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Citiţi şi meditaţi cu atenţie asupra fiecărui articol. Citiţi 
rugăciunile şi proclamaţiile cu voce tare. Procedând 
astfel în fiecare zi, vă asiguraţi de rezultatele pe 
care Cuvântul lui Dumnezeu le produce, tot ceea ce 
mărturisiţi devenind realitate.  

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

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

Folosiţi devoţionalul pentru a vă nota ţelurile propuse 
în fiecare lună, apoi măsuraţi‑vă progresul şi sărbătoriţi 
fiecare victorie sau realizare.

Bucuraţi–vă de prezenţa glorioasă a Domnului şi de victoria 
Sa, savurând porţia zilnică din Cuvântul Său! Dumnezeu să vă 
binecuvânteze! 

                 – Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 1009 limbi şi încă 

mai numărăm. Ediţia 2019 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru 
a te poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul 
anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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Cel mai mare dar oferit umanităţii este cel al 
vorbirii. Aş vrea ca toţi oamenii de pe pământ 

să şti e aceasta! Binecuvântat este omul care a descoperit 
această realitate profundă!

Gândeşte‑te la aceasta: lumea a fost creată 
prin cuvinte. Toată creaţia este rezultatul cuvintelor; 
toate binecuvântările lui Dumnezeu sunt transmise în 
şi prin cuvinte. Atunci când Dumnezeu l‑a înzestrat pe 
om cu abilitatea de a vorbi, El i‑a oferit cel mai mare 
dar posibil, pentru că aceasta ne face asemenea Lui.

Dumnezeu creează prin cuvinte. Când pământul 
era pusti u şi gol, El nu a însărcinat îngerii cu proiectul 
amenajării sau reconstruirii pământului. El a rosti t cuvinte. 
El a adus creaţia în fi inţă prin cuvinte în Geneza 1. Astf el, 
întrucât am fost creaţi după chipul Lui (să arătăm ca El) şi 
după asemănarea Lui (să funcţionăm ca El), noi creăm prin 
cuvinte asemenea Lui.

Împărăţia lui Dumnezeu, căreia îi aparţinem, este 
Împărăţia cuvintelor, unde noi trăim şi domnim prin cuvinte. 
Este vorba despre ceea ce spui. Dacă vorbeşti  corect, viaţa 
ta va fi  bună. Dacă vorbeşti  negati v, viaţa ta va fi  în pericol.

VALOAREA CUVINTELOR
1 MIERCURI  

Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii 
vor da socoteală de orice cuvânt 

nefolositor, pe care‑l vor fi  rosti t. Căci 
din cuvintele tale vei fi  scos fără vină, 

şi din cuvintele tale vei fi  osândit                                             
(Matei 12:36‑37).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Rostesc cuvinte excelente care aduc întregire şi viaţă; 
cuvinte care sunt în concordanţă cu viaţa pe care o am 
în Cristos. Umblu în sănătate, în putere şi în vitalitate. Eu 
progresez în mod supranatural, înving întotdeauna şi sunt 
productiv în tot ceea ce fac. Glorie lui Dumnezeu!

În Proverbe 15:4 Biblia spune: „Limba dulce este un 
pom de viaţă, dar limba stricată zdrobeşte sufletul.” Iar în 
Proverbe 18:21 este scris: „Moartea şi viaţa sunt în puterea 
limbii; oricine o iubeşte îi va mânca roadele.” Domnul Isus 
subliniază aceasta în Marcu 11:23 (versiunea Fidela): „Vei 
avea ceea ce spui.”

Aminteşte‑ţi că în cartea Genezei Dumnezeu era 
numit „Gasul”; primii oameni au auzit glasul Domnului 
umblând în grădină în răcoarea zilei (Geneza 3:8). Însă un 
glas nu înseamnă nimic fără cuvinte.

Când vei înţelege aceasta, nu vei mai rosti vorbe 
goale, fără sens. Vei folosi cuvintele în mod adecvat. Vei rosti 
doar cuvinte de binecuvântare şi de viaţă, care să îi zidească 
şi să îi ridice pe ceilalţi, inspirându‑le credinţă, speranţă şi 
dragoste.

 Marcu 6:45‑56 & Numeri 4 

 Luca 24:13‑35 & 2 Samuel 9‑11

 Efeseni 4:29; 1 Petru 3:10‑11; Matei 12:36‑‑37



Poate că ai auzit unii oameni spunând: „Nimeni 
nu este perfect; aşa că nu spune că eşti  perfect.” 

Întreabă‑i de ce spun aceasta şi vei descoperi că este rezultatul 
experienţelor personale sau al experienţelor altora. Ce spune 
însă Biblia? În versetul temati c spune: „Voi fi ţi dar desăvârşiţi, 
după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.” Dumnezeu 
nu ne va cere niciodată să facem ceva ce nu putem face. Dacă El 
cere perfecţiune de la noi pe pământ, înseamnă că este posibil.

 Atunci când studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, observi 
că nu ni se sugerează nicăieri că perfecţiunea ar fi  imposibilă. 
Tot ce are legătură cu El presupune perfecţiune, excelenţă. 
Moti vul pentru care majoritatea oamenilor nu cred că 
perfecţiunea este tangibilă constă în faptul că ei nu şti u ce este, 
de fapt, perfecţiunea. Ea se aseamănă cu succesul, care poate fi  
măsurat în diferite stagii din viaţa ta în funcţie de ţelurile stabilite. 
Perfecţiunea se măsoară în funcţie de lumina, de instrucţiunea 
sau de informaţia pe care o ai cu privire la obiecti vele asumate.

 În versetul nostru temati c, cuvântul „desăvârşit” 
provine din traducerea din original a termenului grecesc 
„teleios,” care înseamnă ajuns la maturitate deplină, fără vină, 
nepătat, fără a mai necesita nimic; o stare de deplinătate, de 
desăvârşire. Se referă la măsurarea inimii tale în raport cu a lui 
Dumnezeu şi la modul în care faci aceasta prin Cuvântul Său. 
Înseamnă că tu faci lucrurile după voia lui Dumnezeu; îţi laşi 

DESĂVÂRȘIREA NOASTRĂ                     
VINE DE LA EL

2 JOI   

Voi fi ţi dar desăvârşiţi, după cum şi 
Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit                                   

(Matei 5:48).
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Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că m‑ai învrednicit să fiu 
desăvârşit, neprihănit, sfânt, fără vină şi fără condamnare 
înaintea Ta. Sunt condus de Duhul de desăvârşire şi de 
excelenţă care operează în mine. Prin urmare, cuvintele, 
gândurile şi acţiunile mele sunt minuţioase şi fără cusur. 
Gândesc, vorbesc şi eman excelenţă, spre slava şi spre gloria 
Numelui Tău care este mai presus de orice nume. Aleluia!

inima în stăpânirea Cuvântului Său şi a Duhului Sfânt, ca să fie 
ca inima lui Dumnezeu. Gândeşti, iubeşti şi ierţi asemenea lui 
Dumnezeu, pentru că ai inima Lui.

 Un alt motiv pentru care unii cred că perfecţiunea 
este intangibilă constă în faptul că ei îşi folosesc mentalitatea 
religioasă pentru a o judeca sau a o defini. Gândeşte‑te la 
aceasta: dacă în Isus Cristos noi am fost învredniciţi să devenim 
distribuitori şi părtaşi ai vieţii, ai harului şi ai neprihănirii Lui, 
înseamnă că şi desăvârşirea noastră vine tot de la El. Isus a fost 
şi este Cel desăvârşit; Biblia spune că El S‑a făcut ascultător 
faţă de Dumnezeu până la moarte. Şi prin aceasta S‑a calificat 
înaintea lui Dumnezeu şi ne‑a acordat calificativele Sale.

 Aşadar, calificarea noastră la neprihănire şi la 
perfecţiune vine de la El. Tot ce trebuie să faci pentru a fi perfect 
în ochii Lui este să accepţi şi să afirmi calificarea Lui. Moartea 
Lui substitutivă a avut ca scop desăvârşirea ta: să te prezinte în 
faţa lui Dumnezeu sfânt, neprihănit şi fără vină (Coloseni 1:22). 
Acum, trăieşte în conformitate cu acest adevăr.

 Marcu 7:1‑13 & Numeri 5 

 Luca 24:36‑53 & 2 Samuel 12‑14

 1 Ioan 4:17; 2 Corinteni 5:21; 2 Corinteni 13:11



Fiecare fi inţă umană născută în lume are două 
desti ne, unul natural şi unul divin. Desti nul tău 

natural este determinat de părinţii tăi, de educaţie, de 
colegi, mediul din care provii şi de tot ceea ce este natural 
în această lume. Acestea te pot infl uenţa şi pot determina 
cursul vieţii tale. De exemplu, unii oameni sunt bogaţi, 
nu datorită meritelor lor, ci datorită familiei în care s‑au 
născut. Aceasta este lucrarea desti nului natural.

Unii oameni suferă în viaţă fără să fi e responsabili 
de problema cu care se confruntă, ci doar pentru că s‑au 
născut şi locuiesc într‑o anumită zonă. În lume există 
anumite locuri unde predomină crimele şi violenţa, 
iar oamenii care trăiesc acolo sunt victi mele celor fără 
de lege. Acesta este desti nul natural. Totuşi, există şi 
un desti n divin, bazat pe alegerea lui Dumnezeu. Două 
lucruri compun desti nul divin. Primul este alegerea pe 
care Dumnezeu o face de dragul celorlalţi oameni. De 
exemplu, Biblia spune că printr‑un proroc a scos Domnul 
poporul Israel din Egipt şi printr‑un proroc a fost păzit 
Israel. Dumnezeu l‑a ales pe Moise pentru a elibera alţi 
oameni.

În al doilea rând, şi cel mai important, este vorba 
despre desti nul divin care începe atunci când Isus devine 

DESTINUL TĂU DIVIN                                  
ÎNCEPE ÎN CRISTOS

3 VINERI 

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). 
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântarea Cuvântului 
Tău, care este cu adevărat o candelă pentru picioarele 
mele şi o lumină pe cărarea mea. Îţi mulţumesc pentru 
iluminarea pe care mi‑o oferă. Sunt astfel mai bine echipat 
să fiu ce m‑ai chemat Tu să fiu şi să‑mi împlinesc destinul în 
Tine, pentru gloria Ta, în Numele lui Isus. Amin.

Domnul vieţii tale. Atunci când declari Domnia lui Isus 
peste viaţa ta, Dumnezeu are dreptul de a‑ţi modifica 
viaţa, iar circumstanţele vieţii tale se vor alinia la voia Lui 
perfectă. Aceasta se întâmplă atunci când El devine Tatăl 
tău şi începe să te conducă. Aceasta se întâmplă atunci 
când El Îşi trimite Duhul Sfânt să locuiască în tine şi să 
te călăuzească. Eşti astfel pus deoparte şi te distingi de 
restul lumii.

Fiind născut din nou, semnul lui Dumnezeu este 
peste tine; sigiliul Lui te desemnează ca un copil al 
destinului divin; eşti posesia lui valoroasă şi preferată. 
Tu nu eşti din această lume, şi prin urmare nu eşti şi nu 
poţi fi afectat de cursul natural al vieţii, de corupţia, de 
răul şi de decadenţa care predomină în această lume 
a întunericului. Acum călătoria ta în viaţă este într‑o 
singură direcţie: din slavă în slavă, înainte şi în sus, pe 
măsură ce umbli zilnic în Cuvântul Lui.

 Marcu 7:14‑23 & Numeri 6 

 Ioan 1:1‑18 & 2 Samuel 15‑17

 2 Corinteni 5:17; Ieremia 1:5; Efeseni 1:11



Cuvântul „iată” din versetul temati c este 
foarte important deoarece îţi indică prima ta 

responsabilitate în calitate de făptură nouă în Cristos: 
trebuie să vezi că toate lucrurile s‑au înnoit! Dacă nu 
„vezi” că toate lucrurile au devenit noi, vei conti nua cu 
vechea mentalitate de eşec, de boală, de sărăcie şi de 
înfrângere. 

Poate că ai fost diagnosti cat cu o boală incurabilă 
înainte să te fi  născut din nou; acea boală sau afecţiune a 
încetat; a plecat odată cu vechea viaţă. Noua ta persoană 
– recreată sau născută din nou – are viaţa şi natura lui 
Dumnezeu şi astf el este superioară diavolului, bolii, 
afecţiunii şi morţii. Dar dacă ochii duhului tău nu sunt 
luminaţi pentru a vedea această realitate de actualitate, 
s‑ar putea să te afl i încă în luptă cu boala.

Poate că ai eşuat în anumite domenii înainte de a‑ţi 
preda inima Domnului; toate cele vechi s‑au dus acum. 
Refuză să conti nui cu aceeaşi mentalitate de eşec, de 
înfrângere. Psalmul 1:3 descrie cine eşti  tu acum, fi ind 
născut din nou: „... un pom sădit lângă un izvor de apă, 
care îşi dă rodul la vremea lui, şi ale cărui frunze nu se 
veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit.” Trebuie să 

VEZI CĂ TOATE                  
LUCRURILE SUNT NOI

4 SÂMBĂTĂ 

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).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Duhul de înţelepciune 
şi de pricepere care operează în mine. Văd ce vrei Tu 
să vad şi creez ce vreau să văd în viaţa mea şi în mediul 
înconjurător prin puterea Duhului Tău care locuieşte în 
mine. Viaţa mea este plină de glorie, de frumuseţe şi de 
excelenţă. Pe cărarea mea este doar progres neîntrerupt, 
în Numele lui Isus. Amin.

„vezi” aceasta ca fiind o realitate actuală în viaţa ta. Eşti 
născut din nou să fii un succes, să fii roditor şi productiv 
în tot ceea ce faci. Conştientizează acest adevăr.

Dumnezeu te‑a creat pentru viaţa bună şi pentru 
slava Lui. Biblia spune: „Căci noi suntem lucrarea 
[proprie a] lui Dumnezeu (capodopera Lui), recreaţi în 
Cristos Isus [născuţi din nou] pentru a face acele fapte 
bune pe care Dumnezeu le‑a predestinat (planificat mai 
dinainte) pentru noi [mergând pe cărări prestabilite 
înainte de vreme], ca să umblăm în ele [trăind viaţa 
bună pe care a pregătit‑o pentru noi]” (Efeseni 2:10, 
versiunea Amplificată). Aleluia! Vezi că ai o viaţă 
victorioasă în Cristos şi spune: „Niciodată nu voi mai trăi 
o viaţă greşită, negativă; niciodată nu voi mai trăi eşec sau 
regres.” Trebuie să vezi doar progres şi succes. Aleluia!

Marcu 7:24‑37 & Numeri 7 

Ioan 1:19‑51 & 2 Samuel 18‑19

2 Corinteni 3:18; 1 Petru 1:23; 2 Corinteni 5:17‑18



Unul dintre lucrurile pe care trebuie să înveţi să le 
faci, în calitate de creştin, este acela de a‑L crede pe 

Dumnezeu pe cuvânt şi de a acţiona pe baza acestui Cuvânt al 
Lui. Probabil că mulţi creştini nu au fost învăţaţi niciodată să facă 
aceasta. Mulţi s‑au deprins cumva să nu‑L creadă pe Dumnezeu 
din experienţele mediului în care locuiesc. Trăim într‑o lume în care 
suntem expuşi la tot felul de materiale şi de informaţii care tind să 
instaleze îndoiala, frica şi necredinţa.

De exemplu, atunci când copiii cresc într‑un mediu în 
care oamenii de obicei nu îşi ţin promisiunea, aceasta afectează 
mentalitatea lor. Imaginează‑ţi o societate în care se ştie că 
politicienii fac promisiuni pe care nu le respectă niciodată; un 
astfel de mediu va genera oameni cărora le este greu să mai aibă 
încredere în cineva sau să mai creadă ceva. Oamenii îşi pierd din 
ce în ce mai mult încrederea în cuvinte; cuvintele şi‑au pierdut 
însemnătatea, deoarece nu mulţi înţeleg integritatea cuvintelor.

Dar nu aşa stau lucrurile cu Dumnezeu. Cuvântul Lui are 
integritate. Cuvântul Lui este infailibil; îţi poţi baza viaţa pe el. 
În Isaia 55:10‑11, El a spus: „Căci după cum ploaia şi zăpada se 
pogoară din ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul 
şi‑l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă 
semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi Cuvântul 
Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, 

CREDE-L PE CUVÂNT
5 DUMINICĂ   

Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, 
Cuvântul Domnului este încercat: El este 

un scut pentru toţi cei ce aleargă la El 
(Psalmul 18:30).
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Cuvântul lui Dumnezeu este certitudinea şi autoritatea cea 
mai înaltă din viaţa mea; aşadar, refuz să mă las afectat de 
circumstanţele vieţii. Am parte de rezultatele aşteptate 
pe măsură ce îmbin Cuvântul lui Dumnezeu cu credinţa 
din inima mea şi îl rostesc cu autoritate şi cu îndrăzneală. 
Aleluia!

ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.” Indiferent de 
criza prin care poate că treci acum, crede şi acţionează pe baza 
Cuvântului lui Dumnezeu.

Poate că te confrunţi cu o problemă de sănătate; Cuvântul 
lui Dumnezeu îţi garantează sănătate divină. Nu trebuie să plângi şi 
să‑L implori pe Dumnezeu să îţi dea sănătate; El deja ţi‑a dat ceva 
mai bun decât sănătatea – viaţa Lui în tine; Cristos în tine (Coloseni 
1:27). Acesta este dreptul tău şi asigurarea ta pentru sănătate 
divină. În Romani 8:10, Biblia spune: „Şi dacă Cristos este în voi, 
trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului: dar 
duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii.”

Antrenează‑ţi duhul pentru a avea încredere în Dumnezeu 
şi a‑L crede pe cuvânt. Cultivă‑ţi încrederea şi credinţa în Cuvântul 
lui Dumnezeu. Acceptă că ceea ce spune El este adevărat şi apoi 
acţionează în consecinţă. Cuvântul Lui este încercat şi absolut sigur. 
Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Lui nu vor trece (Matei 
24:35), pentru că niciun Cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de 
putere (Luca 1:37). Aşadar, dacă vrei să te bucuri de o viaţă fără 
probleme, învaţă să ai încredere în Dumnezeu şi să‑L crezi pe 
cuvânt.

 Marcu 8:1‑9 & Numeri 8 

 Ioan 2:1‑25 & 2 Samuel 20‑21

 Marcu 13:31; Evrei 4:12



Şti ai că, fi ind născut din nou, tu eşti  o sursă de 
binecuvântări? Nu numai că eşti  binecuvântat, 

ci eşti  şi un distribuitor de binecuvântări. Eşti  sămânţa 
lui Avraam, iar aceasta te face nu numai un om 
binecuvântat, ci şi o binecuvântare. Eşti  împuternicit în 
mod divin pentru a prospera şi acea împuternicire are, 
de asemenea, un impact poziti v asupra a tot ceea ce este 
în jurul tău.

Binecuvântarea te protejează, te menţine, aşa 
că indiferent de provocările sau de opoziţia cu care te 
confrunţi, tu câşti gi mereu. Aceasta este viaţa ta în 
calitate de creşti n: ai fost abilitat să reuşeşti  în toate 
lucrurile şi să tratezi cu înţelepciune orice aspecte ale 
vieţii. Cu toate acestea, binecuvântarea este conectată 
cu conşti enti zarea ta; nu acţionează la întâmplare. Se 
acti vează mai mult atunci când eşti  conşti ent de ea.

Dă‑mi voie să îţi explic astf el: cineva poate să 
benefi cieze de o virtute a ta, sau să extragă putere din 
ti ne, prin credinţă, aşa cum citi m despre femeia cu 
scurgere de sânge, iar tu să nu faci nimic în acel moment. 
Femeia cu scurgere de sânge menţionată în Biblie în 
Marcu 5:25 a venit din mulţime prin spate, s‑a ati ns de 
poala hainei lui Isus şi a fost vindecată pe loc. Apoi Isus 

BINECUVÂNTAREA ESTE CONECTATĂ 
CU CONȘTIENTIZAREA TA

6 LUNI   

Voi face din ti ne un neam mare, şi 
te voi binecuvânta; îţi voi face un 

nume mare, şi vei fi  o binecuvântare                                  
(Geneza 12:2).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, ce binecuvântare este să fiu un distribuitor al dragostei, 
al puterii, al gloriei, al compasiunii, al virtuţilor Tale divine şi al 
harului Tău! Sunt extensia Ta pe pământ; sunt braţul Tău întins 
pentru a aduce speranţă, sprijin, sănătate, binecuvântări şi 
eliberare pentru o lume suferindă şi muribundă. Prin mine, gloria, 
puterea şi binecuvântările Tale înfăşoară viaţa multor oameni, 
spre lauda Ta şi spre slava Ta, în Numele lui Isus. Amin.

a întrebat: „Cine M‑a atins?” Mulţi oameni Îl atingeau 
în acel moment, dar a fost ceva diferit în atingerea 
femeii; aceea a fost o atingere a credinţei, o solicitare de 
descărcare a puterii lui Dumnezeu.

Isus a ştiut că cineva a extras putere din El; 
a conştientizat acest lucru, aşa cum femeia a avut 
conştientizarea că dacă Îl va atinge, va fi vindecată. 
Aşadar, trebuie să conştientizezi binecuvântările lui 
Dumnezeu din viaţa ta, iar cea mai mare dintre ele este 
prezenţa Duhului Sfânt înăuntrul tău. Fii mai conştient de 
Duhul Sfânt care este în tine; prezenţa Lui în tine te face 
neobişnuit.

Da, este posibil să te confrunţi cu situaţii 
provocatoare, dar atunci când conştientizezi identitatea 
ta şi faptul că mai mare este Cel ce este în tine, vei 
învinge mereu. Situaţiile provocatoare nu vin niciodată 
să te distrugă. Prin urmare, niciodată nu te lăsa frustrat 
în situaţii de criză; rămâi netulburat. Păstrează‑ţi calmul 
şi mentalitatea victoriei.

 Marcu 8:10‑21 & Numeri 9 

 Ioan 3:1‑21 & 2 Samuel 22

 Deuteronom 28:2‑9; Efeseni 1:3; Filimon 1:6



Creşti nul este o făptură divină; Cuvântul lui 
Dumnezeu ne arată aceasta. Versetul temati c 

te însărcinează să umbli ca o făptură cerească ce eşti , încă 
de aici, de pe pământ, nu doar atunci când vei ajunge 
în cer. Observă juxtapunerea în argumentul Apostolului 
Pavel: am purtat chipul celui pământesc, dar acesta a 
trecut acum, deoarece suntem creaţii noi în Cristos (2 
Corinteni 5:17). Prin urmare, să trăim ca nişte făpturi 
cereşti , ca nişte imagini ale Lui Cristos, ca nişte asociaţi ai 
Dumnezeirii (2 Petru 1:4).

Nu eşti  pământesc; eşti  ceresc. Conşti enti zează 
zilnic acest adevăr; evidenţiază aceasta în comunicarea 
ta şi în modul tău de viaţă. Declară deseori: „Sunt o 
făptură cerească.” Aceasta este Evanghelia lui Isus 
Cristos; El a venit să te facă ceresc. El a venit să îţi dea 
o viaţă cerească, nu numai când vei fi  în cer, ci şi aici pe 
pământ. Acest aspect este important, deoarece dacă nu 
trăieşti  o viaţă cerească aici pe pământ, nu vei ajunge 
niciodată în cer.

Cerul este pentru făpturile cereşti , pentru cei care 
au o viaţă cerească pe pământ. Nimeni nu poate ajunge 

EȘTI O FĂPTURĂ DIVINĂ
7 MARŢI 

Şi după cum am purtat 
chipul celui pământesc, să 

purtăm şi chipul Celui ceresc                                                                                  
(1 Corinteni 15:49, versiunea DRB – Biblia 

Douay‑Rheims – traducere în engleză 
după Lati na Vulgata, n.tr.).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai învrednicit în mod glorios 
să fiu cetăţean împreună cu sfinţii şi membru cu drepturi 
depline al Casei lui Dumnezeu. Nu sunt din această lume 
şi nici nu sunt supus depravărilor şi influenţelor corupte 
ale acesteia. În calitate de imagine a lui Cristos şi de 
părtaş al naturii divine, trăiesc mult deasupra influenţelor 
pământeşti, în Numele lui Isus. Amin.

în cer fără o viaţă cerească. Există doar două căi legale 
prin care ţi se poate permite să intri într‑o ţară. Fie eşti 
cetăţean al acelei ţări şi ai paşaport corespunzător, fie 
ţi se eliberează o viză. Doar aşa ţi se acordă accesul pe 
teritoriul acelui stat. 

Acest lucru este adevărat pentru orice ţară. În 
Filipeni 3:20, Biblia ne spune că suntem cetăţeni ai cerului. 
Niciun om nu va ajunge în cer fără să fie „calificat.” Şi 
singurul mod în care poţi să te califici este să fii născut 
din nou; să ai viaţa lui Cristos, viaţa din cer în tine, aici, pe 
pământ. Apoi, când El va reveni, deoarece tu eşti deja un 
cetăţean al cerului, deoarece tu Îi aparţii deja, vei pleca 
în cer împreună cu El, la răpire. Aleluia!

Bucură‑te de faptul că, fiind născut din nou, eşti un 
cetăţean al Împărăţiei lui Dumnezeu. Aminteşte‑ţi mereu 
că nu eşti din această lume. Tu eşti ceresc; eşti născut de 
sus, cu viaţa şi cu natura lui Dumnezeu în tine.

 Marcu 8:22‑33 & Numeri 10 

 Ioan 3:22‑36 & 2 Samuel 23‑24

 Filipeni 3:20; Evrei 12:22; 1 Corinteni 15:47‑49



 Sunt indiancă şi locuiesc în Statele Unite de 17 ani. În 
toamna anului 2017, Duhul Sfânt m‑a călăuzit să urmăresc un 
serviciu divin de vindecare cu Pastorul Chris pe YouTube. Nu 
m‑am dezlipit de ecran. Înainte să văd programul, aveam o durere 
supărătoare în ceafă, care a dispărut când mi‑am pus mâna pe locul 
dureros prin credinţă. Imediat după aceasta m‑am alăturat misiunii 
din Dallas şi aşa am aflat de Rapsodia realităţilor.
 Devoţionalul m‑a învăţat multe lucruri din Cuvântul 
lui Dumnezeu şi m‑a ajutat să cresc repede. Am devenit atât de 
pasionată, încât le spuneam tuturor despre această revistă care 
mi‑a schimbat viaţa. Voiam ca toţi să aibă parte de acelaşi mesaj. 
 Lucram la o firmă de îngrijire la domiciliu, dar mi‑am 
pierdut slujba, pentru că vorbeam întruna despre Isus. Şeful mi‑a 
spus că oamenii s‑au plâns de acest aspect. Însă familia de care 
aveam grijă, m‑a angajat particular. Ei aveau un tată de 95 de ani 
care fusese pilot în cel de‑al doilea război mondial şi căruia eu îi 
citeam devoţionalul. Mi‑au dublat salariul, au fost foarte generoşi 
cu mine. Într‑adevăr Domnul mi‑a dat îndoită cinste în locul ocării. 
 În luna februarie, omul a murit, iar eu I‑am mulţumit lui 
Dumnezeu că mi‑a dat ocazia să fiu o binecuvântare pentru el. După 
câteva zile, în luna martie, am sunat‑o pe fiica lui să întreb despre 
înmormântare. Spre mare mea surpriză, ea mi‑a spus că tatăl ei 
îmi lăsase prin testament o mare sumă de bani, care îmi ajungea 
pentru 10 ani! În plus, mi‑a mai lăsat şi o maşină Mercedes! Nu mă 
aşteptam deloc la aşa ceva, dar mi‑am amintit că omul lui Dumnezeu 
declarase că martie este pentru noi luna intrării în posesie. Aceasta 
era împlinirea Cuvântului. Glorie lui Dumnezeu! 

Un seceriş de
 binecuvântări!

Uimitoarea 
mărturie a 
lui Shalu 

despre provizii 
supranaturale  



Un seceriş de
 binecuvântări!

În luna iunie, lideri de celule din misiunea noastră din 
lumea întreagă se vor reuni în prestigioasa sală LoveWorld 
Convocation Arena, în Lagos, Nigeria, pentru Conferinţa 
internaţională a liderilor de celule (ICLC) 2019 cu omul lui 
Dumnezeu, Pastorul Chris. 

Participanţii vor fi de asemenea echipaţi pentru a avea mai 
multă eficienţă în vestirea Evangheliei lui Cristos și pasiune 
înflăcărată în câștigarea sufletelor. 

Conferinţa se prefigurează a fi un timp special de împărtășire 
din Cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul Sfânt, fiind destinată 
să-i propulseze pe liderii de celule la următorul nivel în 
lucrarea lor de slujire. 

Începe de pe acum să-ţi planifici participarea!

Notă: Participarea se face pe bază de invitaţie.

Conferința internațională a 
liderilor de celule



Tatăl nostru ceresc este deosebit de îndurător şi de 
bun. El te iubeşte cu o iubire veşnică. Tot ce face 

şi urmăreşte este pentru binecuvântarea ta. El cunoaşte 
toate detaliile vieţii tale. Îţi şti e adresa. Şti e unde te afl i şi 
prin ce treci, iar planul Lui este să Se asigure că eşti  biruitor 
întotdeauna, indiferent de circumstanţe.

Chiar şi atunci când greşeşti , El face tot posibilul să 
te corecteze şi să te ajute. Dumnezeu este mai pasionat de 
bunăstarea ta, de succesul tău şi de bucuria ta, decât ai putea 
fi  tu vreodată. Însă din păcate, nu reuşeşte întEotdeauna 
să Se asigure că toţi copiii Lui trăiesc conform planului Său 
pentru ei. Poate te întrebi: „Cum este posibil?”

Aceasta se întâmplă deoarece El nu dirijează viaţa 
oamenilor; de aceea, slujba Lui este difi cilă. Altf el, ar putea 
„apăsa nişte butoane” şi tot ce Îşi doreşte El pentru viaţa 
ta s‑ar împlini. El este Dumnezeul cel Atotputernic! Şi are 
această posibilitate, însă El nu operează aşa. El i‑a oferit 
omului darul liberului arbitru, abilitatea de a alege.

Tu poţi alege să‑L iubeşti  sau să nu‑L iubeşti  pe 
Dumnezeu. Poţi alege să‑I slujeşti  Lui sau să‑ţi slujeşti  ţie. 
Alegerea este a ta. Şi pentru că ţi‑a dat‑o în dar, El nu îţi 
uzurpă această autoritate şi nici nu ţi‑o ia.

În Romani 11:29 Biblia spune: „Căci lui Dumnezeu 
nu‑I pare rău de darurile şi de chemarea făcută.” Modul 

DARUL DE A ALEGE
8 MIERCURI   

... Ţi‑am pus înainte viaţa şi moartea, 
binecuvântarea şi blestemul. Alege 

viaţa, ca să trăieşti , tu şi sămânţa ta 
(Deuteronom 30:19).
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Binecuvântat să fie Dumnezeu care m‑a abilitat să pot 
lua decizii înţelepte şi adecvate, în concordanţă cu 
destinul Lui divin pentru viaţa mea! Cuvântul Său mă 
ghidează în permanenţă, iar Cristos a fost făcut pentru 
mine înţelepciune; aşadar, iau doar decizii evlavioase sub 
călăuzirea Duhului Sfânt, în Numele lui Isus. Amin.

Său de operare este descris în versetul tematic: El îţi oferă 
toate informaţiile de care ai nevoie pentru a lua cele mai 
bune decizii. Îţi spune care este alegerea corectă, dar nu te 
forţează niciodată să o faci.

Însă acesta este motivul pentru care este necesară 
judecata. Fără dreptul de a alege, judecata nu ar fi fost 
necesară. Dar, pentru că El i‑a dat omului puterea de a lua 
decizii, omul va trebui judecat pentru alegerile sale. Într‑o 
zi, Dumnezeu va trebui să dezvăluie lucrurile bune şi pe cele 
rele; şi îi va arăta omului dacă a luat sau nu deciziile corecte. 
Tu dai socoteală în faţa lui Dumnezeu.

Însă dacă îţi trăieşti viaţa în Cristos, conştientizând 
mântuirea Sa, trăind în Duhul Sfânt, după Cuvântul Său, nu 
vei fi judecat. Singura judecată de care vei avea parte va fi 
în vederea răsplătirii, nu a mântuirii tale. Şi la acea judecată, 
Biblia spune că fiecare dintre noi va fi răsplătit după 
osteneala sa, dar nimeni nu va fi condamnat, dacă trăieşte 
în Cristos. Aşadar, menţine‑ţi privirea aţintită asupra Lui şi 
foloseşte‑ţi darul alegerii în dragostea Lui.

 Marcu 8:34‑9:1 & Numeri 11 

 Ioan 4:1‑26 & 1 Împăraţi 1

 Isaia 30:21; Iosua 24:15



În Romani 8:12, Biblia spune: „Aşadar, fraţilor, 
noi nu mai datorăm nimic fi rii pământeşti , ca să 

trăim după îndemnurile ei.” Aceasta înseamnă că ceea ce 
se aşteaptă de la ti ne este să nu trăieşti  după îndemnurile 
fi rii. Dar ce înseamnă să trăieşti  după îndemnurile fi rii 
pământeşti ? Înseamnă să te laşi condus de simţuri, având 
mintea neînnoită. În Noul Testament, cuvântul „fi re” se referă 
la trupul fi zic şi la simţurile lui, acestea fi ind conduse de sufl et.

În sufl et se afl ă un sistem de operare pentru trup 
şi pentru simţurile lui, deoarece în sufl et se afl ă mintea, 
senti mentele şi voinţa. De aceea este atât de importantă 
mintea ta. Ea îţi infl uenţează emoţiile şi voinţa şi, prin urmare, 
sufl etul. Iar când aceasta se întâmplă, rezultatele se vor vedea 
în simţămintele şi în acţiunile tale.

Adevăratul tău caracter nu este format de duhul tău, 
ci de sufl etul tău. Caracterul personalităţii tale este controlat 
cel mai mult de mintea ta. Acesta este moti vul pentru care 
Dumnezeu acordă atâta importanţă minţii tale, deoarece 
chiar şi după naşterea din nou, mintea neînnoită a unei 
persoane o poate duce în iad.

Creşti n fi ind, este important să poţi prelua controlul 
minţii tale; înnoieşte‑ţi mintea prin Cuvântul lui Dumnezeu. 

PREIA CONTROLUL                              
MINŢII TALE

9 JOI 

Şi nu vă conformaţi acestei lumi; 
ci fi ţi transformaţi prin înnoirea 
minţii voastre, pentru a deosebi 
care este voia lui Dumnezeu, cea 

bună şi plăcută şi desăvârşită                                                                      
(Romani 12:2, versiunea Fidela).
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Dragă Tată, mintea mea este complet supusă lucrării 
Cuvântului Tău şi Duhului Sfânt, astfel că eu gândesc 
în termeni de excelenţă, de putere, de victorie, de 
abundenţă, de credinţă şi de viaţă glorioasă în Cristos. Prin 
Cuvântul Tău, mintea mea este reprogramată, înnoită, 
transformată şi poziţionată pentru o viaţă de glorie şi de 
victorie neîntreruptă, în Numele lui Isus. Amin.

Nu‑ţi lăsa mintea să te controleze. Trăieşte din duhul tău. Nu 
accepta gândurile negative. Nu te concentra asupra lucrurilor 
negative ale vieţii. Ci, în mod deliberat, supune gândurile care 
te înjosesc, gândurile contrare naturii, moştenirii şi identităţii 
tale în Cristos.

Când persistă astfel de gânduri, ridică‑ţi glasul şi 
porunceşte încetarea lor în Numele lui Isus, iar ele se vor 
supune. După o perioadă, este posibil ca gândurile respective 
să se întoarcă. Dacă se întorc, repetă procesul; mustră‑le 
şi respinge‑le ori de câte ori vin şi vei învinge. Biblia spune 
că dacă i te împotriveşti diavolului, va fugi de la tine. Însă, 
totodată, trebuie să ştii să‑ţi controlezi şi propriile gânduri, 
programându‑ţi mintea după Cuvântul lui Dumnezeu.

Trebuie să preiei controlul minţii şi al gândurilor tale. 
Transformă‑ţi viaţa din slavă în slavă prin administrarea minţii 
tale. Aceasta citim în Romani 12:2. Dumnezeu aşteaptă 
aceasta de la tine, pentru că ţi‑a dat abilitatea necesară. El 
vrea ca tu să deţii controlul vieţii tale folosindu‑ţi mintea 
pentru a produce excelenţă.

 Marcu 9:2‑13 & Numeri 12 

 Ioan 4:27‑54 & 1 Împăraţi 2‑3

 Luca 6:45; Filipeni 4:8



Observă din nou versetul temati c; Domnul nu 
a spus: „Voi pune în voi Duhul Meu, şi voi vă 

veţi strădui să‑Mi fi ţi pe plac”; nu! Ci a spus: „Voi pune în 
voi Duhul meu şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele...”

Tu ai în ti ne o putere, o abilitate sau o natură care 
te constrânge să faci ce este bine şi să împlineşti  voia lui 
Dumnezeu ca mod de viaţă; se numeşte neprihănire. Fiind 
născut din nou, ai fost chemat să exprimi şi să manifeşti  
neprihănirea lui Dumnezeu. Acesta este creşti nismul. Noi 
nu ne străduim să facem binele, ci ne naştem cu natura lui 
Dumnezeu care ne abilitează să trăim aşa.

Unii oameni nu au înţeles niciodată cu adevărat 
doctrina neprihănirii aşa cum este prezentată în Cuvântul 
lui Dumnezeu, iar acesta este moti vul pentru care încă au 
probleme cu păcatul. Ei nu percep neprihănirea ca pe o 
natură, ca fi ind elementul divin care ne face să acţionăm, să 
vorbim şi să trăim drept. Poţi lua decizia să nu faci un lucru 
greşit şi să te menţii ferm pe poziţie, pentru că păcatul nu 
mai are nicio putere asupra ta. Lucrul acesta este posibil, 
pentru că Dumnezeu te‑a făcut deja neprihănit. Trăirea 
neprihănită este un rezultat al neprihănirii. Abilitatea de a 
face ce este drept poate să decurgă natural doar dintr‑un 
duh neprihănit.

NATURA DE A FACE                                    
CE ESTE DREPT

10 VINERI 

Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă 
voi face să urmaţi poruncile Mele şi 
să păziţi şi să împliniţi legile Mele                                       

(Ezechiel 36:27).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru neprihănirea Ta în mine, 
care rodeşte în mine abilitatea de a face ce este drept şi 
de a împlini voia Ta mereu. Eu aduc roadele neprihănirii, 
săvârşesc faptele neprihănirii şi manifest bunătatea Ta 
faţă de cei din jur, în Numele lui Isus. Amin.

Unele acţiuni ale tale ar mai putea fi imperfecte, dar 
aceasta nu tăgăduieşte în niciun fel natura ta de neprihănire 
a lui Dumnezeu în Cristos. Ceea ce îţi trebuie este să creşti 
în cunoaşterea lui Dumnezeu. Continuă să înveţi şi să 
acţionezi pe baza Cuvântului lui Dumnezeu, iar viaţa ta şi 
acţiunile tale vor fi în sincronizate cu neprihănirea Sa.

Există oameni care spun că este în natura omului 
să păcătuiască şi că „a greşi este omeneşte.” Acesta 
motivul pentru care natura ta umană a fost înlocuită cu 
cea de neprihănire la naşterea din nou. Viaţa pe care o ai 
în tine nu mai este cea umană supusă păcatului, ci este 
viaţa divină, care este impermeabilă pentru păcat (Romani 
6:14). Nu mai eşti supus limitărilor şi imperfecţiunilor 
naturii umane. Acum eşti părtaş naturii divine (2 Petru 
1:4), şi te‑‑ai îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte 
spre cunoştinţă după chipul lui Dumnezeu care te‑a făcut 
(Coloseni 3:10).

Trăieşte în lumina aceasta, în conştientizarea 
faptului că ai natura lui Dumnezeu în tine să faci ce este 
drept şi să trăieşti în neprihănire înaintea Lui. Aleluia!

 Marcu 9:14‑29 & Numeri 13 

 Ioan 5:1‑30 & 1 Împăraţi 4‑6

 Romani 5:17; 1 Corinteni 1:30; 2 Corinteni 5:21



Duhul uman recreat rodeşte o bucurie nesfârşită. 
Astf el, oricărui creşti n îi este uşor să fi e fericit, 

bucuros, oricând, printr‑o simplă alegere. 
Cei nemulţumiţi de sine nu îi pot face pe ceilalţi 

fericiţi, pentru că frustrarea lor se revarsă asupra celor 
din jur. Nu trăi astf el! Tu ai o responsabilitate, una foarte 
importantă, de a te înveseli, de a face pe ti ne însuţi fericit, 
în special dacă ocupi o poziţie de lider. Dumnezeu Se 
aşteaptă ca tu să fi i un exemplu pentru cei din subordinea 
ta. Aşadar, emană bucurie şi fi i fericit, pentru că în această 
atmosferă de bucurie şi de veselie se poate realiza mult 
mai mult decât în alte circumstanţe. 

Şi Duhul Sfânt face mai mult pentru noi şi prin noi 
într‑o atmosferă plină de bucurie şi de fericire. Însă şi 
contrariul este adevărat: Satan are o zi plină în viaţa şi 
în lumea celor indispuşi sau trişti , în ti mp ce demonii le 
alimentează neliniştea, confuzia, tristeţea şi deprimarea. 
De aceea nu trebuie să cedezi niciodată în faţa tristeţii şi 
a deprimării. În schimb, lasă bucuria divină să îţi umple 
inima. Este ceva ce trebuie să faci în mod deliberat. 

Când încercările te apasă şi lucrurile nu merg aşa 
cum îţi doreşti , începe să râzi. Înfl ăcărează‑ţi bucuria 
dinăuntru în afară. Aceasta este adevărata bucurie, 

ÎNVESELEȘTE-TE
11 SÂMBĂTĂ 

Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este 
mâncare şi băutură, ci neprihănire, 

pace şi bucurie în Duhul Sfânt                                  
(Romani 14:17).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat o viaţă frumoasă, 
extraordinară, deosebită, plină de entuziasm şi de 
împlinire; o viaţă glorioasă care radiază bucurie, excelenţă 
şi pace. În pofida circumstanţelor potrivnice, frumuseţea 
Ta, gloria Ta, pacea Ta, harul Tău şi neprihănirea Ta sunt 
vizibile şi se manifestă în mine, în Numele lui Isus. Amin.

de lungă durată. Când înflăcărezi bucuria interioară, 
indiferent de încercările care te descurajează, vei 
descoperi în duhul tău o pace extraordinară. Pacea lui 
Dumnezeu care întrece orice pricepere, îţi va păzi inima 
şi gândurile în Isus Cristos (Filipeni 4:7).

Dumnezeu vrea ca tu să simţi această bucurie 
întreaga zi. În Ioan 15:11, Isus spune: „V‑am spus aceste 
lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi 
bucuria voastră să fie deplină.ˮ Ţi s‑a dat o bucurie care 
nu depinde de ceea ce se întâmplă în jurul tău, o bucurie 
care izvorăşte din duh şi schimbă lumea în care trăieşti. 
Activează această bucurie chiar astăzi, prin Cuvântul lui 
Dumnezeu şi prin puterea Duhului Sfânt! 

Atunci când îţi este greu, în loc să te gândeşti la 
problemele tale sau la ce urmează să faci, declară: „Refuz 
să fiu confuz, deprimat sau neliniştit! Victoria este a 
mea, pentru că Cel ce este mai mare locuieşte în mine! 
Bucuria Lui este tăria mea şi voi învinge în mod glorios în 
Numele Lui. Aleluia!” Aminteşte‑ţi că tu vei „scoate apă 
cu bucurie din izvoarele mântuiriiˮ (Isaia 12:3). 

 Marcu 9:30‑37 & Numeri 14 

 Ioan 5:31‑47 & 1 Împăraţi 7‑8

 Psalm 126:2‑3; Neemia 8:10



A umbla după îndemnurile fi rii pământeşti  
înseamnă a te gândi doar la aspecte carnale 

şi triviale. Creşti nul care umblă după aceste îndemnuri 
se lasă condus de propriile simţuri, emoţii şi experienţe, 
iar Biblia ne averti zează că acestea duc spre moarte şi ne 
îndepărtează de viaţa dumnezeirii. 

Pe de altă parte, creşti nul care umblă după lucrurile 
Duhului Sfânt urmează Cuvântul lui Dumnezeu şi este atent 
la realitatea nevăzută a Împărăţiei Lui. El trăieşte conform 
Scripturii şi răspunde la situaţii şi la probleme care apar 
de‑a lungul vieţii, bazându‑se pe Cuvântul lui Dumnezeu.

De exemplu, atunci când un om fi resc are febră şi 
dureri de cap, simţurile îi spun: „Te simţi rău. Este posibil să 
fi i bolnav.ˮ Şi, pentru că se lasă condus de simţuri, este de 
acord şi spune: „O să merg la doctor.″ 

Pe de altă parte, atunci când omul care umblă după 
lucrurile Duhului Sfânt are aceleaşi simptome, el nu se 
nelinişteşte, deoarece şti e că el nu poate fi  infectat şi că 
nicio boală nu îl poate doborî. Acesta îşi concentrează 

FOCALIZEAZĂ-ŢI GÂNDIREA 
ASUPRA LUI

12 DUMINICĂ 

În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile 
fi rii pământeşti , umblă după lucrurile 
fi rii pământeşti ; pe când cei ce trăiesc 

după îndemnurile Duhului, umblă 
după lucrurile Duhului. Şi umblarea 
după lucrurile fi rii pământeşti , este 

moarte, pe când umblarea după 
lucrurile Duhului este viaţă şi pace                                           

(Romani 8:5‑6).
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Refuz să mă las guvernat de percepţiile senzoriale; în 
schimb eu văd, gândesc, vorbesc şi trăiesc prin credinţă 
şi răspund la orice probleme şi situaţii prin Cuvântul 
Lui. Trăiesc în Cuvântul lui Dumnezeu şi umblu în 
conştientizarea deplină a Împărăţiei spirituale din care fac 
parte, bucurându‑mă de proviziile Evangheliei, în Numele 
lui Isus. Amin.

atenţia asupra Cuvântului lui Dumnezeu, deoarece, 
conform Scripturii, sănătatea divină este natura lui în 
Cristos. Aşadar, el declară: „Refuz să fiu bolnav, pentru că 
am viaţa lui Dumnezeu în mine.ˮ

Biblia ne spune că cei ce sunt pământeşti nu pot să 
Îi placă lui Dumnezeu (Romani 8:8), deoarece fără credinţă 
nu este cu putinţă să Îi fim plăcuţi Domnului (Evrei 11:6). 
Creştinismul este o umblare a credinţei. Credinţa este 
modul de viaţă al celor drepţi şi la baza ei stă Cuvântul 
lui Dumnezeu. Aşadar, lasă Cuvântul Lui să îţi îndrume 
gândirea şi viaţa.

Îndreaptă‑ţi întreaga atenţie asupra Cuvântului 
lui Dumnezeu şi vei avea parte de bunăstare şi de pace 
absolută. În Isaia 26:3, Biblia spune: „Tu îl vei ţine în 
desăvârşită pace, pe cel a cărui minte este fixată asupra 
ta, pentru că el se încrede în tine″ (versiunea Fidela). 
Cuvântul „pace″ provine în acest text din traducerea din 
original a termenului ebraic „shalom,″ care înseamnă 
odihna Domnului în bunăstare, sănătate, putere etc. 
Aleluia!

 Marcu 9:38‑50 & Numeri 15 

 Ioan 6:1‑24 & 1 Împăraţi 9

 Filipeni 4:6‑7; Evrei 12:1‑2



Cuvintele potrivite sunt mai importante decât 
darurile fi nanciare şi decât orice alt cadou. 

Citeşte din nou versetul temati c; în el se vorbeşte 
despre cuvinte prietenoase, binevoitoare şi plăcute; ele 
te înveselesc şi scot ce este mai bun din ti ne. Ele aduc 
sănătate.

Chiar dacă oferi cadouri frumoase, dacă acestea 
nu sunt însoţite de cuvinte pe măsură, darurile tale sunt 
lipsite de valoare. Cuvintele pot aduce atât războaie, cât 
şi pace în lume. Iacov a încercat să‑l îmbuneze prin nişte 
daruri pe fratele său Esau, care jurase să îl omoare după 
ce acesta îl înşelase. Însă darurile respecti ve nu au avut 
prea multă valoare pentru Esau şi nu l‑au împiedicat să 
îşi conti nue ofensiva împotriva lui Iacov. 

Cu toate acestea, în momentul în care a auzit vocea 
lui Iacov, care i s‑a adresat cu blândeţe şi cu dragoste, 
Esau a fost dezarmat şi inima i s‑a topit. Nu este aceasta 
învăţătura Bibliei? „Un răspuns blând potoleşte mânia, 
dar o vorbă aspră aţâţă mâniaˮ (Proverbe 15:1). Un 
cuvânt blând aduce vindecare şi poate face minuni.

Nu rosti  cuvinte care îi pot răni pe ceilalţi sau pe 
care le vei regreta mai târziu; rosteşte cuvinte frumoase, 
din inimă. Învaţă să foloseşti  cuvinte frumoase, nu 

DARUL CUVINTELOR                       
BINEVOITOARE

13 LUNI 

Cuvintele prietenoase sunt ca 
un fagure de miere, dulci pentru 
sufl et, şi sănătoase pentru oase                                                

(Proverbe 16:24).
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Gândurile, cuvintele şi acţiunile mele zilnice în relaţia cu 
semenii sunt coordonate de Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt 
total supus Duhului Sfânt care face ca vorbirea mea să fie 
întotdeauna cu har, plăcută, dreasă cu sare, în Numele lui 
Isus. Amin.

linguşitoare. Linguşirea este rostită doar din buze, iar 
cuvintele linguşitoare nu aduc viaţă, oricât de dulci ar 
fi ele. Linguşirea este înşelătoare; nu măguli cu vorbele 
tale. Nu fi ca cel pe care David îl descrie în Psalmul 
55:21. El spune: „Gura lor este dulce ca smântâna, 
dar în inimă poartă războiul: cuvintele lor sunt mai 
alunecoase decât untdelemnul, dar, când ies ele din 
gură, sunt nişte săbii.ˮ

Cuvintele vin din inimă; ele dezvăluie 
personalitatea şi nu le poţi ascunde; aşadar, umple‑ţi 
inima de cuvintele lui Dumnezeu, căci din prisosul lor 
vei putea rosti cuvinte care vindecă, înalţă, încurajează, 
binecuvântează şi mângâie.

 Marcu 10:1‑12 & Numeri 16 

 Ioan 6:25‑59 & 1 Împăraţi 10‑11

 Efeseni 4:29; Coloseni 4:6



Atunci când te‑ai născut din nou, viaţa ta a fost 
ascunsă cu Cristos în Dumnezeu; Cristos este 

viaţa ta. Tu ai primit viaţă veşnică, iar viaţa ta lumească a 
fost înlocuită de viaţa Lui divină. Acum tu ai în ti ne viaţa 
lui Cristos.

Domnul Isus te‑a despărţit de viaţa pământească, 
cea coruptă, învinsă, frântă şi distrusă. Această viaţă 
plină de păcat, de înfrângere, de respingere şi de ruşine 
a fost înlocuită de o viaţă de neprihănire, de onoare, de 
pace şi de slavă. Ai fost mort, dar acum eşti  viu în Cristos.

Gândeşte‑te, dacă Cristos este viaţa ta, atunci tot 
ce are legătură cu viaţa ta este Cristos. Aşadar, cum ţi‑ar 
putea cineva spune că ai cancer? Cum ar putea corpul 
tău să aibă o boală a sângelui sau o boală de orice fel? 
Nu este posibil!

Satan i‑a minţit pe mulţi, făcându‑i să creadă că 
naşterea din nou nu aduce nicio schimbare în trupul lor. 
Nu este adevărat; problemele, întunericul, suferinţa, 
durerea şi întreaga neputi nţă asociată cu viaţa ta 
pământească au dispărut.

În 2 Corinteni 5:17, Biblia spune: „Căci, dacă este 
cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s‑au dus, 

CRISTOS ESTE                                           
VIAŢA TA

14 MARŢI   

Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este 
ascunsă cu Cristos în Dumnezeu. Când Se 
va arăta Cristos, viaţa voastră, atunci vă 
veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă 

(Coloseni 3:3‑4).
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Viaţa lui Cristos pulsează în mine, în duh, în suflet şi în 
trup. Operează în fiecare fibră a fiinţei mele, în fiecare 
celulă a trupului meu şi în fiecare os al trupului meu. Nicio 
boală, maladie sau infirmitate nu poate să propăşească în 
trupul meu. Sunt invincibil, pentru că Isus este viaţa mea!

iată că toate lucrurile s‑au făcut noi.ˮ Cuvântul „iatăˮ 
înseamnă a vedea sau a lua în considerare. Dumnezeu 
vrea ca tu să vezi că eşti un om nou; eşti în Cristos şi 
Cristos este în tine. Cristos este noua ta ambianţă şi noua 
ta casă; Cristos este viaţa ta. Aşadar, indiferent dacă te‑ai 
născut infirm sau cu un handicap fizic, tu ai acum o viaţă 
nouă.

În Romani 8:10, Biblia spune: „Şi dacă Cristos 
este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii din 
pricina păcatului, dar duhul vostru este viu din pricina 
neprihănirii.ˮ Aşadar, nu este important ceea ce se 
întâmplă sau s‑a întâmplat cu trupul tău; prezenţa lui 
Cristos te întregeşte şi te face fericit şi sănătos. Trebuie să 
conştientizezi acest adevăr. Fii îndrăzneţ şi fără frică, plin 
de credinţă şi de încredere, deoarece Cristos este viaţa 
ta. Aleluia!

 Marcu 10:13‑22 & Numeri 17 

 Ioan 6:60‑71 & 1 Împăraţi 12‑14

 Coloseni 1:26‑27; 1 Ioan 4:4
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apelând numărul: +234 812 344 5790 sau trimiţând 
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În calitate de creşti ni, noi nu suntem când în 
Duhul Sfânt, când în afara Lui. Noi rămânem 

în Duhul Sfânt întotdeauna. Trăirea în Duhul Sfânt are 
două semnifi caţii. Prima se referă la experimentarea 
unei transe sau a unei viziuni, când simţurile tale sunt 
oarecum suspendate pentru o perioadă de ti mp. Aceasta 
este o experienţă temporară.

Cel de‑a doua şi cea mai importantă semnifi caţie 
a expresiei „trăirea prin Duhul” înseamnă a fi  născut în 
Duhul Sfânt. Aceasta se referă la conşti enti zarea realităţii 
că tu exişti  şi trăieşti  întotdeauna în tărâmul spiritual prin 
Cuvântul lui Dumnezeu şi prin Duhul Sfânt, chiar dacă te 
afl i în această lume naturală şi simţurile tale senzoriale 
indică prezenţa ta aici. În acelaşi ti mp, tu trăieşti  cu 
mentalitatea şi cu conşti enti zarea că eşti  o fi inţă cerească; 
chiar dacă vezi lumea fi zică în acelaşi mod cum o văd şi 
ceilalţi oameni, tu o interpretezi şi o înţelegi diferit.

În versetul temati c ni se atrage atenţia că dacă 
trăim prin Duhul, trebuie să şi umblăm prin Duhul. Cu alte 
cuvinte, din moment ce te‑ai născut în tărâmul Duhului 
Sfânt şi trăieşti  în Duh, trebuie să te comporţi ca atare. 
Faptele tale trebuie să refl ecte conşti enti zarea că trăieşti  
în Duhul Sfânt şi că această realitate îţi infl uenţează viaţa 
şi sănătatea.

TRĂIM PRIN DUHUL SFÂNT
15 MIERCURI  

Dacă trăim prin Duhul, 
să şi umblăm prin Duhul                                                                   

(Galateni 5:25).
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Îţi mulţumesc, Duhule Sfânt, că eşti atmosfera mea specială 
şi avantajul meu în viaţă; mi‑ai făcut viaţa frumoasă, cu 
totul deosebită. Domnesc în lumea mea influenţând‑o cu 
atmosfera de bucurie, de pace şi de victorie, în Numele lui 
Isus. Amin.

De exemplu, atunci când copiii lui Israel au părăsit 
Egiptul, Biblia spune că purtau cu ei propria atmosferă: 
„Iar Domnul mergea înaintea lor: ziua în stâlp de 
nor, arătându‑le calea, iar noaptea în stâlp de foc, 
luminându‑le, ca să poată merge şi ziua şi noapteaˮ 
(Exodul 13:21). Ei au avut alături stâlpul de nor ziua şi 
stâlpul de foc noaptea; au fost ţinuţi la adăpost de gerul 
nopţii şi de arşiţa zilei pentru că se aflau în atmosfera 
Duhului Sfânt. 

Astăzi şi noi trăim în aceeaşi atmosferă a Duhului 
Sfânt, în Cristos. Duhul Sfânt locuieşte în tine şi te însoţeşte 
pretutindeni. Eşti diferit, pentru că te afli în atmosfera 
Lui. De aceea, atunci când intri într‑‑un loc unde oamenii 
sunt deprimaţi şi trişti, lucrurile se schimbă, pentru că 
tu aduci cu tine o atmosferă de bucurie. Deşi oamenii se 
află sub blestemul întunericului şi al eşecului, tu le aduci 
lumină şi victorie, deoarece tu eşti lumina lumii. Aleluia! 

Domină mediul ambiant cu atmosfera Duhului 
Sfânt. Umblă în Duhul Sfânt, pentru că acesta este 
tărâmul în care şi pentru care te‑ai născut din Dumnezeu.

 Marcu 10:23‑31 & Numeri 18 

 Ioan 7:1‑24 & 1 Împăraţi 15‑17

 Faptele Apostolilor 1:8; Romani 8:9; Galateni 5:16



Biblia ne spune că pentru bucuria şi pentru slava 
care i‑au fost puse înainte, Isus a suferit crucea 

şi a despreţuit ruşinea (Evrei 12:2). Tu eşti  acea bucurie şi 
slavă, pentru care El, anti cipând ce vom deveni ca urmare 
a jertf ei Sale ispăşitoare, a acceptat moartea pe cruce.

El Şi‑a dat viaţa pentru a împlini visul pe care îl avea 
pentru noi, în care noi devenim slava şi neprihănirea lui 
Dumnezeu, ca părtaşi ai naturii Lui divine. El Şi‑a dat 
viaţa pentru a împlini planul lui Dumnezeu pentru noi, 
de a avea o viaţă din belşug şi de a ne bucura de ea (Ioan 
10:10). Şi‑a dat viaţa ca noi să putem trăi pe vecie în 
neprihănire, în bunăstare, în sănătate, în stăpânire, în 
victorie şi în excelenţă. Aleluia!

Isus a crezut în ceea ce a făcut. A crezut în noi şi ne‑a 
demonstrat acest lucru murind în locul nostru. A şti ut că, 
dacă vom crede Evanghelia Sa, vom deveni asemenea 
Lui, iar acum noi suntem ca El (1 Ioan 4:17). El a şti ut că 
vom fi  una cu El (1 Corinteni 6:17), plini de divinitate. A 
şti ut că vom deveni parteneri ai lui Dumnezeu şi asociaţi 
ai divinităţii (2 Petru 1:4). Binecuvântat să fi e Dumnezeu!

EL CREDE                                                      
ÎN TINE

16 JOI 

Sunt crucifi cat împreună cu Cristos 
totuşi trăiesc, dar nu eu, ci Cristos 

trăieşte în mine; şi viaţa pe care o trăiesc 
acum în carne, o trăiesc prin credinţa 

Fiului lui Dumnezeu, care m‑a iubit 
şi S‑a dat pe Sine însuşi pentru mine                           

(Galateni 2:20, versiunea Fidela).
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Sunt ce spune Dumnezeu că sunt. Sunt un moştenitor al lui 
Dumnezeu şi un comoştenitor cu Isus Cristos; Trăiesc visul 
lui Dumnezeu bucurându‑mă de viaţă pe deplin. Umblu în 
bunăstare, în sănătate, în putere şi în victorie acum şi în 
veci, în Numele lui Isus.

Crede şi tu în lucrarea Lui isprăvită, în cine este El 
şi în ceea ce te‑a făcut să fii. Ia hotărârea să fii fericit, 
prosper şi întotdeauna învingător. Ia hotărârea să Îi 
împlineşti aşteptările pentru care a murit şi a înviat 
pentru tine. Asigură‑te că viaţa ta este excelentă şi plină 
de slavă pentru lauda Celui care te‑a iubit şi S‑a jertfit 
în locul tău. Trăieşte‑I visul şi împlineşte‑ţi destinul în El, 
pentru că El crede în tine. 

 Marcu 10:32‑45 & Numeri 19 

 Ioan 7:25‑8:1‑11 & 1 Împăraţi 18‑19

 2 Corinteni 5:15; Romani 8:37‑39; Evrei 12:2



Isus a murit pentru întreaga lume, pentru întreaga 
omenire. El a fost judecat în locul fi ecăruia dintre 

noi. Dacă I‑ai acceptat jertf a, crezând că El a murit în 
locul tău şi că Dumnezeu L‑a înviat şi L‑ai declarat ca 
Domn peste viaţa ta, tu ai viaţă veşnică. În momentul 
când accepţi acest lucru, neprihănirea este transferată în 
duhul tău şi eşti  născut din nou. Imediat, tu devii un om 
nou, fără trecut. 

Biblia spune că Isus Cristos a fost jertf it din pricina 
fărădelegilor noastre şi a înviat pentru că am fost socoti ţi 
neprihăniţi (Romani 4:25). În Romani 5:1 (versiunea NTR), 
Scriptura declară că am fost îndreptăţiţi prin credinţă şi 
avem pace cu Dumnezeu. 

Îndreptăţirea înseamnă că nu mai eşti  vinovat de 
păcat; tu ai fost achitat declarat neprihănit. Aceasta este 
făptura nouă, fără păcat; este o fi inţă nouă care nu a mai 
existat înainte; toate lucrurile au fost făcute noi.

Să fi i creşti n este atât de simplu! Tot ce trebuie 
să faci este să accepţi adevărul stabilit de Cuvântul lui 
Dumnezeu drept normă de viaţă şi toate luptele tale 
vor lua sfârşit. Lupta se încheie instantaneu atunci când 
accepţi tot ce a făcut Cristos pentru ti ne. Dintr‑o dată, 
te afl i în realitatea tărâmului spiritual, realitatea noii 

UN OM NOU                                            
FĂRĂ TRECUT

17 VINERI 

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

(2 Corinteni 5:17).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Te ador, binecuvântatule Tată, Dumnezeul cerului şi al pământului. 
Îţi mulţumesc că m‑ai binecuvântat cu Cuvântul Tău şi că ai 
transferat gloria Ta în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru viaţa nouă 
pe care o am în Cristos, o viaţă de neprihănire şi de stăpânire 
veşnică. M‑ai binecuvântat cu toate lucrurile din belşug, să mă pot 
bucura de ele. Umblu în favoare, în sănătate divină şi în bunăstare 
toate zilele vieţii mele, în Numele lui Isus. Amin.

tale vieţii în Cristos. Este o viaţă minunată, o umblare în 
neprihănirea, în desăvârşirea şi în libertatea lui Cristos.

Cei care nu înţeleg acest lucru sunt cei ce se 
luptă cu firea pământească, străduindu‑se zi de zi să fie 
desăvârşiţi. Dacă doar ar accepta adevărul Cuvântului lui 
Dumnezeu! El nu vrea decât să ai credinţă şi să trăieşti 
după Cuvântul Său. Crede că eşti o făptură nouă în 
Isus Cristos, fără niciun trecut păcătos! Crede că ai fost 
îndreptăţit! Crede că eşti neprihănirea lui Dumnezeu în 
Cristos şi trăieşte‑ţi viaţa în El prin credinţă. 

 Marcu 10:46‑52 & Numeri 20 

 Ioan 8:12‑30 & 1 Împăraţi 20‑21

 Romani 4:24‑25; Romani 6:4; Coloseni 3:9‑10



În calitate de creşti ni, nouă ni s‑a încredinţat 
propovăduirea împăcării lui Dumnezeu cu 

oamenii (2 Corinteni 5:19); astf el suntem chemaţi să 
câşti găm sufl ete. Pentru a aduce oamenii la Cristos, 
câşti gătorii de sufl ete trebuie să aibă anumite calităţi. 

Prima dintre acestea este claritatea; mesajul pe 
care îl predici trebuie să fi e clar. În primul rând, trebuie 
ca tu să înţelegi mesajul lui Cristos, pentru a‑l putea 
transmite mai departe. Nu îi poţi binecuvânta pe alţii 
cu ceva cu care tu nu ai fost binecuvântat. Nu poţi să 
dăruieşti  decât ceva ce ai; aşadar, o bună înţelegere a 
Evangheliei este obligatorie. 

A doua calitate este convingerea; trebuie să fi i pe 
deplin convins de lucrarea lui Cristos şi de mântuirea pe 
care a adus‑o întregii lumi. Trebuie să fi i deplin încredinţat 
de mesajul Lui, de persoana Lui şi de misiunea Lui.

În Romani 1:16, apostolul Pavel exprimă o 
convingere profundă. El afi rmă: „Căci mie nu mi‑e ruşine 
de Evanghelia lui Cristos, fi indcă ea este puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuirea fi ecăruia care crede...ˮ 
Convingerea lui este absolută; Isus Cristos reprezintă 
singura soluţie de mântuire! Singura opţiune!

De asemenea, în 1 Corinteni 9:16, apostolul Pavel 
adaugă: „... trebuie s‑o vestesc; şi vai de mine, dacă nu 

TREI LUCRURI IMPORTANTE PENTRU 
UN CÂȘTIGĂTOR DE SUFLETE

18 SÂMBĂTĂ  

Rodul celui neprihănit este un pom 
de viaţă, şi cel înţelept câşti gă sufl ete 

(Proverbe 11:30).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată sfânt, Îţi mulţumesc că m‑ai echipat cu această 
informaţie importantă despre modul în care pot fi un 
câştigător de suflete de succes. Primesc instrucţiunile 
Tale cu blândeţe şi declar că eforturile mele în câştigarea 
sufletelor trec la un nivel superior de glorie, de succes şi de 
productivitate, pe măsură ce pun Cuvântul Tău în aplicare, 
în Numele lui Isus. Amin.

vestesc Evanghelia!” Nu poţi să afirmi acest lucru decât 
dacă eşti deplin încredinţat şi ştii, fără nicio urmă de 
îndoială, că singura cale spre viaţă şi pentru viaţă este 
Isus Cristos, care este însăşi VIAŢA.

Cea de‑a treia calitate este stăpânirea. În calitate 
de câştigător de suflete trebuie să stăpâneşti pe deplin 
adevărul. Nu este suficient să fii convins de un anumit 
lucru. Adevărul acela trebuie să intre în posesia ta, să ţi‑‑l 
însuşeşti. 

Domnul Isus a zis în Ioan 6:47: „Adevărat, adevărat 
vă spun că cine crede în Mine are viaţa veşnică.ˮ Cel 
care crede devine posesor, stăpân. Trebuie să fii în 
posesia adevărului că, fiind câştigător de suflete, tu ai 
viaţă veşnică şi le‑o distribui şi altora. Tu „trăieşti” viaţa 
veşnică încă de acum.

Înarmează‑te cu aceste adevăruri atunci când pleci 
să câştigi suflete şi vei fi mai eficient în slujba împăcării.

 Marcu 11:1‑11 & Numeri 21 

 Ioan 8:31‑47 & 1 Împăraţi 22

 Marcu 16:15; Daniel 12:3



Fiecare dintre noi îşi doreşte progres; orice 
om îşi doreşte să aibă cât mai mult succes. 

Însă succesul rămâne un ţel de neati ns pentru cei care 
nu acţionează pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. Biblia 
indică foarte clar calea către o viaţă producti vă, efi cientă 
şi încununată de succes. Aceasta depinde de reînnoirea 
minţii tale mai degrabă decât de înnoirea mediului în 
care trăieşti , a garderobei, a locuinţei sau a conturilor din 
bancă. 

De ce este mintea ta atât de importantă? Pentru 
că Dumnezeu a creat‑o cu scopul de a fi  instrumentul 
transformării tale. Mintea ta are un potenţial nelimitat 
de a crea orice îţi doreşti . Când foloseşti  puterea minţii, 
posibilităţile sunt nesfârşite. Poţi obţine orice îţi doreşti  şi 
poţi ajunge pe cele mai înalte culmi ale vieţii.

În esenţă, bunăstarea este determinată de 
capacitatea şi calitatea modului în care gândeşti , pentru 
că, folosindu‑ţi mintea, tu poţi schimba orice îţi doreşti  
la ti ne. Poţi să îţi structurezi şi să îţi administrezi viaţa 
într‑un mod perfect şi, astf el, să te bucuri din plin de 
binecuvântările lui Dumnezeu. 

DESĂVÂRȘEȘTE-ŢI VIAŢA                        
DIN SLAVĂ ÎN SLAVĂ

19 DUMINICĂ 

Să nu vă potriviţi chipului veacului 
acestuia, ci să vă prefaceţi, prin 

înnoirea minţii voastre, ca să puteţi 
deosebi bine voia lui Dumnezeu: 
cea bună, plăcută şi desăvârşită                                                     

(Romani 12:2).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care îmi înnoieşte 
mintea, îmi transformă viaţa, îmi reorganizează şi‑mi reprogramează 
gândurile în direcţia voii Tale absolute pentru viaţa mea. Pe măsură 
ce fac deliberat din Cuvântul Tău obiectul contemplării duhului meu, 
mintea mea este inundată de gânduri de progres şi de posibilităţi şi 
astfel experimentez noi niveluri de slavă, de excelenţă, de victorie şi 
de bunăstare, în Numele lui Isus. Amin.

Deschide‑ţi mintea pentru Cuvântul lui Dumnezeu 
prin studiu şi meditaţie; nu frunzări paginile Bibliei, 
ci studiază‑le! Biblia spune: „Studiază scripturile să te 
arăţi tu însuţi aprobat lui Dumnezeu, un lucrător care 
să nu se ruşineze, împărţind drept Cuvântul adevărului 
(2 Timotei 2:15, versiunea Fidela). Meditând în mod 
deliberat asupra Cuvântului lui Dumnezeu, mintea ţi se 
reorganizează, se programează sau se reprogramează. 
Atât conţinutul cât şi procesele gândirii sunt sincronizate 
cu gândurile lui Dumnezeu şi cu planul minunat pe care 
Îl are pentru viaţa ta. Astfel se produce transformarea. 

Ţine minte, ceea ce eşti astăzi este o funcţie sau 
o expresie a modului în care gândeşti. Prin Cuvântul 
lui Dumnezeu, tu poţi acţiona asupra minţii tale şi îi 
poţi modifica conţinutul, iar această modificare se va 
manifesta printr‑o îmbunătăţire a vieţii tale, reflectându‑ţi 
caracterul şi rezultatele obţinute în viaţă. Binecuvântat 
să fie Dumnezeu!

 Marcu 11:12‑26 & Numeri 22 

 Ioan 8:48‑59 & 2 Împăraţi 1‑3

 Proverbe 4:23; Filipeni 4:8; Isaia 26:3



În 2 Corinteni 4:16, Pavel face foarte clar 
diferenţa dintre omul exterior şi omul interior 

când spune: „De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, 
chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul 
nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi.” Cel pe care 
Petru îl numeşte „omul ascuns al inimii” în versetul 
temati c este acelaşi cu „omul dinăuntru” despre care 
vorbeşte Pavel.

Omul de afară este trupul fi zic şi cele cinci simţuri 
ale sale: văzul, auzul, mirosul, gustul şi simţul tacti l. 
Aceste simţuri reprezintă interfaţa prin care omul poate 
interacţiona cu mediul înconjurător. Omul interior însă, 
este format din duhul omului şi din sufl etul său. Sufl etul 
cuprinde mintea, voinţa şi emoţiile sale.

„Omul dinăuntru” reprezintă cine eşti  tu cu 
adevărat. El nu poate fi  văzut cu ochii fi zici, pentru că 
este „omul din interiorul omului”; adevărata persoană 
care locuieşte în trupul fi zic. El este cel care primeşte 
mântuirea lui Cristos şi relaţionează cu Dumnezeu. Când 
ai crezut şi ai mărturisit Domnia lui Isus, nu trupul tău a 
făcut aceasta (omul exterior), ci omul dinăuntru – duhul 
tău uman.

OMUL DINĂUNTRU:                    
ADEVĂRATA TA PERSOANĂ

20 SÂMBĂTĂ 

Ci să fi e omul ascuns al inimii, 
în curăţia nepieritoare a unui 

duh blând şi linişti t, care este de 
mare preţ înaintea lui Dumnezeu                                                            

(1 Petru 3:4).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Refuz să trăiesc după imboldurile senzoriale ale firii 
pământeşti; mă supun complet domniei Cuvântului lui 
Dumnezeu şi mă las ghidat de Duhul Sfânt. Trăiesc viaţa 
divină de glorie din duhul meu, în Numele lui Isus. Amin.

Atunci când vorbeşti, omul dinăuntru vorbeşte 
prin gura ta; el este cel care se exprimă prin trupul tău 
fizic. De aceea este foarte important ca un om să fie 
născut din nou. Naşterea din nou este recrearea omului 
dinăuntru – a duhului uman – astfel încât el să devină 
locuinţa lui Dumnezeu; templul Său sfânt.

Prea mulţi oameni sunt preocupaţi doar de ceea 
ce se întâmplă cu trupul lor, cu omul exterior, fără să 
realizeze că, în realitate, ei sunt fiinţe spirituale. Trebuie 
să te preocupi în principal de antrenarea şi educarea 
omului dinăuntru, pentru că el reprezintă persoana şi 
caracterul fiinţei tale.

Biblia spune: „Duhul omului este o lampă 
a Domnului, cercetând toate cămările sufletului” 
(Proverbe 20:27, versiunea GBV). Domnul relaţionează 
cu duhul tău atunci când te conduce şi te îndrumă; El 
te contactează prin duhul tău, prin omul interior. De 
aceea antrenează‑ţi şi educă‑ţi duhul, omul interior, cu 
Cuvântul lui Dumnezeu. Vom discuta despre acest lucru 
în lecţia următoare.

 Marcu 11:27‑33 & Numeri 23 

 Ioan 9:1‑41 & 2 Împăraţi 4‑5

 2 Corinteni 4:16; Iov 32:8; Efeseni 3:16



Cel mai mare potenţial al naturii umane nu se 
găseşte în omul exterior, ci este ascuns în omul 

interior, în spiritul uman. De aceea este foarte important 
să pui accentul pe educarea duhului tău.

Cea mai bună educaţie din lume este doar o 
încercare de a informa, a rafi na şi a dezvolta mintea prin 
simţurile omului exterior. Însă educarea omului interior, a 
duhului uman, este cea care ne dă înţelepciune şi lumină 
la cel mai înalt nivel şi poate fi  obţinută doar prin primirea 
Cuvântului lui Dumnezeu şi prin meditarea asupra sa. 

Cuvântul lui Dumnezeu te ajută să descoperi cine 
eşti  cu adevărat şi să îmbunătăţeşti  calitatea vieţii tale 
dinăuntru în afară. Citeşte încă o dată versetul temati c şi 
observă că vorbeşte despre educarea spirituală a omului 
interior: „... fi ţi transformaţi prin ÎNNOIREA MINŢII 
VOASTRE.”

Acum, în educaţie există practi că şi exerciţiu. Astf el, 
în educarea omului tău interior, trebuie să pui în aplicare 
Cuvântul lui Dumnezeu; exersezi modul de a trăi, de a 
vedea şi de a relaţiona din duhul tău. Refuză să te raportezi 
la circumstanţe din punct de vedere natural sau fi zic.

ANTRENEAZĂ-ŢI                                   
OMUL DINĂUNTRU

21 MARŢI 

Şi nu vă conformaţi acestei lumi; 
ci fi ţi transformaţi prin înnoirea 
minţii voastre, pentru a deosebi 
care este voia lui Dumnezeu, cea 

bună şi plăcută şi desăvârşită                                                                 
(Romani 12:2, versiunea Fidela).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am mentalitatea celor neprihăniţi. Sunt poziţionat 
întotdeauna să primesc călăuzire, inspiraţie, consiliere şi 
înţelepciune de la Duhul lui Dumnezeu! Mă las ghidat de 
Duhul Sfânt; prin urmare, umblu în victorie neîntreruptă, 
în Numele lui Isus. Amin.

Adu‑ţi aminte ce am citit: „Să nu vă conformaţi 
acestei lumi...”; adică nu trebuie să trăieşti, să gândeşti, 
sau să vezi lucrurile din perspectiva oamenilor fireşti. În 
schimb, fii transformat prin înnoirea minţii tale; mintea 
ta este transformată atunci când îţi hrăneşti duhul cu 
Cuvântul lui Dumnezeu. El îţi schimbă modul de gândire.

De exemplu, dacă până acum gândeai că eşti un 
eşec, acum gândeşti diferit, pentru că Biblia spune că eşti 
un succes. Poate înainte credeai că eşti doar un simplu 
păcătos, care nu reuşeşte să‑I fie plăcut Domnului, însă 
acum te vezi ca fiind neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos 
Isus. Ai o mentalitate nouă care este rezultatul educaţiei 
omului interior: mentalitatea celor neprihăniţi.

 Marcu 12:1‑12 & Numeri 24 

 Ioan 10:1‑21 & 2 Împăraţi 6‑7

 Psalm 16:7; 1 Petru 3:3‑4; Romani 7:22



 Sărbătoarea Zilei Copilului care va avea loc 
în luna mai, ne dă oportunitatea de a face investi ţii 
spirituale în viaţa copiilor din întreaga lume. Poţi 
avea şi tu un impact durabil în viaţa copiilor astf el: 

 1. Sponsorizează devoţionalul pentru copii şi 
pentru adolescenţi şi celelalte materiale care vor fi  
distribuite în şcoli, în orfelinate, în spitale şi în centre 
de reeducare din naţiunea ta, sau din orice altă 
naţiune doreşti . 
 2. Parti cipă ca voluntar la campaniile care se 
organizează pentru distribuirea acestor materiale în 
zilele stabilite.
 3. Roagă‑te în mod regulat pentru călăuzirea, 
siguranţa şi protecţia copiilor din întreaga lume. 

 Pentru mai multe informaţii despre modul în 
care poţi parti cipa la sărbătoarea Zilei Copilului, te 
rugăm să apelezi următoarele numere de telefon: 
+234 708 999 5994, +234 802 478 9758, +234 808 
665 6533, +44 (0) 8001310604, +44 (0) 1708556604 
sau să accesezi site‑ul www.kiddiesloveworld.org.

2019
Z i u a  
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Cuvântul „păzeşte‑ţi” din versetul temati c 
provine din traducerea din original a aceluiaşi 

termen ebraic folosit şi în Geneza 2:15: „Domnul 
Dumnezeu l‑a luat pe om şi l‑a aşezat în grădina 
Edenului, ca s‑o lucreze şi s‑o păzească.” Verbul „a păzi” 
are conotaţii militare, care sugerează faptul că trebuie să 
păzeşti  lucrul respecti v de orice atac extern, să îi asiguri 
securitatea în caz de pericol. Acesta este modul în care 
trebuie să ne protejăm inima de gânduri greşite.

Gândurile nepotrivite şi nesănătoase sunt 
duşmanii cu care trebuie să te lupţi conti nuu. Traducerea 
James Moff at spune astf el: „Păzeşte mai presus de 
orice, păzeşte‑ţi omul interior, pentru ca să poţi trăi şi 
prospera. Ţine afară orice gânduri despre rău şi interzice 
orice cuvinte capricioase sau încăpăţânate.” Nu ţi se lasă 
loc să tratezi cu îngăduinţă gândurile rele. 

Diavolul încearcă să infi ltreze gânduri nepotrivite 
în inima ta prin mintea ta; aceasta e preocuparea lui. Însă 
tu trebuie să opreşti  aceste gânduri rele şi să interzici 
sugesti ile sale capricioase şi nesăbuite spunându‑i pur şi 
simplu „nu.” Ridică o blocadă împotriva lor.

Dumnezeu nu îţi va păzi inima în locul tău. Aceasta 
este responsabilitatea ta. Însă vestea bună este că nu eşti  

INTERZICE GÂNDURILE                        
RELE ÎN INIMA TA

22 MIERCURI 

Păzeşte‑ţi inima mai mult de cât 
orice, căci din ea ies izvoarele vieţii                      

(Proverbe 4:23).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Refuz să găzduiesc gânduri nefolositoare, nesănătoase şi 
vătămătoare sau să las veşti de frică, de sărăcie, de recesiune, 
de boală sau de moarte să‑mi conducă viaţa sau să determine 
circumstanţele existenţei mele. Mintea mea este păzită de 
Cuvântul lui Dumnezeu şi este total supusă deciziilor, gândurilor, 
materialelor şi mesajelor corecte. Aşadar, sunt întărit şi edificat 
în Cuvântul lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

neajutorat şi nici în necunoştinţă de cauză cu privire la 
ce trebuie să faci. Ai fost echipat cu „toată armătura lui 
Dumnezeu” (Efeseni 6:11), şi trebuie doar să o îmbraci şi 
să nu o dai jos niciodată!

Fiind îmbrăcat cu armura lui Dumnezeu, vei putea 
să interzici, să opreşti şi să alungi orice gând sau idee 
contrară care încearcă să‑ţi ia mintea cu asalt. Mai mult, 
în 2 Corinteni 10:4‑5, Biblia spune: „Căci armele cu care 
ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt 
puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. 
Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se 
ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl 
facem rob ascultării de Cristos.”

 Marcu 12:13‑17 & Numeri 25 

 Ioan 10:22‑42 & 2 Împăraţi 8‑9

 Filipeni 4:8; Romani 12:2



Dumnezeu nu ne‑a poruncit să străjuim uşa 
inimii noastre doar ca să le interzicem 

accesul gândurilor rele, ci şi ca să ştim care sunt 
gândurile pe care trebuie să le primim înăuntrul 
nostru. Citim despre acestea în versetul tematic.

Există oameni care au auzit ceva care nu era 
adevărat, drept, curat sau vrednic de cinste, şi cu 
toate acestea au păstrat acel lucru în mintea lor 
până când a ajuns să le controleze viaţa şi i‑a împins 
în depresie. Nu aşa trebuie să trăim. Nu medita 
la lucruri care sunt în detrimentul duhului tău, 
ci obişnuieşte‑te să‑ţi formezi în minte imaginile 
adecvate, în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
Astfel, gândurile născute din acele imagini biblice se 
vor materializa.

Gândurile au putere şi creează realităţi. Devii 
ceea ce gândeşti. De aceea, gândurile tale trebuie 
să fie sănătoase. Îndemnul din versetul tematic este 
de fapt o chemare la a medita asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu; trebuie să procesezi în mintea ta doar 
gânduri bazate pe Scriptură.

GÂNDEȘTE CUVÂNTUL                          
LUI DUMNEZEU

23 JOI 

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, 
tot ce este vrednic de cinste, tot ce 

este drept, tot ce este curat, tot ce este 
vrednic de iubit, tot ce este vrednic 
de primit, orice faptă bună, şi orice 

laudă, aceea să vă însufl eţească                                                      
(Filipeni 4:8).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că pătrunderea Cuvântului Tău 
îmi luminează duhul şi mă face să am gânduri adecvate. 
Sunt însufleţit doar de lucruri care sunt adevărate, vrednice 
de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, vrednice de 
primit, de orice faptă bună şi de orice laudă. Prin urmare, 
îmi fac calea prosperă şi umblu în victorie absolută, în 
Numele lui Isus. Amin.

Atunci când meditezi asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu, el va crea şi va produce în tine idei 
şi imagini de succes, de posibilităţi şi de victorii 
nesfârşite, de dragoste şi de părtăşie cu Dumnezeu. 
Atunci când te confrunţi cu provocări, refuză să te 
stresezi sau să te tulburi. În schimb, prinde‑te strâns 
de Cuvântul lui Dumnezeu şi meditează asupra lui. 
Nu te gândi la problemă şi nu vorbi despre ea, ci 
gândeşte‑te la Cuvântul lui Dumnezeu şi rosteşte ce 
spune El despre situaţia respectivă. În scurtă vreme 
vei vedea o schimbare permanentă. Aleluia!

 Marcu 12:18‑27 & Numeri 26 

 Ioan 11:1‑16 & 2 Împăraţi 10‑12

 Iosua 1:8; 1 Timotei 4:15; Faptele Apostolilor 20:32



Din cauza înţelegerii greşite a scopului rugăciunii 
[şi a unor traduceri neclare], atunci când unii 

creşti ni citesc versetul temati c, se gândesc că rugăciunea 
este menită pentru a‑I adresa cereri lui Dumnezeu. Însă 
Scriptura trebuie înţeleasă bine. În traducerea Fidela 
mesajul este exprimat mai clar: „... Tot ce doriţi când 
vă rugaţi, să credeţi că veţi primi şi veţi avea” (Marcu 
11:24, versiunea Fidela). Isus nu S‑a referit la a cere în 
rugăciune, ci El a zis: „Tot ce doriţi când vă rugaţi, să 
credeţi că veţi primi şi veţi avea…” El nu a spus că trebuie 
să ceri!

Aceasta înseamnă că atunci când te rogi, sau te 
închini – şi ai o dorinţă, crede că acea dorinţă ţi‑a fost 
împlinită. Nu este nevoie să‑I ceri! Biblia spune: „... 
Tatăl vostru şti e de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca 
să‑I cereţi voi” (Matei 6:8). El îţi cunoaşte dorinţele, El îţi 
cunoaşte inima.

De aceea, momentele tale de rugăciune nu sunt 
cele în care Îi ceri să îţi împlinească dorinţele, însă 
trebuie să crezi că poţi primi orice în ti mpul rugăciunii. 
Rugăciunea este în primul rând părtăşie, comuniune şi 
comunicare cu Tatăl tău ceresc. În ti mp ce ai părtăşie 
cu El, spune: „Doamne, Îţi mulţumesc că îmi împlineşti  

EL ÎŢI CUNOAȘTE                         
DORINŢELE

24 VINERI  

De aceea vă spun că, orice lucru 
veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi 

că l‑aţi şi primit, şi‑l veţi avea.                                                  
(Marcu 11:24).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Neprihănitule Tată, Tu eşti mare şi vrednic de laudă. 
Dragostea Ta ajunge până la ceruri şi credincioşia Ta este 
veşnică. Măreţia Ta este nepătrunsă, iar profunzimea 
înţelepciunii Tale întrece orice pricepere! Îţi mulţumesc că 
mi‑ai dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia, în Numele lui Isus. 
Amin.

dorinţele,” pentru că El ştie exact ce ai pe inimă. Chiar 
dacă nu le menţionezi, Tatăl tău, care îţi vede inima, îţi va 
împlini dorinţele.

În timp ce vorbeşti în alte limbi în părtăşie, 
lăudându‑L pe Domnul şi închinându‑te înaintea Lui, 
primeşte orice doreşti din partea Lui. Mulţumeşte‑I 
specific şi declară că ai şi primit. Acesta este un principiu 
în Împărăţia lui Dumnezeu. Pune‑l în practică şi vei fi 
uimit de rezultat. Slavă lui Dumnezeu

 Marcu 12:28‑34 & Numeri 27 

 Ioan 11:17‑57 & 2 Împăraţi 13‑15

 Romani 8:27; Luca 18:1



În ce priveşte gândirea spirituală, aici contextul ne 
ajută să înţelegem că este vorba despre a avea o 

gândire spirituală centrată asupra lui Dumnezeu, nu despre 
o deschidere spre domeniul spiritual în general; înseamnă 
a‑ţi concentra mintea şi afecţiunea asupra lui Dumnezeu şi 
asupra lucrurilor care privesc Împărăţia Sa.

Unii se întreabă: „Cum se poate focaliza mintea asupra 
Domnului şi asupra lucrurilor spirituale?” Reuşeşti  acest 
lucru concentrându‑te asupra Cuvântului lui Dumnezeu! 
Cuvântul Lui îţi arată care sunt lucrurile spirituale şi le aduce 
în viaţa ta. Cuvântul lui Dumnezeu este Lumină (Ioan 1:1‑5), 
iar lumina defi neşte şi descoperă (Efeseni 5:13). Ochii tăi 
spirituali au nevoie de lumina lui Dumnezeu – Cuvântul Lui 
– ca să vezi care sunt lucrurile spirituale provenite de la El şi 
să te poţi concentra asupra lor.

În Romani 8:5 Biblia spune: „În adevăr, cei ce trăiesc 
după îndemnurile fi rii pământeşti  umblă după lucrurile 
fi rii pământeşti ; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile 
Duhului umblă după lucrurile Duhului.” Tu trăieşti  după 

GÂNDEȘTE SPIRITUAL
25 SÂMBĂTĂ 

Şi umblarea după lucrurile fi rii 
pământeşti , este moarte, pe când 
umblarea după lucrurile Duhului 

este viaţă şi pace. Fiindcă umblarea 
după lucrurile fi rii pământeşti  este 
vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, 

căci, ea nu se supune Legii lui 
Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună                                        

(Romani 8:6‑7).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă ajuţi să conştientizez 
natura mea spirituală prin Cuvântul Tău. Atenţia mea 
este îndreptată asupra lucrurilor de sus, nu asupra celor 
pământeşti, carnale sau trecătoare. Umblu în victoria, în 
puterea şi în stăpânirea Duhului Sfânt, pentru că gândesc 
duhovniceşte, concentrându‑mă asupra adevăratei lumini 
a Cuvântului lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

îndemnurile Duhului Sfânt dacă lucrurile care te delectează 
şi cele cărora le acorzi cea mai mare atenţie sunt lucrurile 
care au legătură cu Cristos, cu Evanghelia Sa şi cu viaţa 
veşnică pe care El ne‑a adus‑o.

Unii creştini nu acordă prea mare interes, atenţie, 
efort, sau prea mult timp pentru studierea Cuvântului 
lui Dumnezeu şi pentru alte lucruri spirituale, cum ar fi 
rugăciunea, participarea regulată la serviciile bisericii, etc. Ei 
preferă să‑şi centreze atenţia asupra lucrurilor pământeşti. 
Însă Duhul Sfânt rosteşte un avertisment ferm pentru astfel 
de oameni. Îl citim în versetul tematic: „... umblarea după 
lucrurile firii pământeşti este moarte...” (Romani 8:6). Însă 
dacă vrei să trăieşti o viaţă de neprihănire, în pace şi în 
bunăstare, trebuie să gândeşti spiritual.

Faptul că studiezi acest devoţional pentru a învăţa 
Cuvântul lui Dumnezeu, şi pentru a învăţa despre Domnul 
Isus Cristos, despre Duhul Sfânt şi despre Împărăţia lui 
Dumnezeu, este o dovadă a faptului că mintea ta este 
orientată spre lucrurile spirituale şi spre Dumnezeu. 
Continuă să faci acest lucru.

 Marcu 12:35‑44 & Numeri 28 

 Ioan 12:1‑19 & 2 Împăraţi 16‑17

 Coloseni 3:2‑4; 1 Corinteni 15:48‑49



În creşti nism, noi formăm un front puternic! Nu 
ni se moaie picioarele şi nu trăim în frică; avem 

îndrăzneală şi suntem puternici, indiferent de provocările 
şi adversităţile cu care ne confruntăm. Noi ne menţinem 
proclamaţiile pline de credinţă. Păşim cu încredere prin 
viaţă; avem încredere că, orice ar veni în calea noastră, 
suntem mai mult decât biruitori (Romani 8:37).

Unii spun: „Ei bine, nu şti i ce‑ţi aduce viaţa şi nimeni 
nu şti e ce se va întâmpla mâine.” Noi nu suntem aşa şi 
nu vorbim aşa! Noi şti m ce se va întâmpla mâine: mâine 
vom învinge şi vom conti nua să strigăm, să dansăm şi să 
ne bucurăm de victorie; de ce? Pentru că scenariul a fost 
scris deja: toate lucrurile lucrează împreună spre binele 
celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu (Romani 8:28). Întristările 
noastre uşoare, de o clipă, lucrează tot mai mult pentru 
noi o greutate veşnică de slavă (2 Corinteni 4:17). Noi 
suntem biruitori întotdeauna şi în orice loc (2 Corinteni 
2:14). Aleluia!

„Scenariul” – Cuvântul lui Dumnezeu – după care 
trăim spune că suntem biruitori pentru totdeauna, fi e că 
este soare, fi e că plouă, iar noi pur şi simplu acţionăm pe 
baza acestei realităţi. Parte din acest scenariu spune în 
Romani 8:35: „Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui 
Cristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau 

TRĂIM ÎN VICTORIA                                   
LUI CRISTOS

26 DUMINICĂ 

Dar mulţămiri fi e aduse lui 
Dumnezeu, care ne dă biruinţa 

prin Domnul nostru Isus Cristos!                                                                 
(1 Corinteni 15:57).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Umblu în realitatea a tot ce este scris despre mine în 
Scriptură. Domnul este Stânca, puterea şi gloria vieţii 
mele. În El, am biruit lumea. Umblu în victoria lui Cristos. 
Înving în fiecare zi, domnind în viaţă prin Isus Cristos. Eu 
progresez. Umblu în pace cu bunăstare. Sunt sănătos, 
vibrant şi tare. Glorie lui Dumnezeu!

foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, 
sau sabia?” După ce ia în calcul toate aceste lucruri, 
concluzia Duhului Sfânt, care este Autorul „scenariului,” 
este că suntem mai mult decât biruitori (Romani 8:37).

În Isaia 54:16‑17, „Scenaristul” a scris din nou: 
„Iată, Eu l‑am făcut pe meşterul care suflă cărbunii în 
foc şi face o armă după meşteşugul lui. Dar tot Eu l‑am 
făcut şi pe nimicitor ca s‑o sfărâme. Orice armă făurită 
împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se 
va ridica la judecată împotriva ta o vei osândi. Aceasta 
este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea 
care le vine de la Mine, zice Domnul.” Ce afirmaţie! Dacă 
aceasta nu‑ţi dă încrederea de a da piept cu viaţa şi a 
învinge, atunci nu ştiu ce ţi‑ar putea‑o da. 

Eşti invincibil. Viaţa ta este pentru slava lui 
Dumnezeu. Nimic din lumea aceasta nu te poate înfrânge 
şi nimic nu te poate doborî cât timp umbli în victoria lui 
Cristos. Nu trebuie să te mai lupţi să mai biruieşti nimic, 
pentru că ai triumfat deja prin Cristos. Nu le permite 
circumstanţelor vieţii să te facă să gândeşti altceva.

 Marcu 13:1‑11 & Numeri 29 

 Ioan 12:20‑50 & 2 Împăraţi 18‑19

 Romani 8:28; 2 Corinteni 2:14; 2 Corinteni 4:15‑18



Când vine vorba despre calitatea muncii tale, fi e 
este excelentă, fi e este mediocră. În calitate 

de copil al lui Dumnezeu, orice ai face, oriunde ai lucra, 
hotărăşte‑te să fi i excelent, pentru că duhul tău este înalt, 
este de excelenţă. Spune‑ţi în sinea ta: „Dacă ceea ce fac 
nu este excelent, atunci nu am terminat.”

Tot ceea ce faci şi orice lucru în care eşti  implicat 
trebuie să fi e cel mai bun, pentru că eşti  un copil al Celui 
mai bun. Nu te mulţumi cu mediocritatea. Pentru a fi  
excelent, trebuie să practi ci excelenţa. Dacă eşti  inginer 
de structură, de exemplu, nu construi structuri mediocre, 
care să nu treacă nici un test. Implică‑te cu totul şi aplică 
principiile şi tehnologiile adecvate pentru a realiza un 
proiect şi o construcţie de calitate. Refuză să o iei pe 
scurtături, foloseşte doar cele mai bune materiale.

„Eu sunt doar un om de serviciu!” poate 
se gândeşte cineva, însă acest lucru nu are nici o 
importanţă. Disciplinează‑te îndeajuns ca să îţi împlineşti  
responsabilităţile cu excelenţă. Urmează procedurile 
standard şi foloseşte instrucţiunile pe care le ai la 
dispoziţie.

Iniţiază cercetări detaliate asupra domeniului în 
care lucrezi şi vezi care sunt uneltele şi materialele de 

EXCELENŢA CERE                        
DISCIPLINĂ

27 LUNI 

Dacă vezi un om iscusit în lucrul 
lui, acela poate sta lângă împăraţi, 

nu lângă oamenii de rând                                             
(Proverbe 22:29).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am un duh înalt, de excelenţă şi produc rezultate 
excelente în tot ce fac. Duhul Sfânt operează în mine şi 
voinţa şi înfăptuirea excelenţei, în concordanţă cu voia 
Lui absolută. Sunt un succes, pentru că funcţionez cu 
înţelepciunea lui Cristos şi cu harul Lui supraabundent. 
Glorie lui Dumnezeu!

care ai nevoie ca să fii cel mai bun şi să fii preferat dintre 
toate celelalte opţiuni foarte bune. Evidenţiază‑te ca 
o persoană cu un duh înalt, de excelenţă. Biblia spune 
despre Daniel: „Daniel însă întrecea pe toate aceste 
căpetenii şi pe dregători, pentru că în el era un duh 
înalt; şi împăratul se gândea să‑l pună peste toată 
împărăţia” (Daniel 6:3).

Da, excelenţa te face lider, însă ai nevoie de 
disciplină. Biblia spune: „Toţi cei ce se luptă la jocurile 
de obşte se supun la tot felul de înfrânări...” (1 
Corinteni 9:25). Expresia „a se supune la tot felul de 
înfrânări” înseamnă a se disciplina, a avea autocontrol. 
În 1 Corinteni 9:27, apostolul Pavel spune: „... mă port 
aspru cu trupul meu şi‑l ţin în stăpânire...” Din nou, aici 
este vorba de disciplină; a te supune la antrenamentele 
potrivite şi necesare, riguroase uneori, pentru a fi cel mai 
bun în ceea ce faci.

Excelenţa este în duhul tău şi se va manifesta în tot 
ceea ce faci pe măsură ce îţi împlineşti însărcinările cu 
responsabilitate.

 Marcu 13:12‑23 & Numeri 30 

 Ioan 13:1‑30 & 2 Împăraţi 20‑22

 Proverbe 10:4; Filipeni 4:8; 1 Corinteni 9:23‑27



Privind la experienţa pe care a avut‑o Isus în ti mp ce 
Se ruga pe Muntele Schimbării la Faţă, unii creşti ni 

cred că trebuie mereu să meargă pe acel munte pentru a fi  
transfi guraţi. Însă acest lucru nu este adevărat; era un simplu 
munte.

Isus trebuie să Se fi  schimbat la faţă de multe ori în 
ti mp ce Se ruga, însă relatarea din Luca 9 surprinde una dintre 
ocaziile în care ucenicii au avut oportunitatea de a fi  prezenţi şi 
de a‑L vedea transfi gurat înaintea lor. Dumnezeu le‑a deschis 
ochii în acel moment ca să vadă ce se întâmpla cu Isus – slava 
magnifi că ce emana din El. Dacă ochii lor nu ar fi  fost deschişi, 
nu ar fi  văzut transformarea. Era o transformare spirituală, 
pentru că i‑au văzut şi pe Moise şi pe Ilie, care au dispărut odată 
ce vedenia a luat sfârşit.

Acum, ceea ce s‑a întâmplat cu Isus pe Muntele 
Schimbării la Faţă ni se întâmplă şi nouă adeseori atunci 
când ne rugăm în alte limbi; suntem transfi guraţi şi strălucim 
literalmente dinăuntru în afară. Este o schimbare spirituală; 
de aceea este posibil ca cei din jurul tău să nu vadă sau să nu 
observe nimic neobişnuit, decât dacă le deschide Dumnezeu 
ochii, aşa cum le‑a deschis ochii ucenicilor.

Slava lui Dumnezeu este în duhul tău; duhul tău este 
glorifi cat împreună cu Cristos. Acea slavă radiază din interiorul 

RADIAZĂ ÎNTOTDEAUNA SLAVA 
LUI

28 MARŢI 

Pe când Se ruga, I s‑a schimbat 
înfăţişarea feţei, şi îmbrăcămintea 

I s‑a făcut albă strălucitoare                                      
(Luca 9:29).
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Sunt transformat în permanenţă, fiind plin de Duhul 
Sfânt. Pe măsură ce vorbesc în alte limbi, o transformare 
supranaturală de jur împrejur este eliberată în duhul meu, 
în sufletul meu şi în trupul meu. Duhul meu este propulsat 
şi dobândeşte putere asupra oricărui lucru din lume, iar 
eu mă înalţ tot mai mult ca un edificiu, în Numele lui Isus. 
Amin.

tău şi pătrunde în tot ce este în jurul tău atunci când te rogi, 
când studiezi Cuvântul lui Dumnezeu şi meditezi asupra sa.

Să ne aducem aminte de mărturia lui Ştefan din Faptele 
apostolilor 6:15, când a fost arestat şi adus înaintea soborului. 
Biblia spune că, în ochii lor, faţa lui arăta ca faţa unui înger. Ei 
nu vedeau faţa lui Ştefan strălucind aşa în fiecare zi, oriunde 
mergea, ci ochii lor au fost deschişi să vadă slava de pe faţa lui în 
acel moment.

Un lucru asemănător s‑a întâmplat şi când Isus li S‑a arătat 
celor doi ucenici ai Săi, după învierea Sa. El a mers pe drum 
împreună cu ei destul de mult şi chiar a intrat în casă odată cu ei 
şi, cu toate acestea, ei nu L‑au recunoscut. Însă atunci când a luat 
Cina împreună cu ei, ochii li s‑au deschis şi L‑au recunoscut, însă 
El a dispărut imediat dinaintea lor (Luca 24:16‑31).

Poate că cei din jur nu văd slava care este peste tine. Poate 
că ochii lor nu sunt deschişi să o vadă pe faţa ta, însă un lucru este 
sigur: slava lui Dumnezeu este peste tine şi în duhul tău! Tu eşti 
transformat continuu din slavă în slavă în timp ce ai părtăşie cu 
Duhul Sfânt (2 Corinteni 3:18, versiunea NTR); acesta este unul 
dintre beneficiile extraordinare ale rugăciunii.

 Marcu 13:24‑37 & Numeri 31 

 Ioan 13:31‑14:1‑14 & 2 Împăraţi 23‑25

 1 Corinteni 14:2; 2 Corinteni 3:18



Aproximati v 1,5 miliarde de oameni, reprezentând 20% 
din populaţia lumii, vorbesc limba engleză. Însă numai 

pentru 360 de milioane dintre cei 1,5 miliarde engleza este 
limba maternă. Cu alte cuvinte, aproape 80% dintre cetăţenii 
lumii nu vorbesc şi nu înţeleg engleza în mod fl uent. 

Totuși este foarte important ca Evanghelia să ajungă la 
toţi oamenii de pretutindeni în limba pe care o înţeleg cel 
mai bine. Unul dintre instrumentele pe care Domnul ni le-a 
dat pentru a atinge acest ţel este Rapsodia Realităţilor, 
devoţionalul care ajunge în fiecare naţiune în 1009 limbi. 
Având în vedere că astăzi există în lume peste 7000 de 
limbi vii (vorbite), mai avem destul de lucrat pentru a ne 
asigura că Evanghelia lui Isus Cristos ajunge la orice om 
înainte de revenirea Domnului. 

Iar tu poţi să ne ajuţi să realizăm aceasta prin:
 • Sponsorizarea distribuirii lunare a tuturor 
traducerilor pe câmpul de misiune
 • Sponsorizarea adoptării de noi limbi de traducere
 • Acţiuni de voluntariat în calitate de traducător 
sau editor
 • Adăugarea de noi traducători și editori
 • Distribuirea ediţiilor traduse ale Rapsodiei 
Realităţilor

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

HAIDEM SĂ O                              
FACEM DISPONIBILĂ                  

ÎN ȘI MAI MULTE LIMBI
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Dacă de exemplu diavolul ţi s‑ar arăta în seara aceasta 
şi ţi‑ar spune: „Te voi ucide”; care ar fi  reacţia ta? 

Unii creşti ni ar începe să alerge dintr‑o „casă de rugăciune” în 
alta, căutând ajutor sau „eliberare.” Însă îţi spun eu ce să faci: 
râzi de el şi apoi mergi la culcare!

Nu trebuie să pierzi ore de somn din cauza unui duşman 
care şti e deja că este înfrânt şi nu are putere, dar se foloseşte 
de necunoşti nţa şi de temerile oamenilor. Acesta este Satan; el 
a fost înfrânt. Tu îi eşti  superior, chiar dacă ţi‑ai predat viaţa lui 
Cristos doar cu câteva minute în urmă. Acum eşti  una cu Cristos, 
aşezat în locul Său de victorie asupra lumii, a fi rii pământeşti  şi 
a diavolului.

Nici un creşti n nu are nevoie să fi e eliberat de diavol. 
Biblia spune: „De aceea şi Dumnezeu L‑a înălţat nespus de 
mult şi I‑a dat Numele care este mai presus de orice nume; 
pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor 
din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ” (Filipeni 2:9‑10). 
Cum te poţi teme de cel rău dacă ai Numele lui Isus prin care 
trăieşti ? Este Numele care este mai presus de orice nume!

În Marcu 16:17, Isus a spus: „... În Numele Meu vor 
scoate draci...” El vorbea despre ti ne. Ţi‑a dat ţie puterea SĂ 

NU-I DA NICI O                                       
ȘANSĂ DIAVOLULUI

29 MIERCURI 

Mulţămindu‑I Tatălui, care v‑a învrednicit 
să aveţi parte de moştenirea sfi nţilor, 

în lumină. El ne‑a izbăvit de sub 
puterea întunerecului, şi ne‑a strămutat 

în Împărăţia Fiului dragostei Lui                 
(Coloseni 1:12‑13).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cel care este mai mare locuieşte în mine. Trăiesc în şi prin 
Numele lui Isus, iau scutul credinţei, ca să pot stinge toate 
săgeţile arzătoare ale celui rău. Cuvântul lui Dumnezeu, 
sabia Duhului, iese din gura mea şi distruge tot ce este de 
la cel rău în sfera mea de influenţă. Satan nu are nimic în 
mine! Glorie lui Dumnezeu!

SCOŢI draci! Nu‑i da diavolului nici o şansă. Dacă se manifestă 
undeva în apropierea ta, izgoneşte‑l afară.

Poate încearcă să‑ţi inoculeze gânduri negative ca să 
te facă să te temi; respinge‑‑le. Unul dintre subterfugiile lui 
este acela de a infiltra gânduri de frică în mintea ta şi, cu cât 
meditezi mai mult asupra acestor gânduri negative, cu atât îi 
dai, în mod inconştient, mai mult spaţiu de manevră în viaţa 
ta. De aceea Biblia spune: „Păzeşte‑ţi inima mai mult decât 
orice...” (Proverbe 4:23).

Păzeşte‑ţi inima de frică şi necredinţă, pentru că acestea 
sunt materialele de lucru şi armele lui Satan. Petrece cât mai 
mult timp ascultând Cuvântul lui Dumnezeu şi zidindu‑ţi 
credinţa. În Biblioteca Digitală a Pastorului Chris (PCDL), care 
poate fi găsită ca aplicaţie pe Google Play Store şi Apple App 
Store, vei găsi suficiente resurse pentru a‑ţi fortifica duhul. 
Abonează‑te la mesaje.

Înarmează‑te cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai 
Cuvântul Lui în inima ta şi pe buzele tale, vei fi întotdeauna 
imposibil de înfrânt.

 Marcu 14:1‑11 & Numeri 32 

 Ioan 14:15‑31 & 1 Cronici 1‑2

 Efeseni 4:27; Iacov 4:7; Luca 10:19; Coloseni 3:16



O, cât de minunat este Isus Cristos şi tot ce a 
făcut El pentru noi! El a murit ca noi să avem 

viaţă. El a fost îngropat pentru noi, apoi Dumnezeu L‑a 
înviat din morţi, iar noi am fost înviaţi împreună cu El 
(citeşte Romani 6:3‑4). Acum, El este aşezat în cerul 
lui Dumnezeu, în locul puterii, iar noi suntem aşezaţi 
împreună cu El (Efeseni 2:6). Chiar dacă suntem încă aici 
pe pământ, autoritatea noastră vine din cer!

Astf el, astăzi, poziţia noastră în El înseamnă că 
facem uz de Numele Lui, avem Numele Lui şi trăim în 
Numele Lui. Numele Său are exact aceeaşi putere pe 
care o are El ca persoană. Numele Său reprezintă tot 
ceea ce este El.

Creşti nii care nu înţeleg acest lucru se roagă aşa: 
„O, Doamne! Te rog ajută‑mă cu cutare sau cutare 
lucru; dă‑mi cutare sau cutare lucru.” A te ruga aşa este 
o pierdere de ti mp şi, într‑o anumită măsură, este şi 
o insultă la adresa lui Dumnezeu, pentru că El ţi‑a dat 
Numele Lui iar tu eşti  împreună moştenitor cu El; aceasta 
înseamnă că deţii toată lumea împreună cu El.

În conformitate cu Scripturile, aşa cum citi m în 
versetul temati c, El ţi‑a dat totul. Însă dacă priveşti  la 
circumstanţe şi gândeşti  ca un om, vei căuta să te rogi 
astf el încât să‑L „convingi” să‑ţi împlinească cererea. Cât 

EL ŢI-A DAT TOTUL
30 JOI 

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

(1 Corinteni 3:21).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt ce zice Dumnezeu că sunt; am ce spune Dumnezeu 
că am şi pot totul în Numele Lui. Totul îmi este cu putinţă, 
pentru că eu cred. Sunt bogat în toate lucrurile, pentru că 
sunt comoştenitor cu Cristos! Slavă lui Dumnezeu!

mai poţi convinge pe Cineva să‑ţi dea ceva, când El ţi‑a 
dat deja tot, inclusiv Împărăţia?

El a spus în Luca 12:32: „Nu te teme, turmă mică, 
pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia”; şi 
El a făcut acest lucru! Astăzi, noi trebuie să funcţionăm 
pentru El, acţionând în locul Lui. Noi suntem ambasadorii 
Lui, rugându‑ne pentru alţii şi făcând să se întâmple 
lucruri bune pentru alţii. El ţi‑a dat viaţa Sa. El ţi‑a dat 
Numele Său. El ţi‑a dat bogăţia Sa. Ţi‑a dat şi locul Său 
din cer. Ce vrei mai mult?

Ocupă‑ţi poziţia de autoritate, domnind împreună 
cu El. El este Rege şi El ridică regi! El nu vrea ca tu să te 
târăşti şi să cerşeşti lucruri de la El; de aceea El a făcut ca 
toate lucrurile să fie ale tale.

 Marcu 14:12‑21 & Numeri 33 

 Ioan 15:1‑17 & 1 Cronici 3‑4

 Evrei 11:6; Romani 8:32; 2 Petru 1:3



Domnul Isus trebuie să fi e modelul tău în toate 
lucrurile. Imită‑L în tot ce faci. Hotărăşte‑te 

ca acesta să fi e modul tău de viaţă. Umblă în dragoste; 
umblă în Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum umbla şi El 
atunci când era pe pământ. Gândeşte ca El. Vorbeşte ca 
El. Acţionează ca El. Rosteşte cuvintele Sale. Foloseşte 
limbajul Său. Hotărăşte‑te să faci aceste lucruri.

Gândeşte‑te mereu la Isus. Meditează asupra 
cuvintelor Sale şi vorbeşte despre El. Declară‑I dragostea 
ta şi spune‑le şi altora despre aceasta. Asigură‑te că toţi 
şti u despre iubirea pe care I‑o porţi prin prompti tudinea 
cu care împlineşti  Cuvântul Său. Fii plin de pasiune 
pentru El. Reaprinde orice foc mocnit din ti ne, ca să fi i 
înfl ăcărat tot ti mpul pentru Isus Cristos. De ce este atât 
de important să faci aceasta?

Pentru că, în cer, nu contează decât ceea ce are 
legătură cu Isus. El este Cel care Şi‑a dat viaţa pentru noi, 
care a murit pentru noi. El a dat totul. El a spus: „Nu este 
mai mare dragoste decât să‑şi dea cineva viaţa pentru 
prietenii săi” (Ioan 15:13). Dă‑I Lui mintea ta; dă‑I inima 
ta şi atenţia ta. Dacă Îi dai Lui inima ta, dragostea ta şi tot 
ce ai, El îţi va da o împlinire pe care niciodată nu ai putea 
s‑o cunoşti  în alt fel.

ISUS SĂ FIE TOT CE CONTEAZĂ 
PENTRU TINE

31 JOI

Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fi indcă 
şi Cristos a suferit pentru voi, şi v‑a 

lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui                            
(1 Petru 2:21).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am fost răstignit împreună cu Cristos şi trăiesc; dar nu 
mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine; şi viaţa pe care 
o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credinţa Fiului lui 
Dumnezeu, care m‑a iubit şi S‑a dat pe Sine pentru mine. 
Cea mai mare dorinţă a mea este să fiu tot ce vrea Cristos 
să fiu, trăind în concordanţă cu voia Sa pentru mine. Amin.

Tot ce există în univers este despre Isus. El este 
întruparea dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu S‑a 
exprimat pe Sine şi dragostea Sa nemărginită în şi prin 
Isus. Tot ceea ce este şi face Tatăl este împachetat în Isus. 
De aceea trebuie să‑L iubeşti pe Isus cu toată inima ta şi 
să‑I dai totul. Dragostea ta şi dedicarea ta pentru El să se 
reflecte în modul tău de viaţă; în cuvintele, în acţiunile 
şi în deciziile tale. Isus să fie tot ceea ce contează pentru 
tine, iar El îţi va face viaţa nu doar frumoasă, ci tot ce a 
destinat‑o El să fie.

 Marcu 14:22‑31 & Numeri 34

 Ioan 15:18‑16:1‑16 & 1 Cronici 5‑6

 Ioan 13:15; 1 Corinteni 11:1; Efeseni 5:1‑2



RUGĂCIUNE 
PENTRU  MÂNTUIRE

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

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

Felicitări! De acum eşti  copilul lui Dumnezeu. 
Pentru maimulte informaţii despre modalităţi 
prin care poţi să tedezvolţi în calitate de creşti n, 
te rugăm să ni te adresezifolosind 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

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

CANADA:  
Tel: +1 647‑341‑9091

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



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

„Miracolul meu cu apartamentul”

Am locuit ceva vreme în străinătate până când am hotărât să mă 
restabilesc acasă, în Seychelles, dar acum întâmpinam dificultăţi în 
închirierea unei noi locuinţe. Un tânăr mă găzduise o perioadă, dar 
era dependent de heroină şi ştiam că trebuie să plec repede. Nu 
după mut timp, cineva mi‑a oferit o Rapsodie a Realităţilor, pe care 
am început s‑o studiez. Am descoperit versetul din Filipeni 4:19 şi 
am meditat asupra lui cu consecvenţă. După câteva săptămâni, 
mi s‑a prezentat, în mod miraculos, o ofertă de închiriere cu preţul 
neafişat; eu am fost cel care a stabilit preţul! Iar după alte două 
săptămâni, am primit un apel telefonic de la cineva care dorea să 
închirieze o cameră din locuinţa mea şi s‑a oferit să plătească chiria 
întregii case. Slavă Domnului!
                                                                                     D. Mitchell; Seychelles

„Salariul meu a crescut”
Am trimis o cerere de rugăciune către Reţeaua de rugăciunea 
a Rapsodiei pentru finanţele mele. Îmi doream o creştere de 
salariu şi să scap de datorii. Spre slava lui Dumnezeu, salariul 
meu a crescut cu 20% şi ştiu că urmează mai mult! Aleluia!
                 T. Bessem; Camerun

„Rapsodia m‑a ţinut în viaţă”

N‑aveam nici cea mai vagă idee că de fiecare dată când 
studiam Rapsodia Realităţilor, depozitam în duhul meu cuvinte 
care urmau să‑mi salveze viaţa. Odată, în timpul unui joc stupid 
cu nişte prieteni, unul dintre ei m‑a apucat de gât şi în urma 
strânsorii puternice a acestuia, mi‑am pierdut cunoştinţa. M‑am 
simţit dintr‑odată uşor ca vântul şi am realizat că muream. În 
acel moment, mi‑am amintit ce citisem în devoţional că Duhul 
Sfânt ne dă exprimarea adecvată chiar şi atunci când nu ştim ce 
să spunem. Am început să declar: „Viaţa lui Dumnezeu este în 
mine; nu pot muri, pentru că mai mare este Cel ce este în mine!” 
Şi dintr‑odată, duhul meu s‑a întors în corp şi am revenit la viaţă. 
Slavă Domnului pentru Rapsodia Realităţilor!
                                                                                  E. Samuel; Nigeria



PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

DON’T STOP HERE!
7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

KEEPING YOUR HEALING
THE PROMISED LAND
RECREATING YOUR WORLD
RHAPSODY OF REALITIES DAILY DEVOTIONAL  

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
CĂRȚI DISPONIBILE DE LA EDITURA

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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647–341–9091 

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


