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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 950 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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Pentru a fi născut din nou, prima condiţie este 
aceea de a recunoaşte şi de a declara Domnia lui 

Isus Cristos. „Domn” înseamnă comandant, deţinătorul 
controlului, instructor, întreţinător şi conducător. Isus 
Cristos fiind Domn al vieţii tale înseamnă El este Stăpânul 
şi Conducătorul tău; El îţi ghidează acţiunile, gândirea – 
totul în viaţa ta, dar în dragoste.

Atunci când El devine Domn în viaţa cuiva, totul 
se schimbă; viaţa acelui om este transformată complet. 
Aceia dintre noi care deja sunt în această părtăşie şi relaţie 
de dragoste extraordinară cu Isus pot confirma aceasta. 
El este numai dragoste; tot ceea ce face şi vrea să facă 
este să te iubească. El nu are şi nu va avea niciodată ceva 
împotriva ta. El te iubeşte mai mult decât te iubeşti tu şi e 
mai pasionat de succesul tău decât ai putea fi tu vreodată.

Unora le este greu să Îl accepte pe Isus Cristos ca 
Domn al vieţii lor, deoarece nu Îl cunosc şi nu ştiu cât de 
mult îi iubeşte El. Unii evrei, de exemplu, consideră că este 
greu să‑I mărturisească stăpânirea, aşa cum este scris în 
Scriptură, pentru că aceasta ar însemna că Isus este 
„Adonai,” „Iahveh” din Biblie.

Evreii înţeleg că a‑L mărturisi pe Isus Cristos ca Domn 
înseamnă a mărturisi că El a fost Cel care i‑a apărut lui 

DOMNIA LUI ISUS

Dacă Îl mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca 
Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu 

L‑a înviat din morţi, vei fi mântuit 
(Romani 10:9).

1 DUMINICĂ 



PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Cred din toată inima şi mărturisesc cu gura mea că Isus 
Cristos, întruchiparea deplină a dragostei lui Dumnezeu, este 
Domnul vieţii mele! M‑am trezit la realitatea paternităţii lui 
Dumnezeu, fiind îmbrăcat cu omul cel nou, care este creat 
după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi o sfinţenie 
pe care le dă adevărul. Sunt adânc înrădăcinat în El şi cresc 
mereu în credinţă. Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

Moise în rugul aprins; El a fost Cel care i‑a hrănit pe israeliţi 
cu mană în pustiu şi Cel care i‑a dat cele Zece Porunci lui 
Moise. Este prea mult pentru evrei să accepte aceasta, 
pentru că înseamnă că Isus însuşi este Dumnezeu. Dar 
acesta este adevărul: El este Dumnezeu! În Ioan 14:9, El 
a spus: „... Cine M‑a văzut pe Mine, L‑a văzut pe Tatăl...”

În Coloseni 2:9 Biblia spune că în El locuieşte 
trupeşte toată plinătatea dumnezeirii. El este mai mult 
decât Învăţător, Rabin sau Profet; El este Domnul tuturor 
(Faptele apostolilor 10:36). Iar El a venit să te mântuiască. 
Dacă încă nu L‑ai făcut pe Isus Domn al vieţii tale, caută la 
sfârşitul acestui devoţional „Rugăciunea de mântuire” şi 
înalţă acea rugăciune. Rosteşte cuvintele acelea din toată 
inima, iar Dumnezeu te va auzi şi, pe loc, viaţa eternă va fi 
transferată în duhul tău. Slavă lui Dumnezeu!

Coloseni 1:19; Romani 10:9‑10; 
Faptele apostolilor 10:36

PROCLAMAŢIE

Faptele apostolilor 15:22‑35 & Estera 5‑7

2 Corinteni 11:10‑33 & Isaia 20

STUDIU SUPLIMENTAR



Unii creştini, în încercarea de a‑şi scuza 
inaptitudinea spirituală, spun: „Duhul este 

plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă,” citând 
afirmaţia pe care Domnul Isus a făcut‑o despre Petru 
în Matei 26:41 şi Marcu 14:38. Dar aceasta nu a fost o 
laudă; în plus, a fost înainte ca Duhul Sfânt să vină.

Înainte de a primi Duhul Sfânt, Petru, deşi era 
dispus să‑I ia apărarea lui Isus cu orice preţ, nu a putut. El 
a spus: „... Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă 
voi lepăda de Tine” (Matei 26:35). Dar, după ce Isus a fost 
arestat, când o servitoare l‑a provocat spunând: „Şi tu erai 
cu Isus Galileeanul,” Petru a negat (Matei 26:69‑70). S‑a 
speriat, dar nu de nişte soldaţi, ci de o fată. „Duhul era plin 
de râvnă, dar carnea era neputincioasă,” pentru că Petru 
nu primise încă Duhul Sfânt.

După ce a primit Duhul Sfânt, acelaşi Petru a vorbit 
despre Isus cu multă îndrăzneală şi cu pasiune înaintea 
unei mari mulţimi. Cuvintele lui erau atât de pline de 
putere şi de convingere încât oamenii au exclamat: Ce 
trebuie să facem pentru a fi mântuiţi? (Faptele apostolilor 
2:37). Biblia consemnează că trei mii de oameni şi‑au 
predat inimile lui Isus cu acea ocazie.

EL TE ÎNTĂREŞTE DINĂUNTRU 

Căci Dumnezeu este Acela care 
lucrează în voi şi vă dă, după 

plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea                                                                            
(Filipeni 2:13).

LUNI  2
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Atunci când primeşti Duhul Sfânt, lucrurile se 
schimbă, deoarece El te întăreşte dinăuntru. El te face 
dispus şi capabil să faci voia Lui. Ce lucrare glorioasă 
realizează Duhul Sfânt în noi, odată ce Îl primim pe Isus şi 
devenim făpturi noi (2 Corinteni 5:17)!

Haideţi să citim din nou versetul tematic, în 
versiunea Amplificată: „Căci Dumnezeu este Acela care 
lucrează efectiv în voi [energizându‑vă şi creând în voi 
puterea şi dorinţa] astfel încât să voiţi şi să lucraţi pentru 
plăcerea, satisfacţia şi delectarea Lui.” Uau! Dumnezeu, 
prin Duhul Sfânt acţionează în tine, stârnind în tine dorinţa 
de a face voia Lui şi abilitându‑te să o şi împlineşti. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

Dumnezeu lucrează efectiv în mine, energizându‑mă şi 
dându‑mi voinţa şi înfăptuirea de a‑I fi plăcut în toate 
lucrurile, în timp ce umblu în voia Lui desăvârşită şi îmi 
împlinesc destinul în El. Sunt capodopera Lui excelentă. 
Am fost creat în Isus pentru fapte bune. Binecuvântat să 
fie Numele Lui în veci! 

Filipeni 2:13; Evrei 13:20‑21; Filipeni 4:13

PROCLAMAŢIE

Faptele apostolilor 15:36‑16:15 & Estera 8‑10

2 Corinteni 12:1‑10 & Isaia 21



Esenţa creştinismului este „Cristos în 
noi”; aceasta reprezintă gloria şi puterea 

creştinismului. Unii oameni spun: „Cristos este în mine,” 
repetând doar un clişeu religios, fără să înţeleagă 
puterea şi importanţa acelei declaraţii. Tot ce a venit Isus 
să realizeze a avut acest scop: Cristos în tine. Cristos în 
tine este totul.

Isus nu a venit doar să salveze de păcat; El ne‑a 
salvat de păcat pentru un scop! Mântuirea de păcat a 
fost un mijloc pentru a face din fiecare dintre noi un 
templu viu al lui Dumnezeu, astfel încât să devenim 
una cu El. Acesta este scopul final al creştinismului. 
Este o gândire extraordinară, care revelează excelenţa 
mentalităţii Dumnezeului nostru. Este ca şi cum ai 
realiza o mixtură între o casă şi proprietarul ei. Cum ar 
putea cineva să conceapă acest lucru şi, eventual, să îl şi 
pună în operă? Cum se poate uni o casă cu proprietarul 
ei?

Dar Dumnezeul nostru a făcut‑o! El nu numai 
că ne‑a făcut lăcaşul Lui (Efeseni 2:22), ci ne‑a făcut şi 
una cu El. Împreună, suntem o creaţie divină, pentru 
că Biblia spune: „... dar cine se lipeşte de Domnul 

CRISTOS ÎN TINE 
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).

MARŢI 3
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este un singur duh cu El” (1 Corinteni 6:17). Dorinţa 
lui Dumnezeu, scopul Lui ultim a fost să reproducă în 
noi natura Lui (2 Petru 1:4), iar El a obţinut aceasta 
prin moartea, îngroparea şi învierea lui Isus Cristos. 
El nu a vrut doar să aibă copii ci să aibă „asociaţi ai 
dumnezeirii.”

Însă atunci când te uiţi la viaţa ta, la ceea ce se 
întâmplă cu tine, poate nu ţi se pare că eşti aproape de 
ceea ce a intenţionat Dumnezeu vreodată pentru tine. 
De aceea El vrea să te concentrezi asupra Cuvântului 
Său şi să vezi că viaţa ta de preot şi de împărat a 
început. Duhul Sfânt în tine este asigurarea, garanţia şi 
realizarea vieţii tale glorioase. Aleluia!

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru comoara pe care 
ai pus‑o în duhul meu. Sunt un împărat‑preot pentru 
Tine, manifestându‑Ţi înţelepciunea, gloria şi domnia pe 
pământ. Cristos este în mine, iar viaţa Lui în mine mă face 
învingător pe veci, în Numele lui Isus. Amin.

Galateni 3:27; 2 Corinteni 4:7; 1 Corinteni 6:17

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 16:16‑40 & Iov 1‑2

2 Corinteni 12:11‑21 & Isaia 22

STUDIU SUPLIMENTAR



Apostolul Pavel, vorbind despre neprihănirea, 
mântuirea şi harul pe care le‑am primit de la 

Dumnezeu, a făcut această afirmaţie în versul nostru 
tematic. El nu se referea la el însuşi şi la ceilalţi apostoli, 
ci la noi toţi; noi suntem morţi faţă de păcat. Aceasta 
înseamnă că păcatul nu are putere asupra ta, pentru că 
natura păcatului a fost înlocuită de natura neprihănirii.

În 1 Corinteni 15:56, Biblia ne arată că puterea păcatului 
este în Lege, dar apoi, acel lucru care a dat viaţă păcatului, 
Legea, a fost înlăturată de Isus. În Efeseni 2:15 citim că El: „... a 
înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile 
ei...” Domnul Isus ne‑a dat victorie asupra păcatului, a morţii 
şi a mormântului! Am fost făcuţi nu doar neprihăniţi (Romani 
4:25), ci şi neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos (2 Corinteni 
5:21). Priveşte‑te în această lumină.

Cuvântul lui Dumnezeu este lumină şi de asemenea este 
o oglindă care arată cine eşti cu adevărat. În 2 Corinteni 3:18 
citim: „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.” Acum, Cuvântul 
lui Dumnezeu spune că eşti mort faţă de păcat. Pe măsură 
ce contempli acea realitate în Cuvântul Lui, eşti transformat 
conform acelui adevăr – conform imaginii revelate în oglindă.

MORŢI FAŢĂ DE PĂCAT

Nicidecum! Noi, care am murit faţă 
de păcat, cum să mai trăim în păcat?                                 

(Romani 6:2).

MIERCURI 4
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Imaginea din oglindă este a cuiva mort faţă de păcat, 
dar viu pentru Dumnezeu şi pentru neprihănire. Acesta eşti 
tu! Răspunsul tău ar trebui să fie: „Da! Sunt mort faţă de păcat, 
dar viu pentru Dumnezeu şi pentru neprihănire, deoarece 
sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos.”

În Romani 6:11, Biblia spune: „Tot aşa şi voi înşivă 
socotiţi‑vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în 
Isus Cristos, Domnul nostru.” Dumnezeu vrea să fii conştient 
că eşti mort faţă de păcat. Ia această afirmaţie drept adevăr 
absolut şi trăieşte în consecinţă. Refuză să gândeşti că eşti 
un rob al păcatului sau al oricărui alt obicei rău; orientează‑ţi 
conştiinţa spre neprihănire.

Sunt purificat şi vitalizat prin puterea Cuvântului lui 
Dumnezeu. Sunt spălat; sunt sfinţit; sunt îndreptăţit în 
Numele lui Isus şi prin Duhul Dumnezeului nostru. Amin! 

PROCLAMAŢIE

Iacov 1:22‑25; 1 Corinteni 6:11; 2 Corinteni 5:21

Faptele apostolilor 17:1‑15 & Iov 3‑5

2 Corinteni 13:1‑6 & Isaia 23‑24

STUDIU SUPLIMENTAR



În Romani 6:14, Biblia spune: „Căci păcatul nu va 
mai stăpâni asupra voastră.” Aceasta deoarece 

omul care este născut din nou este liber faţă de păcat. 
Pe de altă parte, omul neregenerat, cel care nu este 
născut din nou, este păcătos prin natura lui şi este supus 
păcatului. Nu poate decât să păcătuiască, chiar şi atunci 
când nu vrea, pentru că are natura păcatului.

Însă nu acesta este cazul celui născut din nou. 
Neprihănirea, care este natura lui Dumnezeu, a fost 
transferată în duhul tău la naşterea din nou. Nu ai cerut‑o 
sau nu ai făcut nimic pentru a fi neprihănit; eşti neprihănit 
prin natură. Dumnezeu a făcut să fie aşa. Neprihănirea ta 
este neprihănirea lui Cristos şi nu are nimic de a face cu 
„performanţa” ta; este un dar de la Dumnezeu (Romani 
5:17).

Aşa cum nu poţi face nimic singur, prin propria 
perfecţiune umană, pentru a deveni neprihănit, în Cristos, 
tot aşa nu poţi face nimic care să ducă la îndepărtarea 
neprihănirii tale. Eşti la fel de drept astăzi cum ai putea fi 
vreodată. Mai mult decât atât, eşti la fel de neprihănit ca şi 
Isus, având în vedere că El ţi‑a dat propria Sa neprihănire. 

NEPRIHĂNIŢI PRIN NATURĂ

Căci, după cum prin neascultarea unui 
singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, 

tot aşa, prin ascultarea unui singur 
Om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi                                                   

(Romani 5:19).

JOI 5
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El a înlocuit natura ta de păcat cu natura Lui neprihănită 
atunci când ai mărturisit Domnia Sa peste viaţa ta.

S‑ar putea să întrebi: „Dar atunci când fac ceva 
rău, este afectată neprihănirea mea?” În primul rând, 
neprihănirea ta nu a fost condiţionată de faptele tale 
bune. În Efeseni 2:9 citim: „Nu prin fapte, ca să nu se 
laude nimeni...” Gândeşte‑te astfel: când se naşte un 
copil, copilul nu devine mai uman pe măsură ce creşte. 
Este deja sută la sută om. Apoi, el începe să înveţe cum să 
folosească tot ce are; capacităţile sale umane: picioarele, 
mâinile, ochii, creierul, mintea lui etc.

Acum, pe parcursul procesului de pregătire şi 
educare, dacă el face o greşeală sau face ceva rău, nu 
înseamnă că nu este om. El este om prin natură, nu 
prin fapte. La fel este cu neprihănirea noastră. Suntem 
neprihăniţi prin natură; aşadar, este „o setare din fabrică” 
de a produce roade şi lucrări ale neprihănirii. Prin urmare, 
învaţă să trăieşti viaţa din Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu.

Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos; aşadar, 
pot să‑I fiu plăcut lui Dumnezeu întotdeauna, în toate 
lucrurile, pentru că trăiesc prin credinţa Fiului lui 
Dumnezeu care S‑a dat pe Sine pentru mine. Sunt liber 
faţă de păcat, pentru că Isus mi‑a dat o nouă viaţă. Sunt 
viu pentru Dumnezeu şi trăiesc în neprihănire, în Numele 
Domnului Isus. Amin. 

Romani 6:11‑14; Romani 5:17; 2 Corinteni 5:21

PROCLAMAŢIE

Faptele apostolilor 17:16‑34 & Iov 6‑8

2 Corinteni 13:7‑14 & Isaia 25

STUDIU SUPLIMENTAR



În versetul tematic, profetul Isaia nu se referea la 
ţări precum Statele Unite ale Americii, Africa de 

Sud sau Anglia, ci la Biserica lui Isus Cristos; noi suntem 
deţinătorii adevărului. Biserica este stâlpul şi temelia 
adevărului: „... biserica Dumnezeului cel Viu, Stâlpul 
şi Temelia adevărului” (1 Timotei 3:15). Noi suntem 
cei care păzesc Cuvântul Lui şi porţile Lui sunt deschise 
pentru noi.

Dar este mult mai mult; citeşte ce se întâmplă în 
pasajul următorul: „Tu îl vei ţine în desăvârşită pace, pe 
cel a cărui minte este fixată asupra ta, pentru că el se 
încrede în tine” (Isaia 26:3, versiunea Fidela). Sintagma 
„desăvârşită pace” provine din traducerea din original 
a expresiei ebraice „shalom shalom,” care la prima 
vedere ar părea că se traduce „pace pace”; dar această 
construcţie înseamnă de fapt pace cu odihnă; pace cu 
bunăstare, cu sănătate, cu tărie şi cu mântuire! Prin 
urmare, cel neprihănit, a cărui minte este concentrată 
asupra lui Dumnezeu, este susţinut în pace desăvârşită, 
în bunăstare, în sănătate, în odihnă şi în putere.

Acest lucru arată în continuare că mintea ta este 
în locul în care Dumnezeu doreşte să lucreze. Dacă El 
poate să aibă mintea ta concentrată la Cuvântul Său, poţi 

DEŢINĂTORII ADEVĂRULUI SĂU

Deschideţi porţile, ca naţiunea cea 
dreaptă care ţine adevărul să intre                                        

(Isaia 26:2, versiunea Fidela).

VINERI 6
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deveni cât vrei tu de sănătos şi de prosper. Antrenează‑ţi 
mintea ca să rămâi mereu în adevărul Cuvântului lui 
Dumnezeu. Pot apărea probleme, întuneric, tentaţii şi 
provocări, dar vei fi întotdeauna victorios; Adevărul lui 
te va ridica, iar Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat.

A fi deţinători ai adevărului Său înseamnă a fi 
împlinitori ai Cuvântului Său; noi suntem practicanţi ai 
Cuvântului lui Dumnezeu; trăim în şi prin Cuvântul Lui. Şi 
acolo este binecuvântarea: „Fiţi împlinitori ai Cuvântului, 
nu numai ascultători, înşelându‑vă singuri. Căci, dacă 
ascultă cineva Cuvântul, şi nu‑l împlineşte cu fapta, 
seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într‑o 
oglindă, şi, după ce s‑a privit, pleacă şi uită îndată cum 
era. Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, 
care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un 
ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit 
în lucrarea lui” (Iacov 1:22‑25).

Sunt bucuros că fac parte din Biserica Dumnezeului Cel 
viu, stâlpul şi temelia adevărului. Nimic nu‑mi distrage 
atenţia de la Dumnezeu şi de la Cuvântul Său etern, 
pentru că în El se află puterea mea, pacea mea şi succesul 
meu neîntrerupt. Şi astăzi sunt condus de înţelepciunea 
lui Dumnezeu să îmi împlinesc destinul pe care mi l‑a 
pregătit, în Numele lui Isus. Amin. 

Ioan 17:17; Isaia 26:3

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 18:1‑23 & Iov 9‑11

Galateni 1:1‑9 & Isaia 26

STUDIU SUPLIMENTAR



Atunci când te naşti din nou, devii membru în familia 
extraordinară a lui Dumnezeu. Apostolul Pavel s‑a referit 
la această familie în Efeseni 3:14‑15: „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.” Există o familie în ceruri şi pe pământ, şi tu îi 
aparţii încă de pe acum.

În calitate de membru al acestei familii, acum eşti 
într‑o comunitate divină. Este ca şi cum ai face parte dintr‑o 
comunitate sigură online, unde membrii primesc parole 
pentru acces. Cei ce nu sunt membri, sunt restricţionaţi, 
până se înregistrează şi primesc parola. La fel este în 
comunitatea noastră. Prin Duhul Sfânt, avem acces la 
Tatăl şi la toată slava din prezenţa Lui. Biblia spune: „Căci, 
prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într‑un Duh” 
(Efeseni 2:18).

Dumnezeu este întotdeauna fericit cu noi. Biblia 
spune ca El Se va bucura de tine cântând (Ţefania 3:17, 
versiunea Fidela). Mulţi nu Îl cunosc, de aceea cred ca 
El este supărat pe ei pentru greşelile lor şi fug de El. Dar 
El este dragoste şi te iubeşte, în pofida acţiunilor tale. 

ACCES LA TATĂL

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

de nevoie (Evrei 4:16).

SÂMBĂTĂ 7
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În Romani 5:8, Biblia spune: „Dar Dumnezeu Îşi arată 
dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă 
păcătoşi, Cristos a murit pentru noi.”

În Efeseni 2:19 citim: „Aşadar, voi nu mai sunteţi 
nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună 
cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu.” 
Încetează să te mai comporţi ca un străin; eşti un membru 
al familiei lui Dumnezeu şi ai acces nelimitat la Dumnezeu 
Tatăl prin Isus Cristos. Aleluia! O, ce slavă şi ce comuniune 
vei experimenta atunci când acest adevăr va pătrunde 
în inima ta! Îţi va înfrumuseţa viaţa şi te va determina să 
trăieşti la potenţial maxim.

Dragă Tată, Îţi sunt pe veci recunoscător pentru dragostea 
Ta necondiţionată pe care ai turnat‑o din belşug peste 
mine şi pentru privilegiul minunat de a fi un membru cu 
drepturi depline al familiei noastre măreţe şi sublime. Mă 
bucur de beneficiile şi de binecuvântările care decurg din 
uniunea cu Tine, conştientizând gloria Ta în viaţa mea, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Romani 5:2; Efeseni 3:12

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 18:24‑19:7 & Iov 12‑14

Galateni 1:10‑17 & Isaia 27

STUDIU SUPLIMENTAR



Trecuseră doar câteva zile din noul 
an şi oamenii încă mai aveau 

dispoziţia de sărbătoare, când 
Carol Leslie din Michigan, SUA, a 
primit un telefon alarmant de la 
doctorul ei. El a informat‑o că în urma biopsiei din ziua precedentă 
fusese diagnosticată cu cancer la sân în fază primară. Carol era 
devastată. I se părea că cerul devenise cenuşiu şi că viaţa ei avea să se 
curme foarte abrupt. Plângea necontrolat în timp ce rudele încercau 
să o mângâie în acea situaţie disperată. 
Fusese diagnosticată cu cancer în fază zero, o formă non‑invazivă în care 
celulele canceroase se află pe linia canalului de lapte, dar nu sunt răspândite 
în ţesut. Întrezărind posibilitatea vindecării în faza incipientă a bolii, ea a fost 
de acord să fie supusă unei intervenţii chirurgicale, care a decurs bine. 
După operaţie, fiica ei a integrat‑o într‑un regim intens bazat pe Cuvântul 
lui Dumnezeu, care începea în fiecare zi la orele 6:00 A.M. cu rugăciune 
şi cu citirea Rapsodiei Realităţilor. După mai multe zile, a ajuns la lecţia 
din 8 februarie 2018 care a impresionat‑o profund şi care se intitula 
„Trebuie să rosteşti ce vrei să trăieşti.” În devoţional, omul lui Dumnezeu, 
Pastorul Chris, explica faptul că viaţa omului este rezultatul cuvintelor pe 
care spune. Acest mesaj a inspirat‑o pe Carol să înceapă să rostească ce 
trebuie; ea şi‑a dat seama că pentru a avea o viaţă sănătoasă, trebuia să 
declare Cuvântul lui Dumnezeu.
După două săptămâni, s‑a dus la o nouă vizită medicală, unde doctorul 
a aruncat o altă bombă: cancerul devenise invaziv şi începuse să se 
răspândească. Însă Carol nu s‑a mai tulburat, ci a continuat să îşi declare 
cu îndrăzneală vindecarea, rămânând fermă pe temelia Cuvântului 
lui Dumnezeu. După zece zile a fost operată din nou, iar rezultatele 
postoperatorii au arătat cancer în remisie totală! Glorie lui Dumnezeu! 
Urmăreşte întreaga relatare pe programul Rhapsody TV difuzat pe 
toate canalele LoveWorld.

N
O

T
E

A dispărut complet!
Motivatoarea mărturie a lui Carol despre 

modul în care a învins cancerul



Note

N
O

T
E



În Vechiul Testament, copiii lui Israel purtau 
prezenţa lui Dumnezeu din loc în loc, de fiecare 

dată când duceau Cortul Mărturiei care conţinea 
Chivotul Legământului. În 1 Împăraţi 8:9, Biblia ne 
spune că: „În chivot nu erau decât cele două table de 
piatră, pe care le‑a pus Moise în el la Horeb, când a 
făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel, la ieşirea 
lor din ţara Egiptului.” În chivot nu erau decât tablele 
cu poruncile Domnului. 

Astăzi, inima ta este chivotul Domnului; acolo 
se află Cuvântul Lui. Aminteşte‑ţi ce a spus Domnul în 
Ieremia 31:33: „Ci iată legământul pe care‑l voi face 
cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi 
pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; 
şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.” 
Acest Cuvânt a fost împlinit atunci când ai fost născut 
din nou. 

Noi am fost născuţi din nou prin Cuvântul lui 
Dumnezeu şi am devenit una cu Cuvântul Lui; noi 
suntem epistole vii, scrise „nu cu cerneală, ci cu Duhul 
Dumnezeului celui Viu; nu pe nişte table din piatră, ci 

DUHUL SFÂNT ÎN TINE

Nu ştiţi că trupul vostru este Templul 
Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi 
pe care L‑aţi primit de la Dumnezeu? 

Şi că voi nu sunteţi ai voştri?                                                                                  
(1 Corinteni 6:19).

DUMINICĂ  8
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pe nişte table care sunt inimi de carne” (2 Corinteni 
3:3). Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Tu eşti acum chivotul viu al mărturiei şi Cortul 
Întâlnirii prezenţei Lui. „Căci noi suntem templul 
Dumnezeului cel Viu, cum a zis Dumnezeu: «Eu voi 
locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul 
lor, şi ei vor fi poporul Meu»” (2 Corinteni 6:16). Acum 
El locuieşte în tine. Mâinile Lui sunt în mâinile tale şi 
picioarele Lui sunt în picioarele tale. El umblă în tine şi 
prin tine. Unde mergi tu, merge şi Dumnezeu. Tu eşti în 
El şi El este în tine!

Tu nu doar te afli în prezenţa lui Dumnezeu, ci tu 
porţi prezenţa lui Dumnezeu. De fiecare dată când te 
prezinţi undeva, tu vii însoţit de prezenţa lui Dumnezeu: 
Cristos în tine, nădejdea slavei (Coloseni 1:27)!

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Îţi manifeşti prezenţa, gloria, 
frumuseţea şi perfecţiunile în viaţa mea. Duhul Sfânt, care 
este gloria Ta, locuieşte în mine şi operează din adâncul 
inimii mele. Aşadar, boala, maladia şi infirmitatea nu au 
ce căuta în mine, în Numele lui Isus. Amin. 

Romani 8:10; Ioan 14:16‑17; 2 Corinteni 3:3

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 19:8‑41 & Iov 15‑18

Galateni 1:18‑2:2 & Isaia 28

STUDIU SUPLIMENTAR



Mulţi oameni au interpretat incorect versetul 
tematic, crezând că Elisei a cerut de două ori mai 

multă ungere decât era peste Ilie. Ei numără până şi numărul 
de miracole pe care le‑au făcut cei doi, le compară şi ajung la 
concluzia că Elisei a avut într‑adevăr de două ori mai multă 
ungere deoarece a făcut de două ori mai multe miracole decât 
Ilie. Dumnezeu nu funcţionează astfel. Nu numeri numărul de 
miracole făcute de cineva pentru a determina puterea prezenţei 
Duhului Sfânt în el.

Chiar dacă ar fi să ne referim strict la numărul minunilor, 
Ilie a fost protagonistul unui miracol care le depăşeşte pe toate 
celelalte înfăptuite de Elisei: răpirea lui la cer (2 Împăraţi 2:11‑12). 
Acesta a fost un act de credinţă. Aminteşte‑ţi că Biblia spune: 
„Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ...” (Evrei 11:5). 
Prin urmare, aceasta înseamnă că Ilie a avut nevoie de credinţă 
pentru a avea parte de un eveniment similar. Spre deosebire de 
el, Elisei s‑a îmbolnăvit şi a murit bolnav, deşi slava rămăsese în 
oasele lui şi la un an după deces (2 Împăraţi 13:20‑21).

Ce a cerut Elisei nu a fost altceva decât dreptul întâiului 
născut. Întrucât după moartea tatălui, întâiul născut prelua 
responsabilitatea conducerii în familie, acesta primea din 
moştenirea tatălui o parte dublă faţă de ceea ce i se cuvenea 

PUTEREA ESTE DEJA ÎN TINE
După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: „Cere 
ce vrei să‑ţi fac, înainte ca să fiu răpit de 
la tine.” Elisei a răspuns: „Te rog să vină 

peste mine o îndoită măsură din duhul tău”                                     
(2 Împăraţi 2:9).

LUNI 9
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fiecărui fiu care mai era în acea familie (Deuteronom 21:15‑17). 
Elisei a dorit să ocupe poziţia de lider între ceilalţi profeţi din 
Israel care la momentul respectiv erau sub tutela profetului 
Ilie. Şi, datorită percepţiei lui spirituale (a fost singurul dintre 
proroci care l‑a văzut pe Ilie când a fost răpit la cer), el a primit 
ce a cerut şi a devenit profetul mai mare peste ei (2 Împăraţi 
2:1‑25). Să nu uităm că există o diferenţă între o cantitate dublă 
şi o măsură dublă din acea cantitate. Însă în calitate de creştin, tu 
ai Duhul Sfânt fără măsură (Ioan 3:34, versiunea Fidela). El te‑a 
uns cu puterea Lui, aşa că tu nu mai ai nevoie de o doua sau a 
treia măsură de ungere. Tu eşti deja plin de Dumnezeu; tu eşti 
umplut de El şi de puterea Lui. Pentru tine acum este important 
să ştii cum să activezi în tine acea putere şi să o pui în aplicare.

Pavel i‑a spus lui Timotei: „De aceea îţi aduc aminte să 
înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea 
mâinilor mele” (2 Timotei 1:6). Este responsabilitatea ta să 
înflăcărezi ungerea din tine pentru a produce rezultate, iar tu 
poţi face aceasta fiind plin întotdeauna de Duhul Sfânt, vorbind 
în alte limbi şi meditând asupra Cuvântului lui Dumnezeu.

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Duhul Tău pe care L‑am 
primit în plinătatea Sa. El operează la potenţial maxim 
în şi prin mine, exprimând voia Ta pe pământ. Înflăcărez 
puterea Sa în mine şi astăzi pentru a răsturna situaţii, 
producând schimbări pozitive şi rezultate durabile, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Ioan 3:34; Faptele apostolilor 1:8; Efeseni 5:18‑20

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 20:1‑16 & Iov 19‑21

Galateni 2:3‑12 & Isaia 29

STUDIU SUPLIMENTAR



De fapt, în Noul Testament este greşit să spui: 
„Fie ca Duhul Domnului să rămână peste 

tine.” Unii citesc versetul tematic în anumite versiuni ale 
Bibliei şi au impresia că însuşi Pavel îşi dorea ca puterea 
lui Cristos să „rămână peste el.” Însă nu este aşa.

Ceea ce a spus Pavel nu înseamnă că puterea lui 
Cristos avea să rămână peste el. Verbul „să rămână” 
provine din traducerea din original a termenului grecesc 
„episkēnoō,” care este format din două cuvinte: „epi,” 
care înseamnă „a impune” şi „skēnoō,” care înseamnă 
„locuinţă.” Aşadar, „episkēnoō” înseamnă „a intra peste 
ceva pentru a‑l schimba din interior.” Cu alte cuvinte, 
Pavel descria experienţa lui de a fi plin de Duhul Sfânt în 
mod continuu.

Acest termenul mai este folosit şi în 1 Petru 4:14, 
unde Biblia spune: „Dacă sunteţi batjocoriţi pentru 
Numele lui Cristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, 
Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi.” Aici 
este folosit cuvântul „anapauō,” care înseamnă a fi 
reîmprospătat sau a se odihni dar fără a dormi. Dacă 

EL NU SE ODIHNEŞTE PESTE TINE

Şi El mi‑a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; 
căci puterea Mea în slăbiciune este făcută 
desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai 

bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca 
puterea lui Cristos să rămână în mine                           

(2 Corinteni 12:9).

MARŢI 10
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studiezi contextul, descoperi că sensul este că ar trebui 
să fii fericit dacă eşti persecutat din cauza lui Isus, 
deoarece Duhul slavei lui Dumnezeu îţi va da odihnă; 
El te reîmprospătează şi te întăreşte. Termenul grecesc 
nu spune că Duhul Sfânt Se va odihni peste tine; nici nu 
poate fi tradus astfel.

Ideea de bază a explicaţiilor de mai sus este că în 
Noul Testament nu se sugerează faptul că Duhul Sfânt Se 
odihneşte peste noi. Scriptura pune accentul pe faptul 
că noi trebuie să fim plini de Duhul Sfânt deoarece El 
locuieşte în noi. Acesta era standardul în Biserica Primară 
şi este şi standardul nostru de astăzi.

Biblia spune: „... L‑au ales pe Ştefan, bărbat 
plin de credinţă şi de Duhul Sfânt” (Faptele apostolilor 
6:5). Faptele apostolilor 4:31 spune: „După ce s‑au 
rugat ei, s‑a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi 
s‑au umplut de Duhul Sfânt...” Aceasta este voia lui 
Dumnezeu pentru noi, cei din Biserica de astăzi: să fim 
umpluţi de Duhul Sfânt în mod continuu.

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Duhul Tău care, în gloria, 
în măreţia şi în toată plinătatea Lui, Şi‑a stabilit reşedinţa 
în inima mea. Sunt un distribuitor de adevăruri veşnice. 
Sunt un vas purtător de Dumnezeu, iar în această calitate 
pot să fac orice lucru şi să produc schimbări pozitive în 
lumea mea. Aleluia!

Ioan 14:17; Coloseni 2:9‑10; Faptele apostolilor 4:31

PROCLAMAŢIE

Faptele apostolilor 20:17‑38 & Iov 22‑24

Galateni 2:13‑21 & Isaia 30

STUDIU SUPLIMENTAR



Dacă vei studia contextul declaraţiei făcute de Isus 
în versetul tematic vei observa că El îi învăţa pe 

ucenicii Săi despre credinţă, nu despre rugăciune. În versetul 
anterior, 22, El le zisese: „Aveţi credinţă în Dumnezeu!”; 
conotaţia termenului grecesc folosit în original era aceasta: 
„aveţi credinţa lui Dumnezeu.” Cu alte cuvinte, o credinţă 
de tip dumnezeiesc. Explicând cum funcţionează credinţa 
dumnezeiască, El a evidenţiat doi factori vitali: gura ta şi 
inima ta.

Observă încă o dată ce a spus: „dacă va zice cineva... 
şi dacă nu se va îndoi în inima lui... va avea lucrul cerut.” 
El ne arată un principiu important al credinţei: inima şi gura 
ta trebuie să funcţioneze împreună. În Romani 10:10 citim: 
„Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi 
prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.” Dacă nu 
afirmi cu gura ta ce ai crezut în inima ta, nu va funcţiona.

Credinţa crede şi vorbeşte. În 2 Corinteni 4:13, 
Biblia spune că noi credem şi de aceea vorbim. Credem 
mai întâi în inima noastră că lucrul dorit există şi vorbim în 
conformitate. Noi nu vorbim ca să credem, ci vorbim ceea 
ce credem.

INIMA TA ŞI GURA TA 
Fiindcă adevărat vă spun că oricine îi va 

spune acestui munte: Ridică‑te şi aruncă‑te 
în mare; şi nu se va îndoi în inima lui, 
ci va crede că acele lucruri pe care le 

spune se vor face, el va avea orice spune                                                     
(Marcu 11:23, versiunea Fidela).

MIERCURI  11
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Atunci când crezi că ceea ce a spus Dumnezeu 
despre tine este real, ai încredere să declari cu îndrăzneală 
aceasta, indiferent ce îţi spun diavolul, circumstanţele sau 
chiar mintea ta. Se întâmplă aşa deoarece tu ştii, ai această 
convingere în duhul tău; ai crezut cu duhul tău că acele 
lucruri sunt reale şi sunt deja în tine! Declararea acestor 
lucruri prin credinţă le‑a dat substanţă, le‑a făcut palpabile, 
le‑a determinat să se materializeze în tărâmul fizic.

Acesta este motivul pentru care noi punem accent 
pe proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu. Să crezi în inima 
ta nu este suficient, cu toate că este foarte important. Însă 
nu este decât primul pas. Să crezi înseamnă să primeşti 
Cuvântul lui Dumnezeu cu aşteptare; cu convingere şi cu 
încrederea unui copil; înseamnă să recunoşti că Dumnezeu 
este Cine spune El că este, că poate ce spune El că poate şi 
că a făcut ce spune El că a făcut. Noi credem cu toată inima 
şi tocmai de aceea rostim cu gura ce am crezut. Aleluia!

Dragă Tată ceresc, pătrunderea Cuvântului Tău în inima 
mea mi‑a adus lumină, înţelegere şi putere în duh. Pe 
măsură ce mă delectez în Cuvântul Tău, dorinţele inimii 
mele sunt împlinite. Trăiesc viaţa superioară în Cristos şi 
totul îmi este cu putinţă, în Numele lui Isus. Amin.

Romani 10:6‑10; Evrei 13:5‑6

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 21:1‑16 & Iov 25‑28

Galateni 3:1‑12 & Isaia 31

STUDIU SUPLIMENTAR



Dumnezeu a rostit Cuvântul Său pentru a recrea 
şi a restaura ordinea pe pământ după ce 

acesta a devenit o masă haotică şi întunecată. În mijlocul 
întunericului şi haosului, El a zis: „Să fie lumină!” şi a fost 
lumină (Geneza 1:3). Cuvântul care a dat lumină lumii 
S‑a întrupat şi a locuit printre noi în Persoana Domnului 
Isus.

Domnul Isus a umblat pe străzile Galileii, Capernaumului şi 
Ierusalimului în calitate de Cuvânt întrupat. Tot ce a trăit şi tot ce 
a făcut a fost cu şi prin Cuvânt. El a vindecat bolnavii cu Cuvântul 
Său. El a înviat morţii şi a scos draci cu Cuvântul Său. El nu trebuia 
decât să vorbească şi se înfăptuiau miracole. Aminteşte‑ţi cum 
l‑a înviat pe Lazăr, care murise şi fusese îngropat de 4 zile şi care 
sigur începuse să se descompună. Când Isus l‑a strigat: „Lazăre, 
vino afară!” (Ioan 11:43), omul acesta care fusese mort a ieşit 
din mormânt viu! Cât de minunat! Isus a trăit şi a triumfat prin 
cuvinte, arătându‑ne cum să trăim în această lume. 

Când El a trebuit să hrănească mulţimile şi nu avea la 
dispoziţie decât prânzul unui băieţel (cinci pâini şi doi peşti), El 
a rostit cuvinte. El a luat pâinile şi peştii şi a invocat puterea de 
înmulţire, astfel că acestea au devenit mai mult decât suficiente 

DOMNEŞTE PRIN CUVINTE 

Şi Cuvântul S‑a făcut trup şi a locuit 
printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi 

noi am privit slava Lui, o slavă întocmai 
ca slava Singurului născut din Tatăl                                                           

(Ioan 1:14).

JOI  12
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pentru săturarea a cinci mii de bărbaţi însoţiţi de femeile şi de 
copiii lor, după care s‑au strâns douăsprezece coşuri de firimituri. 

El ne‑a dat şi nouă aceeaşi viaţă, în care noi biruim prin 
cuvintele noastre. El a spus în Marcu 11:23 că vei avea ceea ce 
spui. Poţi rosti viaţă peste jobul tău, peste finanţele tale, peste 
sănătatea ta şi peste familia ta şi astfel poţi înfăptui miracole. Când 
rosteşti ceva peste o situaţie, cuvintele tale biruiesc. Tu eşti un rege 
şi unde este rostit cuvântul unui rege, acolo este putere (Eclesiastul 
8:4). Domneşte în viaţă şi supune circumstanţele prin cuvinte. 

Doamne Isuse, Tu eşti adevărata lumină, care luminează 
toţi oamenii din lume. Eşti Cuvântul cel viu al lui Dumnezeu, 
plin de har şi de adevăr! Cuvântul lui Dumnezeu în gura 
mea aduce sănătate, bunăstare şi eliberare; umblu în 
victorie şi astăzi. Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

Eclesiastul 8:4; Iov 22:28, versiunea Fidela; Marcu 11:23

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 21:17‑36 & Iov 29‑31

Galateni 3:13‑22 & Isaia 32

STUDIU SUPLIMENTAR



În Vechiul Testament, templul lui Solomon 
era împărţit în două: în exterior era curtea 

templului, unde erau sacrificate animalele pentru jertfă. 
Apoi era templul propriu‑zis care avea şi el două părţi. 
Prima parte era Locul Sfânt, în care numai preoţii puteau 
intra. Cea de‑a doua era Locul Preasfânt, fiind separat de 
prima cu o perdea groasă. 

În timp ce în Locul Sfânt puteau intra preoţii cărora le 
venea rândul să slujească, doar marele preot putea intra în 
Locul Preasfânt – sanctuarul interior – şi aceasta numai o dată 
pe an. Însă înainte de a intra, el trebuia să Îi aducă Domnului 
jertfe pentru el însuşi şi pentru ceilalţi; nu putea intra decât cu 
sângele unui animal (Evrei 9:6‑8). Mai mult, la sfârşitul anului, 
ispăşirea expira şi era nevoie de o altă jertfă.

Indiferent câte jertfe aducea marele preot în fiecare 
an, păcatul nu dispărea niciodată, iar prezenţa lui Dumnezeu 
tot nu le era accesibilă oamenilor. Mai mult, altarul unde 

CORTUL MAI MARE, DESĂVÂRŞIT 

Însă atunci când Cristos, ca Mare Preot 
al lucrurilor bune care au venit, a intrat 

în cortul mai mare şi perfect care nu este 
făcut de mâini – adică nu este parte a 

acestei creaţii – nu cu sânge de capre şi 
de viţei, ci cu propriul Lui sânge, a intrat o 
dată pentru totdeauna în Locul Preasfânt, 

obţinând astfel o răscumpărare veşnică                                                   
(Evrei 9:11‑12, versiunea NTR).

VINERI  13
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marele preot aducea jertfa trebuia sfinţit cu alte jertfe înainte 
ca darurile să fie puse pe el şi toate ustensilele din templu 
trebuiau şi ele sfinţite. Cu alte cuvinte, cortul întâlnirii care se 
presupunea că este sfânt şi că sfinţeşte lucrurile, nu era nici el 
în sine suficient de sfânt.

Apoi Biblia spune că Isus, fiind Mare Preot după 
rânduiala lui Melhisedec, a venit cu un cort al întâlnirii mai 
mare, desăvârşit şi S‑a jertfit pe Sine o dată pentru totdeauna. 
În Evrei 10:5, Biblia spune: „... Tu n‑ai voit nici jertfă, nici prinos; 
ci Mi‑ai pregătit un trup.” Trupul Lui era cortul întâlnirii cel mai 
măreţ, desăvârşit, iar prin El, prezenţa lui Dumnezeu este acum 
disponibilă pentru toţi cei ce cred. Acum noi avem îndrăzneala 
să păşim într‑o „... intrare slobodă în Locul Preasfânt, pe 
calea cea nouă şi vie pe care ne‑a deschis‑o El, prin perdeaua 
dinăuntru, adică trupul Său” (Evrei 10:19‑20)

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru jertfa Domnului Isus, 
oferită o dată pentru totdeauna pentru iertarea păcatelor! 
Conştientizez această jertfă perfectă, care mi‑a şters păcatul 
pe vecie în mod desăvârşit şi care m‑a adus în unitate cu 
Tine pentru totdeauna, în Numele lui Isus. Amin. 

Evrei 9:13‑15; Ioan 2:18‑21; Efeseni 5:2

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 21:37‑22:21 & Iov 32‑35

Galateni 3:23‑29 & Isaia 33

STUDIU SUPLIMENTAR



 În calitate de copil al lui Dumnezeu, tu faci parte dintr‑o 
preoţie împărătească; versetul tematic spune că noi am fost 
făcuţi împăraţi şi preoţi pentru Dumnezeu; şi fiecare preot 
trebuie să ofere jertfe (Evrei 8:3). Templul tău este trupul 
tău – acesta este templul Duhului Sfânt. Şi atâta timp cât te 
afli în templul tău fizic, cortul viu al întâlnirii pe care ţi l‑a dat 
Dumnezeu, ai de împlinit o slujbă: tu trebuie să aduci jertfe. 
Acesta este singurul scop al templului, conform Vechiului 
Testament (2 Cronici 7:12).

Dumnezeu vrea jertfele Lui în templul tău (trupul tău), 
iar tu eşti preotul. Eu nu pot fi preot în trupul tău, deoarece 
este un templu privat, exclusiv al tău; tu eşti preotul templului 
tău. Nu este de mirare aşadar că Duhul scrie prin Pavel în 
Romani 12:1: „Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui 
Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, 
plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o 
slujbă duhovnicească.”

În 1 Petru 2:5, Biblia spune: „Şi voi, ca nişte pietre vii, 
sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă 
şi să‑I aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin 
Isus Cristos.” Noi suntem pietre vii iar Dumnezeu Se aşteaptă 
ca noi să oferim jertfe spirituale, pe care Dumnezeu să le 

TU EŞTI PREOTUL DIN 
TEMPLUL TĂU

Şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi 
pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie 

slava şi puterea în vecii vecilor! Amin                           
(Apocalipsa 1:6).
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considere acceptabile prin Isus Cristos. Aceasta ne arată că 
nu toate jertfele sunt acceptabile; acestea trebuie să urmeze 
anumite reguli. 

Aminteşte‑ţi cum Cain I‑a adus jertfe Domnului pe care 
Acesta nu le considera acceptabile, în timp ce jertfa lui Abel 
a fost primită (Geneza 4:2‑7). Cain I‑a adus Domnului ce a 
ales el, în timp ce Abel I‑a adus Domnului ceea ce El îi ceruse. 
A respecta rânduiala, înseamnă a urma modelul indicat, 
împlinind Cuvântul lui Dumnezeu.

Apostolul Pavel spune: „Prin El, să Îi aducem totdeauna 
lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care 
mărturisesc Numele Lui” (Evrei 13:15). Rodul buzelor noastre 
în laudă, în închinare şi în mărturisiri ale Numelui Său sunt 
jertfele spirituale pe care noi le oferim ca preoţi în templul Lui 
(1 Corinteni 3:16).

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru privilegiul de a‑Ţi aduce 
jertfe de laudă în calitate de preot şi de a Te onora cu viaţa 
mea. Tu eşti Dumnezeul slavei şi doar în Tine se pot găsi tăria şi 
măreţia. Mă închin înaintea Ta acum şi în veci, pentru că Tu eşti 
îndurător şi bun, eşti minunat în toate căile Tale. Îţi mulţumesc 
că mi‑ai făcut viaţa glorioasă, în Numele lui Isus. Amin.

Osea 14:2; 2 Corinteni 6:15‑16; Apocalipsa 5:10

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 22:22‑23:11 & Iov 36‑39

Galateni 4:1‑11 & Isaia 34

STUDIU SUPLIMENTAR



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

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

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

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

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

Acces instantaneu la peste 
300 de mesaje în Biblioteca 

digitală „Pastorul Chris” 

Biblioteca digitală
Pastorul Chris

N
O

T
E



N
O

T
E

NOTE



Observă cuvintele profetului din versetul 
tematic: „Aduceţi cu voi cuvinte” nu tauri şi 

capre. Noi trebuie să luăm viţeii (taurii) buzelor noastre; 
sacrificiul buzelor noastre, care este mai bun decât taurii 
(animalele) oferite ca jertfă. Aminteşte‑ţi că sângele 
taurilor şi al caprelor nu a putut curăţa păcatul (Evrei 
9:13‑14). 

Biblia spune: „De aceea prin El să oferim tot 
timpul sacrificiul laudei către Dumnezeu, care este rodul 
buzelor noastre, aducând mulţumiri Numelui Său” (Evrei 
13:15, versiunea Fidela). apoi se explică în ce constă rodul 
buzelor: în cuvinte! Noi trebuie să Îi aducem mulţumire 
Numelui Său prin cuvinte. Expresia „a aduce mulţumire” 
provine din traducerea din original a termenului grecesc 
„homologeo,” care înseamnă să mărturiseşti, să declari 
ce a spus Dumnezeu în armonie cu El. Doi oameni nu pot 
merge împreună dacă nu se învoiesc (Amos 3:3). Aşadar, 
Dumnezeu Se aşteaptă ca noi să umblăm în învoire cu El.

Prin urmare, atunci când declari că Isus Cristos este 
Domnul tuturor, aşa cum a făcut Petru în Faptele apostolilor 

„ADUCEŢI CU VOI CUVINTE”

Întoarce‑te, Israele, la Domnul Dumnezeul 
tău! Căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Aduceţi 

cu voi cuvinte de căinţă şi întoarceţi‑vă la 
Domnul. Spuneţi‑I: „Iartă toate nelegiuirile, 
primeşte‑ne cu bunăvoinţă, şi Îţi vom aduce 

în loc de tauri, lauda buzelor noastre”                            
(Osea 14:1‑2).
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10:36, tu mărturiseşti Numele Lui. Când spui: „Doamne, Tu 
eşti sfânt şi neprihănit, toate lucrurile sunt ale Tale,” faci 
declaraţii în Numele Lui. „Tu eşti înălţat mai presus de toate, 
mâinile Tale au făcut toate lucrurile”; aceasta înseamnă să 
faci declaraţii în Numele Lui, în învoire cu Cuvântul Său. 
Aminteşte‑ţi că ţi se cere să aduci jertfe de laudă, aducând 
mulţumiri Numelui Său.

De exemplu, spui: „Îţi mulţumesc pentru tot ce 
ai făcut pentru mine; Cu adevărat Tu mi‑ai dat avantaj în 
viaţă; m‑ai binecuvântat în toate lucrurile.” Aşa îţi exprimi 
recunoştinţa pentru ce a făcut El pentru tine; Îi mulţumeşti 
şi faci declaraţii în Numele Lui, într‑un mod care Îl laudă. 
Aşadar, chiar acum, adu‑I Domnului lauda buzelor tale! 
Mărturiseşte Numele Lui. Aleluia!

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că mi‑ai făcut viaţa 
victorioasă; m‑ai binecuvântat în toate lucrurile şi m‑ai 
făcut mare. Credincioşia Ta este veşnică. Îţi mulţumesc că 
mi‑ai dat cel mai mare avantaj în viaţă, prin Duhul Sfânt 
care locuieşte în mine. Acum ştiu că nu pot fi dezavantajat 
şi voi învinge mereu; binecuvântat să fie Numele Tău în 
veci. Amin. 

Eclesiastul 8:4; Evrei 13:5‑6

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 23:12‑35 & Iov 40‑42

Galateni 4:12‑20 & Isaia 35

STUDIU SUPLIMENTAR



Biblia spune în Ioan 10:10: „Hoţul nu vine decât 
să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu 

am venit ca oile să aibă viaţă, şi s‑o aibă din belşug.” 
Domnul Isus a murit, a fost îngropat şi a fost readus la 
viaţă prin slava Tatălui. Când Dumnezeu L‑a înviat din 
morţi şi L‑a arătat în faţa oamenilor, El i‑a chemat pe toţi 
la viaţă. Aşadar, Isus a făcut posibilă viaţa veşnică. Ioan a 
zis: „pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut‑o şi 
mărturisim despre ea şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă 
care era la Tatăl şi care ne‑a fost arătată” (1 Ioan 1:2).

În Ioan 17:3, Biblia spune: „Şi viaţa veşnică este 
aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat, şi pe Isus Cristos pe care L‑ai trimis Tu.” Isus 
este întruparea vieţii veşnice. El a spus în Ioan 14:6: „... 
Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa...” El a spus în Ioan 6:47: 
„Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are 
viaţa veşnică.” Viaţa veşnică este viaţa fără sfârşit. Cel 
care crede în Isus o are.

Întrebarea este: crezi tu în Isus Cristos? Dacă da, ai 
viaţa veşnică. Nu o vei primi când vei ajunge în rai – o ai 
chiar acum, este a ta la ora actuală. În plus, dacă nu eşti 
sigur că ai viaţa veşnică, probabil nu eşti născut din nou, 

VIAŢĂ VEŞNICĂ PRIN 
ISUS CRISTOS

În El era viaţa, şi viaţa era lumina 
oamenilor. Lumina luminează în 

întuneric, şi întunericul n‑a biruit‑o                                                                    
(Ioan 1:4‑5).

LUNI 16
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însă acesta este momentul tău. Poţi primi viaţa veşnică 
cerându‑I lui Isus să vină în inima ta şi să fie Domnul vieţii 
tale.

Când Îl primeşti pe Isus, primeşti viaţa veşnică; 
primeşti viaţa şi natura divină a lui Dumnezeu. Te trezeşti 
la realitatea paternităţii lui Dumnezeu şi devii una cu El. 

Un alt lucru minunat este că viaţa veşnică a lui 
Isus Cristos nu vine singură, ci însoţită de „neprihănire.” 
Biblia spune: „Căci prin credinţa din inimă se capătă 
neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la 
mântuire” (Romani 10:10). În pasajul din Romani 5:17 
ni se spune: „Dacă deci prin greşeala unuia singur, 
moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce 
primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, 
vor domni în viaţă prin acel Unul singur, care este 
Isus Cristos.” În 2 Corinteni 5:21, citim: „Pe Cel ce n‑a 
cunoscut niciun păcat, El L‑a făcut păcat pentru noi, ca 
noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.”

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa Ta şi pentru 
natura Ta pe care le‑am primit în Cristos. M‑am trezit la 
realităţile Împărăţiei Tale. Îţi mulţumesc că mă iubeşti şi 
că mi‑ai dat natura Ta de neprihănire, cu ajutorul căreia 
trăiesc în prezenţa Ta şi umblu în stăpânire, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Ioan 3:35‑36; Ioan 5:26; 1 Ioan 5:11‑12

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 24:1‑27 & Psalmii 1‑6

Galateni 4:21‑31 & Isaia 36
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Te‑ai gândit vreodată la faptul că Dumnezeu te‑a 
ales să fii martorul Lui încă dinainte să te naşti? 

El te‑a cunoscut şi te‑a menit să trăieşti pentru slava Lui. 
Biblia spune: „Căci pe aceia pe care i‑a cunoscut mai 
dinainte, i‑a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea 
chipului Fiului Său...” (Romani 8:29).

Dumnezeu te‑a cunoscut şi a plănuit ca prin tine 
să binecuvânteze viaţa celor de aproape şi de departe. El 
te‑a pus deoparte să faci voia Lui şi să fii martorul Lui.

Înţelegând aceasta, apostolul Pavel a reluat acelaşi 
mesaj în Galateni 1:15‑16: „Dar, când Dumnezeu – care 
m‑a pus deoparte din pântecele maicii mele şi m‑a 
chemat prin harul Său – a găsit cu cale să descopere 
în mine pe Fiul Său, ca să‑L vestesc între Neamuri...” 
Pasiunea lui Pavel şi dedicarea lui neîntrecută faţă de 
Evanghelie proveneau din convingerea că el fusese ales şi 
trimis de Dumnezeu să întoarcă neamurile de la întuneric 
la lumină şi de sub puterea lui Satan la Dumnezeu.

Aminteşte‑ţi declaraţia profundă a dedicării sale 
pentru Evanghelie din 1 Corinteni 9:16: „Dacă vestesc 
Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, 
căci trebuie s‑o vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc 

MARTORII LUI ALEŞI
Ci voi veţi primi o putere, când Se va 

coborî Duhul Sfânt peste voi, şi‑Mi veţi fi 
martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în 

Samaria şi până la marginile pământului                                     
(Faptele apostolilor 1:8).
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Evanghelia!” Fii conştient, convins şi înflăcărat de 
mandatul divin şi de obligaţia de a predica Evanghelia.

La fel ca în versetul tematic, puterea Duhului 
Sfânt în viaţa ta este să te facă un martor eficient al lui 
Isus Cristos, un slujitor al împăcării. Şi ţie ţi‑a fost dat 
un mandat să predici Evanghelia fiecărei fiinţe (Marcu 
16:15) şi să faci ucenici din toate popoarele (Matei 28:19). 
Focalizează‑‑te asupra acestui scop şi vei avea o viaţă cu 
adevărat împlinită.

Îţi mulţumesc, binecuvântatul meu Domn, pentru puterea 
Duhului Sfânt care lucrează în şi prin mine ca să‑i aducă 
pe mulţi la mântuire. Vestirea Evangheliei pentru cei de 
aproape şi de departe este pasiunea mea, este scopul pentru 
care trăiesc. Astăzi, pe măsură ce Evanghelia este predicată 
în toată lumea, mulţi ajung să Îl cunoască pe Cristos şi să îşi 
descopere moştenirea în El, în Numele lui Isus. Amin. 

1 Corinteni 9:16‑18; Matei 28:19‑20

RUGĂCIUNE 

Faptele apostolilor 25:1‑12 & Psalmii 7‑10

Galateni 5:1‑12 & Isaia 37
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Unii oameni nu cunosc valoarea unei inimi 
pline de mulţumire; prin urmare, ei se plâng 

de orice. Dacă nu se plâng de situaţia economică, se 
plâng de unele dureri fizice sau de alte probleme. Nu 
sunt fericiţi aproape niciodată, deoarece nu remarcă nici 
unul dintre lucrurile bune care li se întâmplă lor sau celor 
din jur, lucruri pentru care ar trebui să fie mulţumitori.

Sunt mulţi oameni care nu apreciază şi nu 
recunosc progresul pe care l‑au făcut sau binecuvântările 
lui Dumnezeu din viaţa lor. Viaţa este un dar de la 
Dumnezeu de care să te bucuri în fiecare zi. Chiar şi ceea 
ce consideri tu că meriţi mai mult este o binecuvântare. 
Aşadar, analizează‑ţi viaţa şi observă că este plină de 
lucruri pentru care ar trebui să fii mulţumitor.

Poate că ai învăţat ceva nou; ai crescut în 
cunoaşterea şi în înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu; 
viaţa ta de rugăciune a devenit mai bogată; toate aceste 
exemple şi multe altele sunt binecuvântări importante 
pentru care trebuie să fii mulţumitor şi încântat. De 
exemplu, lucrarea Duhului Sfânt în viaţa ta este ceva mult 
mai măreţ şi mai de preţ decât orice binecuvântare fizică 
sau materială pe care ai putea vreodată să o primeşti. 

O INIMĂ MULŢUMITOARE 

Mulţumiţi‑I totdeauna lui Dumnezeu 
Tatăl, pentru toate lucrurile, în 

Numele Domnului nostru Isus Cristos                                                
(Efeseni 5:20).
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De fapt, ea este cea care va aduce alte binecuvântări 
materiale în viaţa ta.

Fericirea adevărată transcende bogăţia. Mulţi 
au avut bogăţii şi tot ceea ce banii pot cumpăra şi, cu 
toate acestea, erau deprimaţi, nefericiţi şi au ajuns să se 
autodistrugă. În Luca 12:15, Isus a zis: „Vedeţi şi păziţi‑vă 
de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în 
belşugul avuţiei lui.”

Nu o să fii niciodată fericit pentru că ai multe 
posesiuni; aşadar, învaţă să fii recunoscător pentru tot 
ceea ce este Dumnezeu pentru tine, pentru ce te‑a făcut 
să fii şi pentru ce ţi‑a dat. Slujeşte‑I cu bucurie, punându‑L 
pe primul loc în viaţa ta. Fii mulţumitor şi încântat de viaţa 
ta în Cristos: tu eşti manifestarea slavei, a neprihănirii, a 
puterii, a înţelepciunii şi a harului Lui, prin care trăieşti 
triumfător în fiecare zi.

Binecuvântatul meu Domn, Îţi sunt recunoscător din adâncul 
inimii; pentru mine, Tu eşti mai de preţ decât lumea întreagă. 
Conştientizez harul Tău, mila Ta, înţelepciunea Ta şi puterea 
Ta prin care trăiesc triumfător şi astăzi, prosperând în tot ce 
fac. Mă închin înaintea Ta, căci mi‑ai făcut viaţa glorioasă, 
umplându‑mă cu Duhul Tău, care reprezintă pentru mine tot 
avantajul de care am nevoie în viaţă, în Numele lui Isus. Amin.

1 Tesaloniceni 5:18; Efeseni 5:20; 1 Cronici 16:34

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 25:13‑26:1 & Psalmii 11‑16

Galateni 5:13‑19 & Isaia 38

STUDIU SUPLIMENTAR



Verbul „se zideşte” din versetul tematic provine 
din traducerea din original a termenului 

grecesc „oikodomeō” care mai înseamnă şi „a se 
încărca,” aşa cum se încarcă un acumulator. În Iuda 1:20, 
Biblia spune: „Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi‑vă sufleteşte 
pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi‑vă prin Duhul 
Sfânt.” El îţi spune să te încarci, să te energizezi prin 
Duhul Sfânt. Întăreşte‑te în Duhul Sfânt prin vorbirea în 
alte limbi.

Iată ce trebuie să faci când se ivesc probleme: să te 
încarci cu Duhul Sfânt! Ai proiecte în care vrei să te implici 
dar nu ştii ce ar trebui să faci mai departe? Activează 
înţelepciunea şi puterea lui Dumnezeu rugându‑te în 
Duhul Sfânt până când te umpli de Duhul Sfânt.

În Efeseni 5:18 citim: „Nu vă îmbătaţi de vin, 
aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de 
Duh.” Acesta este secretul unei vieţi în care ai parte de 
supranatural şi de miracole în fiecare zi: fii plin de Duhul 
Sfânt. Dacă cineva este timid şi va începe să exerseze 
vorbirea în alte limbi în mod consecvent, în scurt timp va 
deveni plin de încredere şi de îndrăzneală.

Când vorbeşti în alte limbi şi duhul tău se încarcă, 
acesta pune stăpânire pe mintea ta; duhul tău se va 

ENERGIZAT PRIN DUHUL SFÂNT

Cine vorbeşte în altă limbă se zideşte pe sine 
însuşi... (1 Corinteni 14:4).
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ridica precum un gigant dinăuntrul tău şi va domina 
omul exterior. Pavel i‑a spus lui Timotei: „De aceea îţi 
aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este 
în tine...” (2 Timotei 1:6). Unul dintre modurile în care 
poţi face aceasta este să vorbeşti în alte limbi.

Motivul pentru care unii creştini sunt învinşi în 
ziua încercării constă în faptul că omul lor dinăuntru 
este slab, iar cauza acestei slăbiciuni este faptul că ei 
nu vorbesc în alte limbi suficient de mult. Vorbirea în 
alte limbi transferă curaj în duhul tău şi produce în tine 
siguranţa stăpânirii absolute peste orice împotriviri.

Refuză să duci o viaţă obişnuită. Tu ai în tine 
putere – activeaz‑o mereu. Vorbeşte în alte limbi când 
eşti singur şi când eşti pe drum. Menţine‑te încărcat la 
maximum întotdeauna. Acest sfat nu este valabil doar 
pentru anumite confesiuni, ci pentru fiecare copil al lui 
Dumnezeu. Energizează‑te întotdeauna prin Duhul Sfânt.

Sunt înzestrat şi întărit de Duhul Sfânt să fac tot ce m‑a 
chemat Dumnezeu să fac. Cel care este mai mare locuieşte 
în mine şi mă umple cu abilitatea de a face minuni şi cu 
putere dinăuntru! Glorie lui Dumnezeu! 

Faptele apostolilor 1:8; Efeseni 6:18; 
Faptele apostolilor 2:2‑4

PROCLAMAŢIE

Faptele apostolilor 26:2‑18 & Psalmii 17‑18

Galateni 5:20‑26 & Isaia 39

STUDIU SUPLIMENTAR



Uneori este uşor să te gândeşti: „Din moment 
ce nimănui nu‑i pasă de mine, nici mie nu‑mi 

va păsa de nimeni.” Nu fi aşa. Fii tu cel care îşi aminteşte, 
cel căruia îi pasă şi cel care îi iubeşte pe ceilalţi. Fii primul 
care iubeşte. Fii cel care binecuvântează şi dăruieşte. 
Binecuvântarea de a primi este mai mică decât cea 
de a dărui. Isus a zis: „Este mai ferice să dai decât să 
primeşti” (Faptele apostolilor 20:35).

Promisiunea lui Dumnezeu nu este faţă de cel 
care primeşte, ci faţă de cel care dă. Aşadar, în loc să 
aştepţi să ţi se dea atenţie, fii tu cel care oferă atenţie. 
Oferă dragoste. Arată‑le dragoste tuturor, chiar şi celor 
care poate te‑au ofensat şi celor neevlavioşi lipsiţi de 
speranţă. Acesta este modul în care vrea Dumnezeu să 
trăieşti.

Unii oameni nu ştiu decât să se bucure de atenţie; 
ei nu vor decât să primească dragoste de la alţii. Acest 
comportament este periculos, deoarece atunci când nu 
primesc dragostea şi atenţia pe care le caută, pot deveni 
răi, cruzi. Tu eşti sămânţa lui Avraam, iar sămânţa lui 
Avraam este cea care oferă, care binecuvântează şi care 
aude strigătul celor aflaţi în nevoie şi răspunde la el.

FII UN OM CARE 
BINECUVÂNTEAZĂ ŞI DĂRUIEŞTE

Nu fiţi obsedaţi să obţineţi avantaje 
personale. Uitaţi de voi îndeajuns de mult 
pentru a putea întinde o mână de ajutor                                        

(Filipeni 2:4, versiunea MSG – Mesajul, n.tr.).
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Tu eşti răspunsul pe care îl caută lumea; tu eşti cel 
care împlineşte nevoile oamenilor. Poate că tu nu te vezi 
astfel, însă acesta este adevărul. Geneza 26:4 se referă 
la tine când spune: „... toate neamurile pământului 
vor fi binecuvântate în sămânţa ta, ca răsplată.” Iar 
în Galateni 3:29, Biblia ne arată: „Şi, dacă sunteţi ai lui 
Cristos, sunteţi «sămânţa» lui Avraam, moştenitori 
prin făgăduinţă.”

Tu eşti binecuvântat când îi binecuvântezi pe 
alţii. Măreţia ta îi face şi pe alţii mari. În aceasta constă 
adevărata bucurie. Este modul de viaţă superior, în care 
înveţi să nu te mai uiţi la tine, ci te gândeşti la nevoile 
altora şi eşti cel care binecuvântează şi dăruieşte.

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat har, înţelepciune 
şi tărie pentru a‑i ridica şi a‑i întări pe alţii, ajutându‑i să‑şi 
descopere măreţia şi potenţialul nelimitat în viaţă. Prin 
mine, binecuvântările Tale curg din belşug spre cei din jur, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Geneza 12:2; Luca 6:27‑32

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 26:19‑32 & Psalmii 19‑20

Galateni 6:1‑9 & Isaia 40

STUDIU SUPLIMENTAR



Să crezi înseamnă să acţionezi pe baza credinţei 
tale. Credinţa este răspunsul duhului uman la 

Cuvântul lui Dumnezeu, iar acest răspuns este dovada 
credinţei. Când acţionezi pe baza credinţei (crezi), primeşti 
lucrul crezut şi nu mai ai nevoie de vreo altă dovadă.

Este la fel ca verdictul final dintr‑o curte de justiţie, 
care se dă în baza dovezilor aduse. Odată ce verdictul 
a fost dat, nu trebuie să mai aduci alte dovezi; dovezile 
au fost acceptate şi sentinţa a fost pronunţată. În acelaşi 
mod, atunci când crezi, ai judecat dacă ceea ce crezi este 
adevărat şi, prin urmare, se întâmplă ceva: primeşti! Noi 
nu credem degeaba; credinciosul primeşte ceea ce crede.

De exemplu, Biblia spune: „Cine crede în Fiul are 
viaţa veşnică...” (Ioan 3:36). Când ai crezut în Isus Cristos, 
ai primit viaţa veşnică: „Adevărat, adevărat vă spun că 
cine crede în Mine are viaţa veşnică” (Ioan 6:47). De 
aceea a spus Ioan: „V‑am scris aceste lucruri ca să ştiţi 
că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi 
viaţa veşnică” (1 Ioan 5:13).

Viaţa veşnică nu este o speranţă pentru cine ştie 
când, ceva ce aştepţi ca Dumnezeu să facă pentru tine, 
nu! Tu ai primit‑o în momentul în care ai crezut; este a 

ATUNCI CÂND CREZI, PRIMEŞTI

Iar credinţa este substanţa lucrurilor 
sperate, dovada lucrurilor nevăzute                                      

(Evrei 11:1, versiunea Fidela).
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ta chiar acum. Cu aceasta în minte, să citim pasajul din 
Marcu 11:24 care spune: „De aceea vă spun că orice 
lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l‑aţi şi primit, 
şi‑l veţi avea.” Tu nu ai un lucru atunci când îl ţii în mână şi 
îl poţi vedea cu ochii fizici, ci duhul tău l‑a luat în posesie 
în momentul în care te‑ai rugat cu credinţă şi ai crezut că 
l‑‑ai primit. Aleluia!

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că ai transferat credinţă 
în duhul meu. Sunt un posesor al vieţii veşnice. Viaţa 
veşnică în mine paralizează, anulează şi distruge lucrările 
celui rău din viaţa mea, din familia mea, din finanţele 
mele şi din afacerea mea. Viaţa divină a lui Dumnezeu 
curge prin fiinţa mea. Aleluia! 

Ioan 17:1‑3; 1 Ioan 5:11‑12

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 27:1‑26 & Psalmii 21‑22

Galateni 6:10‑18 & Isaia 41

STUDIU SUPLIMENTAR



Reţeaua de Rugăciune a Partenerilor Rapsodiei 
Realităţilor este o reţea online de oameni având 

mentalitatea Împărăţiei lui Dumnezeu, care s‑au 
angajat să susţină în rugăciune vesti rea Cuvântului 
lui Dumnezeu în lume prin distribuirea gratuită a 
Rapsodiei Realităţilor. 

Această reţea unică îţi oferă posibilitatea realizării 
unui impact global cu doar 5 minute de rugăciune 
biruitoare.  

Cum te înregistrezi

• Accesează site‑ul nostru şi dă click pe butonul „Join 
Us”.
• Creează‑ţi un cont introducând numele, email‑ul şi 
parola. 
• Selectează orarul preferat, fi e zilnic, fi e săptămânal 
şi acceptă termenii şi politi ca site‑ului.
• Dă click pe butonul „Sign up”. 

Gata! Te poţi bucura de experienţa de rugăciune ori 
de câte ori dai click pe butonul „Start Praying”. 
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Noua creaţie nu s‑a născut din moartea lui Isus pe 
cruce, ci din învierea Lui. Noi suntem roadele învierii Lui. 
Când a murit Isus, ai murit şi tu împreună cu El. Când El a 
fost îngropat, ai fost îngropat şi tu cu El. Când El a înviat, 
ai înviat şi tu împreună cu El; un om nou, o făptură nouă.

În Romani 6:4, Biblia spune: „Noi deci, prin 
botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu 
El, pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi, prin 
slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.” Noua 
ta viaţă a început cu învierea lui Isus Cristos. Vechea viaţă 
a fost înlocuită de noua viaţă, viaţa divină.

Trebuie să înţelegi că nu mai există nicio legătură 
între noua creaţie şi trecutul tău. De fapt, aşa‑numitul 
trecut al tău nu există. În 2 Corinteni 5:17 citim: „Căci, 
dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele 
vechi s‑au dus: iată că toate lucrurile s‑au făcut noi.” 
Încetează să te mai judeci sau să te mai evaluezi în funcţie 
de trecutul tău. Trecutul tău a fost pironit pe cruce.

În Romani 7:6, evidenţiind deconectarea noastră 
de trecutul nostru şi de natura umană veche, apostolul 
Pavel ne sfătuieşte să Îl slujim pe Dumnezeu în înnoirea 
duhului: „Dar acum, am fost izbăviţi de Lege şi suntem 

NOUA TA VIAŢĂ A ÎNCEPUT 
CU ÎNVIEREA

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

(2 Corinteni 5:17).
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morţi faţă de Legea aceasta care ne ţinea robi, pentru 
ca să slujim lui Dumnezeu într‑un duh nou, iar nu 
după vechea slovă.” El a mai spus în Coloseni 3:10: 
„v‑aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre 
cunoştinţă, după chipul Celui ce l‑a făcut.”

Astăzi, pentru Dumnezeu este important că tu eşti 
născut din nou şi că eşti o făptură nouă în Isus Cristos 
(Galateni 6:15). Tu aparţii acum clasei făpturilor Lui; eşti 
un asociat al dumnezeirii, fiind părtaş la natura Lui divină 
(2 Petru 1:4). Tu ai fost adus la viaţă în Cristos. Toate 
acestea sunt rezultatul învierii lui Isus Cristos. Aleluia!

Binecuvântat să fie Dumnezeu! Am viaţa nepieritoare a 
lui Cristos în duhul meu. Sunt un asociat al dumnezeirii, 
domnind în viaţă prin harul neprihănirii. Umblu în 
realitatea vieţii noi de neprihănire pe care am primit‑o în 
Cristos. Sunt mai mult decât biruitor; trăiesc în stăpânire 
asupra lui Satan şi a lumii! Aleluia!

Isaia 43:18‑19; Iacov 1:18; Luca 20:35

RUGĂCIUNE

Faptele apostolilor 27:27‑44 & Psalmii 23‑25

Efeseni 1:1‑14 & Isaia 42

STUDIU SUPLIMENTAR



Înainte de venirea lui Isus, în Vechiul Testament 
se aduceau jertfe şi ofrande pentru ispăşirea 

păcatelor. În fiecare an, evreii aveau de adus jertfe pentru 
păcatele lor. Acestea presupuneau omorârea mai multor 
animale, tauri şi ţapi, însă Biblia spune: „căci este cu 
neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă 
păcatele” (Evrei 10:4).

Sângele taurilor şi al ţapilor nu putea şterge 
păcatul, însă când a venit Isus, printr‑o singură jertfă, El 
i‑a desăvârşit pentru totdeauna pe cei chemaţi în El. El S‑a 
jertfit nu doar pentru iertarea păcatelor noastre, ci pentru 
îndepărtarea totală şi ştergerea acestora (Evrei 9:14). El a 
făcut posibilă ştergerea păcatelor.

Mult prea mulţi oameni din lume nu ştiu că Isus a 
plătit preţul pentru iertarea păcatelor lor. El nu a făcut 
această slujbă doar pentru creştini, ci pentru întreaga 
lume (Ioan 3:16). Însă astăzi mai există oameni care, din 
lipsă de cunoştinţă, se supun la tot felul de penitenţe; ei 
se autoflagelează sperând că dacă vor suferi suficient, 
Dumnezeu poate va fi înţelegător şi va trece cu vederea 
păcatele lor. Însă iertarea păcatelor nu funcţionează astfel.

ISUS A FĂCUT POSIBILĂ IERTAREA 
ŞI ŞTERGEREA PĂCATELOR

Să ştiţi, dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte 
iertarea păcatelor; şi oricine crede este 
iertat prin El de toate lucrurile de care 

n‑aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise                                   
(Faptele apostolilor 13:38‑39).
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Biblia spune: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin 
credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui 
Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” 
(Efeseni 2:8‑‑9). Nu prin eforturile tale. Aşadar, indiferent 
de câte ori te‑ai pedepsi pentru păcatele tale, indiferent 
cât de lung şi de mult ai suferi şi te‑ai supune la penitenţe, 
păcatele tale nu pot şi nu vor fi iertate. Pentru aceasta 
este nevoie de sânge fără păcat, de sângele lui Isus Cristos. 
Doar El S‑a calificat să Se jertfească pentru iertarea şi 
ştergerea păcatelor noastre.

În Faptele apostolilor 10:43, Biblia spune: „Toţi 
prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El 
capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.” Dacă eşti 
născut din nou, eşti fericit, deoarece tu ai fost iertat de 
păcate – păcatele din trecut, prezent şi viitor au fost şterse 
şi uitate. Atât de puternic este sângele Lui, care vorbeşte de 
lucruri mai bune (Evrei 12:24); vorbeşte despre mântuire 
şi despre moştenire veşnică (Evrei 9:11‑14). Aleluia!

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru darul Fiului Tău, Isus, pe care 
L‑ai trimis pentru ştergerea păcatelor lumii. Umblu în lucrarea 
isprăvită a lui Cristos şi în gloria pe care El a câştigat‑o pentru 
mine prin moartea, îngroparea şi învierea Lui. Sunt pe veci 
neprihănit, sfânt, fără vină şi fără vinovăţie înaintea Ta. Ce 
binecuvântare!

Evrei 10:4‑7; Evrei 9:13‑15

PROCLAMAŢIE

Faptele apostolilor 28:1‑16 & Psalmii 26‑29

Efeseni 1:15‑23 & Isaia 43

STUDIU SUPLIMENTAR



Totul este posibil! Aceasta ar trebui să fie 
mentalitatea ta. Nu te gândi niciodată în 

termeni de înfrângere, de eşec sau de slăbiciune. Cultivă 
mentalitatea învingătorului; mentalitatea care crede şi 
afirmă: „Pot totul în Cristos care mă întăreşte” (Filipeni 
4:13). Aceasta este mentalitatea victoriei şi o poţi 
dezvolta prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Indiferent cum a fost viaţa ta până acum, indiferent 
ce experienţe ai avut, un lucru este sigur: tu eşti biruitor 
în Isus Cristos! În lumea de astăzi pot fi necazuri, dureri, 
suferinţe, persecuţii, foamete, sărăcie, primejdii, războaie 
etc., însă tu eşti mai mult decât biruitor: „Totuşi, în toate 
aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin 
Acela care ne‑a iubit” (Romani 8:37).

Încrede‑te în Domnul şi prinde‑te strâns de 
Cuvântul Lui. Când te confrunţi cu diferite provocări, nu 
te plânge! Domnul ştia că vor fi încercări, însă El ne‑a 
asigurat că vom fi întotdeauna biruitori: „Mulţumiri să‑I 
fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu 
carul Lui de biruinţă în Cristos şi care răspândeşte prin 
noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui” (2 Corinteni 
2:14). 

MENTALITATEA VICTORIEI
Dar mulţumiri să‑I fie aduse lui 
Dumnezeu, care ne dă biruinţa 

prin Domnul nostru Isus Cristos!                                                                     
(1 Corinteni 15:57).
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Victoria ta este un fapt dinainte stabilit. În 2 
Corinteni 4:17 Biblia spune: „Căci întristările noastre 
uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o 
greutate veşnică de slavă.” Acesta este un adevăr de 
actualitate. Nimic nu este şi nu poate fi în dezavantajul 
tău. În Romani 8:28, apostolul Pavel declară: „De altă 
parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună 
spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu, şi anume 
spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” 
Însuşeşte‑ţi această mentalitate!

Sunt pe veci triumfător, pentru că sunt născut din 
Dumnezeu; mai mare este Cel ce este în mine, decât cel ce 
este în lume. Viaţa mea este pentru gloria lui Dumnezeu; 
înving în fiecare zi; aceasta este moştenirea mea în 
Domnul! Sunt întărit în El şi în puterea tăriei Lui pentru a 
face mari isprăvi. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Ioan 16:33; 1 Ioan 4:4; Romani 8:35‑39

PROCLAMAŢIE

Faptele apostolilor 28:17‑31 & Psalmii 30‑31

Efeseni 2:1‑10 & Isaia 44

STUDIU SUPLIMENTAR



Viaţa veşnică este natura lui Dumnezeu, iar 
Biblia spune că această viaţă este în Isus 

Cristos. Aceasta este viaţa la care Se referea Isus când 
a spus: „Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa 
I‑a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine” (Ioan 5:26). Isus 
avea acea viaţă, pe care a primit‑o de la Tatăl. Cuvântul 
„viaţă” atât în acest verset cât şi în versetul tematic 
provine din traducerea din original a termenul grecesc 
„zoe” care înseamnă „viaţa lui Dumnezeu” sau „tipul de 
viaţă dumnezeiesc.”

Există viaţă animală; există o viaţă a plantelor; 
există viaţă umană şi există şi viaţa lui Dumnezeu: viaţa 
Dumnezeirii. Oricine Îl are pe Fiul lui Dumnezeu, are 
această viaţă, şi oricine nu‑L are pe Fiul lui Dumnezeu, 
nu are viaţa veşnică. Aşa citim în versetul tematic.

Aşadar, indiferent că cei din jur îţi sunt rude, 
prieteni, colegi de şcoală sau de muncă, dacă ei nu Îl au 
pe Fiul lui Dumnezeu, nu au viaţa veşnică, iar aceasta este 
o mare problemă. Înseamnă că sunt supuşi întunericului 
şi decadenţei din lumea aceasta; sunt sub domnia morţii 

O VIAŢĂ NEOBIŞNUITĂ

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‑L are pe Fiul lui Dumnezeu n‑are viaţa                                   

(1 Ioan 5:11‑12).
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spirituale. Acesta este motivul pentru care predicăm şi 
motivul pentru care trebuie să faci tot ce poţi ca să te 
asiguri că cei dragi ai tăi primesc viaţa veşnică din Isus 
Cristos.

Biblia spune: „... darul fără plată al lui Dumnezeu 
este viaţa veşnică” (Romani 6:23); acel dar este 
disponibil doar în Isus Cristos. El a venit ca noi să avem 
viaţă din belşug (Ioan 10:10). Viaţa vibrantă, glorioasă 
şi veşnică a lui Dumnezeu în plinătatea ei este ceea ce 
ne‑a adus Isus; nu este o viaţă obişnuită; şi dacă crezi 
în El, aceasta este viaţa pe care o primeşti în duhul tău. 
Nu trebuie să „simţi” acest lucru în trupul tău ca să fii 
conştient că ai viaţa veşnică; ea se află în duhul tău.

Conştientizarea naturii tale divine şi originii 
tale este foarte importantă. Adu‑ţi aminte cuvintele 
apostolului Ioan: „V‑am scris aceste lucruri ca să ştiţi 
că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi 
viaţa veşnică” (1 Ioan 5:13).

Sunt indestructibil. Mai mare este Cel ce este în mine, 
decât cel ce este în lume. Viaţa din mine este incoruptibilă 
şi indestructibilă, făcându‑mă invincibil. Viaţa mea este 
pentru gloria lui Dumnezeu; umblu în căi prestabilite, 
împlinind scopul lui Dumnezeu pentru viaţa mea, în 
Numele lui Isus. Amin.

2 Petru 1:3‑4; 1 Ioan 5:11‑12

PROCLAMAŢIE

Romani 1:1‑17 & Psalmii 32‑34

Efeseni 2:11‑22 & Isaia 45

STUDIU SUPLIMENTAR



Pasajul din Luca 24:46‑47 spune: „... Aşa este 
scris şi 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.” Crucificarea lui 
Cristos a fost necesară pentru mântuirea omului; 
mântuirea nu ar fi putut avea loc altfel. Versetul tematic 
vorbeşte despre slava care avea să vină după suferinţele 
lui Cristos. Parte din acea slavă este mântuirea omului.

Mântuirea este un cuvânt care cuprinde tot ceea 
ce a câştigat Dumnezeu pentru noi în Cristos: viaţă, 
sănătate, bogăţie, bunăstare, abundenţă, etc. El a suferit 
pentru tine. El ţi‑a luat locul pe cruce şi te‑a abilitat să 
poţi lua locul Lui. Locul tău a fost acela de păcat şi de 
moarte; locul Său este acela de viaţă şi de neprihănire.

Biblia spune: „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). El a fost făcut păcat 

IMPORTANŢA PATIMILOR 
LUI CRISTOS

Prorocii, care au prorocit despre harul care 
vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea 

aceasta ţinta cercetărilor şi căutării lor 
stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce 
împrejurări avea în vedere Duhul lui Cristos, 

care era în ei, când vestea mai dinainte 
patimile lui Cristos şi slava de care aveau să 

fie urmate (1 Petru 1:10‑11).
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pentru noi, El, care nu a cunoscut păcat, pentru ca noi 
să putem fi făcuţi neprihănirea lui Dumnezeu în El (2 
Corinteni 5:21). Isus nu numai că te‑a salvat din păcat, ci 
El ţi‑a dat viaţa şi natura Lui.

Atunci când ajungi să înţelegi importanţa jertfei lui 
Cristos, preţuieşti la alt nivel moartea Sa ispăşitoare şi 
chiar îţi însuşeşti beneficiile mântuirii în viaţa ta. Astăzi 
păcatul şi toate consecinţele sale nu mai au putere 
asupra ta. Tu eşti liber să Îi slujeşti Domnului şi să trăieşti 
pentru El. Acum eşti acceptat în prezenţa lui Dumnezeu; 
toate acestea datorită lui Isus.

Omul a fost despărţit de viaţa glorioasă din cauza 
păcatului lui Adam, însă, în urma morţii, îngropării şi 
învierii lui Isus Cristos, slava pierdută a fost restaurată. 
Tu ai fost adus în acea viaţă de slavă în momentul în care 
ai fost născut din nou.

Eu manifest gloria şi neprihănirea lui Dumnezeu, pentru 
că am viaţa şi natura Lui în duhul meu. Isus a suferit în 
locul meu; aşadar, trăiesc în gloria şi în frumuseţea care 
decurg din jertfa Sa ispăşitoare. Viaţa mea este înainte şi 
în sus, iar lumina mea străluceşte tot mai tare, în Numele 
lui Isus. Amin.

Isaia 53:1‑5; 2 Corinteni 8:9; 1 Petru 2:21‑24

PROCLAMAŢIE

Romani 1:18‑32 & Psalmii 35‑37

Efeseni 3:1‑12 & Isaia 46

STUDIU SUPLIMENTAR



Biblia spune: „Isus le‑a zis din nou: «Pace vouă! 
Cum M‑a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi 

Eu pe voi.» După aceste vorbe, a sufl at peste ei şi le‑a 
zis: «luaţi Duh Sfânt!»” (Ioan 20:21‑22). Aceasta este 
relatarea lui Ioan despre acelaşi eveniment descris de 
Luca în versetul temati c. Luca nu a fost martor ocular în 
momentul în care Isus le‑a făcut acest transfer ucenicilor. 
Însă Ioan a fost unul dintre martorii oculari şi el ne spune 
exact cum s‑a întâmplat acest lucru.

Aşadar, cum le‑a deschis Isus mintea ucenicilor 
Săi? Nu ni se spune că li s‑a întâmplat ceva exterior când 
„... a sufl at peste ei şi le‑a zis: «Luaţi Duh Sfânt!»” Prin 
urmare, de unde şti a Luca faptul că Isus le‑a deschis 
mintea sufl ând peste ei? 

Pasajul din Iov 32:8 spune astf el: „Dar, de fapt, în 
om, duhul, sufl area Celui Atotputernic, dă priceperea.” 
Cuvântul tradus prin „sufl are” înseamnă „respiraţie” sau 
„sufl u.” Aşadar, „sufl ul” sau „sufl area” Celui Atotputernic 
dă priceperea.

Când Luca a auzit că Isus a sufl at asupra ucenicilor 
şi ei au înţeles Scripturile, a şti ut exact de unde venea 
înţelegerea lor. Cu acea ocazie, Isus Cristos Şi‑a dovedit 
abilitatea divină de a da pricepere, tot aşa cum poate 

EL ÎŢI LĂRGEŞTE MINTEA

Atunci le‑a deschis mintea, 
ca să înţeleagă Scripturile                                                                     

(Luca 24:45).

VINERI  27



PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR‑UN AN

da şi cunoşti nţă. Adu‑ţi aminte, El este întruchiparea 
înţelepciunii şi a şti inţei: „în care sunt ascunse toate 
comorile înţelepciunii şi şti inţei” (Coloseni 2:3).

Poate că ai nevoie de o înţelegere specială a 
anumitor lucruri – în ce priveşte locul tău de muncă, 
materiile pe care le studiezi sau orice altceva – poţi avea 
încredere că la El vei găsi răspunsuri. Aleluia!

Şti u întotdeauna ce să fac, pentru că sunt infl uenţat şi 
controlat de Duhul Sfânt şi de Cuvântul lui Dumnezeu. 
Sunt sensibil la îndrumarea Duhului Sfânt şi sunt capabil 
să pun în aplicare Cuvântul lui Dumnezeu; aşadar, am 
discernământ în descoperirea tainelor; sunt plin de 
cunoşti nţa voii lui Dumnezeu în orice înţelepciune şi 
pricepere spirituală. Glorie lui Dumnezeu!

Psalmul 16:7; Efeseni 1:17‑18; Coloseni 1:9‑10

PROCLAMAŢIE

Romani 2:1‑29 & Psalmii 38‑41

Efeseni 3:13‑21 & Isaia 47

STUDIU SUPLIMENTAR



Cuvântul „răscumpărarea” din versetul tematic provine din 
traducerea din original a termenului grecesc „apolutrosis” şi 

înseamnă răscumpărare deplină, mântuire, eliberare. În Cristos suntem 
scăpaţi de orice lucruri nedorite sau probleme. El te scapă sau te scoate 
din necaz şi scoate din viaţa ta orice lucru rău. Aşadar, poţi spune: „În 
Cristos eu sunt scăpat, indiferent de lucrurile cu care mă confrunt!” 
Aceasta este răscumpărarea. Nu contează cât de mare este necazul prin 
care treci; poţi avea toată încrederea în Dumnezeu pentru a fi izbăvit.

În Isus Cristos avem şi anularea păcatelor. Traducerea Cornilescu 
foloseşte termenul „iertarea” păcatelor, însă termenul grecesc din 
original este „aphesis” şi înseamnă anulare, adică înlăturarea completă 
şi ştergerea păcatelor. Dumnezeu a făcut mult mai mult decât să ne 
ierte; El ne‑a achitat, ne‑a şters păcatele. Nu există nici o urmă sau o 
consemnare a păcatelor tale; este ca şi cum nu ai fi păcătuit niciodată.

Acesta este motivul pentru care, în calitate de creştin, e greşit 
să conştientizezi permanent păcatul. Unii creştini se roagă la nesfârşit 
cerându‑I iertare lui Dumnezeu, pentru că sunt întotdeauna copleşiţi 
de povara conştiinţei păcatului. Adevărul este că Biblia nu ne îndeamnă 
nicăieri să‑I cerem iertare lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne‑a 
asigurat achitarea, care înseamnă mult mai mult decât iertarea. Acest 
lucru poate răsturna teologia unora, însă este un adevăr actual.

A ierta înseamnă a graţia, ceea ce implică faptul că rămâne o 
consemnare a răului pe care l‑ai făcut (într‑un cazier), chiar dacă nu vei 
fi pedepsit pentru el. Însă nu aşa stau lucrurile între Dumnezeu şi noi. 

RĂSCUMPĂRARE ŞI ACHITARE

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, 
iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său 

(Efeseni 1:7).
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Aşa cum am spus, termenul grecesc din original nu înseamnă a ierta, 
ci: „a îndepărta complet, a da la o parte, a şterge, a despărţi de.” Poate 
te întrebi: „Cum rămâne atunci cu 1 Ioan 1:9?” Acolo Biblia spune: 
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte 
păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.”

Acel pasaj înseamnă pur şi simplu că dacă ne recunoaştem 
(ne mărturisim) păcatele, Dumnezeu este credincios şi drept ca să 
le îndepărteze şi să ne cureţe de orice nelegiuire (nu doar să ne ierte). 
Există o curăţire care are loc automat (pentru că preţul cel mare, sângele 
lui Isus a fost achitat deja). Astfel, în versetul şapte din acelaşi pasaj citim: 
„Dar dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este în lumină, avem 
părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Cristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice 
păcat” (1 Ioan 1:7).

Dumnezeu vrea să umbli liber de orice vinovăţie sau 
condamnare! El doreşte ca tu să umbli în lumina răscumpărării, a 
neprihănirii, a justificării şi a sfinţeniei tale în Cristos Isus, nu apăsat de 
vinovăţie. Aşadar, orientează‑ţi conştiinţa spre neprihănire, nu spre 
păcat.

Îţi mulţumesc, dragă Tată, pentru acest adevăr glorios din 
Cuvântul Tău! Cristos este scăparea mea; El mă scoate din 
probleme şi din orice stare care nu este în concordanţă 
cu proviziile Evangheliei. Păşesc în victorie întotdeauna, 
conştientizând îndreptăţirea mea înaintea Ta şi viaţa mea 
triumfătoare în Cristos, în Numele lui Isus. Amin. 

Romani 3:2‑25; Romani 6:14; Luca 24:46‑47

RUGĂCIUNE

Romani 3:1‑31 & Psalmii 42‑44

Efeseni 4:1‑10 & Isaia 48

STUDIU SUPLIMENTAR



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

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

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

Pentru mai multe informaţii despre modul de 
parti cipare, te rugăm să trimiţi un email la adresa: 
partnership@rhapsodybible.org sau să apelezi 
următoarele numere de telefon: pentru Marea 
Britanie: +44 1708 556 604, pentru Africa de Sud: 
+2783 538 3349, sau pentru Nigeria: +234 817 198 
7339. 
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În lecţia precedentă am învăţat că în Cristos nu 
avem doar iertare, ci înlăturarea completă şi 

ştergerea păcatelor. Unii traducători ai Bibliei nu au fost 
siguri care este cea mai bună variantă de exprimare, 
astfel că în diverse versiuni, ei au tradus termenul grecesc 
„aphesis” fie prin cuvântul „iertare” fie prin cuvântul 
„ştergere.”

Noi avem parte de ştergerea păcatelor, adică 
de îndepărtarea completă a acestora. În versiunea 
Septuaginta, există un pasaj interesant – Levitic 25:10 în 
care reapare termenul grecesc „aphesis.” Parte din acest 
verset spune: „Să sfinţiţi astfel cel de‑al cincizecilea 
an şi să vestiţi o eliberare în ţară pentru toţi locuitorii 
ei...” Cuvântul „eliberare” aici provine din traducerea 
termenului „aphesis” care înseamnă libertate, eliberare, 
ştergere, iertare. Noi trebuie să proclamăm ştergerea 
păcatelor, adică eliberarea totală a omului de păcat, de 
efectele şi de consecinţele lui!

Tot aşa cum toate datoriile erau şterse în timpul 
anului jubiliar în Vechiul Testament, în Noul Testament 

ÎN ACHITARE AVEM ÎNDREPTĂŢIRE

Să vă fie deci cunoscut, fraţilor, că prin 
El vi se vesteşte iertarea păcatelor; şi, 
de toate păcatele de care nu aţi putut 

fi îndreptăţiţi prin Legea lui Moise, 
este îndreptăţit oricine crede în El                                                              

(Faptele apostolilor 13:38‑39, versiunea NTR).
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păcatul este şters sau anulat ca şi cum nu a fost niciodată; 
ca şi când nu s‑ar fi întâmplat niciodată. În iertare, dosarul 
sau cazierul spune că tu eşti cel ce a făcut rău, însă ai fost 
iertat de fapta ta; însă în ştergerea păcatului nu există 
consemnare a faptei rele.

Atunci când păcatul îţi este şters, fapta ta este 
despărţită de tine; nu mai există; şi astfel eşti îndreptăţit. 
Da, în ştergerea păcatelor ai îndreptăţire! Biblia spune în 
Faptele Apostolilor 13:39 (versiunea NTR) că cei ce cred 
în Isus sunt îndreptăţiţi de toate păcatele de care nu au 
putut fi îndreptăţiţi prin Legea lui Moise.

A fi îndreptăţit sau justificat înseamnă a fi achitat; 
înseamnă că ai fost declarat „nevinovat,” în ciuda 
păcatelor tale, pentru că ele au fost îndepărtate de la tine; 
nu mai există. Cum este posibil acest lucru? Aceasta este 
neprihănirea lui Dumnezeu: „Pentru ca, în vremea de 
acum, să‑Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel încât să fie 
neprihănit, şi totuşi să îl socotească neprihănit pe cel ce 
crede în Isus” (Romani 3:26).

Mă rog şi astăzi pentru păcătoşii din întreaga lume, ca pe 
măsură ce aud Evanghelia, inimile lor să fie deschise să 
primească achitarea câştigată deja pentru ei prin moartea 
lui Isus, ca să trăiască în neprihănire, în Numele lui Isus. 
Amin. 

2 Corinteni 5:19‑21; Romani 3:23‑26

RUGĂCIUNE

Romani 4:1‑25 & Psalmii 45‑48

Efeseni 4:11‑16 & Isaia 49

STUDIU SUPLIMENTAR



Atunci când ai fost născut din nou, ai fost născut 
şi botezat în Cristos. În 1 Corinteni 12:13 scrie 

astfel: „Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur 
Duh, ca să alcătuim un singur trup...”; ai fost botezat în 
trupul lui Cristos, eşti un om nou, o făptură nouă cu o viaţă 
nouă. A fi o „creaţie nouă” înseamnă că eşti unic; un tip 
special de fiinţă.

Însă aceasta nu este tot; ultima parte a versetului 
tematic spune: „... cele vechi s‑au dus, iată că toate 
lucrurile s‑au făcut noi.” Cuvântul „iată” înseamnă foarte 
mult, chiar dacă nu mulţi îi acordă prea multă importanţă 
în acel verset. Este un cuvânt care îţi îndreaptă atenţia spre 
un adevăr: „toate lucrurile s‑au făcut noi”; Dumnezeu 
vrea ca tu să VEZI că toate lucrurile s‑au făcut noi. Atunci 
când eşti născut din nou, ai o viaţă nouă; eşti o fiinţă nouă; 
viaţa ta şi natura ta de dinainte de naşterea din nou au 
fost înlocuite de natura divină a lui Dumnezeu.

În tine nu s‑a produs doar o simplă schimbare 
atunci când ai fost născut din nou; ci duhul tău uman a 
fost creat din nou. Acesta este creştinismul adevărat; viaţa 
cu care te‑ai născut din părinţii tăi a fost înlocuită cu viaţa 
indestructibilă a lui Dumnezeu. Eşti viu pentru Dumnezeu 
prin naşterea din nou.

O FĂPTURĂ NOUĂ CU 
O VIAŢĂ NOUĂ 

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

(2 Corinteni 5:17).
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Nu eşti cineva care doar a devenit religios; eşti 
o persoană nouă, cu o viaţă nouă, fără trecut. Înţelege 
că atunci când Biblia spune că „... cele vechi s‑au dus”, 
vorbeşte despre natura veche care era supusă păcatului, 
înfrângerii, bolii, eşecului şi morţii; acea natură este 
moartă şi s‑a dus. Toate lucrurile au devenit noi, şi toate 
aceste lucruri noi vin din Dumnezeu; citeşte 2 Corinteni 
5:18.

Tot ce are legătură cu viaţa ta poartă acum divinitatea 
în sine. Nu există conexiune între tine şi „trecutul” tău, 
pentru că, de fapt, nu există trecut. „Noi deci, prin botezul 
în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru 
ca, după cum Cristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, 
tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă” (Romani 6:4).

Sunt o creaţie nouă, o făptură nouă. Sunt neobişnuit. 
Fac parte din cele dintâi şi cele mai bune făpturi ale lui 
Dumnezeu. Prosper în tot ce fac. Viaţa mea este o expresie 
a frumuseţii, a gloriei şi a harului Atotputernicului 
Dumnezeu. Neprihănirea Lui este revelată în şi prin mine. 
Aleluia! 

Efeseni 2:14‑15; Efeseni 4:22‑24; Coloseni 3:9‑10

PROCLAMAŢIE

Romani 5:1‑11 & Psalmii 49‑51

Efeseni 4:17‑24 & Isaia 50

STUDIU SUPLIMENTAR



Unii creştini fac afirmaţii de genul: „Atâta timp 
cât eşti în acest trup, eşti supus păcatului,” 

însă Cuvântul lui Dumnezeu nu ne învaţă aşa. A gândi şi a 
vorbi astfel înseamnă a degrada mântuirea pe care ne‑a 
adus‑o Cristos şi a‑‑i denigra puterea. Pasajul din 1 Ioan 
2:1 spune astfel: „Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca 
să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la 
Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Cristos, Cel Neprihănit.”

Porţiunea subliniată din versetul de mai sus ne 
arată că nu este obligatoriu să păcătuim. Spune: „... 
dacă cineva a păcătuit,” nu „... când va păcătui cineva.” 
Păcatul nu mai este un factor decisiv; Biblia spune: „Ştim 
că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte...” 
(1 Ioan 5:18). Dacă nu ar fi posibil să nu păcătuieşti, 
atunci apostolul Ioan nu ar fi făcut acea afirmaţie.

Trebuie să înţelegi cum te vede Dumnezeu, ca 
urmare a lucrării răscumpărătoare şi substitutive a lui 
Cristos. Pasajul din Coloseni 1:21‑22 explică lucrurile 
foarte clar: „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.” El te‑a făcut sfânt, fără vină, 

PĂCATUL NU MAI ESTE 
UN FACTOR DECISIV

Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, 
pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har                                                                       

(Romani 6:14).
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ireproşabil. Nu ai obţinut aceste lucruri singur, ci le‑ai 
primit în Isus Cristos.

Nu este de mirare că El spune: „Voi însă sunteţi 
o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, o naţiune 
sfântă, un popor special pe care Dumnezeu Şi l‑a 
câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi lucrările minunate 
şi să manifestaţi virtuţile şi perfecţiunile Celui ce v‑a 
chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 
2:9, versiunea Amplificată). El te‑a chemat din întuneric 
la lumină, ca să vesteşti lucrările Sale minunate şi să 
arăţi virtuţile şi perfecţiunile Lui. El nu ţi‑a spus doar să 
umbli în perfecţiune, ci şi să arăţi slava şi virtutea Lui. El 
te‑a chemat să umbli în excelenţă divină şi să manifeşti 
roadele şi lucrările neprihănirii. Aceasta este viaţa unui 
creştin. Slavă lui Dumnezeu!

Dragă Tată, Tu eşti Cel ce lucrează în mine şi îmi dai, după 
plăcerea Ta, voinţa şi înfăptuirea. Sunt născut din Tine, 
prin urmare, păcatul nu mai are stăpânire asupra mea. 
Aduc roadele neprihănirii şi realizez faptele neprihănirii, 
arătând în tot ce fac perfecţiunea Ta şi excelenţa Ta, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Romani 6:6‑14; 1 Corinteni 15:55‑57

RUGĂCIUNE

Romani 5:12‑21 & Psalmii 52‑55

Efeseni 4:25‑32 & Isaia 51

STUDIU SUPLIMENTAR



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

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

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

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

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

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

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

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

RUGĂCIUNE 
PENTRU

MÂNTUIRE

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

CANADA:
TEL.:1 647‑341‑9091;



DESPRE  AUTOR
Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele corporaţiei 

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

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

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

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

„Vindecat complet de astm”

„Am fost diagnosticat cu astm de la naştere. Din cauza crizelor 
frecvente pe care le aveam, mergeam deseori la spital pentru 
tratamente. Aceasta a fost starea mea până când am dat peste 
acest devoţional transformator, Rapsodia Realităţilor! Pe măsură ce 
aplicam cu consecvenţă principiile vindecării din devoţional, puterea 
lui Dumnezeu îmi satura întreaga fiinţă, aducându‑mi vindecare 
divină. Acum, sunt complet vindecat de astm. Glorie lui Dumnezeu!“
	 	 	 	 ‑	R.	Siwale	;	Zambia

 
„Eliberată de depresie”

„Sufeream de depresie de mulţi ani şi întreaga mea viaţa era în 
neorânduială. În această stare frustrantă şi fără speranţă, am 
primit o Rapsodie a Realităţilor, care mi‑a schimbat viaţa. Sunt 
acum plină de bucurie şi de pace. Chiar şi cei din jurul meu au 
observat această schimbare mare din viaţa mea! Nu am fost doar 
eliberată de depresie, ci Rapsodia Realităţilor mi‑a crescut credinţa 
să pot învinge orice problemă în viaţă. Vă mulţumesc, domnule 
Pastor Chris, că ne‑aţi trimis Rapsodia Realităţilor în Finlanda !“
                                    ‑	P.	Susanna	;	Finlanda

 
„Setea mea de cunoaştere mi‑a adus mântuirea”

„Mergeam regulat la biserică, dar ştiam că am nevoie de o înţelegere mai 
profundă a Cuvântului lui Dumnezeu. Într‑o zi, pe măsură ce vizionam 
la televizor programul Rapsodia Realităţilor, Cuvântul lui Dumnezeu a 
pătruns în mine într‑un mod special. Prezentatorul a explicat faptul că, 
pentru a avea mai multe revelaţii din Cuvântul lui Dumnezeu, primul 
pas este să te naşti din nou. După program, am sunat la numărul afişat 
pe ecran şi mi‑am predat viaţa lui Cristos. Acum sunt născut din nou 
datorită mesajului Rapsodiei Realităţilor.”
    ‑	N.	Viliami;	Tonga



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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PRAYING THE RIGHT WAY

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

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

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

LOVEWORLD 

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

canada:  
Tel: +1 647‑341‑9091 

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

Cărți disponibile de la editura


