Isus. 
El a zis: „Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să 
prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s‑o aibă 
din belşug” (Ioan 10:10). Tu nu eşti o persoană obişnuită. 
Mulţi creştini duc o viaţă obişnuită deoarece nu se umplu 
de Duhul Sfânt des. Dacă te umpli de Duhul Sfânt în mod 
continuu, viaţa ta va fi un şir nesfârşit de supranatural.

Noi am fost chemaţi la o viaţă de succes fără limite. 
Secretul este să fii plin de Duhul Sfânt: astfel vei fi abilitat 
în mod supranatural să vezi lucrurile la un alt nivel şi să 
duci o viaţă superioară în Cristos.

Trăiesc viaţa superioară în Cristos. Umblu în victorie 
absolută şi în stăpânire asupra acestei lumi! Trăiesc 
deasupra circumstanţelor, domnesc asupra lor şi le supun, 
spre slava Domnului Isus Cristos, Regele veşnic al gloriei. 
Aleluia! 

2 Timotei 1:6; Iuda 1:20; Luca 4:1

PROCLAMAŢIE 

Ioan 8:12‑30 & 1 Împăraţi 20‑21

1 Corinteni 10:1‑13 & Proverbe 13

STUDIU SUPLIMENTAR



Există oameni care se simt dezavantajaţi, 
deoarece nu au studii academice; fie nu au 

prea mers la şcoală, fie s‑au lăsat de studii la un anumit 
punct în viaţă. Dacă acesta este şi cazul tău sau al altcuiva 
pe care îl cunoşti, nu este sfârşitul lumii.

Chiar dacă ai pierdut oportunitatea de a merge 
la şcoală, nu ţi‑ai pierdut oportunitatea de a avea o 
educaţie. Începe prin a investi în personalitatea ta. 
Ascultă lucruri bune, citeşte cărţi bune, deschide‑ţi 
mintea şi gândirea pentru informaţii şi cunoştinţe bune. 
Viaţa ta nu este definită de calificarea ta academică ci de 
calitatea personalităţii tale, de investiţia şi de depozitele 
de informaţie din mintea ta şi din inima ta. 

Daisy Osborne a spus odată: „Străduieşte‑te să fii, 
nu să ai, deoarece ceea ce eşti determină ceea ce ai şi 
vei avea.” Cât de adevărat! Cu alte cuvinte: „Nu munci să 
obţii ceva, ci munceşte să fii cineva.” Investind în propria‑ţi 
persoană nu vei trece neobservat prin viaţă; dimpotrivă, 
vei avea un impact asupra lumii cu acea investiţie în 
personalitatea ta. Acesta este succesul. 

Perfecţionează‑te. Creşte‑ţi valoarea. Lumea se 
schimbă rapid; prin urmare, trebuie să îţi inunzi mintea 
cu informaţii bune care te vor ridica într‑o poziţie de 

INVESTEŞTE ÎN 
PERSONALITATEA TA

Un om înţelept este puternic şi un om 
al cunoştinţei îşi întăreşte puterea                       
(Proverbe 24:5, versiunea GBV).

VINERI 18
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avantaj. Când studiezi Biblia cu atenţie, descoperi că există 
putere în cunoştinţă. Versetul nostru tematic spune: „Un 
om înţelept este plin de putere...” Acelaşi cuvânt tradus 
aici prin „putere” este tradus în alte părţi ca „abilitate.” 
Aşadar, acumulând cunoştinţe îţi înmulţeşti abilităţile şi 
vezi posibilităţi nesfârşite.

Nu contează unde ai fost sau cum ai trăit înainte 
de a te fi născut din nou. Poate că în familia ta biologică 
nimeni nu a avut vreodată succes, însă odată cu tine, 
blestemul acela s‑a rupt. Acum că eşti născut din nou, 
toate lucrurile îţi sunt cu putinţă, deoarece crezi (Marcu 
9:23). Binecuvântat să fie Dumnezeu! Diferenţa este 
cunoştinţa. Cu cunoştinţa Cuvântului lui Dumnezeu şi cu 
investiţia corectă în personalitatea ta, Domnul poate face 
orice cu viaţa ta.

Am o extraordinară capacitate de înţelegere şi orice 
informaţie despre viaţa glorioasă îmi este accesibilă, 
pentru că Dumnezeu mi‑a dat înţelepciune, cunoaştere 
şi bucurie. Sunt un succes şi o minune pentru lumea 
mea! Abilităţile mele sunt nelimitate; sunt poziţionat 
prin Duhul Sfânt pentru succes, pentru măreţie şi pentru 
glorie. Aleluia!

1 Samuel 2:8; Proverbe 18:15; 2 Petru 1:2;
Faptele apostolilor 20:32

PROCLAMAŢIE

Ioan 8:31‑47 & 1 Împăraţi 22

1 Corinteni 10:14‑21 & Proverbe 14

STUDIU SUPLIMENTAR



Mulţi copii ai lui Dumnezeu s‑au lăsat apăsaţi 
de cel rău care i‑a făcut să creadă că nu sunt 

vrednici să primească răspunsuri la rugăciunile lor. Trebuie 
să înţelegi că Domnul Îşi doreşte să îţi întâmpine nevoile 
mai mult decât vrei tu să primeşti ajutor de la El. În Romani 
8:32, Biblia spune: „El, care nu L‑a cruţat nici chiar pe Fiul 
Său, ci L‑a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, 
împreună cu El, toate lucrurile?”

Din păcate, pentru că nu cunosc Scriptura, unii 
credincioşi presupun că Dumnezeu este supărat pe ei 
din cauza păcatelor lor. „Am păcătuit; nu mai pot să am 
părtăşie cu Tatăl sau să Îi cer ceva până când nu îmi rezolv 
problemele cu El,” spun ei. Alţii cred că nu sunt suficient de 
„neprihăniţi” pentru a vorbi direct cu Tatăl, aşa că au nevoie 
de nişte „sfinţi” pentru a se ruga Lui pentru ei.

Dacă ar înţelege Cuvântul lui Dumnezeu! În Isaia 
1:18, El a spus: „Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. 
De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face 
albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca 
lâna.” Domnul Isus a venit şi a făcut din aceasta o realitate. 
El te‑a spălat în sângele Lui preţios, alb ca zăpada: „Dar aţi 

DOMNUL ESTE BUN ŞI ÎNDURĂTOR

Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere 
de scaunul harului, ca să căpătăm 
îndurare şi să găsim har, pentru ca 
să fim ajutaţi la vreme de nevoie                                                                            

(Evrei 4:16).

SÂMBĂTĂ 19
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fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în 
Numele Domnului Isus Cristos şi prin Duhul Dumnezeului 
nostru” (1 Corinteni 6:11). 

În 2 Corinteni 5:19, citim: „că adică, Dumnezeu era în 
Cristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându‑le în socoteală 
păcatele lor...” Dumnezeu nu este supărat pe tine şi nu ar 
putea fi niciodată. În Romani 5:10, Biblia spune: „Căci, dacă 
atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, 
prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem 
împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.” Aleluia!

Tu trebuie să beneficiezi de harul Lui şi să fii sigur de 
dragostea Lui. Astfel vei avea întotdeauna îndrăzneala de a 
te apropia de El, ştiind că ai dreptul la audienţă în prezenţa 
Lui. Tu ai fost rânduit să primeşti răspunsuri când faci petiţii 
sau declaraţii în Numele lui Isus (Ioan 15:16). Lasă acest 
adevăr să îţi inspire credinţă şi să îţi întărească încrederea 
de a cere ceea ce vrei; Tatăl este dispus să îţi dea mai mult 
decât eşti tu dispus să ceri şi să primeşti. El este bun şi 
îndurător.

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru harul Tău îmbelşugat 
la care îmi oferi întotdeauna acces. Îţi mulţumesc pentru 
toate binecuvântările pe care mi le‑ai dat în Cristos şi 
pentru dreptul de audienţă pe care îl am în prezenţa Ta, 
în Numele lui Isus. Amin. 

Ieremia 31:3; Ioan 16:23‑24; 
Plângerile lui Ieremia 3:22‑23

RUGĂCIUNE

Ioan 8:48‑59 & 2 Împăraţi 1‑3

1 Corinteni 10:22‑33 & Proverbe 15

STUDIU SUPLIMENTAR



Cuvintele inspirate de Duhul Sfânt din 
versetul tematic sunt sublime; reprezintă o 

extraordinară realitate de actualitate! Dumnezeu este 
destoinicia noastră! Noi am fost chemaţi, unşi şi trimişi 
de Duhul Sfânt; prin urmare, El nu Se aşteaptă ca noi să Îi 
îndeplinim lucrarea prin puterea umană, ci prin puterea 
Lui divină.

Cuvântul „destoinicie” din versetul tematic 
provine din traducerea din original a termenului grecesc 
„hikanotēs” şi înseamnă „competenţă.” Aşa cum a spus 
Pavel despre el şi despre slujitorii care lucrau cu el, poţi 
spune şi tu că Dumnezeu este sursa competenţei tale. Tu 
eşti suficient de competent să faci toate lucrurile; tot ce 
te‑a chemat Dumnezeu să faci. Pavel, Sila şi Timotei au 
mers cu toţii în cer; astăzi tu eşti cel de pe scenă – tu duci 
lumii neprihănirea Lui şi ajuţi la instaurarea Împărăţiei 
Lui pe pământ şi în inimile oamenilor.

Poate că ţi s‑a încredinţat un anumit proiect sau 
o sarcină şi te întrebi: „De unde să mă apuc? Proiectul 
acesta este imens şi copleşitor!” Relaxează‑te. Tu ai 

CAMPIONI PE VIAŢĂ

Nu că noi, prin noi înşine, suntem în 
stare (calificaţi sau suficient de dotaţi) 
să gândim sau să pretindem ceva ca 

venind de la noi, ci puterea, abilitatea 
şi destoinicia ne vin de la Dumnezeu                                                                     

(2 Corinteni 3:5, versiunea Amplificată).

DUMINICĂ 20



PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

capacitatea de a îndeplini sarcina. Tu ai ceea ce trebuie 
pentru a face din acest proiect un succes, deoarece tu 
eşti destoinic prin destoinicia lui Cristos. Fie aceasta 
declaraţia ta.

Cum poţi să ai această asigurare de la Duhul 
Sfânt şi tot să te mai întrebi dacă eşti capabil sau nu 
să îndeplineşti o sarcină? El este abilitatea ta. Prin 
înţelepciunea ta şi prin puterea ta umană este posibil 
să nu te califici. Însă având Duhul Sfânt, tu poţi face 
toate lucrurile; poţi învinge întotdeauna; tu eşti rodnic, 
eşti productiv în toate lucrurile (Coloseni 1:10); eşti 
competent în orice domeniu. Poţi spune cu încântare 
şi cu siguranţă: „Pune‑mă oriunde şi voi străluci; voi fi 
întotdeauna un succes, deoarece eu sunt destoinic prin 
destoinicia lui Cristos.”

Zaharia 4:6 spune: „Lucrul acesta nu se va face 
nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice 
Domnul oştirilor.” Prin Duhul Sfânt, tu eşti un campion 
pe viaţă. Aleluia!

Dragă Tată, ce privilegiu este să fiu dotat cu toate abilităţile 
necesare pentru a putea îndeplini cu excelenţă toate 
însărcinările şi proiectele spre slava Ta. Pot totul prin 
ungerea Ta care acţionează la capacitate maximă în mine. 
Binecuvântat să fie Numele Tău în veci! 

2 Corinteni 4:7; Filipeni 4:13; Efeseni 2:10

PROCLAMAŢIE

Ioan 9:1‑41 & 2 Împăraţi 4‑5

1 Corinteni 11:1‑11 & Proverbe 16

STUDIU SUPLIMENTAR



Un om oarecare, care nu era creştin şi evident 
nu primise botezul cu Duhul Sfânt, a vorbit în 

alte limbi în timpul unei întâlniri. Uimiţi de aceasta, unii 
s‑au întrebat: „Cum este posibil acest lucru?” Ei bine, este 
posibil. Acel om a avut parte de un transfer, asemănător 
cu cel care avea loc atunci când Pavel atingea basmale şi 
şorţuri care erau folosite apoi pentru a vindeca bolnavii.

De exemplu, dacă te ating, particule din hainele 
mele se vor lipi de tine; dacă te îmbrăţişez, vei prelua 
parţial parfumul meu. Aceasta nu înseamnă că eu sunt 
în tine. Tot aşa, faptul că acel om a vorbit în alte limbi 
nu înseamnă că Duhul Sfânt era în el. În Numeri 22:28, 
citim cum o măgăriţă a vorbit cu voce omenească şi a 
mustrat nebunia unui profet. Locuia Dumnezeu cumva 
în acel animal? Bineînţeles că nu!

Puterea lui Dumnezeu a venit asupra măgăriţei şi 
aceasta a vorbit ca un om, însă aceasta nu înseamnă că 
era umplută cu Duhul Sfânt. Există anumite lucruri pe 
care Duhul lui Dumnezeu le declanşează. De exemplu, 
atunci când noi, credincioşii, ne reunim în biserică, există 

PREZENŢA LUI ÎN TINE

Şi Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite 
prin mâinile lui Pavel; până acolo că peste 
cei bolnavi se puneau basmale sau şorţuri 
care fuseseră atinse de trupul lui, şi‑i lăsau 

bolile şi ieşeau afară din ei duhurile rele                             
(Faptele apostolilor 19:11‑12).

LUNI 21
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o prezenţă spirituală remanentă în încăpere, nu pentru 
că Duhul Sfânt a fost acolo fizic, ci datorită prezenţei 
Sale în noi. Acea prezenţă este transmisă mediului 
înconjurător prin noi. Astfel, în acel sens şi în acel mod 
noi am sfinţit locul cu prezenţa lui Dumnezeu pe care o 
purtăm în noi.

Cu toate acestea, un astfel de transfer temporar 
al prezenţei Sale, ca în exemplele de mai sus, nu are 
importanţa prezenţei Sa care locuieşte permanent în 
tine! Atunci când ai primit Duhul Sfânt, însăşi Sursa 
puterii a venit să locuiască în tine, aşa cum a spus Isus 
(Faptele Apostolilor 1:8).

Nu este nevoie să mai cauţi putere nicăieri, pentru 
că însăşi Sursa puterii locuieşte acum în tine. Beneficiază 
de prezenţa Sa glorioasă în tine şi astăzi. Conştientizează‑I 
prezenţa în tine şi vei umbla literalmente în supranatural, 
trăind viaţa superioară în Cristos.

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Duhul Sfânt care 
locuieşte în mine; conştientizez prezenţa Ta divină care 
îmi înfrumuseţează viaţa şi care îmi transformă lumea. 
Cristos în mine mă face mai mult decât biruitor în viaţă. 
Aleluia! 

Faptele apostolilor 1:8; Ioan 14:16‑17; Coloseni 1:27

PROCLAMAŢIE

Ioan 10:1‑21 & 2 Împăraţi 6‑7

1 Corinteni 11:12‑19 & Proverbe 17

STUDIU SUPLIMENTAR
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În luna iunie, lideri de celule din misiunea noastră 
din lumea întreagă se vor reuni în presti gioasa sală 

LoveWorld Convocati on Arena, în Lagos, Nigeria, 
pentru Conferinţa internaţională a liderilor de celule 
(ICLC) 2018 cu omul lui Dumnezeu, Pastorul Chris. 

Conferinţa se prefi gurează a fi  un ti mp special de 
împărtăşire din Cuvântul lui Dumnezeu şi din Duhul 
Sfânt, fi ind desti nată să‑i propulseze pe liderii de 
celule la următorul nivel în lucrarea lor de slujire. 

Parti cipanţii vor fi  de asemenea echipaţi pentru a 
avea mai multă efi cienţă în vesti rea Evangheliei lui 
Cristos şi pasiune înfl ăcărată în câşti garea sufl etelor. 

Începe de pe acum să‑ţi planifi ci parti ciparea!

Conferinţa internaţională a 
liderilor de celule

ICLC 2018
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Note



Este posibil ca o persoană să aibă un cuvânt 
profetic şi să îl rostească, însă cuvintele rostite 

să fie goale, neoperative şi ineficiente, chiar dacă mesajul 
profetic este adevărat. Motivul este acela că vorbele 
rostite sunt lipsite de puterea Duhului Sfânt.

Acesta este unul dintre motivele pentru care trebuie să 
petrecem timp de calitate rugându‑ne în Duhul Sfânt, pentru a 
fi plini de El. Pasajul din Efeseni 5:18 spune: „Nu vă îmbătaţi de 
vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.”

Aceste cuvinte le‑au fost adresate creştinilor din 
Efes, care erau deja umpluţi cu Duhul Sfânt. Aşadar, este 
evident faptul că Duhul lui Dumnezeu, prin apostolul Pavel, 
ne îndeamnă să fim permanent sub influenţa, controlul şi 
îndrumarea Lui. Astfel, propovăduirea mea nu va consta în 
vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într‑o dovadă dată 
de Duhul şi de putere (1 Corinteni 2:4).

Atunci când eşti plin de Duhul Sfânt, tu slujeşti prin 
Duhul Sfânt şi Îl transferi celor din jur; cuvintele tale sunt 
impregnate cu energie divină. Comunicarea ta este de aşa 
natură încât oamenii nu pot uita, nu pot trece peste întâlnirea 
pe care au avut‑o cu tine; impactul dragostei şi Persoanei 
lui Isus exprimate prin tine este foarte puternic, pentru că 

SLUJIREA PRIN DUHUL SFÂNT

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).

MARŢI 22
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înţelepciunea, puterea şi neprihănirea Lui emană din cuvintele 
tale.

Pasajul din 2 Corinteni 3:5 spune astfel: „... destoinicia 
noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu...” Aceasta 
înseamnă că, indiferent ce profeţeşti sau predici, toate sunt 
despre Cristos, şi nu‑L poţi prezenta pe Cristos fără puterea lui 
Cristos, care este puterea Duhului Sfânt. Acesta este motivul 
pentru care uneori trebuie să te rogi şi să posteşti, îmbibându‑ţi 
duhul în Duhul Sfânt, pentru ca să poţi vorbi ca un purtător de 
cuvânt al lui Dumnezeu.

Noi trebuie să umblăm întotdeauna în unitate şi în 
sincronizare cu Duhul Sfânt, cu slava Sa şi cu puterea Sa 
revelată în şi prin noi. Însă acest lucru nu va funcţiona până 
când nu studiezi intens Cuvântul Lui, nu meditezi asupra sa şi 
nu ai o părtăşie profundă cu Duhul Sfânt.

Fii plin de Duhul Sfânt în permanenţă! Facilitează 
lucrarea Duhului Sfânt în viaţa ta, iar cuvintele tale vor fi 
operative, eficiente şi pline de puterea divină de a transforma 
situaţii şi destine.

Îţi mulţumesc Tată, pentru Duhul Tău care inundă cuvintele 
mele cu putere; prin urmare, rostesc viaţă întotdeauna. 
Cuvintele mele binecuvântează şi transformă destine, 
purtând dragostea Ta, înţelepciunea Ta, puterea Ta şi 
neprihănirea Ta, în Numele lui Isus. Amin.

1 Petru 4:11; 1 Corinteni 2:4‑5

RUGĂCIUNE

Ioan 10:22‑42 & 2 Împăraţi 8‑9

1 Corinteni 11:20‑29 & Proverbe 18

STUDIU SUPLIMENTAR



În versetul tematic, apostolul Pavel compară Vechiul 
Testament cu Noul Testament şi subliniază diferenţele 

uimitoare care există între cele două. Fără a folosi cuvintele 
cu uşurătate, el numeşte slujba Vechiului Testament „slujba 
aducătoare de moarte.” Ce înseamnă acest lucru?

Trebuie să înţelegem un aspect foarte important în ceea 
ce priveşte Legea: ea a fost dată ca să existe o bază legală pentru 
condamnarea păcatului. Atunci când Legea era citită, apărea 
moartea; oamenii erau condamnaţi şi deveneau conştienţi 
de moartea lor spirituală. Să ne aducem aminte de cuvintele 
lui Pavel din Romani 7:9: „Odinioară, fiindcă eram fără Lege, 
trăiam; dar când a venit porunca, păcatul a înviat şi eu am 
murit.” Legea a fost dată din cauza păcatului, pentru ca păcatul 
să poată fi arătat drept ceea ce este de fapt. „Atunci un lucru 
bun mi‑a dat moartea? Nicidecum. Dar păcatul, tocmai ca să 
iasă la iveală ca păcat, mi‑a dat moartea printr‑un lucru bun, 
pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin 
faptul că se slujeşte de aceeaşi poruncă” (Romani 7:13).

ÎN SLUJBA VIEŢII

Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, 
scrisă şi săpată în pietre, era cu atâta 

slavă, încât fiii lui Israel nu puteau să‑şi 
pironească ochii asupra feţei lui Moise, 
din pricina strălucirii feţei lui, măcar că 

strălucirea aceasta era trecătoare, cum n‑ar 
fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului?                                                    

(2 Corinteni 3:7‑8).

MIERCURI 23
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Acum, Vechiul Testament nu putea împlini intenţia 
lui Dumnezeu de a le da viaţă oamenilor. Ci el a adus moarte, 
din cauza neputinţelor firii. Nimeni nu putea împlini Legea; 
nimeni nu se putea ridica pe deplin la nivelul cerut de Lege. 
Însă mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu. Isus Cristos este 
împlinirea Legii. Biblia spune că prin El, toţi sunt iertaţi de toate 
lucrurile prin care nu puteau fi iertaţi prin Legea lui Moise 
(Faptele Apostolilor 13:39).

Biblia spune că Isus a adus la lumină viaţa şi nemurirea 
prin Evanghelie (2 Timotei 1:10). Astfel, astăzi, atunci când 
predicăm adevărul Noului Testament, odată cu mesajul noi 
transmitem Duhul vieţii.

Pasajul din 2 Corinteni 3:6 spune că Dumnezeu ne‑a făcut 
în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, „nu al slovei, ci al 
Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viaţa.” 

 Aceasta trebuie să‑ţi fie dorinţa: ca slujirea ta să fie o 
slujire a vieţii, a Duhului Sfânt. Cineva care nu‑L cunoaşte pe Isus 
ar trebui să fie transformat atunci când te aude, datorită Duhului 
de viaţă din slujirea ta care aduce mântuire, vindecare, eliberare 
şi alte binecuvântări în viaţa celor ce iau contact cu El!

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat privilegiul de a 
propovădui comorile ascunse ale lui Cristos şi de a le transmite 
viaţă din belşug celor din jurul meu, prin Evanghelie. Îţi 
mulţumesc pentru puterea Duhului Sfânt şi pentru viaţa 
din Cuvântul Tău care se manifestă în timp ce tot mai mulţi 
oameni intră în contact cu Evanghelia şi astăzi, producând o 
transformare completă în viaţa lor, în Numele lui Isus. Amin.

Numeri 6:23‑26; Eclesiastul 8:4; Coloseni 4:6

RUGĂCIUNE

Ioan 11:1‑16 & 2 Împăraţi 10‑12

1 Corinteni 11:30‑34 & Proverbe 19

STUDIU SUPLIMENTAR



În Ioan 1:1, Biblia spune: „La început era Cuvântul 
şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era 

Dumnezeu.” Dacă la început Cuvântul era Dumnezeu şi 
Dumnezeu nu Se schimbă, aceasta înseamnă că şi astăzi 
Cuvântul este tot Dumnezeu. În acelaşi capitol, citim: „Şi 
Cuvântul S‑a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har 
şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca 
slava Singurului născut din Tatăl” (Ioan 1:14).

Să ne aducem aminte că, înainte ca naşterea lui Isus 
să aibă loc, Duhul Sfânt a venit asupra fecioarei Maria, iar 
Cuvântul pe care l‑a primit de la Dumnezeu, care i‑a fost 
transmis de înger, a devenit trup în ea. Acel Cuvânt a devenit 
un copil şi a crescut devenind omul Isus Cristos. Astfel, Isus 
este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu întrupat; El este 
rezultatul Cuvântului care i‑a fost spus Mariei.

Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu ajunge la tine, 
are şi astăzi acelaşi efect, produce acelaşi rezultat. Intenţia 
lui Dumnezeu pentru Cuvântul Său este să devină una 
cu tine, să se întrupeze în tine. Dacă este un cuvânt de 
vindecare, scopul lui este acela de a distruge boala şi de a‑i 
lua locul.

PUTEREA CREATOARE A 
CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU

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).
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Cuvântul lui Dumnezeu poate crea din nou un braţ 
frânt sau amputat. Cuvântul Lui îţi poate schimba sângele. 
Cuvântul Domnului îţi poate regenera genele. Cuvântul Lui 
poate deveni o pereche de rinichi noi în tine şi îţi poate da 
literalmente o inimă nouă, dacă ai avut probleme cu rinichii 
sau cu inima. A primi Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a 
primi puterea lui Dumnezeu în viaţa ta; puterea creatoare 
a lui Dumnezeu.

Nu accepta faptul că situaţia ta este lipsită de 
speranţă. Nu dispera şi nu deveni apatic din cauza situaţiei 
tale financiare; schimbă aceste lucruri prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. Meditează asupra Cuvântului lui Dumnezeu, 
hrăneşte‑te cu el; analizează‑l şi contemplă‑l până când 
formează în tine literalmente mesajul pe care îl poartă. Vei 
şti când se va întâmpla acest lucru; mintea ta va fi înnoită 
să vadă, să gândească şi să accepte doar rezultatele pe 
care Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să le producă în tine 
şi pentru tine.

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru eficienţa 
Cuvântului Tău în viaţa mea. Prin meditare, Cuvântul Tău 
se îmbină cu duhul meu, cu sufletul meu şi cu trupul meu, 
producând în viaţa mea şi în situaţia mea mesajul pe care 
îl poată. Puterea Ta divină acţionează în mine în toate 
privinţele, astăzi şi întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin.

Psalmul 107:20; Evrei 4:12; Isaia 55:11

RUGĂCIUNE

Ioan 11:17‑57 & 2 Împăraţi 13‑15

1 Corinteni 12:1‑11 & Proverbe 20

STUDIU SUPLIMENTAR



Creştinismul este lucrarea exterioară a divinităţii în 
umanitate; revelaţia lui Cristos în tine. Un creştin este 

o persoană în care Cristos locuieşte literalmente. Şi cine este 
Cristos? Cristos este o Persoană. Toată plinătatea Dumnezeirii este 
întrupată în Isus (Coloseni 2:9). Şi Biblia spune că El este deasupra 
tuturor lucrurilor (Efeseni 1:21), fiind Capul oricărei domnii şi 
stăpâniri (Coloseni 2:10), iar El locuieşte în tine.

Acum, dacă acest lucru este adevărat, şi slavă lui Dumnezeu 
că este, de ce s‑ar simţi vreun creştin intimidat, sau de ce i‑ar fi 
teamă de demoni? Unii creştini chiar merg din biserică în biserică 
încercând să fie eliberaţi de demoni şi de apăsări demonice. Ce 
trist! În Osea 4:6, Dumnezeu a spus: „Poporul Meu piere din lipsă 
de cunoştinţă...” Nici un creştin nu are nevoie de eliberare de 
Satan. Un creştin care crede că are nevoie să fie eliberat de sub 
opresiunea diavolului nu trăieşte viaţa creştină adevărată.

Creştinul îi este superior diavolului şi nu ar trebui să aibă 
nici o problemă cu demonii. În calitate de creştin, odată ce ai 
descoperit că diavolul este responsabil de o anumită problemă 
sau situaţie, te bucuri, pentru că problema devine uşor de 
rezolvat; pur şi simplu îl alungi. În Marcu 16:17, Isus a spus: „Iată 
semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele meu vor 

TRĂIEŞTE VIAŢA CREŞTINĂ 
ADEVĂRATĂ

Cărora Dumnezeu a voit să le facă 
cunoscut care este bogăţia slavei 
tainei acesteia între Neamuri, şi 

anume: Cristos în voi, nădejdea slavei                                                                            
(Coloseni 1:27).
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scoate draci...” ; este primul lucru pe care a spus că îl putem face 
în Numele Lui.

Mai mult, Biblia spune: „Mulţumindu‑I Tatălui, care v‑a 
învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor în lumină. El 
ne‑a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne‑a strămutat în 
Împărăţia Fiului dragostei Lui” (Coloseni 1:12‑13). Chiar înainte 
să fii născut din nou, de drept, erai deja eliberat de puterea 
întunericului şi transferat în Împărăţia Fiului dragostei Lui; acest 
lucru se întâmplase deja legal, pentru că Isus a făcut acest lucru 
pentru întreaga lume. Acum că eşti născut din nou, acest lucru a 
devenit real şi „de facto.” Satan, sau duhurile întunericului, nu mai 
au control sau jurisdicţie asupra ta; tu nu mai eşti sub influenţa lor. 

Cu toate acestea, dacă nu trăieşti pentru Domnul şi alegi 
să trăieşti sub influenţa lui satan, vei avea probleme. Poate unii 
se întreabă: „Şi ce se poate face dacă ai rătăcit şi ai ajuns sub 
jurisdicţia lui Satan şi acum te confrunţi cu apăsare demonică?” 
Oh, acest lucru nu este o problemă. Spune doar atât: „Isus Cristos 
este Domnul vieţii mele şi eu am terminat‑o cu diavolul.” Asta e 
tot! Slavă lui Dumnezeu!

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai strămutat din împărăţia 
întunericului în Împărăţia Fiului Tău iubit, Isus. Acum, mă aflu în 
Împărăţia Ta şi nici un demon nu are sorţ de izbândă în viaţa mea, 
pentru că mai mare este Cel ce este în mine, decât cel ce este în 
lume. Îmi exercit autoritatea peste tot ce nu este în concordanţă 
cu proviziile Evangheliei în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

Luca 10:17‑19; 1 Ioan 4:4; Romani 5:17

RUGĂCIUNE

Ioan 12:1‑19 & 2 Împăraţi 16‑17

1 Corinteni 12:12‑21 & Proverbe 21

STUDIU SUPLIMENTAR



Nici un creştin nu este uns în mod special pentru 
a scoate dracii. Isus a spus: „Iată semnele care 

îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate 
draci...” (Marcu 16:17). Singura calificare de care ai nevoie 
pentru a scoate draci este să crezi; este să fii în Cristos. Fie 
care creştin are autoritatea de a scoate draci, inclusiv cel 
care abia a fost născut din nou cu câteva minute în urmă.

Cineva poate se întreabă: „Cum se poate acest 
lucru? Nu este nevoie să ne pregătim şi să ne rugăm 
puternic înainte de a scoate demoni?” Nu! Isus nici măcar 
nu ne‑a spus să ne rugăm cu privire la diavol. El a spus: 
„Izgoniţi‑l afară!” Nu este nevoie să‑I spui lui Dumnezeu 
nimic despre diavol, pentru că El Şi‑a încheiat deja 
socotelile cu el, a făcut tot ce trebuia cu privire la el şi la 
toţi demonii întunericului, iar ţi‑a dat ţie autoritate asupra 
lor.

În Marcu 6:7, Biblia spune: „Atunci i‑a chemat la Sine 
pe cei doisprezece... dându‑le putere asupra duhurilor 
necurate.” Cuvântul „putere” provine din traducerea din 
original a termenului grecesc „exousia,” care înseamnă 
„autoritate.” Isus ne‑a dat autoritate asupra duhurilor 
necurate. Citeşte ce le‑a făcut în Locuinţa morţilor: „A 

STĂPÂNIRE PESTE DEMONI

Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor 
crede: în Numele Meu vor scoate draci... 

(Marcu 16:17).

SÂMBĂTĂ  26



PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le‑a făcut de ocară 
înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin 
cruce” (Coloseni 2:13‑15). Isus i‑a dezarmat pe Satan şi pe 
demonii săi, lăsându‑i neputincioşi. Dar ştii ceva? Atunci 
când a făcut aceasta, şi tu erai în El.

În Luca 10:19, El a spus: „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.” Tu 
ai autoritatea de a stăpâni asupra diavolului şi a demonilor 
lui; autoritatea de a‑i ţine în frâu; şi această autoritate este 
perfectă şi absolută. Nici un demon nu i se poate împotrivi.

Să ne aducem aminte ce am citit în versetul tematic: 
„Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în 
Numele Meu vor scoate draci...”; aceasta este o lege în 
domeniul spiritual. Atunci când porunceşti unui demon să 
iasă în Numele lui Isus, e ca şi cum Isus însuşi ar vorbi. 
Trăieşte în autoritatea Numelui Său. Refuză să‑i permiţi 
diavolului să‑şi facă de cap în sfera ta de contact. Aleluia!

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru victoria lui Isus asupra 
diavolului şi asupra cohortelor întunericului, pe care a 
câştigat‑o în beneficiul meu. Acum, locuiesc în victoria 
şi în autoritatea lui Cristos; Satan şi cohortele lui nu au 
parte de nici un succes. Trăiesc triumfător în Cristos zi de 
zi, în Numele lui Isus. Amin.

Matei 10:7‑8; Luca 10:17‑19

RUGĂCIUNE

Ioan 12:20‑50 & 2 Împăraţi 18‑19

1 Corinteni 12:22‑31 & Proverbe 22

STUDIU SUPLIMENTAR



În calitate de creşti ni, cu toţii ne dorim să‑I fi m plăcuţi 
lui Dumnezeu; vrem să facem voia Sa şi să avem 

succes pentru El. Vrem să cunoaştem şi să împlinim chemarea 
Sa pentru viaţa noastră; vrem să‑I aducem Lui slavă şi onoare.

 Însă pentru ca aceste dorinţe să fi e îndeplinite, 
trebuie să urmăm şi să acceptăm Cuvântul Său drept adevăr 
absolut, pentru că este exprimarea voii Sale. Prin Cuvântul 
Lui putem cunoaşte şi urma planul, scopul şi ti parul pe care 
El le‑a stabilit; putem astf el să‑L slujim corect, la standardele 
Lui.

În creşti nism nu este important doar să faci ceea ce 
este bine, ci să faci ceea ce faci în modul lui Dumnezeu, pentru 
scopul lui Dumnezeu. Gândeşte‑te la ce am citi t în versetul 
temati c: Moise, în loc să‑i vorbească stâncii, a lovit‑o. Apa a 
ţâşnit şi oamenii au băut, însă Dumnezeu nu S‑a bucurat, ci 
S‑a mâniat pe Moise.

Mai mult, în Geneza, Biblia ne relatează despre doi fraţi, 
Cain şi Abel, care şi‑au adus jertf ele înaintea lui Dumnezeu. 

URMEAZĂ VOIA, SCOPUL 
ŞI PLANUL LUI

Apoi Moise a ridicat mâna şi a lovit stânca de 
două ori cu toiagul. Şi a ieşit apă din belşug, 

aşa încât a băut şi adunarea, şi au băut şi 
vitele. Atunci Domnul a zis lui Moise: „Pentru 

că n‑aţi crezut în Mine, ca să Mă sfi nţiţi 
înaintea copiilor lui Israel, nu voi veţi duce 
adunarea aceasta în ţara pe care i‑o dau” 

(Numeri 20:11‑12).
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Cain a adus o jertf ă la alegerea lui, însă Abel a adus o jertf ă la 
alegerea lui Dumnezeu, jertf a cerută de El.

Jertf a lui Cain a fost respinsă, pentru că el nu a urmat 
rânduiala stabilită şi nu a făcut ce dorea Dumnezeu. Văzându‑l 
mâniat pentru că jertf a sa fusese respinsă, Dumnezeu i‑a 
spus: „... Dacă faci bine, vei fi  bine primit...” (Geneza 4:7).

Astf el, încă de la început, Dumnezeu ne‑a arătat că 
trebuie să‑L slujim în concordanţă cu planul Său, nu cu al 
nostru. Nu contează cât de bun crezi că este planul tău, se 
pune întrebarea dacă este ceea ce doreşte Dumnezeu. Moise 
a obţinut minunea: stânca a dat apă pentru oameni, însă nu 
L‑a glorifi cat pe Dumnezeu. 

Tu Îl glorifi ci pe Dumnezeu împlinind Cuvântul Său. 
Isus a spus: „Eu Te‑am proslăvit pe pământ, am sfârşit 
lucrarea pe care Mi‑ai dat‑o s‑o fac” (Ioan 17:4). Astf el L‑a 
glorifi cat Isus pe Tatăl. I‑a slujit Tatălui după voia, scopul şi 
planul Tatălui; nu poţi să Îl glorifi ci pe Dumnezeu altf el!

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat Cuvântul Tău după 
care să trăiesc, manifestând gloria Ta. Sunt un împlinitor 
al Cuvântului Tău, slujindu‑Te în înţelepciune, umblând 
în voia Ta şi împlinind planul Tău pentru viaţa mea, spre 
lauda şi gloria Numelui Tău. Aleluia!

1 Samuel 15:22; Romani 12:2; Evrei 8:5

RUGĂCIUNE

Ioan 13:1‑30 & 2 Împăraţi 20‑22

1 Corinteni 13:1‑13 & Proverbe 23

STUDIU SUPLIMENTAR



În versetul tematic, Isus ne arată cum să‑L 
glorificăm pe Tatăl. El L‑a glorificat făcând ceea 

ce Tatăl dorea să facă. Astfel, ne‑a dat un exemplu cum 
să‑I aducem slavă lui Dumnezeu. Nu facem aceasta doar 
spunând: „Tată, Te slăvesc,” nu! Îl slăveşti împlinind 
Cuvântul Său; producând rezultate bazate pe Cuvântul 
Lui.

Nu contează faptul că cineva cântă: „Te slăvesc, 
Doamne”; dacă nu‑I împlineşte Cuvântul, Dumnezeu nu 
este glorificat. Poţi sta în faţa cuiva spunându‑i: „Îţi dau 
mâncare,” dar aceasta nu înseamnă că acea persoană a 
primit mâncare de la tine. E ca şi cum ai mărturisi ceva; 
poţi spune: „Vreau să mărturisesc că pastorul Chris m‑a 
binecuvântat; slavă Domnului!” Aceasta nu înseamnă 
că cel care te ascultă înţelege ce spui. Însă dacă începi 
să explici detaliat ce am făcut pentru tine ca să te 
binecuvântez, atunci cei care ascultă te pot înţelege.

Acum, nu înseamnă că este greşit să spui: 
„Doamne, Îţi dau slavă!” Ceea ce vreau să subliniez este 
că cea mai eficace metodă de a‑L glorifica pe Dumnezeu 
este aceea de a împlini Cuvântul Său. Apoi atunci când 
spui „Îl glorific pe Dumnezeu” sau „Îi aduc slavă lui 

GLORIFICĂ‑L PRIN ÎMPLINIREA 
CUVÂNTULUI SĂU

Eu Te‑am proslăvit pe pământ, am sfârşit 
lucrarea pe care Mi‑ai dat‑o s‑o fac                        

(Ioan 17:4).
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Dumnezeu,” este logic din punct de vedere spiritual, 
pentru că tu chiar ai făcut ceva care Îi aduce slavă. Nu 
vrei să‑I dai lui Dumnezeu slavă doar ca să descoperi că, 
de fapt, nu a ajuns la El, sau nu a acceptat‑o.

Să revedem versetul tematic. Isus a spus: „Eu 
Te‑am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care 
Mi‑ai dat‑o s‑o fac” (Ioan 17:4). Acesta este modul în care 
Isus L‑a glorificat pe Tatăl. Trebuie să studiezi Scripturile 
ca să ştii ce vrea El, apoi treci la fapte. Ceea ce va aprecia 
şi va răsplăti Domnul în Ziua Judecăţii este Cuvântul Său 
pe care îl vei fi trăit cu adevărat pe acest pământ.

Doamne Dumnezeule, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul 
Tău care este viu şi operativ în mine, umplându‑mă de 
bucurie negrăită şi strălucită. Sunt pus deoparte pentru a 
trăi spre onoarea şi spre gloria Ta, împlinind Cuvântul Tău 
şi producând rezultate bazate pe Cuvântul Tău, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Iacov 1:25; Ioan 15:8

RUGĂCIUNE

Ioan 13:31‑14:14 & 2 Împăraţi 23‑25

1 Corinteni 14:1‑9 & Proverbe 24

STUDIU SUPLIMENTAR



Biblioteca digitală „Pastorul Chris” este o 
platf ormă mobilă care îţi pune la dispoziţie 

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

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

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

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

Acces instantaneu la peste 
300 de mesaje în Biblioteca 

digitală „Pastorul Chris” 

Biblioteca digitală
Pastorul Chris
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Viaţa creştină este o manifestare a dragostei divine. 
Pasajul din 1 Ioan 4:8 spune: „Cine nu iubeşte, nu L‑a 

cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste.” 
Dumnezeu este personificarea dragostei. El Şi‑a demonstrat 
dragostea pentru noi prin faptul că L‑a dat pe Cristos să moară 
pentru noi pe când noi eram încă păcătoşi (Romani 5:8).

În calitate de creştin născut din nou, tu eşti născut 
din Dumnezeu, iar dacă Dumnezeu care este dragoste te‑a 
născut, atunci tu eşti un copil al dragostei personificate. 
Dragostea divină nu este o calitate pe care trebuie să o ceri 
de la Dumnezeu; este o însuşire a duhului tău uman recreat: 
„Rodul Duhului, dimpotrivă, este: dragostea...” (Galateni 5:22). 
Ceea ce se aşteaptă de la tine este să demonstrezi dragostea 
care a fost turnată în inima ta şi să fii o binecuvântare pentru 
cei cu care intri în contact. Fii o oază de dragoste într‑o lume 
tulburată.

Isus a spus în Ioan 14:15: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi 
poruncile Mele.” O astfel de poruncă a Sa este cea de a 
predica Evanghelia oricărei făpturi (Marcu 16:15). Atunci când 
le vesteşti Evanghelia lui Cristos oamenilor din jurul tău, tu 
demonstrezi de fapt dragostea lui Dumnezeu.

DEMONSTREAZĂ DRAGOSTEA LUI

Însă nădejdea aceasta nu înşală, 
pentru că dragostea lui Dumnezeu 

a fost turnată în inimile noastre 
prin Duhul Sfânt care ne‑a fost dat                                                                              

(Romani 5:5).
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Pasajul din 2 Corinteni 5:14 spune: „Căci dragostea lui 
Cristos ne strânge...”; suntem propulsaţi de dragostea Sa să 
predicăm Evanghelia tot aşa cum dragostea L‑a făcut pe El 
să ia pe cruce locul oamenilor păcătoşi. El a fost expresia şi 
comunicarea dragostei lui Dumnezeu.

El nu a rostit doar cuvinte de binecuvântare peste 
oameni, ci i‑a şi atins şi a relaţionat cu ei cu dragoste. El i‑a 
ajutat să înţeleagă faptul că Tatăl îi iubeşte, prin modul în care 
El îi iubea. Atunci când erai în prezenţa Sa simţeai dragoste, 
dragoste divină.

Oameni de pretutindeni veneau la Isus ca să‑L audă şi 
să petreacă timp cu El, pentru că vedeau şi auzeau dragoste în 
cuvintele Lui. În calitate de creştin şi de slujitor al Evangheliei, 
aceasta trebuie să fie dorinţa ta: să manifeşti dragostea lui Isus 
în lumea ta.

Acesta este unul dintre lucrurile pe care Duhul Sfânt le 
face în viaţa ta; El ţi‑L revelează pe Dumnezeu şi, pe măsură ce 
ajungi să‑L cunoşti tot mai mult, dragostea Sa te cucereşte. Cu 
cât Îl iubeşti mai mult, cu atât devii mai asemănător cu El.

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai inundat duhul de 
revelaţia dragostei Tale. Îţi mulţumesc că mă ajuţi nu doar 
să umblu în conştientizarea tot mai mare a iubirii Tale 
măreţe pentru mine, ci să şi demonstrez această dragoste 
şi să fiu o binecuvântare pentru lumea mea, în Numele lui 
Isus. Amin. 

1 Ioan 4:11‑12; 1 Ioan 4:16; 2 Corinteni 5:14‑15

RUGĂCIUNE

Ioan 14:15‑31 & 1 Cronici 1‑2

1 Corinteni 14:10‑19 & Proverbe 25

STUDIU SUPLIMENTAR



Unii creştini au spus că doar Isus avea plinătatea 
Duhului lui Dumnezeu şi că noi ceilalţi avem 

doar o măsură din Duhul Sfânt. Însă, în lumina Cuvântului lui 
Dumnezeu, acest lucru nu este adevărat.

În primul rând, Biblia spune că şi noi am primit din 
plinătatea lui Isus, şi har după har (Ioan 1:16). Mai mult, 
Duhul Sfânt, ca Persoană, în plinătatea Sa, locuieşte în tine, 
dacă eşti născut din nou.

Acum, confuzia pe care o fac cei ce propagă această 
idee conform căreia doar Isus a avut Duhul fără măsură îşi 
are rădăcinile în versetul din Ioan 3:34, redat neclar în unele 
versiuni ale Bibliei. Acolo scrie astfel: „Fiindcă acela, pe care 
l‑a trimis Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu; 
fiindcă Dumnezeu nu îi dă Duhul cu măsură” (Ioan 3:34, 
versiunea Fidela). Cuvântul subliniat „îi,” aşa cum se regăseşte 
în traducere, este scris cu litere italice sau între paranteze în 
alte versiuni ale Bibliei, ceea ce înseamnă că nu există în textul 
grecesc original, ci a fost introdus de traducători şi creează 
confuzie, pentru că acel pronume te face să te gândeşti că 
pasajul face referire doar la Isus, când de fapt nu este aşa.

Traducerea corectă este următoarea: „Pentru că 
acela pe care l‑a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui 

NOI AVEM PLINĂTATEA LUI

Fiindcă acela, pe care l‑a trimis Dumnezeu, 
vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu; fiindcă 

Dumnezeu nu îi dă Duhul cu măsură                
(Ioan 3:34, versiunea Fidela).
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Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură.” 
Tu ai fost trimis, tot aşa cum Isus a fost trimis de Tatăl: „Isus 
le‑a zis din nou:...«Cum M‑a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă 
trimit şi Eu pe voi.» După aceste vorbe, a suflat peste ei şi 
le‑a zis: «Luaţi Duh Sfânt»” (Ioan 20:21‑22). Tu ai „tot” Duhul 
Sfânt în tine, în toată plinătatea Sa.

Pasajul din Efeseni 3:17‑19 vorbeşte despre faptul că 
eşti plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Acelaşi lucru este 
scris şi despre Isus în Coloseni 1:19: „Căci Dumnezeu a vrut 
ca toată plinătatea să locuiască în El.” Dacă te‑ai gândit că 
acest lucru este minunat, citeşte Coloseni 2:10; acolo scrie 
astfel: „Şi voi sunteţi compleţi El...” (Coloseni 2:10, versiunea 
Fidela). În Cine eşti tu complet? Versetul precedent ne spune: 
„Căci în El (Isus Cristos) locuieşte trupeşte toată plinătatea 
Dumnezeirii.” Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Tu ai totul deplin şi eşti întregit în Cel în care locuieşte 
toată plinătatea Dumnezeirii; tu eşti desăvârşit în El. Adică tu 
eşti plin de Dumnezeu. Tu eşti templul viu al lui Dumnezeu 
umblând prin această lume. Aleluia!

Binecuvântatule şi bunule Tată, ce mare eşti! Îţi mulţumesc 
pentru Duhul Sfânt care locuieşte în mine în plinătatea 
Lui şi pentru gloria veşnică pe care a adus‑o în viaţa mea. 
Trăiesc pentru a Te iubi, pentru a Te onora şi pentru a face 
voia Ta, în fiecare zi din viaţa mea, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Ioan 1:16; 1 Ioan 4:17; Efeseni 1:22‑23

RUGĂCIUNE

Ioan 15:1‑17 & 1 Cronici 3‑4

1 Corinteni 14:20‑30 & Proverbe 26

STUDIU SUPLIMENTAR



Nu mulţi oameni realizează că viaţa este cu 
adevărat spirituală. Lumea fizică în care trăim 

nu este tot ce există; de fapt, ea este controlată de lumea 
spirituală.

Peste tot în jurul nostru, în lumea fizică, sunt 
îngeri, însă ei nu pot fi văzuţi cu ochii fizici; trebuie să 
treci în tărâmul spiritual ca să‑i vezi. Acum, ideea este 
următoarea: toate binecuvântările despre care vorbeşte 
Dumnezeu în Cuvântul Lui sunt reale în domeniul 
spiritual, însă ca să devină reale în viaţa ta, trebuie să le 
rosteşti. Cuvântul lui Dumnezeu este activat de cuvintele 
tale.

Cuvintele tale sunt „cuvinte spirituale”; atunci când 
vorbeşti, te conectezi cu domeniul spiritual. Cuvintele 
tale sunt conexiunea dintre tărâmul pământesc şi cel 
spiritual. Ori de câte ori vorbeşti, tot ceea ce spui este 
real în tărâmul spiritual. Dacă rosteşti cuvinte pozitive, 
pline de credinţă, ele vor produce rezultate pline de 
credinţă. Dacă rosteşti cuvinte de frică, de descurajare şi 
de înfrângere, ele vor produce rezultate negative.

Cuvintele tale acţionează fie pentru tine, fie 
împotriva ta; de aceea trebuie să ai grijă ce spui. Îmi 

ROSTEŞTE CUVINTE PLINE DE DUH

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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aduc aminte de ceea ce a spus Isus în Matei 12:37: „Căci 
din cuvintele tale vei fi scos fără vină şi din cuvintele 
tale vei fi osândit.” Să recitim ce a spus El în versetul 
tematic.

Noi am fost creaţi nu doar să arătăm ca El, ci şi să 
funcţionăm ca El. Noi eliberăm duh şi viaţă prin cuvintele 
noastre. Energia eliberată prin cuvintele tale fie va da 
viaţă, fie va produce moarte. Acesta este motivul pentru 
care Biblia spune: „Viaţa şi moartea stau în puterea 
limbii...” (Proverbe 18:21).

Eliberează energie pozitivă prin cuvintele tale. 
Rosteşte viaţă peste lumea ta, peste familia ta, peste 
locul tău de muncă, peste lucrarea ta, peste finanţele 
tale, etc. Rosteşte viaţă peste tot ce are legătură cu tine. 
Declară Cuvântul lui Dumnezeu în orice situaţie. Ceea ce 
spui este ceea ce primeşti (Marcu 11:23); să nu uiţi acest 
lucru. De aceea rosteşte doar viaţă; rosteşte întotdeauna 
cuvinte pline de Duh şi de credinţă.

Declar pace şi bunăstare peste naţiunile lumii şi proclam 
că Evanghelia lui Isus Cristos are cale liberă şi este slăvită; 
neprihănirea lui Dumnezeu este ridicată la rang de cinste 
în toate naţiunile, în Numele lui Isus. Amin. 

Romani 10:6‑8; 1 Corinteni 2:12‑13

RUGĂCIUNE

Ioan 15:18‑16:16 & 1 Cronici 5‑6

1 Corinteni 14:31‑40; & Proverbe 27

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.
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 Rapoarte
ALE SLAVEI

„Rapsodia Realităţilor mi‑a răspuns la toate întrebările!”

„Prima oară când am primit o Rapsodie, eram sceptic, dar am avut un 
îndemn în duhul meu să o citesc. În ziua aceea, nu m‑am putut limita 
la un articol, ci am citit toată ediţia. Uau! Lucrarea Duhului Sfânt a 
fost evidentă, pentru că mi‑a răspuns la toate întrebările din mintea 
mea. Citind, am căpătat o viziune mai clară asupra vieţii mele; acum, 
îmi privesc viitorul cu bucurie şi cu speranţă. M‑am decis ca de acum 
înainte să împărtăşesc acest devoţional minunat şi motivator cu toţi 
prietenii şi vecinii mei, pentru că mi‑a schimbat viaţa cu totul.“
	 	 	 	 ‑	S.	Albert;	Pakistan

 
„Am note bune acum că citesc Rapsodia Realităţilor!”

„Avem probleme ca student al universităţii Warsaw Technical, când 
am primit un exemplar al Rapsodiei Realităţilor tradusă în limba 
poloneză. Aceasta a schimbat totul pentru mine! Am descoperit 
studiind această revistă că pot răsturna situaţiile provocatoare. Am 
pus aceasta în practică şi, după puţin timp, am avut ocazia să‑l întâlnesc 
pe unul dintre cei mai respectaţi profesori din universitate care m‑a 
îndrumat în studiile mele. Acum am note bune. Glorie lui Dumnezeu“
                                    ‑	Mike;	Polonia

 
„Pasiunea mea pentru Cristos a crescut!”

„Până acum, îmi era ruşine să le spun oamenilor că sunt creştin. Mă 
temeam că prietenii mei nu vor înţelege şi vor râde de mine. Viaţa 
devenise plictisitoare şi lipsită de inspiraţie până când am primit o 
Rapsodie a Realităţilor. Studiind‑o, am fost transformat; mi‑a oferit 
încrederea şi curajul care îmi trebuie pentru a‑mi apăra credinţa. Acum 
sunt entuziasmat, pentru că pasiunea mea pentru Cristos a crescut şi 
este puternic înflăcărată în inima mea.”
    ‑	J.	Wang;	China
 



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


