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

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

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

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

Bucuraţi‑vă de prezenţa glorioasă a Domnului şi de 
victoria Sa, savurând zilnic fragmente din Cuvântul Său! 
Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

                 ‑ Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 912 limbi, iar 

numărul acestora este în continuă creştere. Ediţia 
din 2018 a fost special redactată pentru a intensifica 
dezvoltarea ta spirituală şi pentru a te poziţiona 
pentru un succes răsunător pe tot parcursul anului. 
Realităţile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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Binecuvântările omului nou în Cristos sunt atât 
de profunde, încât trec dincolo de acest tărâm. 

Una dintre aceste binecuvântări constă în faptul că ai fost 
ales în Cristos pentru a fi fără vină. Uneori societatea s‑ar 
putea să te acuze; alteori părinţii, soţia sau chiar copii tăi 
s‑‑ar putea să te învinuiască. Vecinii, prietenii şi colegii 
de serviciu s‑ar putea să dea vina pe tine atunci când 
ceva nu merge bine. Însă este Cineva care niciodată nu 
te învinuieşte – Tatăl tău ceresc.

De ce nu te acuză şi El? Datorită faptului că Isus a 
luat asupra Sa responsabilitatea tuturor greşelilor noastre, 
iar acum, înaintea Tatălui tu eşti sfânt, fără vină, fără 
prihană. În Evrei 3:1, Biblia spune: „De aceea, fraţi sfinţi 
care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi‑vă privirea 
la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică 
Isus.” Cuvântul ne numeşte „fraţi sfinţi.” Poate că oamenii 
nu te privesc ca pe un sfânt, însă Dumnezeu spune că eşti 
sfânt şi acceptat înaintea Lui în dragoste. 

Aceasta este motivul pentru care putem să ne rugăm 
lui Dumnezeu şi să aşteptăm răspunsuri. Este motivul 
pentru care putem schimba situaţii fără speranţă, deoarece 
avem dreptul să fim primiţi în audienţă de către Dumnezeul 

După cum ne‑a ales în El mai înainte 
de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi 
şi fără pată înaintea Lui, în dragoste                                                                                

(Efeseni 1:4, versiunea GBV).

JOI

1
Aleşi să fim fără vină



Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru dragostea Ta, pentru harul 
Tău şi pentru neprihănirea Ta care 
acţionează în mine. Îţi mulţumesc 
că m‑ai ales să fiu sfânt şi fără vină 
înaintea Ta, în dragoste. Umblu şi 
astăzi în înţelepciune, împlinind 
voia Ta desăvârşită şi realizând 
faptele neprihănirii, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Matei 22:15‑46
Exod 22‑23

cel Atotputernic. Biblia ne spune ceva profund despre 
Dumnezeu în 2 Corinteni 5:19: „Că adică, Dumnezeu 
era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându‑le în 
socoteală păcatele lor...” Gândeşte‑te: dacă datorită lui 
Isus, păcătosului nu îi mai sunt ţinute în seamă greşelile, 
cum rămâne cu tine care eşti acum în Cristos? (citeşte 
Romani 5:10).

Citeşte Coloseni 1:21‑22 şi strigă de bucurie! Spune: 
„Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin 
gândurile şi prin faptele voastre rele, El v‑a împăcat acum 
prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă 
înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină.” 
Observă motivul împăcării: să te facă sfânt, fără prihană şi 
fără vină înaintea lui Dumnezeu.

Nu contează cât de mult te acuză Satan sau cât de 
mult te acuză alţii, Dumnezeu te‑a ales să fii sfânt şi fără 
vină înaintea Lui, în dragoste. Întăreşte‑te cu acest gând 
astăzi.

Faptele apostolilor 
14:8‑18

Iov 34‑35

Romani 8:1‑2; 
Coloseni 1:21‑22;
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Unii creştini consideră că viaţa veşnică este 
încă în faza de promisiune din partea lui 

Dumnezeu; ceva care va fi experimentat când vom 
ajunge în cer. Da, aceasta a fost o promisiune înainte 
de întemeierea lumii, dar acum a fost împlinită. Planul 
lui Dumnezeu a fost acela de le da oamenilor acces la 
viaţa veşnică prin predicarea Evangheliei. Atunci când 
auzi Evanghelia, ţi se dă oportunitatea de a crede şi de a 
primi viaţa eternă în duhul tău.

În Ioan 3:16, Biblia spune: „Fiindcă atât de mult 
a iubit Dumnezeu lumea, că L‑a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă 
veşnică.” Dacă tu crezi în Isus, ai viaţa veşnică. În Ioan 
5:26, Isus a spus: „Căci, după cum Tatăl are viaţa în 
Sine, tot aşa I‑a dat şi Fiului Său să aibă viaţa în Sine.” 
Ioan ne spune în prima sa epistolă: „Şi mărturisirea este 
aceasta: «Dumnezeu ne‑a dat viaţa veşnică, şi această 
viaţă este în Fiul Său. Cine Îl are pe Fiul, are viaţa; cine 
nu Îl are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viaţa»” (1 Ioan 
5:11‑12).

VINERI
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În nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte 
de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să 

mintă, ci Şi‑a descoperit Cuvântul la vremea Lui, 
prin propovăduirea care mi‑a fost încredinţată, 

după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru                                        
(Tit 1:2‑3).

Promisiunea vieţii veşnice 
a fost împlinită



Ai observat că nu a spus: „Dumnezeu ne va da viaţa 
veşnică”? Ci spune: „Dumnezeu ne‑a dat (timpul trecut) 
viaţa veşnică.” Viaţa veşnică se află deja în posesia celui 
care Îl are pe Isus: „... şi această viaţă este în Fiul Său. 
Cine Îl are pe Fiul, are viaţa.” Tu ai viaţa veşnică ACUM. 
Ce este viaţa veşnică?

Pentru mulţi, înseamnă o viaţă care nu are 
sfârşit; dar această calitate este numai o parte din ea. 
Viaţa veşnică este viaţă superioară din Dumnezeu; este 
viaţa lui Dumnezeu. Este esenţa divinităţii. Provine din 
traducerea termenului grecesc „Zoë.” Această viaţă te 
face superior lui Satan, imun faţă de orice boală şi eşec; 
eşti în siguranţă. Este viaţa supranaturală; este viaţa 
şi natura lui Dumnezeu, care a înlocuit viaţa ta umană 
atunci când te‑ai născut din nou. Acum ai viaţa veşnică. 
Slavă lui Dumnezeu!

Matei 23
Exod 24‑25

Faptele apostolilor 
14:19‑28
Iov 36‑37

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc 
pentru viaţa veşnică din duhul 
meu. Nu sunt un om obişnuit; 
dumnezeirea acţionează în mine. 
Viaţa divină curge prin fiinţa mea! 
După cum Tatăl are viaţă în El însuşi, 
aşa am şi eu, pentru că sunt părtaş 
naturii Lui dumnezeieşti; cum este 
Isus, aşa sunt şi eu. Binecuvântat să 
fie Dumnezeu! 

Ioan 17:3; 
1 Ioan 5:13
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Omul nenăscut din nou nu poate discerne voia 
lui Dumnezeu şi nu poate umbla în ea; voia 

şi căile lui Dumnezeu sunt misterioase pentru el. În 1 
Corinteni 2:14, Biblia spune: „Dar omul firesc nu primeşte 
lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o 
nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuiesc 
judecate duhovniceşte.” Dar aceasta nu ţi se aplică ţie, 
care eşti născut din nou. Isus a spus că ţie ţi‑a fost dat 
să cunoşti tainele Împărăţiei lui Dumnezeu (Marcu 4:11, 
Luca 8:10). Am fost aleşi să cunoaştem voia lui Dumnezeu. 
Face parte din moştenirea noastră în Cristos. 

Aceasta înseamnă că nu ar trebui să existe dubii 
sau incertitudini în viaţa ta; poţi discerne şi umbla în voia 
perfectă a lui Dumnezeu întotdeauna. Unii creştini au fost 
într‑o situaţie în care nu au cunoscut voia lui Dumnezeu; 
au încercat să ia o decizie şi nu au ştiut ce să facă. Nu! 
Aceasta nu ar trebui să fie şi experienţa ta.

În Coloseni 1:9, citim ceva instructiv. Creştinii din 
Colose, în timpul epistolei lui Pavel, erau încă prunci 
în Cristos. Aşa că Pavel şi Timotei s‑au rugat ca ei să fie 
umpluţi cu cunoştinţa lui Dumnezeu: „De aceea şi noi, din 
ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm 

El mi‑a zis: „Dumnezeul părinţilor noştri 
te‑a ales să cunoşti voia Lui, să vezi pe Cel 
Neprihănit şi să auzi cuvinte din gura Lui”                                                      

(Faptele apostolilor 22:14).

SÂMBĂTĂ

3
Aleşi să cunoaştem voia Lui 



pentru voi, şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, 
în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească.” 
Ei nu s‑ar fi putut ruga pentru creştinii din Colose pentru a 
fi umpluţi cu cunoştinţa voii lui Dumnezeu dacă ei înşişi nu 
ar fi fost umpluţi de cunoaşterea voii Lui.

Aceasta este o parte a motivului pentru care 
acordăm importanţă meditării asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu şi părtăşiei cu Duhul Sfânt. Dumnezeu şi 
Cuvântul Lui sunt una, iar Cuvântul Lui este exprimarea voii 
Lui. Mai mult, Cuvântul lui Dumnezeu este înţelepciunea 
lui Dumnezeu, iar înţelepciunea Sa înseamnă umblarea în 
voia lui Dumnezeu. Cunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu şi nu 
vei ajunge niciodată să umbli în confuzie.

În Efeseni 1:9, Biblia spune că Dumnezeu ne‑a 
descoperit taina voii Sale, după planul pe care îl alcătuise 
în Sine însuşi. Chiar acum, spune‑ţi: „Am fost ales să 
cunosc voia lui Dumnezeu şi să mi se descopere tainele 
Împărăţiei Lui.” Aleluia!

Matei 24:1‑35
Exod 26‑27

Faptele apostolilor 
15:1‑11

Iov 38‑39

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai 
ales să cunosc voia Ta. Pe măsură 
ce studiez Cuvântul Tău şi stau în 
părtăşie cu Duhul Sfânt, voia Ta este 
revelată în duhul meu, aducând 
lumină şi descoperindu‑mi tainele 
Împărăţiei Tale. Înţelepciunea Ta 
mă ghidează, abilitându‑mă să 
manifest neprihănire oriunde mă 
duc, în Numele lui Isus. Amin. 

1 Corinteni 2:9‑10; 
Coloseni 1:9‑10
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Dumnezeul nostru este minunat. El este mare şi 
puternic. Cuvântul Lui este veşnic şi infailibil, 

producând în tine şi pentru tine mesajul pe care îl poartă. 
Atunci când El vorbeşte, ceea ce spune El, ia fiinţă. De 
aceea este o mare binecuvântare să Îl auzi pe Dumnezeu; 
să primeşti Cuvântul Lui. Ce spune El că este, aceea este. 
Cuvântul Lui în orice moment al vieţii tale, în legătură cu 
orice situaţie, este tot ceea ce ai nevoie.

De exemplu, Biblia spune că în Gabaon, Domnul 
i‑a apărut lui Solomon într‑un vis în timpul nopţii şi i‑a 
dat un cec în alb. El l‑a întrebat: „Ce vrei?” Solomon a 
cerut înţelepciune şi pricepere (1 Împăraţi 3:8‑9). Acum, 
Dumnezeu nu a trimis un înger din cer să deschidă 
creierul lui Solomon şi să toarne acolo înţelepciune. El 
nu i‑a dat lui Solomon ceva de mâncat sau de băut, ca să 
devină înţelept. Ci tot ceea ce a zis El a fost: „Solomon, 
ai ce ai cerut!” 

Citim aceasta în versetul tematic. În momentul în 
care Dumnezeu a rostit acele cuvinte, Solomon a devenit 
ceea ce Dumnezeu a spus. O, ce binecuvântare este să‑L 
auzi pe Dumnezeu! El a făcut la fel cu Avram. Dumnezeu 

DUMINICĂ

4
Binecuvântarea de a‑L 

auzi pe Dumnezeu
Iată, am făcut conform cuvintelor tale; iată, 
ţi‑am dat o inimă înţeleaptă şi care înţelege, 

astfel încât nu a fost nimeni ca tine înaintea ta, 
nici nu se va ridica după tine vreunul ca tine                                                                                      

(1 Împăraţi 3:12, versiunea Fidela).



a spus: „Şi nu va mai fi chemat numele tău Avram, ci 
numele tău va fi Avraam, pentru că te‑am făcut tată al 
multor naţiuni” (Geneza 17:5, versiunea Fidela).

Avram nu avea copii, deoarece soţia lui era 
stearpă, dar Dumnezeu a spus că l‑a făcut tatăl multor 
neamuri. Dumnezeu nu a spus: „Te voi face tatăl multor 
neamuri,” nu. El a spus: „Numele tău este de acum 
Avraam, pentru că te‑am făcut tatăl multor neamuri.” 
Când l‑a făcut Dumnezeu tatăl multor naţiuni? Aceasta 
s‑a întâmplat în momentul în care El a rostit Cuvântul şi 
i‑a schimbat numele!

Citim în Romani 4:19‑20 că atunci când a început 
să mărturisească ceea ce Dumnezeu a spus despre el, 
Sara a primit puterea de a concepe (Evrei 11:11). Aşa 
funcţionează: Dumnezeu spune ceva, iar tu devii ce 
spune El în momentul în care răspunzi afirmând cu 
credinţă acelaşi lucru.

Matei 24:36‑51
Exod 28

Faptele apostolilor 
15:12‑21
Iov 40‑41

M‑am născut din sămânţa 
nepieritoare a Cuvântului lui 
Dumnezeu. Sunt invincibil şi 
indestructibil datorită Cuvântului 
lui Dumnezeu care este viaţa mea. 
Sunt întărit cu toată puterea în omul 
dinăuntru şi de aceea pot totul prin 
Cristos care mă întăreşte. Aleluia! 

Proverbe 4:10; Proverbe 4:20‑22; 
Isaia 55:10‑11
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În versetul tematic, Domnul Isus a spus: „Dacă 
Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu şi Tatăl 

Meu îl va iubi...” Această afirmaţie naşte o întrebare: 
„Nu îi iubea Tatăl deja pe toţi?” În Ioan 3:16, Biblia 
spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
că L‑a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în 
El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”

Atunci când El spune că Tatăl îi va iubi pe cei ce vor 
păzi cuvintele Lui, El nu Se referea la dragostea generală 
lui Dumnezeu, ci la dragostea care produce părtăşie. Tatăl 
te va remarca şi va avea părtăşie specială cu tine dacă Îl 
iubeşti. Dacă cineva are această dragoste profundă pentru 
Domnul, El spune: „... Noi (Tatăl şi Fiul) vom veni şi vom 
locui împreună cu el.”

Aceasta nu va fi doar o vizită; mai degrabă, El Se 
referă la faptul că Tatăl şi Fiul Îşi vor stabili cartierul 
general în tine. Am descoperit această realitate cu mulţi 
ani în urmă şi s‑a imprimat adânc în duhul meu. Nu mi‑am 
putut lua gândul de la fraza: „... vom locui împreună cu 
el,” deoarece am înţeles ce spunea. Este o comuniune 
glorioasă, o uniune inseparabilă cu divinitatea. Tu eşti în 
El şi El este în tine; ai devenit sediul lui operaţional, în timp 
ce El devine locul tău de adăpost.

Drept răspuns, Isus i‑a zis: „Dacă Mă iubeşte 
cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va 

iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el”                                   
(Ioan 14:23).

LUNI

5
Părtăşia dragostei



Aceasta este ce te face deosebit în viaţă – părtăşia ta 
cu Domnul în dragoste. Tu Îl iubeşti pe Domnul cu pasiune 
şi El este tot ceea ce cauţi. Dragostea ta pentru El este 
motivul pentru care te rogi, posteşti, studiezi Cuvântul Lui, 
câştigi suflete şi faci ceea ce faci. Este motivul pentru care 
participi la fiecare serviciu de la biserică şi eşti dedicat 
lucrurilor Duhului Sfânt.

Binecuvântările extraordinare ale lui Dumnezeu 
sunt experimentate de cei care sunt în această clasă, a 
celor care au părtăşie cu El din dragoste, nu din porunca 
legii.

Matei 25:1‑30
Exod 29‑30

Faptele apostolilor 
15:22‑31

Iov 42

Ioan 15:5; 1 Corinteni 1:9; 
1 Ioan 1:3

Binecuvântatule Tată, Tu eşti viaţa 
mea şi tot ceea ce îmi doresc. În 
Tine am viaţa, mişcarea şi fiinţa; 
Tu eşti pacea mea, locul meu de 
adăpost şi tăria mea. Locuiesc în 
Tine, iar Tu locuieşti în mine. Aduc 
roadele neprihănirii, umblând în 
binecuvântările Tale superioare, în 
Numele lui Isus. Amin. 
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În Ioan 6:32‑33, răspunzându‑le evreilor, Isus 
a spus: „... Moise nu v‑a dat pâinea din cer, ci 

Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer; căci Pâinea 
lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer şi 
dă lumii viaţa.” Apoi, în versetul patruzeci şi nouă, El a 
susţinut acest punct: „Părinţii voştri au mâncat mană 
în pustie, şi au murit. Pâinea, care se pogoară din cer, 
este de aşa fel, ca cineva să mănânce din ea, şi să nu 
moară.” Aici, El vorbea despre Sine însuşi – Pâinea Vie.

Cuvântul lui Dumnezeu este pâinea care vine din 
cer. Isus le‑a explicat apostolilor: „Eu sunt Pâinea vie, 
care s‑a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din 
pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea, pe care o voi 
da Eu, este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa 
lumii” (Ioan 6:51). Apoi, apostolul Pavel, în 1 Corinteni 
10:17, ne dezvăluie următoarele: „Având în vedere că 
este o pâine, noi, care suntem mulţi, suntem un trup; 
căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine.”

Dacă ne împărtăşim din aceeaşi pâine şi împreună 
cu El formăm un singur trup, înseamnă că avem aceeaşi 
viaţă ca El, pentru că suntem născuţi din Cuvântul Lui (1 
Petru 1:23), după cum şi Cuvântul S‑a făcut trup (Ioan 

Prin care El ne‑a dat făgăduinţele Lui nespus 
de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi 
părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit 
de stricăciunea care este în lume prin pofte                                                            

(2 Petru 1:4).

Isus Cristos – Pâinea vie

MARŢI
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1:14). În Coloseni 1:18, Biblia spune: „El (Cristos) este 
Capul trupului, al bisericii...” Aceeaşi viaţă care este în 
trup este şi în cap. Iar dacă împărtăşim viaţa Lui, atunci 
suntem părtaşi şi la sănătatea, la bunăstarea, la puterea 
şi la slava Lui.

Nu este de mirare că suntem numiţi asociaţi ai 
dumnezeirii; aceasta am citit în versetul tematic. Iar în 
1 Ioan 4:17, Biblia spune: „... Cum este El, aşa suntem şi 
noi în lumea aceasta.” Prin urmare, trebuie să umblăm 
aşa cum a umblat El: în slavă, în neprihănire, în putere, 
în stăpânire şi în victorie fără sfârşit, deoarece suntem 
părtaşi ai vieţii Lui – părtaşi ai aceleiaşi Pâini vii, coborâtă 
din cer, care este Domnul. Aleluia!

Matei 25:31‑46
Exod 31

Faptele apostolilor 
15:32‑41

Psalmii 1‑2

Luca 22:19; Ioan 6:35; 
1 Ioan 4:17

Sunt un asociat al dumnezeirii, născut 
din Cuvântul lui Dumnezeu şi din 
Duhul Sfânt. Am o origine divină; 
prin urmare, trăiesc deasupra lumii 
acesteia şi deasupra circumstanţelor. 
Sunt de neclintit, domnind în viaţă 
prin Isus Cristos, a cărui glorie 
acţionează în mine cu putere. Aleluia! 

| Proclamaţie
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Apostolul Pavel a avut o deosebită capacitate 
de pătrundere a Evangheliei lui Isus Cristos. Remarcă 
rugăciunea lui din versetul tematic; observă că el nu s‑a 
rugat pentru sine însuşi, ci pentru biserica din Efes, ca 
ei să fie întăriţi cu putere în omul dinăuntru prin Duhul 
Sfânt. El deja funcţiona la acel nivel; să ne amintim că 
el a declarat: „Pot totul în Cristos care mă întăreşte” 
(Filipeni 4:13).

Tu ai ajuns să‑L cunoşti pe Domnul în calitate de 
sursă a puterii tale? L‑ai recunoscut drept tăria vieţii 
tale? David spunea: „... Domnul este tăria vieţii mele...” 
(Psalmul 27:1, versiunea GBV). Dacă Domnul este tăria 
ta, nu ai de ce să te temi; nimic nu îţi este imposibil, nu 
mai ai nicio limitare; tu eşti triumfător în orice situaţie.

Declară mereu că Domnul este tăria ta; acesta este 
limbajul celor maturi spiritual. Nu Îi mai cere Domnului 
putere; ci afirmă că El este tăria ta. Declară: „Am fost 
împuternicit şi abilitat pentru orice însărcinare. Pot totul 
în Cristos care mă întăreşte.”

Da, înainte să primeşti Evanghelia, poate erai slab 
şi timid, poate renunţai uşor şi nu făceai faţă provocărilor. 

Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui 
Domnului nostru Isus Cristos, din care îşi trage 

numele orice familie, în ceruri şi pe pământ, şi‑L rog 
ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă 
întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru                                                                                      

(Efeseni 3:14‑16). 

Nu cere putere... 
Declară putere

MIERCURI
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Dar mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu! Biblia spune: 
„Căci pe când eram noi încă fără putere, Cristos, la 
vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiţi” (Romani 
5:6). Acum însă, ai fost întărit în omul dinăuntru cu 
puterea Lui divină! Acum eşti plin de îndrăzneală în 
credinţă. 

Biblia spune că El ne‑a dat duh de putere, de 
dragoste şi de chibzuinţă (2 Timotei 1:7); acest verset 
a devenit cântecul nostru. Poţi înfăptui orice fără frică. 
Chiar acum, declară că vei face lucruri şi mai mari pentru 
Domnul, după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie 
în tine (Coloseni 1:29).

Matei 26:1‑30
Exod 32‑33

Faptele apostolilor 
16:1‑10

Psalmii 3‑4

Coloseni 1:29; Filipeni 4:13; 
Exod 15:2

Domnul este tăria vieţii mele şi 
prin puterea Lui pot face toate 
lucrurile. Destoinicia mea vine 
de la El şi de aceea pot îndeplini 
orice sarcină. Stăpânesc peste 
circumstanţe. Domnesc în viaţă, 
după lucrarea puterii Lui care 
lucrează cu tărie în mine. 
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Cu peste 912 traduceri, Rapsodia	Realităţilor este 
un vârf de lance în misiunea de a le oferi acces 

oamenilor de pretuti ndeni la Cuvântul lui Dumnezeu 
explicat pe limba lor. Milioane de oameni au acum 
oportunitatea de a creşte şi de a fi  transformaţi 
prin învăţăturile zilnice din Biblie prezentate în 
devoţional. 
 
Totuşi, mai sunt încă multe de făcut pentru ca 
toate traducerile Rapsodiei	Realităţilor să ajungă la 
desti natarii lor. Însă împreună putem face ca acest 
lucru să se întâmple în 2018!

Poţi să ni te alături adoptând una sau mai multe limbi 
de traducere sau sponsorizând distribuirea lunară a 
acestor traduceri în diferite regiuni ale lumii.

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 rortranslati ons@blwinc.org. 
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Cel mai frumos dar natural de la Dumnezeu pentru 
om este darul cuvântului; abilitatea de a pronunţa 
şi de a formula cuvinte. Tu eşti ceea ce spui. Viaţa ta 
este rezultatul cuvintelor care ies din gura ta. Versetul 
tematic subliniază importanţa modelării vieţii tale prin 
intermediul cuvintelor tale. Principiul este clar: ce spui, 
aceea primeşti. Viaţa va produce pentru tine un seceriş 
din ceea ce spui – fie bun, fie rău.

Înţelege că, în aceasta, nu există cale de mijloc. 
Cineva ar putea zice: „Păi, n‑am spus nimic; aşadar cred 
că voi fi bine,” nu; nu funcţionează aşa. Tot vei avea un 
seceriş, însă nu pe cel bun. Este ca şi când ai avea o grădină 
şi ai refuza să o însămânţezi; cu siguranţă anumite plante 
vor creşte de la sine – buruienile. Din păcate, aşa este 
viaţa unora. Nu conştientizează că este responsabilitatea 
lor să se menţină în victorie, în stăpânire şi în bunăstare.

Dumnezeu a făcut deja tot ceea ce era necesar 
pentru ca tu să poţi avea viaţă veşnică de care să 
te bucuri în Cristos prin puterea Duhului Sfânt. Este 
responsabilitatea ta să îţi însuşeşti aceste binecuvântări, 
iar aceasta se realizează în principal prin declaraţiile tale 
de credinţă. Trebuie să afirmi despre tine că ai o viaţă 

Adevărat vă spun că oricine îi va zice muntelui 
acestuia: „Ridică‑te şi aruncă‑te în mare” 
şi nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că 

ceea ce spune se face, va avea orice va spune                                                     
(Marcu 11:23, versiunea GBV).

Trebuie să rosteşti ce 
vrei să trăieşti

JOI
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extraordinară, dacă vrei să te bucuri de o asemenea 
viaţă! Trebuie să conştientizezi şi să mărturiseşti că ai 
fost chemat la o viaţă de glorie, de putere, de frumuseţe 
şi de excelenţă.

În 2 Petru 1:3, Biblia spune: „Dumnezeiasca Lui 
putere ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin 
cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat prin slava şi puterea 
Lui.” Acum poţi vedea că nu există nici un lucru pe care 
Domnul să nu ţi‑l fi dat. Aşadar, aceasta ar trebui să fie 
baza declaraţiilor tale de credinţă.

Nu vorbi niciodată în termeni de lipsă, de boală, 
de slăbiciune sau de frică. În schimb, continuă să afirmi 
că tu ai sănătate divină şi umbli în ea. Declară că Domnul 
este tăria ta, neprihănirea ta, succesul tău şi bunăstarea 
ta. Continuă să declari lucrurile acestea şi viaţa ta va 
merge într‑o singură direcţie – înainte şi în sus.

Matei 26:31‑56
Exod 34‑35

Faptele apostolilor 
16:11‑18

Psalmii 5‑8

Evrei 13:5‑6; 
Marcu 11:22‑23

Viaţa mea este mărturia harului lui 
Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu 
este revelată în mine şi astăzi, 
pe măsură ce umblu şi produc 
rezultate conform Cuvântului Său. 
Sunt plin de putere, pentru că 
Isus Cristos este în mine; El este 
neprihănirea mea, înţelepciunea 
mea, succesul meu şi bunăstarea 
mea. Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

| Proclamaţie
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În creştinism, viaţa fiecăruia dintre noi are o 
menire; viaţa ta are un scop. Nu trăieşti degeaba. Isus 
Şi‑a ştiut şi Şi‑a înţeles scopul. În Ioan 17:4, El a spus: 
„Eu Te‑am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea 
pe care Mi‑ai dat‑o s‑o fac.” Aceasta ar trebui să fie 
şi gândirea noastră. Glorificarea Tatălui ar trebui să 
constituie pasiunea ta şi scopul pentru care trăieşti. Din 
versetul anterior reiese că modul în care Îl proslăveşti 
pe Dumnezeu constă în a isprăvi lucrarea pe care El ţi‑a 
încredinţat‑o.

Ai descoperit scopul specific al lui Dumnezeu 
cu privire la viaţa ta? Te afli în el? Scopul general lui 
Dumnezeu este mântuirea întregii lumi. De aceea L‑a 
trimis pe Isus. În Ioan 3:16, Biblia spune: „Fiindcă atât 
de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L‑a dat pe singurul 
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să 
aibă viaţa veşnică.” Biblia spune că El nu doreşte pieirea 
nimănui, ci vrea ca toţi oamenii să vină la pocăinţă (2 
Petru 3:9), iar nouă ne‑a încredinţat această slujbă a 
împăcării (2 Corinteni 5:19). Suntem partenerii Lui în 
câştigarea de suflete.

Dumnezeu caută să înfrumuseţeze viaţa celor din 
jurul tău şi să îi aducă la neprihănire prin tine; aceasta 

Isus le‑a spus: „Mâncarea Mea este să fac voia 
Celui care M‑a trimis şi să sfârşesc lucrarea Lui”                   

(Ioan 4:34, versiunea GBV).

O viaţă cu scop

VINERI
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înseamnă să trăieşti pentru gloria Sa; aceasta este o 
viaţă cu scop. Tu trebuie să îi influenţezi pe cei din jurul 
tău în mod pozitiv şi să‑i ajuţi să primească mântuirea 
prin puterea lui Dumnezeu care lucrează în tine (Efeseni 
3:20).

Indiferent cât de roditor ai fost în alte domenii 
ale vieţii tale, trebuie să cauţi să excelezi şi în câştigarea 
sufletelor. Tu lucrezi împreună cu Dumnezeu (2 Corinteni 
6:1) vestindu‑le Evanghelia celor pierduţi, celor îndureraţi 
şi celor lipsiţi de speranţă aflaţi în sfera ta de contact sau 
dincolo de aceasta.

Ţine minte: o viaţă de succes, plăcută lui 
Dumnezeu, este aceea în care realizezi lucrările la care 
te‑a chemat Dumnezeu, iar El te‑a chemat să fii un 
câştigător de suflete, un ambasador al împăcării. Acesta 
este scopul tău; adu‑I slavă fiind înflăcărat şi eficient în 
câştigarea sufletelor pentru Cristos.

Matei 26:57‑75
Exod 36‑37

Faptele apostolilor 
16:19‑28

Psalmii 7‑8

Matei 28:19‑20; 
2 Corinteni 5:14‑16

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai 
dat oportunitatea şi abilitatea de 
a‑i influenţa pe cei din sfera mea 
de contact cu puterea Duhului 
Sfânt. Îţi mulţumesc pentru 
binecuvântările Tale extraordinare 
din viaţa mea. Trăiesc ca să Te 
onorez doar pe Tine, dedicându‑mi 
viaţa extinderii Împărăţiei Tale, în 
Numele lui Isus. Amin. 

| Rugăciune
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Înainte de manifestarea fizică a gloriei, a victoriei, a 
bunăstării şi a creşterii pe care le doreşti în viaţa ta, trebuie 
întâi să le vezi înăuntrul tău cu ochii duhului. Odată ce poţi 
să le vezi dinăuntru, sunt ale tale. Aceasta se numeşte 
„vederea invizibilului.” Nu poţi avea un lucru fizic, în exterior, 
dacă nu l‑ai luat mai întâi în posesie în interiorul tău.

Aceasta n‑au înţeles unii oameni. Mai întâi ei vor să 
vadă un lucru cu ochii fizici, ca să‑l creadă şi să‑l declare 
adevărat. Aceasta nu este credinţă. Credinţa este să declari 
adevărat ceea ce simţurile fizice încă nu pot percepe.

De exemplu, Dumnezeu i‑a zis lui Avraam: „Nu te vei 
mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac 
tatăl multor neamuri” (Geneza 17:5). Avraam a trebuit mai 
întâi să se vadă pe sine ca fiind tatăl multor neamuri. El avea 
99 de ani când i‑a vorbit Dumnezeu despre aceste lucruri, 
iar Sara, soţia lui, pe lângă faptul că ajunsese la menopauză, 
nu putuse să aibă copii niciodată.

Cu toate acestea, Biblia spune: „El nu s‑a îndoit de 
făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin 
credinţa lui, I‑a dat slavă lui Dumnezeu” (Romani 4:20). 
Domnul i‑a zis: „Şi, după ce l‑a dus afară, i‑a zis: «Uită‑te 
spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri.» Şi 

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

(2 Corinteni 4:18).

Priveşte dinăuntru

SÂMBĂTĂ
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i‑a zis: «Aşa va fi sămânţa ta»” (Geneza 15:5). Avraam 
a crezut. A văzut în duhul lui imaginea urmaşilor săi, care 
erau la fel de greu de numărat ca stele.

Învaţă să utilizezi imagini când studiezi Scripturile; 
vizualizează cu ochii duhului tău; crede şi acţionează în 
consecinţă. Nu aştepta până vezi manifestarea fizică. Spre 
exemplu, dacă Duhul Sfânt îţi spune că ai un loc de muncă 
nou, nu spune: „Când voi primi scrisoarea de angajare, 
atunci voi spune că am un loc de muncă”; nu! Mai întâi 
trebuie să intri în posesia locului de muncă din duhul tău, 
pentru că în tărâmul spiritual, totul este mult mai real decât 
în tărâmul fizic.

Înţelege că binecuvântările pe care le iei în posesie 
din duhul tău şi pe care le declari cu gura ta, sunt cele care 
se vor manifesta în viaţa ta. Aşadar, vizualizează‑ţi victoria, 
bunăstarea, sănătatea, pacea şi creşterea dinăuntru, din 
duhul tău, apoi adu‑le în vizibil prin declaraţii de credinţă.

Matei 27:1‑26
Exod 38‑39

Faptele apostolilor 
16:29‑40

Psalmii 9‑10

Psalmul 50:2; 
Evrei 11:6

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai 
luminat ochii duhului, să pot vedea 
şi să‑mi pot însuşi binecuvântările 
Tale! Îţi mulţumesc, Tată, 
pentru că deja îmi văd succesul, 
înţelepciunea, sănătatea, 
bunăstarea, promovarea şi viaţa 
victorioasă. Credinţa mea este vie, 
învingând orice circumstanţe, în 
Numele lui Isus. Amin. 

| Rugăciune

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În versetul tematic, apostolul Pavel mărturiseşte 
că lui Dumnezeu I‑a făcut plăcere să Îl reveleze 

în el pe Cristos. Acest lucru nu este valabil doar pentru 
apostolul Pavel, ci este chemarea fiecărui creştin. Dacă 
eşti născut din nou, Cristos este în tine. Biblia spune: 
„Cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este 
bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: 
Cristos în voi, nădejdea slavei” (Coloseni 1:27). 

Scopul Lui Dumnezeu, stabilit mai înainte de 
întemeierea lumii, a fost să Îl reveleze pe Cristos în tine. Îl poţi 
vedea pe Cristos în tine? Poţi vedea că viaţa lui Cristos este 
în tine? Dacă Isus Cristos Se revelează în tine, în trupul tău 
nu mai este loc pentru nicio boală. Speranţa unei vieţi noi, 
speranţa că vei avea întotdeauna succes, speranţa că viaţa 
ta va fi una glorioasă, speranţa că nu vei avea parte de niciun 
eşec, toate acestea sunt rezultatul descoperirii lui Cristos în 
tine.

Poate că ai fost diagnosticat cu o boală terminală 
– nu dispera. Dacă Îl poţi vedea pe Cristos în tine, acesta 
este sfârşitul bolii. 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” (Romani 

Dar, când Dumnezeu – care m‑a pus deoparte din 
pântecele maicii mele şi m‑a chemat prin harul Său 

– a găsit cu cale să Îl descopere în mine pe Fiul Său… 
(Galateni 1:15‑16).

Descoperă‑L pe Cristos în tine 

DUMINICĂ
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8:10). Indiferent de mărimea tumorii, viaţa lui Cristos o va 
face să se dezintegreze. 

Sângele omului obişnuit este viaţa trupului (Leviticul 
17:11), însă atunci când eşti născut din nou, Cristos este 
viaţa ta (Coloseni 3:3). Cel ce te ţine în viaţă nu mai este 
sângele tău, ci Cristos. Acum poţi înţelege mai bine la ce se 
referă Biblia atunci când spune: „Însă tuturor celor ce L‑au 
primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le‑a dat dreptul să 
devină copii ai lui Dumnezeu, născuţi nu din sânge, nici din 
voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan 
1:12‑13, versiunea NTR).

Tu eşti născut din Dumnezeu; tu ai viaţa dumnezeiască 
în tine; El este tăria ta. Cristos în tine înseamnă progres, 
succes şi excelenţă în viaţa ta; zilele eşecului şi întunericului au 
dispărut pentru totdeauna! Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Matei 27:27‑44
Exod 40

Faptele apostolilor 
17:1‑9

Psalmii 11‑13

Romani 8:1‑2; 
Coloseni 1:25‑27

Cristos este în mine! El este viaţa 
mea! El este totul pentru mine! În 
El am viaţa, mişcarea şi fiinţa. În 
El sunt pe veci învingător; sunt un 
succes; Sunt mai mult decât biruitor. 
Cristos este destoinicia mea, 
înţelepciunea mea, neprihănirea 
mea şi justificarea mea. Aleluia!

| Proclamaţie
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În Vechiul Testament, Dumnezeu i‑a cerut lui 
Moise să îi adune pe copiii lui Israel la poalele 

muntelui ca să le poată vorbi (Exodul 20:18‑19). Când 
oamenii au văzut tunetele şi fulgerele, au fost înfricoşaţi 
de prezenţa lui Dumnezeu şi de sunetul vocii Lui, însă 
această experienţă nu le‑a schimbat viaţa (Exodul 
20:18‑19).

Când Saul din Tars mergea spre Damasc să‑i 
prigonească pe creştinii din biserica primară, dintr‑odată, 
o lumină a strălucit din cer şi l‑a orbit. El s‑a prăbuşit la 
pământ şi a auzit vocea Domnului în limba ebraică, însă 
cei care îl însoţeau nu au auzit decât un zgomot de tunet. 
Cine Îl poate auzi pe Dumnezeu şi să trăiască?

Dar mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu! Fiind 
născuţi din nou, noi am fost aleşi să auzim vocea Lui. 
Motivul pentru care Saul L‑a putut auzi, însă colegii lui 
de drum nu, cu toate că şi aceştia înţelegeau ebraica, 
se regăseşte în Faptele apostolilor 22:14: „Dumnezeul 
părinţilor noştri te‑a ales să cunoşti voia Lui, să Îl vezi pe 
Cel Neprihănit şi să auzi cuvinte din gura Lui.”

Cineva poate spune: „Dacă aş auzi vocea lui 
Dumnezeu, mi‑ar schimba viaţa”; nu! Alţii au auzit aceeaşi 

Luaţi aminte şi veniţi la Mine, ascultaţi, şi sufletul 
vostru va trăi: căci Eu voi încheia cu voi un legământ 
veşnic, ca să întăresc îndurările Mele faţă de David                    

(Isaia 55:3).

Ascultă Cuvântul Lui şi vei trăi 

LUNI
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voce şi nu le‑a schimbat viaţa. Nu sunetul este important, 
ci mesajul pe care acesta îl descoperă şi dacă tu primeşti 
acel mesaj în tine. De fiecare dată când primeşti Cuvântul 
lui Dumnezeu în duhul tău, trăieşti. Isus a zis că omul nu va 
trăi numai cu pâine ci cu orice Cuvânt care iese din gura lui 
Dumnezeu (Matei 4:4). De fiecare dată când Dumnezeu 
ne vorbeşte, trăim; suntem întăriţi şi binecuvântaţi.

La fel cum mănânci mâncare în fiecare zi pentru a‑ţi 
hrăni trupul, atunci când asculţi Cuvântul lui Dumnezeu 
în fiecare zi, acesta îţi influenţează viaţa; eşti încurajat şi 
propulsat în direcţia care trebuie. Succesul, favoarea şi 
harul sunt înmulţite în viaţa ta, iar aceasta se întâmplă 
deoarece te hrăneşti cu Cuvântul lui Dumnezeu. Isus a zis: 
„Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, şi acum a şi 
venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, 
şi cei ce‑l vor asculta vor învia” (Ioan 5:25). Ioan se referea 
la moartea spirituală. Aşadar, atunci când auzi Evanghelia 
lui Cristos, trăieşti. Nu înceta să te hrăneşti cu Cuvântul lui 
Dumnezeu. 

Matei 27:45‑66
Levitic 1‑3

Faptele apostolilor 
17:10‑21

Psalmii 14‑16

Psalmul 119:130; 
Proverbe 4:20‑22; Matei 4:4

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
eficacitatea Cuvântului Tău în viaţa 
mea. Înaintez cu precizia Duhului 
Sfânt, întrucât Cuvântul Tău este 
viaţa mea şi lumina călăuzitoare de 
pe calea mea. Sunt triumfător astăzi 
şi întotdeauna prin Cuvântul Tău, în 
Numele lui Isus. Amin. 

| Rugăciune
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Cuvântul „sănătate” din versetul tematic 
provine din traducerea din original a 

termenului ebraic „marpe” care mai înseamnă şi 
medicament, vindecare, leac, cură sau tratament 
medical. Aşadar, versetul ar trebui să spună: „... 
Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc şi sănătate 
[medicament] pentru tot trupul lor.” Cuvântul lui 
Dumnezeu este medicament; are putere de vindecare. 
Dacă vei medita la Cuvântul lui Dumnezeu, acesta va 
distruge orice formă de boală şi de infirmitate din 
trupul tău. Biblia spune: „a trimis cuvântul Său şi i‑a 
tămăduit şi i‑a scăpat de groapă” (Psalmul 107:20). 

Cuvântul lui Dumnezeu este soluţia fiecărei 
provocări cu care te confrunţi. Puterea şi eficienţa lui sunt 
incontestabile. Cuvântul Domnului are abilitatea de a‑ţi 
transforma viaţa, de a te energiza pentru victorie şi de 
a te programa pentru excelenţă. Pe măsură ce meditezi 
la Cuvântul Lui, în viaţa ta are loc o metamorfoză. Dacă 
te confrunţi cu provocări în domeniul sănătăţii, nu 
dispera. Ţine‑te strâns de Cuvântul lui Dumnezeu şi vei 
vedea o schimbare.

Fiul meu, fii atent la ceea ce îţi spun, ascultă cu atenţie 
cuvintele mele! Nu‑ţi îndepărta privirea de la ele, 

păstrează‑le în lăuntrul inimii tale, căci ele sunt viaţă 
pentru cei ce le găsesc şi sănătate pentru tot trupul lor 

(Proverbe 4:20‑22, versiunea NTR).

Puterea vindecătoare a 
Cuvântului lui Dumnezeu 

MARŢI
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Dacă nu studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, îţi 
înfometezi duhul, ceea ce este periculos. Este la fel 
ca în domeniul fizic. În absenţa îndelungată a hranei 
adecvate, oamenii sunt tot mai slăbiţi şi, în cele din 
urmă devin vulnerabili la boli şi la maladii. Imunitatea 
lor împotriva germenilor şi a viruşilor scade rapid. Însă 
dacă te hrăneşti corect este improbabil să te confrunţi 
cu aceleaşi probleme.

Cuvântul lui Dumnezeu face mai mult pentru 
duhul tău decât mâncarea pentru trupul tău. Dacă 
rămâi în Cuvântul Lui, vei fi întotdeauna sănătos. Dacă 
meditezi la Cuvântul Lui, acesta îţi va vindeca bolile 
sângelui, te va scăpa chiar şi de SIDA, îţi va vindeca 
oasele, inima şi pielea şi va produce viaţă în tine! Va 
vindeca rana care nu se mai închidea. Rosteşte Cuvântul 
lui Dumnezeu în faţa infirmităţii; vorbeşte‑i cancerului; 
vorbeşte‑le celulelor sângelui; porunceşte‑i diabetului 
să dispară, ca tu să fii vindecat! Rămâi în sănătate divină 
prin Cuvântul lui Dumnezeu!

Matei 28:1‑20
Levitic 4‑5

Faptele apostolilor 
17:22‑34

Psalmii 17‑18

Psalmul 107:17‑20; 
Matei 13:14‑15

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău care este sănătate 
pentru trupul meu. Cuvântul Tău 
este meditaţia mea zilnică şi astfel 
îmi fortific duhul şi trupul cu hrană 
spirituală împotriva influenţelor 
nocive ale acestei lumi. M‑am 
născut din sămânţa nepieritoare 
a Cuvântului lui Dumnezeu şi am 
biruit lumea, în Numele lui Isus. 
Amin. 
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Ştiai că, datorită faptului că tu eşti copilul lui 
Dumnezeu, există speranţă pentru oamenii din 

lume? Dumnezeu te‑a ales pe tine să Îi fii martor, să le 
spui altora despre puterea mântuitoare a Evangheliei Lui 
şi despre dragostea Lui. Evanghelia glorioasă a Domnului 
nostru binecuvântat ţi‑a fost încredinţată ţie (1 Timotei 
1:11). Înţelegând aceasta, apostolul Pavel a declarat: „... 
căci trebuie s‑o vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc 
Evanghelia!” (1 Corinteni 9:16). 

Fii absolut convins nimic altceva nu este la fel de 
important ca rolul tău de martor eficient pentru Cristos. 
Aceasta trebuie să fie dragostea ta, pasiunea ta – să fii un 
martor al lui Isus pentru alţii. Tu ai fost ales pentru aceasta. 
Biblia spune: „... aşa trebuia să pătimească Cristos şi să învie 
a treia zi dintre cei morţi. Şi să se propovăduiască tuturor 
neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, 
începând din Ierusalim. Voi sunteţi martori ai acestor lucruri” 
(Luca 24:46‑48). 

Atunci, cum ai putea păstra liniştea? Trebuie să le spui 
şi altora; trebuie să contribui la înaintarea Evangheliei. Fii un 
sponsor al Evangheliei lui Isus Cristos şi fii mândru de aceasta. 

Duceţi‑vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, 
botezându‑i în Numele Tatălui şi al Fiului şi 

al Sfântului Duh. Şi învăţaţi‑i să păzească tot 
ce v‑am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în 
toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin                                                                     

(Matei 28:19‑20).

Aleşi să fim martorii Lui

MIERCURI
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Susţine financiar lucrările lui Dumnezeu şi fii prezent în 
întâlnirile unde se vorbeşte despre extinderea Împărăţiei Lui.

În mediul tău de influenţă – fie că acesta este un spital, 
o închisoare, o şcoală, un sat sau orice altceva – predică 
Evanghelia. Spune‑le celor care nu au aflat şi mergi la cei la 
care nu a mers nimeni, deoarece Evanghelia este adevărată; 
este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care 
crede. Apostolul Pavel scrie: „Dacă ne‑am ieşit din minţi, 
pentru Dumnezeu ne‑am ieşit; dacă suntem întregi la minte, 
pentru voi suntem. Căci dragostea lui Cristos ne constrânge, 
întrucât suntem convinşi că atunci când Unul a murit pentru 
toţi, toţi au murit. El a murit pentru toţi, pentru ca cei vii să nu 
mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel Ce a murit şi a fost 
înviat pentru ei” (2 Corinteni 5:13‑15, versiunea NTR). 

Lasă‑te constrâns de dragostea ta pentru Cristos să 
predici Evanghelia. Mijloceşte pentru cei pierduţi ori de câte 
ori ai oportunitatea, deoarece tu eşti martorul lui Dumnezeu 
pe pământ.

Marcu 1:1‑20
Levitic 6‑7

Faptele apostolilor 
18:1‑11

Psalmii 19‑20

Marcu 16:15‑18; 
Faptele apostolilor 1:8

Am însărcinarea de a predica 
Evanghelia lui Cristos. Sunt 
sensibil la călăuzirea Duhului Sfânt 
de a le împărtăşi Evanghelia celor 
pierduţi şi de a le aduce vindecare 
celor bolnavi, în Numele lui Isus. 
Amin.
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Sesiunea de toamnă a Şcolii de Vindecare din 
2018 este programată să aibă loc în lunile 

marti e‑aprilie, în Johannesburg, Africa de Sud. Şi 
de această dată, mulţi oameni vor avea parte de 
restaurarea sănătăţii lor în prezenţa Duhului Sfânt 
care va declanşa o revărsare de minuni de vindecare!

Lucrarea de vindecare a omului lui Dumnezeu, 
Pastorul Chris, le oferă oportunitatea multor oameni 
din lumea întreagă să li se împărtăşească puterea 
vindecătoare a lui Dumnezeu! Această sesiune va fi  
un nou prilej de demonstrare a iubirii lui Dumnezeu 
care Îşi manifestă puterea spre binele copiilor Săi.  

Pentru a parti cipa la Sesiunea de toamnă 2018 
a Şcolii de Vindecare din Johannesburg, Africa 
de Sud, înregistrează‑te printr‑un email la 
adresa: applicati on@healing‑school.org, sau 
de pe dispoziti vul tău mobil pe site‑ul www.
enterthehealingschool.mobi.

Pentru mai multe informaţii, accesează site‑ul www.
enterthehealingschool.org.
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Înţelegem din Scriptură că Dumnezeu le‑a alocat 
o parte de moştenire tuturor seminţiilor lui 

Israel, cu excepţia leviţilor. Acestora El le‑a transmis prin 
Aaron, conducătorul lor: „Eu sunt moştenirea şi partea 
ta de moşie în mijlocul copiilor lui Israel.” Cu alte cuvinte: 
„Eu sunt partea ta de moştenire! Eu sunt tot ceea ce 
ai nevoie!” Ce lucru minunat! Cât de bogat poţi fi când 
Domnul este partea ta de moştenire?

În Psalmul 24:1, Biblia spune: „Al Domnului este 
pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!” 
Dacă este adevărat – şi este, atunci înseamnă că pământul 
cu tot ce este pe el îţi aparţine ţie, deoarece Domnul 
este partea ta de moştenire. Nu este de mirare că Biblia 
spune că toate lucrurile sunt ale tale! Acum mă poţi 
înţelege când spun că eu nu Îi cer Domnului nimic; toate 
rugăciunile mele sunt pentru alţi oameni. Eu nu am ce să 
Îi cer lui Dumnezeu, deoarece eu Îl am pe Cristos şi Cristos 
este totul.

Când vei înţelege acest adevăr, luptele tale se vor 
termina; mentalitatea ta se va schimba şi mărturia ta va fi 
una diferită. Psalmistul ştia că Domnul este partea lui, aşa 

Domnul i‑a zis lui Aaron: „Tu să n‑ai nicio 
moştenire în ţara lor şi să n‑ai nicio parte de 
moşie în mijlocul lor. Eu sunt moştenirea şi 

partea ta de moşie în mijlocul copiilor lui Israel”                                                              
(Numeri 18:20).

El este partea ta de moştenire

JOI
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că a declarat: „Domnul este partea mea de moştenire şi 
paharul meu, Tu îmi îndrepţi sorţul meu” (Psalmul 16:5). 

Apoi, psalmistul mărturiseşte: „... Domnul este 
lumina mea şi mântuirea mea: de cine să mă tem? 
Domnul este tăria vieţii mele: de cine să‑mi fie frică?” 
(Psalmul 27:1, versiunea GBV). El nu a spus: „întăreşte‑mă, 
Doamne”; ci a declarat „Domnul este tăria vieţii mele!” 
Nu mai ceri tărie atunci când ştii că Domnul este partea 
ta de moştenire; El este tăria ta şi tu declari aceasta cu 
deplină încredinţare.

Fiind născut din nou, tu ai fost făcut părtaş 
moştenirii sfinţilor în lumină (Coloseni 1:12). Tu ai fost 
scos la loc larg (Psalmul 18:19); un loc de bogăţie, de 
sănătate şi de bunăstare. Începe să îţi cunoşti moştenirea 
în Cristos şi să te bucuri de aceasta, studiind şi meditând 
la Cuvântul Domnului. Umblarea în lumina acestor 
adevăruri din Cuvântul lui Dumnezeu te va propulsa într‑o 
viaţă de posibilităţi nesfârşite, de slavă, de excelenţă şi de 
supraabundenţă.

Marcu 1:21‑45
Levitic 8

Faptele apostolilor 
18:12‑23

Psalmii 21‑22

Geneza 15:1; Psalmul 16:5; 
Psalmul 119:57

Îţi mulţumesc, Tată, că eşti partea 
mea de moştenire; declar cu 
îndrăzneală că o plăcută moştenire 
mi‑a căzut la sorţi şi o bună moşie 
mi‑a fost dată. Trăiesc şi umblu 
în bunăstare şi în sănătate, fiind 
însoţit de fericire şi de îndurare în 
toate zilele vieţii mele, în Numele 
lui Isus. Amin.
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Versiunea Amplificată a versetului tematic 
spune: „Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în toate 

circumstanţele şi situaţiile, prin rugăciune şi petiţie 
(solicitări clare) cu mulţumire, faceţi cunoscute cererile 
voastre către Dumnezeu.” Domnul Se aşteaptă ca noi să 
Îi cerem clar ce vrem. Spune exact ce vrei! 

Nu este nevoie să spui şi să repeţi degeaba tot felul 
de cuvinte inutile. Unii oameni se roagă astfel, însă Isus 
a zis: „Iar când vă rugaţi, nu folosiţi repetiţii deşarte, ca 
păgânii; fiindcă ei gândesc că pentru multa lor vorbire 
vor fi ascultaţi” (Matei 6:7, versiunea Fidela). Unii fac 
cereri vagi. De exemplu, cineva poate spune: „Ajută‑mă, 
Doamne; nu mai pot continua astfel” şi crede că s‑a 
rugat, însă aceasta nu este o cerere clară. 

Trebuie să spui exact în ce domeniu ai nevoie de 
ajutor. Ai nevoie de ajutor în finanţe, în sănătate, la 
serviciu, sau în familie? Oricare ar fi acel domeniu, fii 
specific şi acţionează pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. 
Versetul tematic ne dă două elemente‑cheie ale 
rugăciunii eficiente: cereri clare şi mulţumire. În Marcu 
11:23, Domnul Isus a zis: „Adevărat vă spun că, dacă îi 
va zice cineva muntelui acestuia: «Ridică‑te şi aruncă‑te 

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, 
aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui 

Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri                                    
(Filipeni 4:6).

Spune exact ce vrei

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

Isus nu ne‑a zis să le vorbim „munţilor,” ci „muntelui 
acestuia,” învăţându‑ne astfel să fim exacţi atunci când 
ne folosim credinţa pentru ceva. Când ai o dorinţă 
clară şi intensă de a schimba ceva, rosteşte proclamaţii 
de credinţă şi începe să Îi dai slavă Domnului pentru 
răspunsuri. Nu Îi poţi mulţumi eficient Domnului decât 
atunci când eşti specific în ceea ce Îi ceri, deoarece atunci 
poţi şti cu siguranţă că cererile tale au fost împlinite.

Indiferent de provocările cu care te confrunţi, 
refuză să fii neliniştit sau îngrijorat! Spune‑I Tatălui ce vrei 
şi dă‑I slavă pentru răspunsul Lui. El a spus că vom cere şi 
vom primi, pentru ca bucuria noastră să fie deplină (Ioan 
16:24). 

Marcu 2:1‑22
Levitic 9‑10

Faptele apostolilor 
18:24‑19:7

Psalmii 23‑24

Matei 6:25; Marcu 11:23; 
Matei 7:7‑8

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
puterea Numelui lui Isus şi pentru 
autoritatea de a face uz de el ca să 
pot face schimbările specifice care 
se impun. Sunt susţinut de puterea 
şi de autoritatea acelui Nume, trăind 
viaţa superioară de glorie pe care Tu 
ai pregătit‑o mai dinainte pentru 
mine. Umblu în înţelepciune divină 
în abordarea circumstanţelor vieţii 
astăzi şi întotdeauna, în Numele lui 
Isus. Amin.
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Adevărurile spirituale sunt activate prin 
cunoaştere. Biblia spune: „Dumnezeiasca Lui 

putere ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin 
cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat prin slava şi puterea 
Lui” (2 Petru 1:3). Iar în Proverbe 11:9 citim că prin 
cunoaştere – este vorba despre cunoaştere revelată – 
cei neprihăniţi sunt izbăviţi.

Pe măsură ce studiezi Cuvântul lui Dumnezeu şi 
meditezi asupra sa, vei descoperi mai multe realităţi 
despre moştenirea ta şi vei primi credinţă să te bucuri 
de tot ce ţi‑a dat Dumnezeu în Isus Cristos. Cuvântul Lui 
este adevărul şi are abilitatea de a te face un succes, de 
a te întări, de a te edifica şi de a te menţine în sănătate 
divină. 

Nu contează cine eşti sau cât de gravă crezi că este 
situaţia în care te afli – nimic nu este imposibil pentru cel 
care trăieşte după adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. 
Cuvântul Lui are abilitatea de a‑ţi schimba viaţa şi de a 
te transforma complet, dintr‑un eşec într‑un succes. Însă 
trebuie să cunoşti Scriptura. Dacă nu cunoşti Cuvântul lui 
Dumnezeu, nu îl poţi pune în practică.

Acesta este motivul pentru care noi învăţăm şi 
predicăm adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, deoarece 
atunci când vorbim despre binecuvântările care ne 

Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi 
(Ioan 8:32).

Cunoaşterea activează puterea 
Cuvântului lui Dumnezeu

SÂMBĂTĂ
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aparţin în Cristos, oamenii devin conştienţi de ele şi încep 
să umble în aceste binecuvântări. Prin cunoaştere, ei au 
abilitatea de a‑şi însuşi aceste binecuvântări în viaţa lor.

De exemplu, mulţi oameni ştiu despre vindecare, 
însă nu mulţi au fost învăţaţi cum să umble în sănătate 
divină; aşa că atunci când predicăm despre sănătate 
divină, ei iau la cunoştinţă că aceasta le aparţine. 
Cunoaşterea le aduce credinţă în duh şi activează puterea 
Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa lor pentru a umbla în 
sănătate divină. 

Marcu 2:23‑3:12
Levitic 11‑12

Faptele apostolilor 
19:8‑20

Psalmii 25‑26

Proverbe 18:15; Proverbe 23:3‑4; 
Filimon 1:6

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai 
dat Duhul Tău cel Sfânt să mă 
înveţe şi să‑mi reveleze adevărul 
Cuvântului Tău. Cuvântul Tău 
acţionează în mine chiar acum, 
producând viaţă. Sunt asemenea 
unui pom sădit lângă un izvor 
de apă, pururi încărcat şi verde, 
prosperând în toate lucrurile şi 
peste tot, în Numele lui Isus. Amin. 

| Rugăciune 
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În Exodul 23:23, Dumnezeu le‑a promis copiilor 
lui Israel pământuri care le aparţineau amoriţilor, 

hetiţilor, fereziţilor, canaaniţilor, heviţilor şi iebusiţilor. 
Locuitorii acestor ţinuturi erau bine înarmaţi şi antrenaţi 
pentru război, iar o bună parte dintre ei erau uriaşi. În mod 
evident, aceştia erau mai puternici şi mai de temut din punct 
de vedere fizic decât israeliţii. Cetăţile lor erau întărite. Cum 
avea să ocupe poporul lui Israel aceste teritorii şi să facă 
promisiunea lui Dumnezeu realitate? Prin Duhul Sfânt.

Dumnezeu le‑a zis: „Îngerul Meu va merge înaintea 
ta şi te va duce la amoriţi, hetiţi, fereziţi, canaaniţi, heviţi şi 
iebusiţi, şi‑i voi nimici” (Exodul 23:23). Observă că El nu a zis 
că îngerul Lui îi va duce în acele ţinuturi, ci că El îi va duce la 
inamicii lor amoriţi, hetiţi, fereziţi, canaaniţi, heviţi şi iebusiţi. 
El îi punea pe israeliţi să îşi confrunte inamicii.

Niciodată să nu îţi fie frică să te confrunţi cu forţele 
care ţi se opun; acestea sunt uşor de digerat ca pâinea pentru 
tine (Numeri 14:9, versiunea Fidela). Întotdeauna când 
Dumnezeu te trimite să înfrunţi forţele răului vrea să îţi dea ţie 
teritoriile pe care acestea le‑au ocupat de atâta timp fără să 
le aparţină. Motivul este simplu: tu eşti sămânţa lui Avraam. 
Duhul Sfânt a venit să locuiască în noi cu un scop, acela de a 

Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; 
şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi 
este mai mare decât cel ce este în lume                                                                              

(1 Ioan 4:4).

Ai încredere în Cuvântul 
lui Dumnezeu

DUMINICĂ
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ne face campioni şi de a ne conduce în moştenirea noastră. 
Până când nu Îl cunoşti pe El, nu vei umbla în moştenirea ta, 
ci vei avea o viaţă obişnuită.

Însă atunci când Îl cunoşti pe Duhul Sfânt, devii un 
participant activ la natura divină (2 Petru 1:4); îţi împlineşti 
partea ta de participare la experienţa divină. Nimeni şi nimic 
nu îţi poate lua prin înşelăciune ce are Dumnezeu mai bun 
pentru tine. Tu ai încredere în Cuvântul lui Dumnezeu şi îl 
împlineşti, prin urmare cunoşti şi trăieşti în moştenirea ta 
divină. În 1 Corinteni 2:12, Biblia spune: „Şi noi n‑am primit 
duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem 
cunoaşte lucrurile pe care ni le‑a dat Dumnezeu prin harul 
Său.”

Duhul Sfânt ştie lucrurile care ne‑au fost date de 
Dumnezeu. Nu trebuie să te lupţi pentru a le obţine. El îţi arată 
aceste lucruri; ţi le face cunoscute şi te ajută să le înţelegi ca 
să poţi le proclama, deoarece tu le aduci din tărâmul spiritual 
în lumea materială cu gura ta. Atunci când declari Cuvântul lui 
Dumnezeu, El devine realitate pentru tine.

Marcu 3:13‑35
Levitic 13‑14

Faptele apostolilor 
19:21‑29

Psalmii 27‑28

1 Corinteni 2:12‑13; 
Faptele apostolilor 20:32

Duhule Sfânt, conştientizez prezenţa 
Ta în viaţa mea. Eşti Păstorul 
sufletului meu; Cel care mă conduce 
în voia desăvârşită a lui Dumnezeu. Îţi 
mulţumesc că m‑ai adus la glorioasa 
moştenire în Isus Cristos. Prin Tine îmi 
iau în posesie moştenirea şi mă bucur 
de ea astăzi şi întotdeauna, în Numele 
lui Isus. Amin.
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Dumnezeu face întotdeauna toate lucrurile cu 
un scop bine întemeiat. De exemplu, El nu 

doar te‑a scos din întuneric, ci te‑a şi strămutat în lumina 
Lui minunată. În Coloseni 1:13, Biblia spune: „El ne‑a 
izbăvit de sub puterea întunericului şi ne‑a strămutat în 
Împărăţia Fiului dragostei Lui.”

Ai observat că El nu S‑a oprit la a te elibera de 
sub puterea întunericului? Chiar şi dacă S‑ar fi oprit la 
aceasta, ar fi fost minunat, însă El a mers mai departe 
şi te‑a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui. 
Aşadar, versetul tematic revelează poziţia ta actuală: tu 
te afli în lumina minunată a lui Dumnezeu, lumina Lui 
extraordinară! Acesta este domiciliul tău; prin urmare, 
în viaţa ta nu există întuneric.

Aceasta ne aminteşte de cuvintele Domnului Isus 
din Ioan 8:12. El a spus: „... cine Mă urmează pe Mine 
nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Noi 
suntem copiii Luminii, rămânem în Lumină, iar Domnul 
este Tatăl luminilor (Iacov 1:17).

Întunericul reprezintă păcat, moarte, răutate şi 
toate lucrurile negative asociate cu Satan. Tu ai fost scos 

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie 
împărătească, un neam sfânt, un popor pe care 

Dumnezeu Şi l‑a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi 
puterile minunate ale Celui ce v‑a chemat din întuneric 

la lumina Sa minunată (1 Petru 2:9).

De la întuneric la lumină

LUNI
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din toate acestea, inclusiv din boală, din maladie, din 
depresie, din sărăcie, din frustrare etc. şi ai fost adus la 
viaţa plină de har şi de slavă în Cristos; în libertatea slavei 
fiilor lui Dumnezeu (Romani 8:21). În 2 Corinteni 4:6 
citim: „Căci Dumnezeu, care a zis: «Să lumineze lumina 
din întuneric,» ne‑a luminat inimile...” 

Noi vedem prin El; El este lumina noastră. Vorbind 
profetic, psalmistul spune în Psalmul 36:9: „Căci la Tine 
este izvorul vieţii; prin lumina Ta vedem lumina.” Tu 
locuieşti în lumina lui Dumnezeu, în Împărăţia lui de 
lumină, unde domneşti peste întuneric, manifestând 
virtuţile şi excelenţa Dumnezeului Atotputernic.

Marcu 4:1‑20
Levitic 15

Faptele apostolilor 
19:30‑41

Psalmii 29‑30

Coloseni 1:12‑13; Proverbe 4:18; 
Isaia 60:1‑3

Viaţa mea este pentru gloria lui 
Dumnezeu. Am fost însărcinat în 
mod divin să demonstrez virtuţile 
Împărăţiei lui Dumnezeu. Manifest 
puterea şi excelenţa lui Cristos 
în sfera mea de influenţă. Îţi 
mulţumesc Tată, că m‑ai adus din 
întuneric la libertatea slavei fiilor 
lui Dumnezeu, unde domnesc în 
viaţă, în Numele lui Isus. Amin. 
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Mentalitatea pe care Dumnezeu Se aşteaptă 
să o avem nu este a oamenilor care au 

întotdeauna nevoie să fie binecuvântaţi, ci a celor 
care sunt binecuvântaţi peste măsură, ca să fie o 
binecuvântare. Versetul tematic spune că El ne‑a 
binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, 
în locurile cereşti, în Cristos (Efeseni 1:3), nu doar ca 
noi să ne bucurăm de ele şi să le păstrăm pentru noi, ci 
pentru a fi o binecuvântare în lumea noastră.

În Geneza 12:3, Dumnezeu a zis: „Îi voi binecuvânta 
pe cei ce te vor binecuvânta...” O parte a moştenirii tale 
în calitate de sămânţă a lui Avraam este că prin tine, 
naţiunile lumii vor fi binecuvântate. 

Gândeşte‑te la Iosif: Domnul l‑a binecuvântat atât 
de mult încât el a devenit invidiat de toţi fraţii lui. Când 
fraţii lui l‑au vândut ca sclav, el a devenit administratorul 
moşiei stăpânului său (Potifar). 

Biblia spune clar că de îndată ce Potifar l‑a pus 
mai mare peste casa lui şi peste tot ce avea, Domnul a 
binecuvântat casa lui, din pricina lui Iosif; şi binecuvântarea 
Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp 
(Geneza 39:5). Ce realitate uimitoare!

Tu eşti o binecuvântare

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

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



Când Iosif a fost trimis pe nedrept în închisoare din 
cauza acuzaţiilor soţiei stăpânului lui, a devenit liderul 
deţinuţilor în scurt timp, deoarece îi ajuta întotdeauna 
pe alţii. În plus, datorită înţelepciunii lui, întregul imperiu 
egiptean a fost salvat de la înfometare.

Fiind o persoană binecuvântată, nu contează care 
este slujba ta: bunăstarea ta este asigurată. Chiar şi munca 
ta este un mod de a‑i binecuvânta pe alţii. Efeseni 4:28 ne 
arată adevăratul motiv pentru care lucrăm. Spune: „Cine 
fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile 
lui la ceva bun, ca să aibă ce să îi dea celui lipsit.” El 
vrea ca tu să lucrezi, să ai o slujbă, nu ca să îţi poţi câştiga 
pâinea, ci pentru a fi o binecuvântare şi pentru alţii. 

Slujba ta este oportunitatea ta de a exprima 
excelenţa pe care Dumnezeu a pus‑o în tine. Tu eşti plin 
de binecuvântări de care lumea se poate bucura. Acesta 
este motivul pentru care tu trebuie să dai tot ce ai mai 
bun şi să binecuvântezi lumea cu bogăţia personalităţii 
tale. Descoperă o nevoie şi împlineşte‑o. 

Marcu 4:21‑41
Levitic 16‑18

Faptele apostolilor 
20:1‑12

Psalmii 31‑32

Geneza 12:2; 
1 Petru 3:9; 1 Petru 2:9

Viaţa mea este pentru gloria 
lui Dumnezeu. Binecuvântările 
Lui sunt evidente şi acţionează 
prin mine, iar eu le distribui mai 
departe. Îţi mulţumesc Tată, că îmi 
amplifici abilitatea de a influenţa 
lumea mea în mod pozitiv, pe 
măsură ce trăiesc în mod glorios 
pentru Tine, în Numele lui Isus. 
Amin. 
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Atunci când Biblia vorbeşte despre mărturisire, 
mulţi oameni consideră că se referă doar 

la a‑ţi mărturisi păcatele, însă mărturisirea înseamnă 
mult mai mult. Verbul „a mărturisi” din versetul tematic 
provine din traducerea din original a termenului grecesc 
„homologia,” care înseamnă a rosti acelaşi lucru cu 
Dumnezeu, în învoire cu El; este un principiu în Împărăţia 
lui Dumnezeu care începe cu mântuirea ta prin care ai 
devenit un copil al lui Dumnezeu.

Nu ai fi putut fi mântuit fără o mărturisire; nu este vorba 
despre mărturisirea păcatelor, ci despre declararea domniei lui 
Isus Cristos peste viaţa ta. Pasajul din Romani 10:9‑10 spune 
astfel: „Dacă Îl mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi 
dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L‑a înviat din morţi, vei fi 
mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi 
prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.” Aceasta este 
adevărata mărturisire care te catapultează în mântuire. 

Dacă după ce ai devenit creştin şi ai primit viaţa veşnică ai 
greşit cu ceva, trebuie să vorbeşti cu Domnul despre acel lucru 
şi eşti curăţit. Atunci când vorbeşti cu Dumnezeu despre acea 
problemă, El o ştie deja. Tu îţi mărturiseşti sau recunoşti greşelile 
înaintea fraţilor şi surorilor tale, cărora le‑ai greşit. Acesta este 
sensul versetului tematic.

Mărturisiţi‑vă unii altora păcatele şi rugaţi‑vă unii pentru alţii, 
ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a 

celui neprihănit (Iacov 5:16).

Adevărata mărturisire

MIERCURI
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În 1 Ioan 1:9, Biblia spune: „Dacă ne mărturisim 
păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi 
să ne cureţe de orice nelegiuire.” Pentru unii oameni, acest 
verset denotă faptul că păcătuim încontinuu; că suntem într‑o 
stare perpetuă de păcătuire şi apoi de mărturisire; însă acest 
lucru nu este adevărat; înseamnă că, dacă ne recunoaştem 
păcatele, El le şterge. În 1 Ioan 2:1, Biblia spune: „... dar, dacă 
cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Cristos, 
Cel Neprihănit.” Observăm că nu scrie „Atunci când cineva a 
păcătuit,” ci „Dacă cineva păcătuieşte,” ceea ce ne arată faptul 
că păcatul nu este ceva continuu în viaţa noastră.

Mai mult, Biblia spune: „Căci păcatul nu va mai stăpâni 
asupra voastră...” (Romani 6:14). Aleluia.

Marcu 5:1‑20
Levitic 19‑21

Faptele apostolilor 
20:13‑24

Psalmii 33‑34

Romani 3:24‑26; 
1 Ioan 4:14‑15

Îţi mulţumesc Tată pentru 
mântuirea mea în Cristos şi pentru 
iertare, pentru ştergerea totală a 
păcatelor mele. Sunt neprihănirea 
lui Dumnezeu în Cristos Isus, 
trăind şi manifestând dreptatea lui 
Dumnezeu peste tot, în Numele lui 
Isus. Amin.
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Campania „O Biblie în fi ecare cameră de hotel” 
este o lucrare evanghelică orientată spre 

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

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

Pentru mai multe informaţii despre modul de 
parti cipare, te rugăm să trimiţi un email la adresa: 
partnership@rhapsodybible.org sau să apelezi 
următoarele numere de telefon: pentru Marea 
Britanie: +44 1708 556 604, pentru Africa de Sud: 
+2783 538 3349, sau pentru Nigeria: +234 817 198 
7339. N
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În versetul tematic există două cuvinte cheie 
pe care vreau să le observi. Primul este 

„desăvârşită,” care înseamnă „întregită, sau completă,” 
iar al doilea este „judecată.” Cuvântul „judecată” provine 
din traducerea din original a termenului grecesc „krisis,” 
din care derivă şi cuvântul „criză.” El face referire la o 
perioadă de dificultate sau pericol intens. Astfel, dacă 
te confrunţi cu o criză în Biserica ta, la locul de muncă, 
acasă sau în ţara în care trăieşti, Dumnezeu vrea ca tu să 
ai îndrăzneală şi deplină încredere în ziua crizei.

Pasajul din Marcu 4 clarifică lucrurile şi mai mult. Aici 
citim relatarea situaţiei în care ucenicii erau aruncaţi în toate 
părţile de furtună. Cuprinşi de frică, ei au strigat către Isus: 
„... Învăţătorule, nu‑Ţi pasă că pierim?” (Marcu 4:38). În acel 
moment de criză – acea perioadă de turbulenţe – Isus nu era 
afectat deloc. Cu îndrăzneală şi cu încredere de neclintit, El a 
potolit vremea furtunoasă şi s‑a lăsat o linişte mare. În Marcu 
4:39, Biblia spune astfel: „El S‑a sculat, a certat vântul şi a zis 
mării: «Taci! Fără gură!» Vântul a stat şi s‑a făcut o linişte 
mare.”

Apoi El Şi‑a mustrat ucenicii spunând: „Unde vă este 
credinţa?” Credinţă în ce? În dragostea Tatălui! Aceasta era 

Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta; 
astfel se face că dragostea este desăvârşită în noi, 

pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii                                    
(1 Ioan 4:17).
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încrederea pe care o avea Isus. În Ioan 15:9 scrie astfel: „Cum 
M‑a iubit pe Mine Tatăl, aşa v‑am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi 
în dragostea Mea.” Atunci când funcţionezi în dragostea 
Tatălui, nu te mai temi de nimic, pentru că ştii că Tatăl este 
cu tine şi în tine. Această părtăşie generează încredere. Eşti 
conştient că locuieşti în dragostea Sa. În 1 Ioan 4:18 citim: „În 
dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte 
frica...” 

Nu contează care sunt lucrurile cu care te confrunţi în 
viaţă, refuză să te temi; potoleşte furtuna. Rosteşte Cuvântul 
lui Dumnezeu plin de credinţă. Vindecă bolnavii, redă‑le 
vederea orbilor, deschide urechile surde şi restaurează 
membrele ciuntite! În ciuda turbulenţelor, declară pace, 
linişte şi calm peste orice circumstanţe. Fii îndrăzneţ şi plin 
de încredere în ziua crizei, pentru că ai dragostea Tatălui; 
aceasta înseamnă că vei învinge întotdeauna.

Marcu 5:21‑43
Levitic 22‑23

Faptele apostolilor 
20:25‑38

Psalmii 35‑36

Proverbe 24:10; 1 Ioan 5:4; 
Romani 8:31‑37

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
certitudinea pe care o am în 
Cuvântul Tău şi în dragostea Ta 
pentru mine. În timpul crizei, în 
mine nu este loc pentru îndoială 
sau necredinţă. Sunt întărit, având 
certitudinea că eşti întotdeauna 
cu mine şi în mine. Trăiesc în 
victorie neîntreruptă, deasupra 
adversarilor şi a adversităţilor, în 
Numele lui Isus. Amin. 
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Chiar şi în cea mai strălucită formă, mintea 
umană este limitată şi, în consecinţă, nu 

poate reprezenta un ghid sigur pentru un creştin. 
Din cauza limitării capacităţii umane de a înţelege, 
nu putem distinge care sunt lucrurile care ne sunt cu 
adevărat benefice şi nici nu putem face alegerile corecte 
până când nu privim în Cuvântul lui Dumnezeu şi nu Îi 
permitem Duhului Sfânt să ne conducă.

 Isus a spus: „Când va veni Mângâietorul, Duhul 
adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El 
nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va 
descoperi lucrurile viitoare” (Ioan 16:13). Faptul că te supui 
conducerii Duhului Sfânt va realiza o mare diferenţă în viaţa 
ta: cărarea ta va fi inundată de lumină întotdeauna. Vei 
putea discerne şi umbla în voia desăvârşită a lui Dumnezeu 
tot timpul. Viaţa ta va fi lipsită de frământări, pentru că 
având lumina vieţii, tu vei păşi pe calea clară a progresului 
şi a  victoriei neîntrerupte.

 Isus a spus: „... Eu sunt Lumina lumii; cine Mă 
urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea 
lumina vieţii” (Ioan 8:12). Prin lumina Sa vedem şi noi 
lumina, şi Cuvântul Său este lumină. Psalmul 119:130 
spune astfel: „Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, le 

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul 
lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu                                                                                              

(Romani 8:14).

Supune‑te călăuzirii 
Duhului Sfânt 

VINERI
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dă pricepere celor fără răutate.” Cuvântul lui Dumnezeu 
are abilitatea de a aduce lumină în duhul tău şi de a‑ţi da 
înţelegere asupra realităţii. De aceea, Cuvântul Domnului 
trebuie să locuiască în tine din belşug (Coloseni 3:16).

 Cuvântul lui Dumnezeu şi Duhul Lui sunt una; 
atunci când îţi deschizi inima pentru Cuvântul Său şi pentru 
Duhul Sfânt, furtunile vieţii nu vor mai putea niciodată să‑ţi 
întunece vederea. Cât de departe vrei să mergi în viaţă? 
Domnul te poate duce mult mai departe decât ţi‑ai imaginat 
vreodată. El este mai pasionat de succesul tău decât îţi poţi 
imagina tu. Este bucuria şi plăcerea Lui să te ajute să devii 
un om de succes.

 Invită‑L să te ajute, să te conducă, să te îndrume 
în alegerile pe care le faci şi în deciziile pe care le iei. În 
Isaia 1:19, El a spus: „De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca 
cele mai bune roade ale ţării!” Aceasta este dorinţa Sa. 
Încrede‑te în El şi El te va face o minune pentru generaţia 
ta.

Marcu 6:1‑29
Levitic 24

Faptele apostolilor 
21:1‑9

Psalmul 37

Ioan 14:16‑18; 
Romani 8:14

Duhule Sfânt, cât de minunat 
eşti Tu pentru mine! Te recunosc 
în viaţa mea drept Conducător, 
Învăţător, Susţinător şi Călăuzitor! 
Îţi mulţumesc că mă călăuzeşti în 
tot adevărul, învăţându‑mă să iau 
deciziile care sunt în concordanţă 
cu voia Ta desăvârşită pentru 
mine, în Numele lui Isus. Amin.
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Cât de încurajatoare este această afirmaţie! 
Dumnezeu te‑a ales înainte de crearea lumii 

să fii sfânt şi fără vină înaintea Lui în dragoste, şi te‑a 
predestinat să fii acceptat în prezenţa Sa (Efeseni 1:6). 
Cu mult înainte de a întemeia Pământul, El S‑a gândit la 
tine. El te‑a cunoscut, te‑a acceptat şi te‑a rânduit să fii 
subiectul şi ţinta afecţiunii Sale.

Aceasta nu are nimic de‑a face cu faptele tale bune; 
este pur şi simplu rezultatul harului Său. El te‑a împăcat cu 
Sine, te‑a justificat şi te‑a făcut neprihănit. Acum tu eşti 
dincolo de orice învinovăţire, dincolo de condamnare. Nu 
există judecată împotriva ta; eşti liber de orice acuzaţie: 
„Acum dar, nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în 
Cristos Isus...” (Romani 8:1). Datorită jertfei lui Isus pentru 
tine, păcatul şi consecinţele sale nu vor mai avea putere 
asupra ta. Tu eşti liber să‑I slujeşti Domnului şi să trăieşti 
pentru El, în neprihănire şi în sfinţenie adevărată.

Unii poate se întreabă: „Cum rămâne atunci cu 
momentele în care fac ceva greşit, mai sunt oare neprihănit, 
sfânt, ireproşabil şi fără vină?” Da, eşti! În primul rând, 

Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi 
prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El 
v‑a împăcat acum prin trupul Lui de carne, 
prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi 

înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină                                                                             
(Coloseni 1:21‑22).

Fără prihană
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trebuie să înţelegi că Cristos este mântuirea ta (1 Corinteni 
1:30), ceea ce înseamnă că El este scăparea ta. Adică El te 
scapă de necazuri şi Îşi asumă responsabilitatea pentru 
greşelile tale.

În al doilea rând, tu nu eşti neprihănit datorită 
acţiunilor tale, ci pentru că trăieşti în prezenţa lui Dumnezeu 
şi ai natura Sa neprihănită. El ţi‑a dat neprihănirea Sa ca 
un dar (Romani 5:17); de aceea, tu eşti împăcat cu El. Mai 
mult, prezenţa Sa în tine te sfinţeşte; adică te face sfânt.

Acest lucru ne dă încredere şi îndrăzneală să ne 
rugăm şi să ne aşteptăm să primim răspuns. Este motivul 
pentru care putem rosti lucruri aşteptându‑ne ca ele să se 
întâmple aşa cum am declarat, pentru că avem dreptul să 
vorbim în prezenţa Sa, ca într‑o audienţă. El ne‑a calificat 
să trăim în prezenţa Sa şi să devenim părtaşi naturii divine, 
asociaţi ai Dumnezeirii. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Marcu 6:30‑56
Levitic 25

Faptele apostolilor 
21:10‑17

Psalmii 38‑39

Romani 5:17; 
Efeseni 1:3‑4 

Binecuvântatule Tată, Îţi 
mulţumesc pentru dragostea Ta, 
pentru harul Tău şi pentru darul 
neprihănirii, care mă abilitează să 
stau drept în prezenţa Ta, fără nici 
o teamă. Sunt foarte bucuros să 
ştiu că înaintea Ta sunt îndreptăţit, 
sfânt şi fără prihană, pentru că 
Isus a plătit preţul integral pentru 
păcatele mele. Acum, domnesc cu 
El veşnic, în Numele lui Isus. Amin. 
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Unii oameni nu mai merg la biserică pentru că au 
făcut ceva greşit şi cred că Dumnezeu este supărat 

pe ei şi nu îi poate ierta. O, cât mi‑aş dori ca ei să ştie ce fel 
de Dumnezeu este El cu adevărat! El este dragoste. El nu te‑ar 
putea abandona vreodată. El te iubeşte atât de mult încât, ca 
să nu te pedepsească pentru păcatele tale, L‑a pedepsit pe 
Fiul Său, Isus. Acesta este adevărul pe care îl citim în versetul 
tematic.

Dumnezeu urăşte păcatul, însă îl iubeşte pe păcătos. 
El face diferenţa între păcătos şi acţiunile lui şi îl iubeşte în 
ciuda lor. Acesta este motivul pentru care a putut privi dincolo 
de greşelile şi slăbiciunile omului şi a plătit preţul suprem 
– moartea Fiului Său – ca să salveze lumea. Biblia spune că 
Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea – lumea plină 
de păcătoşi – cu El Însuşi, neţinându‑le în seamă greşelile (2 
Corinteni 5:19). El nu îţi mai impută păcatele şi greşelile.

Isus a purtat deja pedeapsa şi consecinţele tuturor 
păcatelor tale. El a fost judecat pentru tine: „Dar El era străpuns 
pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. 
Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui 
suntem tămăduiţi” (Isaia 53:5). Acest adevăr este parte din 
entuziasmul şi bucuria pe care le experimentăm în calitate de 

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

(Ioan 3:16).

El priveşte dincolo de greşelile tale
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creştini; Îi suntem atât de recunoscători lui Dumnezeu pentru 
tot ceea ce ne‑a dat în Cristos Isus. El este atât de minunat! 
Unde am fi noi fără El? Cum ar fi viaţa noastră?

Gândeşte‑te la un Dumnezeu care nu este doar iubitor, 
ci este dragoste! Chiar şi atunci când facem sau spunem din 
greşeală lucruri regretabile, în dragostea Sa, El S‑a asigurat că 
suntem curăţiţi automat. În 1 Ioan 1:7 scrie astfel: „Dar dacă 
umblăm în lumină, după cum El Însuşi este în lumină, avem 
părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Cristos, Fiul Lui, ne 
curăţă de orice păcat.” El nu ne‑a pus nici o condiţie ca să fim 
curăţiţi; deci nu trebuie să te îngrijorezi niciodată de păcatele 
pe care nu le ştii din viaţa ta.

Apoi, în versetul nouă, scrie astfel: „Dacă ne mărturisim 
păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să 
ne cureţe de orice nelegiuire.” Astfel, odată ce ai fost născut 
din nou, dacă faci ceva greşit şi Îi spui Tatălui ce ai făcut, El te 
iubeşte destul de mult şi poţi avea încredere în El că te purifică 
nu doar de acel păcat, ci de orice nelegiuire. Cât de minunat 
este acest adevăr!

Marcu 7:1‑23
Levitic 26‑27

Faptele apostolilor 
21:18‑26

Psalmii 40‑41

2 Corinteni 5:19‑21; Ieremia 31:3; 
Romani 5:8‑10

Dragă Tată, ajută‑mă să‑i privesc 
pe oameni aşa cum îi priveşti Tu. În 
loc să le văd defectele şi greşelile, 
ajută‑mă să văd ce este bun în ei. 
Ajută‑mă ca întotdeauna să mă ridic 
deasupra ofenselor pe măsură ce îi 
acopăr pe alţii cu umbrela dragostei 
Tale curgând din castelul inimii mele, 
în Numele lui Isus. Amin. 
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Pilda semănătorului pe care a spus‑o Isus în 
pasajul din Marcu capitolul 4 ne arată motivul 

pentru care Cuvântul lui Dumnezeu nu produce rod în 
viaţa unor oameni. Aceşti oameni sunt adeseori copleşiţi 
de grijile vieţii: „Alţii sunt cei înfăţişaţi prin sămânţa 
căzută între spini; aceştia sunt cei ce aud Cuvântul, dar 
năvălesc în ei grijile lumii, înşelăciunea bogăţiilor şi 
poftele altor lucruri, care îneacă Cuvântul şi‑l fac astfel 
neroditor” (Marcu 4:18‑19).

Atunci când găseşti un creştin care nu aduce roade 
în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu, motivul 
constă în faptul că a fost cuprins de grijile vieţii, primind 
astfel Cuvântul lui Dumnezeu între spini. „Spinii” din acest 
pasaj se referă la „grijile lumii, înşelăciunea bogăţiilor şi 
poftele altor lucruri.” Aceste lucruri înăbuşă Cuvântul lui 
Dumnezeu din viaţa oamenilor şi îl fac neroditor, şi astfel 
mulţi nu trăiesc la adevăratul lor potenţial în Cristos.

Pasajul din 1 Ioan 2:15 spune astfel: „Nu iubiţi 
lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva 
lumea, dragostea Tatălui nu este în el.” Versetul 
tematic spune: „Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva 

Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se 
îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi 

băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel 
ziua aceea să vină fără veste asupra voastră                       

(Luca 21:34).

Îngrijorările acestei vieţi
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să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare...” Dumnezeu 
doreşte ca afecţiunea şi atenţia ta să fie asupra Sa şi a 
Cuvântului Său veşnic, asupra lucrurilor cereşti, nu a 
celor pământeşti (Coloseni 3:2). El doreşte să‑ţi păzeşti 
inima ca să fie întotdeauna un pământ bun pentru 
Cuvântul Său, nu doar ca să prindă rădăcini adânci, ci să 
producă rezultatul dorit.

În Proverbe 23:26, El spune: „Fiule, dă‑mi inima ta 
şi să găsească plăcere ochii tăi în căile mele.” El nu vrea 
ca tu să‑ţi petreci timpul alergând după lucrurile deşarte 
ale lumii acesteia, ci să meditezi asupra Cuvântului Lui 
şi să‑i dai voie să crească în viaţa ta. Astfel vei avea o 
viaţă roditoare şi productivă: „Ferice de omul care... 
îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului şi zi şi noapte 
cugetă la Legea Lui! El este ca un pom sădit lângă un 
izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui 
frunze nu se vestejesc: tot ce începe duce la bun sfârşit” 
(Psalmul 1:1‑3).

Marcu 7:24‑8:13
Numeri 1‑2

Faptele apostolilor 
21:27‑39

Psalmii 42‑43

Marcu 4:14‑20

Binecuvântatule Tată, inima mea 
este îndreptată spre Tine, ca să Te 
slujesc, să Te iubesc şi să aduc roadele 
neprihănirii. Nimic în lume nu aduce 
satisfacţia bucuriei de a Te cunoaşte 
şi de a trăi pentru Tine! Privirea îmi 
este aţintită înspre Tine, să cunosc 
înţelepciunea Ta şi să umblu în ea, 
împlinind voia Ta cu privire la viaţa 
mea, în Numele lui Isus. Amin. 
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Unul dintre cele mai profunde principii din 
Cuvântul lui Dumnezeu care garantează creştere 

financiară continuă este principiul dărniciei. Puţini oameni 
sunt la fel de încântaţi să dea aşa cum sunt să primească, 
însă binecuvântarea nu este destinată celui ce primeşte, 
ci celui care dă. Isus a zis: „Este mai ferice să dai decât să 
primeşti” (Faptele apostolilor 20:35).

Biblia ne ajută să înţelegem binecuvântarea celui care 
dă: „Şi Dumnezeu este în stare să vă trimită din belşug tot 
harul (fiecare favoare şi binecuvântare pământească), 
astfel încât întotdeauna, în orice circumstanţe şi oricare 
ar fi nevoia să fiţi autonomi [având îndeajuns pentru 
a nu necesita nici un ajutor sau sprijin şi aprovizionaţi 
din abundenţă pentru orice lucrare bună şi donaţie 
caritabilă]” (2 Corinteni 9:8, versiunea Amplificată). 
Versetul anterior spune: „Dumnezeu iubeşte [El Îşi găseşte 
plăcerea, preţuieşte mai presus de alte lucruri şi nu vrea să 
abandoneze sau să acţioneze fără] dătătorul vesel (bucuros 
şi prompt în acţiune), [a cărui inimă este în dăruirea sa]” (2 
Corinteni 9:7, versiunea Amplificată).

Deşi versetele precedente se referă la finanţe, în 
predica de pe Munte, Isus Se referea la dăruit în general 
când a spus: „Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în 

Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul şi 
seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea                  

(Geneza 8:22 ).

Binecuvântarea dărniciei
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sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa 
pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se 
va măsura” (Luca 6:38). El a spus: „Daţi!” Orice lucru bun pe 
care îl doreşti în viaţa ta trebuie sădit în viaţa altora şi se va 
înmulţi în viaţa ta. Aminteşte‑ţi cuvintele Lui: „Tot ce voiţi să 
vă facă vouă oamenii, faceţi‑le şi voi la fel...” (Matei 7:12).

Dărnicia mai face ceva – te ajută să înmulţeşti roadele 
neprihănirii. „«Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine 
pentru hrană» vă va da şi vă va înmulţi şi vouă sămânţa de 
semănat şi va face să crească roadele neprihănirii voastre” 
(2 Corinteni 9:10). Dărnicia ta pentru Domnul te conectează 
pe tine şi tot ceea ce are legătură cu tine la binecuvântări 
care nu sunt valabile doar pentru ziua de astăzi, ci pentru 
mâine şi pentru totdeauna.

De fiecare dată când ai oportunitatea de a dărui, fii 
încântat de ocazie. Viaţa noastră, în calitate de creştini, ar 
trebui să reflecte caracterul Tatălui nostru ceresc care L‑a 
dat pe Fiul Lui preţios, Isus, pentru mântuirea noastră (Ioan 
3:16).

Marcu 8:14‑26
Numeri 3‑4

Faptele apostolilor 
21:40‑22:10

Psalmii 44‑45

2 Corinteni 8:9;
2 Corinteni 9:7

Îţi mulţumesc Tată scump, 
pentru că m‑ai binecuvântat în 
toate lucrurile şi m‑ai făcut o 
binecuvântare pentru lumea mea. 
Declar că sunt binecuvântat în 
mod deosebit şi astăzi pe măsură 
ce dau, pentru că ai zis în Cuvântul 
Tău, că este mai ferice să dai, decât 
să primeşti. Aleluia!
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Cuvântul lui Dumnezeu este o oglindă. Biblia 
spune: „Noi toţi privim cu faţa descoperită, 

ca într‑o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi 
în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul 
Domnului” (2 Corinteni 3:18). Atunci când privim în 
oglinda lui Dumnezeu, ne vedem pe noi înşine. Vedem 
slava lui Dumnezeu. Oglinda fizică reflectă imaginea 
pământească, însă oglinda lui Dumnezeu, Cuvântul Său, 
este oglinda perfectă care îţi arată cine eşti şi cum te 
vede Dumnezeu.

Cu cât priveşti mai mult în oglinda lui Dumnezeu, 
cu atât te transformi mai mult, ca să devii ceea ce vezi. 
Aşadar continuă să priveşti, pentru că pe măsură ce 
priveşti, eşti transformat; viaţa ta creşte de la un nivel de 
excelenţă la altul. Însă dacă îţi iei privirea de la această 
oglindă, vei duce o viaţă plină de confuzie, pentru că nu 
priveşti unde trebuie. Versetul tematic spune: „Dar cine 
îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este 
legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător 
uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea 
lui.”

Însă, cel ce se opreşte să privească în Legea 
desăvârşită – Legea libertăţii – şi perseverează în 
ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor 

prin fapte, acela va fi fericit în lucrarea lui                           
(Iacov 1:25, versiunea NTR).

Continuă să priveşti
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Pasajul din Iacov 1:22 spune: „Fiţi împlinitori ai 
Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându‑vă singuri.” 
Dacă eşti un împlinitor al Cuvântului Domnului, atunci 
când priveşti în oglinda lui Dumnezeu, nu uiţi cine eşti. 
Însă cei care nu se preocupă de Cuvântul Lui sunt cei care 
au probleme cu crizele de personalitate.

Indiferent care sunt provocările cu care te 
confrunţi şi încercările care îţi pot apărea în cale, rămâi 
la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Adu‑ţi aminte 
întotdeauna ce spune Cuvântul Lui despre tine: eşti mai 
mult decât biruitor (Romani 8:37); şi mai mare e Cel 
ce este în tine decât cel ce este în lume (1 Ioan 4:4). 
Conştientizează tot timpul de aceste adevăruri.

Marcu 8:27‑9:13
Numeri 5‑6

Faptele apostolilor 
22:11‑30

Psalmul 46‑49

Psalmul 19:7; 2 Corinteni 3:18; 
Evrei 12:2

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău care mă transformă 
din slavă în slavă şi îmi conferă 
mentalitatea celor neprihăniţi. 
Sunt un împlinitor al Cuvântului lui 
Dumnezeu, nu doar un ascultător 
uituc. Prin urmare, sunt pe veci 
binecuvântat, trăind mai presus de 
boli, de cel rău şi de circumstanţe, 
în Numele lui Isus. Amin. 
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LiveTV Mobile este o aplicaţie pentru telefon 
mobil care îţi oferă accesul la patru staţii de 

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

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

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

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

LIVE TV 
Mobile App
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USA:
Tel.:+1 (0) 980 219 5150
 +1‑281‑759‑5111;
 +1‑281‑759‑6218

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

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

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

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

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

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

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

RUGĂCIUNE 
PENTRU

MÂNTUIRE

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

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



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.



NOTE

N
O

T
E

N
O

T
E



NOTE
N

O
T

E



N
O

T
E

NOTE

N
O

T
E



NOTE
N

O
T

E



N
O

T
E

NOTE

N
O

T
E



NOTE
N

O
T

E



NOTE

N
O

T
E



 Rapoarte
ALE SLAVEI

„Biserica mea a primit un teren prin minune!”

„Cu ceva timp în urmă, din cauza unor probleme financiare, am fost 
obligaţi să ne mutăm din clădirea bisericii noastre. A fost o experienţă 
groaznică pentru noi, pentru că nu ştiam când vom putea organiza 
următorul serviciu divin. Am adunat membrii congregaţiei mele şi 
m‑am asigurat că studiem împreună Rapsodia Realităţilor. După 
aceea am pornit într‑o campanie strategică de distribuire gratuită 
a devoţionalului şi atunci a avut loc un miracol: un frate scump m‑a 
sunat şi mi‑a dat actele unui teren pe care îl dăruia Bisericii! Acest 
lucru trebuie să se fi întâmplat datorită îngerului mesager!“
	 	 	 	 ‑	Pastor	John;	Bangladesh

„Rapsodia m‑a ajutat să înţeleg Biblia”

„Până acum îmi era greu să citesc şi să înţeleg Biblia. Indiferent de 
cât e ori o citeam, nu am înţeles‑o niciodată din cauza cuvintelor 
dificile pe care le întâlneam. Acest lucru s‑a schimbat atunci când 
am luat contactul cu Rapsodia Realităţilor. Această carte cerească 
a fost o mare binecuvântare pentru mine. Mi‑a adus răspunsuri 
la multe întrebări din inima mea. Acum studiez Biblia şi înţeleg 
exact ceea ce Dumnezeu îmi spune. Am devenit la rândul meu 
distribuitor, pentru ca şi alţii să fie binecuvântaţi cum am fost şi eu.“
                                    ‑	M.Roland;	Mauritius

„Acum sunt un creştin plin de îndrăzneală!”

„Înainte îmi era ruşine să spun că sunt creştin. Mă îngrijoram că prietenii 
mei nu m‑ar înţelege şi ar râde de mine. Viaţa a devenit plictisitoare şi 
neinspirată până când am primit un exemplar al Rapsodiei Realităţilor. 
Faptul că am studiat devoţionalul m‑a transformat. Încrederea şi 
curajul meu au crescut şi acum am un zel puternic în inima mea ca să 
împărtăşesc Evanghelia cu alţii.”
    ‑	J.	Wang;	China
 



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

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

Tel: +234‑8023324188, 
      +234‑8052464131, 
      +234‑1‑8925724

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT
DON’T STOP HERE!
7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST
KEEPING YOUR HEALING
THE PROMISED LAND
RECREATING YOUR WORLD
RHAPSODY OF REALITIES DAILY DEVOTIONAL  
RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

LOVEWORLD 

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

canada:  
Tel: +1 647‑341‑9091 

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

Cărţi disponibile de la editura


