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

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

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

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

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

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 2010 limbi, iar 

numărul acestora este în continuă creştere. Ediţia 
2020 a fost special redactată pentru a intensifica 
dezvoltarea ta spirituală şi pentru a te poziţiona pentru 
un succes răsunător pe tot parcursul anului.

Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină 

de rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 

8

8

8

8

     – Pastor Chris Oyakhilome
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Un moti v major pentru care unii creşti ni 
nu s‑au bucurat niciodată cu adevărat de 

splendoarea şi de gloria pe care le oferă creşti nismul în 
domeniul spiritual constă în faptul că ei nu au înţeles 
importanţa cuvintelor. Chiar dacă s‑au născut din nou 
mai demult, pentru ei viaţa a fost un zbucium, o luptă 
pentru supravieţuire în cea mai mare parte a ti mpului. Şi 
după mulţi ani de strădanie, unii chiar au renunţat să mai 
trăiască viaţa de creşti n, deoarece nu înţeleg principiul 
fundamental al acesteia. Este vorba despre cuvinte!

Noi funcţionăm în realităţile noii creaţii prin cuvinte. 
În primul rând, acesta este principiul spiritual care face 
chiar şi mântuirea posibilă: „Dacă Îl mărturiseşti , deci, 
cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta 
că Dumnezeu L‑a înviat din morţi, vei fi  mântuit. Căci 
prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin 
mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire” (Romani 
10:9‑10).

Mântuirea noastră este acti vată doar atunci când 
ne mărturisim credinţa în Domnia lui Isus. Mântuirea 
este începutul tuturor binecuvântărilor în Cristos; iar 
dacă acest principiu funcţionează pentru mântuire, 
funcţionează pentru toate celelalte binecuvântări în 
Cristos.

ESTE VORBA DESPRE CUVINTE
LUNI

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

(Matei 12:37).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Prin cuvinte sănătoase şi pline de credinţă îmi croiesc o viaţă 
biruitoare şi un viitor binecuvântat. Îmi conturez viaţa şi viitorul 
astfel încât să se alinieze la proviziile şi la destinul lui Dumnezeu 
pentru mine şi pentru tot ceea ce are legătură cu mine. Îmi 
menţin cu tărie mărturisirea credinţei, fără să mă clatin. Declar 
că trăiesc în sănătate divină, în abundenţă supranaturală, în 
victorie continuă şi în bunăstare, în Numele lui Isus.

În timpul lucrării Lui pe pământ, Domnul Isus a 
avut succes total, deoarece El a rostit şi a trăit cuvintele 
Tatălui. În Ioan 12:49, El a zis: „Căci Eu n‑am vorbit de 
la Mine Însumi, ci Tatăl, care M‑a trimis, El Însuşi Mi‑a 
poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc.” 
Pasajul biblic din Evrei 13:5‑6 face referire la acelaşi 
principiu: „Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi‑vă cu ce 
aveţi, căci El Însuşi a zis: «Nicidecum n‑am să te las, cu 
niciun chip nu te voi părăsi.» Aşa că putem zice plini de 
încredere: «Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. 
Ce mi‑ar putea face omul?»” 

Versetul anterior ne arată faptul că mărturisirea 
noastră trebuie să fie în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu, 
deoarece noi suntem copii ai Cuvântului Său. Noi trăim 
prin cuvinte. Aminteşte‑ţi cuvintele lui Isus din versetul 
tematic: „Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină şi din 
cuvintele tale vei fi osândit.” Este vorba despre cuvinte: 
despre cuvintele adecvate care îţi ies de pe buze. 

1 Corinteni 15:1‑10 & Proverbe 28

Ioan 16:17‑33 & 1 Cronici 7‑8

2 Corinteni 4:13; Marcu 11:23



În lumea de astăzi există foarte multe informaţii 
negative care au indus frică în inimile celor 

care nu sunt înrădăcinaţi şi întemeiaţi în Cuvântul lui 
Dumnezeu. Aceste timpuri s‑ar putea să fie cu adevărat 
primejdioase, iar Domnul Isus ne‑a avertizat în Luca 
21:25‑26, descriind anumite semne ale sfârşitului: „Şi 
pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu 
vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor; 
oamenii îşi vor da sufletul de groază în aşteptarea 
lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ...”

În Luca 18:8, El a pus o întrebare provocatoare: 
„... Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe 
pământ?” Trebuie să rămâi tare în credinţă, indiferent 
de circumstanţele din jurul tău şi de întâmplările 
actuale din lume.

Biblia spune: „... Pe deasupra tuturor acestora, 
luaţi scutul credinţei cu care veţi putea stinge toate 
săgeţile arzătoare ale celui rău” (Efeseni 6:16). Cu 
scutul credinţei, tu ai abilitatea de a neutraliza TOATE 
săgeţile înflăcărate ale celui rău (nu doar câteva). 
Domnul Isus deja a distrus lucrările diavolului (1 Ioan 
3:8). El l‑a paralizat pe Satan, a demolat lucrările lui 

NIMIC DE TEMUT
2 MARŢI

Pentru că oricine este născut din 
Dumnezeu, biruieşte lumea; şi 
ceea ce câşti gă biruinţă asupra 

lumii, este credinţa noastră                                                         
(1 Ioan 5:4).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Credinţa mea este victoria care învinge boala, maladia şi 
orice infirmităţi. Viaţa divină mă face superior şi imun faţă 
de orice virus sau infecţie. Umblu în stăpânire asupra bolii 
şi a elementelor devastatoare ale acestei lumi, în Numele 
lui Isus. Amin.

şi i‑a făcut de ocară pe el şi pe demonii lui (Coloseni 
2:15).

Astăzi, Satan şi puterile întunericului sunt sub 
picioarele tale; prin urmare, nu ai de ce să te temi; 
indiferent ce se întâmplă în jurul tău, rosteşte Cuvântul 
lui Dumnezeu cu credinţă.

1 Corinteni 15:11‑19 & Proverbe 29

Ioan 17:1‑26 & 1 Cronici 9‑10

1 Ioan 5:4; Coloseni 2:15; Romani 8:35‑37



Versetul temati c este extraordinar; ne arată ceva 
uimitor referitor la creşti n, la noua creaţie. Fiind 

creşti n eşti  superior bolii, afecţiunii şi infi rmităţilor. Ai o 
viaţă care nu poate fi  infectată de niciun agent patogen. 
Nu poţi fi  otrăvit sau distrus. Nu contează dacă ţi s‑a spus 
că o anumită otravă sau un virus a ajuns în sistemul tău; nu 
va avea nicio putere asupra ta. În Luca 10:19, Isus a spus: 
„Iată că v‑am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste 
scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului şi nimic nu vă 
va putea vătăma.” Aceasta afi rmaţie este ori adevărată, 
ori falsă, dar slavă Domnului că este adevărată!

Trăieşte cu conşti enti zarea că eşti  părtaş 
naturii divine (2 Petru 1:4). Nu te alătura celor care 
sunt înspăimântaţi şi zguduiţi de răspândirea bolilor 
infecţioase; viaţa din ti ne este divină; nu este susţinută 
de sânge, ci de Duhul Sfânt care locuieşte în ti ne: „Şi dacă 
Duhul Celui ce L‑a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte 
în voi, Cel ce L‑a înviat pe Isus Cristos din morţi va învia 
şi trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, 
care locuieşte în voi” (Romani 8:11).

SUPERIOR                                     
AFECŢIUNII ȘI BOLII

3 MIERCURI

Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce 
vor crede: în Numele Meu vor scoate 
draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în 

mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, 
nu‑i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste 

bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşa 
(Marcu 16:17‑18).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Umblu în victorie şi în stăpânire asupra diavolului, a lumii 
şi a sistemelor ei. Îţi mulţumesc, Tată, că viaţa Ta divină 
este în mine, că mi‑ai dat puterea Cuvântului Tău şi Duhul 
Tău cel Sfânt ca să trăiesc victorios deasupra bolii, a 
maladiei şi a infirmităţilor, în Numele lui Isus. Amin.

Versetul anterior nu este o promisiune ci o realitate 
actuală, de vreme ce Duhul Sfânt locuieşte în tine: El este 
viaţa trupului tău fizic. Poate ca ai fost diagnosticat cu 
o boală incurabilă acum când citeşti aceasta; declară 
Cuvântul lui Dumnezeu până când viaţa divină câştigă 
supremaţia în tine. Cu credinţă în inima ta, continuă să 
afirmi: „Acelaşi Duh care L‑a înviat pe Isus din morţi, 
locuieşte în mine şi revigorează trupul meu fizic. Am viaţa 
lui Dumnezeu în mine; acea viaţă distruge afecţiunea şi 
boala. Umblu în sănătate divină. Refuz să fiu bolnav!”

Creştinii sunt oameni care au trecut din moarte 
la viaţă (Ioan 5:24). Ei fac parte dintr‑o rasă specială. De 
aceea Biblia spune: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă...” 
(1 Petru 2:9). Faci parte dintr‑o seminţie deosebită, 
superioară oricărui element care vine de la cel rău.

Preia controlul în viaţa ta din domeniul spiritual şi 
supune lumea ta şi mediul tău înconjurător. Chiar acum, 
declară că trăieşti victorios prin Cuvântul lui Dumnezeu 
şi prin Duhul Sfânt, deasupra bolilor, a afecţiunilor şi a 
morţii. Aleluia!

1 Corinteni 15:20‑28 & Proverbe 30

Ioan 18:1‑27 &1 Cronici 11‑13

2 Petru 1:4; Romani 8:10‑11



În 2 Timotei 3:1 (versiunea Fidela), Biblia ne 
atenţionează că în zilele de pe urmă, vor 

veni timpuri primejdioase. Cu toate acestea, pasajul 
biblic din Romani 8:35‑37 ne arată că în ciuda 
necazului, a suferinţei, a foametei, a primejdiei şi a 
pandemiilor care caracterizează semnele sfârşitului 
lumii, tu nu ai de ce să te temi. Aceasta deoarece tu 
eşti mai mult decât biruitor: „Cine ne va despărţi 
pe noi de dragostea lui Cristos? Necazul sau 
strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau 
lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?... 
Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult 
decât biruitori, prin Acela care ne‑a iubit” (Romani 
8:35‑37).

Tot ceea ce trebuie să faci este să te ţii 
strâns de Cuvântul lui Dumnezeu; să îl cunoşti, 
să îl conştientizezi şi să îl stabileşti prin rostire. 
Puterea stă în afirmare. De exemplu, Cuvântul lui 
Dumnezeu spune: „Orice armă făurită împotriva ta 
va fi fără putere” (Isaia 54:17). Isus a spus în Luca 
10:19: „Nimic nu vă va putea vătăma.” Apoi în Ioan 
16:33, El a mai zis: „V‑am spus aceste lucruri ca să 

AFIRMĂ ADEVĂRURILE LUI
4 JOI

Însă fi indcă avem acelaşi duh de 
credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: 

„Am crezut, de aceea am vorbit!” 
şi noi credem, şi de aceea vorbim                                                        

(2 Corinteni 4:13).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Declar că viaţa mea este pentru glorie şi pentru frumuseţe; 
şi pe cărarea mea este viaţă, succes şi sănătate. Mă rog 
pentru oamenii lui Dumnezeu din toată lumea, care trec 
prin afecţiuni sau prin necazuri, ca puterea lui Dumnezeu 
să lucreze în ei, iar sănătatea lor să fie desăvârşită, în 
Numele lui Isus. Amin.

aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri, dar 
îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” Crede şi afirmă 
aceste adevăruri.

Isus nu a biruit lumea pentru El, ci pentru 
tine. El a biruit lumea cu toate elementele ei rele, 
întunecate şi negativiste şi ţi‑a dat ţie victoria. Ceea 
ce trebuie să faci tu acum este să instaurezi şi să 
menţii acea victorie în viaţa ta prin cuvinte pline de 
credinţă.

Isus a zis: „Adevărat vă spun că oricine îi 
va zice muntelui acestuia: «Ridică‑te şi aruncă‑te 
în mare», şi nu se va îndoi în inima lui, ci va 
crede că ceea ce spune se face, va avea orice va 
spune” (Marcu 11:23, versiunea GBV). Cuvântul lui 
Dumnezeu în gura ta este o forţă creatoare. Lăudat 
să fie Dumnezeu!

1 Corinteni 15:29‑39 & Proverbe 31

Ioan 18:28‑19:16 & 1 Cronici 14‑16

Luca 6:45; Filimon 1:6; Proverbe 18:21



Faptul că faci parte acti v din agenda lui Dumnezeu 
trebuie să devină un lucru esenţial în viaţa ta. 

Să promovezi Evanghelia şi să vezi cum cunoaşterea 
mântuirii acoperă pământul, aşa cum acoperă apele 
adâncul mărilor. Aceasta ar trebui să fi e forţa care te 
propulsează, moti vaţia în tot ceea ce faci.

Moti vul pentru care acum eşti  implicat în acea 
afacere sau lucrezi în aceea companie sau organizaţie 
este ca Dumnezeu să te folosească în acel „car” pentru 
a transforma viaţa multora şi a fi  o binecuvântare pentru 
lumea ta. Acesta este scopul nostru principal pentru care 
suntem pe pământ. Altf el, imediat după ce te‑ai născut 
din nou, Domnul te‑ar fi  luat la cer. Dar El te‑a lăsat pe 
pământ să îndeplineşti  scopul Lui; să le duci mesajul Lui şi 
altora, pe măsură ce îţi dezvolţi caracterul şi înţelegerea 
spirituală. 

Dezvoltă un plan pentru Evanghelie, deoarece tu 
eşti  partenerul lui Dumnezeu în răspândirea veşti i bune 
a puterii Lui salvatoare în jurul lumii; tu eşti  colaboratorul 
Lui (1 Corinteni 3:9). Vesti rea Evangheliei ţi‑a fost 
încredinţată şi ţie. Aceasta l‑a făcut pe Pavel să spună: „... 

TU EȘTI O PARTE NECESARĂ             
DIN AGENDA LUI

5 VINERI

Căci noi suntem împreună lucrători 
cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui 
Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu                  

(1 Corinteni 3:9).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Evanghelia lui Cristos care m‑a 
binecuvântat şi m‑a îmbogăţit. Îţi mulţumesc pentru privilegiul de 
a fi în parteneriat cu Tine în strămutarea oamenilor din întuneric 
în libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu. Sunt dedicat lucrării 
Evangheliei. Îţi sunt recunoscător că m‑ai umplut cu orice har din 
belşug, ca să fiu eficient în răspândirea Evangheliei în zona mea de 
influenţă şi dincolo de ea, în Numele lui Isus. Amin.

căci trebuie s‑o vestesc, şi vai de mine, dacă nu vestesc 
Evanghelia” (1 Corinteni 9:16).

Eşti ambasadorul lui Cristos, emisarul împăcării Lui 
(2 Corinteni 5:19). Trăieşte cu această conştientizare – 
de a salva suflete şi de a schimba viaţa multora în toată 
lumea. Aleluia! 

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

Ioan 19:17‑42 & 1 Cronici 17‑19

Matei 6:33; 1 Corinteni 9:16‑17; 2 Corinteni 5:18‑20



 Unii creşti ni se roagă mereu ca Dumnezeu să 
le potolească setea şi să îi umple din nou. Ei 

interpretează greşit cuvintele lui Isus din Ioan 7:37, unde 
El a zis: „În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a 
praznicului, Isus a stat în picioare şi a strigat: «Dacă 
însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.»” Aceasta 
nu înseamnă însă că atunci când eşti  însetat după 
Dumnezeu, te duci şi acum la Isus.

De asemenea, trebuie să înţelegi ceea ce a scris 
Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, în 1 Corinteni 10:4: „şi 
toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că 
beau dintr‑o stâncă duhovnicească ce venea după ei, 
şi stânca ere Cristos.” În Vechiul Testament, ei beau apă 
din stâncă, iar acea stâncă era Cristos. Astăzi, tu nu mai 
trebuie „să mergi” la Isus să iei acea băutură; tu eşti  în 
El, iar El este în ti ne! Mai mult, El a spus: „Cine crede în 
Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice 
Scriptura” (Ioan 7:38).

Ce a vrut El să spună prin „râuri de apă vie”? 
Versetul următor ne explică: „Spunea cuvintele acestea 
despre Duhul, pe care aveau să‑L primească cei ce vor 
crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fi indcă 
Isus nu fusese încă proslăvit” (Ioan 7:39). Apa este 

EL ŢI-A POTOLIT SETEA
6 SÂMBĂTĂ

Căci trupul Meu este cu 
adevărat o hrană, şi sângele 

Meu este cu adevărat o băutură                                                                           
(Ioan 6:55).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru darul Duhului Sfânt cu 
care sunt umplut în mod continuu. Sunt mereu revigorat 
prin Duhul Sfânt, căci din inima mea curg râuri de apă vie, 
care vitalizează şi susţin la tot ce are legătură cu mine, în 
Numele lui Isus. Amin.

Duhul Sfânt. În 1 Corinteni 12:13 Biblia spune: „Noi toţi, 
în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să 
alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie 
slobozi, şi toţi am fost adăpaţi dintr‑un singur Duh.” Cu 
alte cuvinte, atunci când ai primit Duhul Sfânt, ai şi băut 
din El. El ţi‑a potolit setea!

Noi nu Îi mai cerem lui Dumnezeu să ne umple 
atunci când suntem însetaţi; ci ne umplem singuri cu 
Duhul Sfânt; iar Cuvântul lui Dumnezeu ne arată cum 
putem face acest lucru: „Şi nu vă îmbătaţi cu vin, în care 
este destrăbălare; dimpotrivă, fiţi umpluţi cu Duhul, 
vorbindu‑vă vouă înşivă în psalmi şi imnuri şi cântări 
spirituale (cântări ale Duhului); cântând (prin Duhul) şi 
cântându‑I în inima voastră Domnului” (Efeseni 5:18‑19, 
versiunea Fidela). Acesta este modul de a rămâne 
încontinuu plin de Duhul Sfânt: îţi slujeşti ţie însuţi – 
rostind psalmi şi cântând cântările Duhului Sfânt – şi Îi 
slujeşti şi Domnului creând melodii în inima ta pentru El 
şi cântându‑I‑le tot prin Duhul Sfânt. Aleluia!

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

Ioan 20:1‑18 & 1 Cronici 20‑22

Ioan 4:14; 1 Corinteni 14:14‑15; Efeseni 5:18‑19



De‑a lungul anilor, mulţi oameni de şti inţă au 
făcut experimente cu cuvintele, încercând să 

înţeleagă efectul pe care îl au asupra lucrurilor naturale. 
Un cercetător a crescut două plante de acelaşi fel, în 
condiţii identi ce. După o vreme, el a decis să îi adreseze 
cuvinte de dragoste şi de bunătate uneia, iar celeilalte, 
cuvinte de ură.

În fi ecare zi, el a supus plantele unui adevărat ti r 
de cuvinte şi câteva săptămâni mai târziu, a observat 
că planta căreia i‑a vorbit frumos, a crescut mai bine, 
pe când cealaltă plantă a devenit fragilă. A conti nuat 
în acelaşi mod şi, în cele din urmă, planta care a primit 
cuvinte poziti ve era înfl oritoare, dar cealaltă plantă, 
copleşită de cuvinte negati ve, s‑a uscat.

Dacă vrei să trăieşti  viaţa glorioasă pe care 
Dumnezeu a pregăti t‑o pentru ti ne, trebuie să înveţi să 
rosteşti  cuvintele corecte. Depinde de cuvintele tale dacă 
înfl oreşti  sau eşuezi, dacă trăieşti  sau mori. Eşti  creat după 
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu; aceasta înseamnă 
că arăţi ca El şi funcţionezi ca El. Aceasta înseamnă că 
şi cuvintele tale sunt duh şi viaţă, ca ale Lui; ele produc 
mesajul pe care îl poartă sau îl comunică.

Totul în creaţie răspunde la cuvinte rosti te. Dacă o 

ÎNFLORIRE PRIN CUVINTE
7 DUMINICĂ

... Cuvintele, pe cari vi le‑am 
spus Eu, sunt duh şi viaţă                                                    

(Ioan 6:63).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Inima mea este un rezervor nesfârşit de lucruri onorabile, 
adevărate, curate, excelente şi demne de laudă, iar eu 
le scot la iveală prin cuvintele mele. Declar că înfloresc 
ca un palmier; sunt maiestuos, drept, roditor, statornic, 
durabil şi incoruptibil. Pe cărarea mea este viaţă, victorie 
şi bunăstare, în Numele lui Isus. Amin.

carte a fost arsă complet, ea nu încetează să mai existe. 
Pur şi simplu se transformă dintr‑o formă comprimată 
într‑una extinsă. Şi deşi nu sunt vizibile cu ochiul liber, 
particulele ei încă există, având nişte coduri specifice în 
ele. Dacă ai putea elibera codurile potrivite prin cuvintele 
tale, ai putea să chemi particulele aparent dispărute 
şi să aduci materia respectivă înapoi în formă vizibilă, 
tangibilă.

Astfel, poţi să te adresezi oricărui lucru, indiferent 
cât de veşted ar fi şi să‑l aduci într‑o stare înfloritoare. 
Poţi progresa din slavă în slavă, poţi înflori mereu rostind 
Cuvântul lui Dumnezeu cu credinţă, pentru că viaţa ta 
este rezultatul cuvintelor tale.

1 Corinteni 16:1‑12 & Eclesiastul 5‑6

Ioan 20:19‑31 & 1 Cronici 23‑25

Proverbe 18:21; Psalmul 34:12‑13; Psalmul 92:12‑15



O campanie = 100 de rapsodii
Proiectul „Un milion de campanii de distribuire în masă a 
Rapsodiei” îţi oferă o platformă unică pentru a‑ţi desfăşura 
propria lucrare creştină prin organizarea de evenimente de 
câştigare a sufletelor constând în distribuirea a cel puţin 100 
de rapsodii la persoanele din sfera ta de contact. Poţi să ajungi 
astfel la inima oamenilor oriunde: acasă, la piaţă, la serviciu, la 
şcoală etc. 

Creează‑ţi propria imagine
Odată ce te‑ai înregistrat ca partener în organizarea de campanii 
de distribuire în masă şi îţi sponsorizezi campania, vei putea 
să îţi creezi propria imagine în culori care va indica numărul 
de rapsodii sponsorizate. Culorile se schimbă pe măsură ce 
sponsorizezi mai multe astfel de campanii şi distribui mai multe 
rapsodii. 

Sponsorizează în etape
Dacă nu poţi plăti pentru 100 de rapsodii odată, poţi să îţi începi 
distribuirea cu minimum 5 rapsodii şi să sponsorizezi în etape. 

Înregistrează‑te ca partener în organizarea de campanii de 
distribuire în masă
Începe de astăzi. Intră în rândul partenerilor înregistraţi în 
organizarea de campanii de distribuire în masă înregistrându‑te 
pe site‑ul 1millionoutreaches.rhapsodyofrealities.org 

DE CAMPANII DE DISTRIBUIRE 
ÎN MASĂ 

A RAPSODIEI 
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Există un duh de care mulţi credincioşi nu sunt 
conşti enţi şi despre care Biblia vorbeşte in 1 

Corinteni 2:12. Acesta este „duhul lumii”: „Şi noi n‑am 
primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, 
ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le‑a dat 
Dumnezeu prin harul Său.” Acest duh este responsabil 
pentru ati tudinile lumeşti  din mijlocul creşti nilor. Este 
duhul care încearcă să stabilească trendurile şi moda 
lumii.

Când creşti nii nu sunt atenţi, se trezesc ţinând 
pasul cu aceste trenduri din lume, vorbind ca lumea, 
acţionând ca lumea, fără să realizeze că se lasă conduşi 
de acest duh al lumii în deşertăciunea lumească. Putem 
să ne folosim de anumite lucruri din această lume fără 
să adoptăm ceea ce Biblia numeşte „chipul acestei lumi” 
care trece (1 Corinteni 7:31).

Chipul lumii acesteia se referă la moda lumii, care 
este condusă de duhul lumii. Ţine minte că Satan este 
dumnezeul sistemului lumii. Aşadar, atunci când versetul 
nostru temati c spune: „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din 
lume...” la aceasta se referă. Refuză să fi i controlat sau 
infl uenţat de sistemele acestei lumi. Isus a spus ca eşti  în 
lume, dar nu din lume (Ioan 17:14). Aleluia!

PĂZEȘTE-TE DE                                  
DUHUL LUMII

8 LUNI

Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din 
lume. Dacă iubeşte cineva lumea, 

dragostea Tatălui nu este în El                                           
(1 Ioan 2:15).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Duhul Tău care locuieşte 
în mine şi care mă ajută să navighez prin viaţă. Refuz să 
mă las condus de duhul lumii acesteia, pentru că nu sunt 
atras de moda acestei lumi. Eu provin de sus şi mintea 
mea este concentrată asupra lucrurilor de sus, în Numele 
lui Isus. Amin.

Unii oameni plutesc în derivă; au fost născuţi 
din nou, dar au fost biruiţi de lume. Nu sunt motivaţi 
de Evanghelie. Motivaţia ta în viaţă ar trebui sa fie Isus 
Cristos şi scopul pentru care El a murit. Nu te concentra 
asupra lucrurilor trecătoare ale acestei lumi, pentru 
că nicio aşa‑zisă modă nu poate să‑ţi ofere adevărata 
bucurie.

Apostolul Pavel a spus: „În ce mă priveşte, departe 
de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea 
Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea este 
răstignită faţă de mine şi eu, faţă de lume” (Galateni 
6:14). Aceasta este atitudinea pe care trebuie să o ai. 

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

Ioan 21:1‑25 & 1 Cronici 26‑29

Proverbe 1:10; Ioan 15:19; Romani 8:5‑6



Din lipsa de cunoştinţă a Cuvântului lui 
Dumnezeu, unii credincioşi cântă anumite 

cântece care nu sunt în concordanţă cu Noul 
Testament. Spre exemplu, unora le place să cânte: 
„Duhule Sfânt, coboară din nou peste mine.” Aceasta 
nu are niciun sens, pentru că Duhul Sfânt a coborât 
deja din cer ca să locuiască în tine. Aşadar, de unde 
să mai coboare?

Unii ar putea să cânte un astfel de cântec şi să 
se emoţioneze până la lacrimi, crezând că astfel sunt 
binecuvântaţi. Dar adevărul este că astfel de cântece, 
în loc de binecuvântare, mai degrabă generează o 
anumită necredinţă greu de vindecat, slăbind tot mai 
mult eficienţa credinţei.

Cum ar putea un credincios să‑L roage pe Duhul 
Sfânt să coboare din nou când El este cu noi şi în 
noi pentru totdeauna? Isus a spus: „Şi Eu Îl voi ruga 
pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să 
rămână cu voi în veac” (Ioan 14:16). De la coborârea 
Sa în ziua Cincizecimii, Duhul Sfânt nu S‑a întors în 
cer şi nu ne va părăsi niciodată. Este un lucru dureros 
în Trupul lui Cristos să vezi copii ai lui Dumnezeu în 
căutarea a ceea ce au deja. 

RECUNOAȘTE-L                                          
PE CRISTOS ÎN TINE

9 MARŢI

... Cristos să locuiască prin 
credinţă în inimile voastre, fi ind 

înrădăcinaţi şi întemeiaţi în dragoste                               
(Efeseni 3:17, versiunea GBV).



PROCLAMAŢIE
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cristos este viu în mine, pentru că El Şi‑a stabilit reşedinţa în inima 
mea prin credinţă; El rezidă în duhul meu în toată plinătatea Lui. 
Trăiesc în mod natural viaţa supranaturală, pentru că Isus este în 
mine. Nu umblu în întuneric cu privire la nimic, pentru că sunt 
conştient de lumina Sa în inima mea, care mă călăuzeşte pe calea 
neprihănirii, ca să‑mi îndeplinesc destinul în El. Aleluia!

Aceasta se leagă de motivul pentru care 
apostolul Pavel s‑a rugat în versetul tematic:                             
„... Cristos să locuiască prin credinţă în inimile 
voastre.” „Nu locuia deja Isus în inimile lor?” te poţi 
întreba. Ba da şi poţi observa că nu a spus „în inimile 
noastre”; el se ruga pentru cei imaturi în Cristos.

Aşa ne rugăm pentru noii convertiţi, pentru că 
ei nu au conştientizat faptul că Isus locuieşte în ei. 
Din păcate însă, mulţi, inclusiv credincioşi de mulţi 
ani, încă mai au nevoie de această rugăciune, pentru 
că nu au conştientizat că Isus trăieşte în ei. Încă se 
află în căutarea a ceea ce este înăuntrul lor. Ei vor 
ca ceva să vină din cer; însă tot ce ar putea să ceară 
vreodată, le‑a fost dat deja (2 Petru 1:3).

În Coloseni 1:27 Biblia spune: „Cristos în voi, 
nădejdea slavei.” Recunoaşte‑L pe Cristos în tine. 
Aleluia!

2 Corinteni 1:1‑11 & Eclesiastul 9‑10

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

Efeseni 3:17‑19; Coloseni 1:26‑27; 2 Corinteni 6:16



Cuvântul lui Dumnezeu este foarte important. 
Cu ajutorul Cuvântului Său, îţi poţi edifi ca 

viaţa, îţi poţi zidi duhul şi poţi clădi un real succes 
înăuntrul tău, pentru că succesul porneşte din duhul 
uman. Dacă îl ai în ti ne, nicio circumstanţă din viaţă 
nu ţi‑l poate lua. Dar dacă nu îl ai în ti ne, viaţa ta va 
depinde de circumstanţele în care te găseşti , iar succesul 
circumstanţial nu este unul autenti c.

Aceasta li s‑a întâmplat prea multor oameni. Viaţa 
lor depinde de cât de bine este în ţara lor, în fi nanţele 
lor, la locul de muncă etc. Şi aşa, avem mulţi oameni 
care plutesc în derivă, căutând păşunile mai verzi. 
Dar acesta nu ar trebui să fi e cazul tău. Succesul se 
construieşte întâi în duhul tău. Eşti  sămânţa lui Avraam; 
aceasta înseamnă că drumul tău în viaţă ar trebui să 
aibă o singură direcţie: înainte şi în sus.

Succesul tău nu depinde de circumstanţe. 
Aşa l‑a proiectat Dumnezeu, pentru că El însuşi este 
independent de circumstanţe. Ai fost născut după 
chipul şi asemănarea Lui. Natura pe care ţi‑a dat‑o este 
una de glorie tot mai mare şi de măreţie, înregistrând 
progres neîntrerupt. Aceasta trebuie să fi e mentalitatea 
ta; altf el, vei fi  ca toţi ceilalţi, a căror viaţă depinde 

SUCCES ÎN DUHUL TĂU
10 MIERCURI

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

(Proverbe 4:23). 
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STUDIU SUPLIMENTAR

Cel care este mai mare locuieşte în mine! Duhul meu 
este trezit şi stârnit să fie independent de circumstanţe, 
să scoată la iveală întotdeauna lucrurile bune, indiferent 
de situaţie. Cuvântul lui Dumnezeu în duhul meu produce 
bunăstare şi succes, oriunde şi oricând! Aleluia!

de circumstanţe şi care se roagă ca toate lucrurile să 
meargă bine.

Un copil al lui Dumnezeu care înţelege Cuvântul 
Său nu trăieşte aşa; el scoate succesul dinăuntrul său. 
Biblia spune că din inima ta ies izvoarele vieţii (Proverbe 
4:23). Domnul Isus a spus: „Omul bun scoate lucruri 
bune din vistieria bună a inimii lui...” (Matei 12:35). 
Succesul şi toate lucrurile bune ale vieţii sunt în tine; 
scoate‑le la iveală. 

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

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

Luca 6:45; Iosua 1:8 



Duhul Sfânt este agentul acti v al Dumnezeirii; 
El este puterea lui Dumnezeu; El duce la 

îndeplinire faptele lui Dumnezeu. Omul a fost creat şi 
format de Duhul Sfânt; tot ceea ce face Dumnezeu în 
afara tronului Său este înfăptuit prin Duhul Sfânt. Nimic 
nu funcţionează fără Duhul Sfânt; nu există viaţă fără El.

În zilele slujirii Sale pe pământ, Domnul Isus nu 
a făcut nimic fără Duhul Sfânt. În versetul temati c, 
Isus spune, de fapt, că Tatăl locuieşte în El prin Duhul 
Sfânt (sau că Duhul Sfânt aduce prezenţa Tatălui în El), 
înfăptuind lucrările Lui. Şi tu trebuie să recunoşti  acest 
adevăr în viaţa ta de creşti n.

În viaţa ta, Duhul Sfânt reprezintă cheia pentru un 
succes extraordinar şi deplin. După cum spune Scriptura, 
niciunul dintre cei care au umblat cu El nu a fost învins 
vreodată; niciunul nu a eşuat. Toţi cei care L‑au primit 
au fost stăpâni pe situaţii şi au învins. Mulţi dintre fraţii 
noştri din Biserică trebuie să afl e cine este Duhul Sfânt 
cu adevărat şi cum lucrează El în viaţa lor. El însuşi este 
Dumnezeu.

Dacă trebuie să faci o lucrare pentru Domnul în 
biserica ta, până când nu o înfăptuieşti  prin puterea 

DUHUL SFÂNT: DUMNEZEU CARE 
LUCREAZĂ ÎN TINE

11 JOI

Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în 
Mine? Cuvintele, pe cari vi le spun Eu, nu 
le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte 

în Mine, El face aceste lucrări ale Lui     
(Ioan 14:10).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru darul Duhului Sfânt care 
a venit să locuiască în inima mea permanent. În tot ceea ce 
fac, Îl recunosc pe Duhul Sfânt ca Ajutor, ca Mângâietor, ca 
Sfătuitor, ca Mijlocitor, ca Avocat, ca Întăritor şi ca Susţinător. 
Depind în totalitate de puterea Sa, beneficiind de abilitatea 
Sa divină, de tăria şi de înţelepciunea Lui în mine pentru a‑mi 
împlini destinul, în Numele lui Isus. Amin.

Duhului Sfânt, nu va avea niciun impact. Acum poţi 
înţelege mai bine cuvintele lui Pavel din Coloseni 1:29, 
unde descrie dependenţa lui totală faţă de puterea 
Duhului Sfânt, pentru a avea eficienţă în lucrarea de 
slujire: „Iată la ce lucrez eu şi mă lupt după lucrarea 
puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine.” La fel ar 
trebui să fie pentru fiecare dintre noi.

În Filipeni 2:13, Biblia spune: „Căci Dumnezeu este 
Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi 
voinţa, şi înfăptuirea;” iar acest verset se referă la Duhul 
Sfânt. Nu poţi înfăptui lucrarea lui Dumnezeu şi nici nu te 
poţi numi un creştin adevărat fără Duhul Sfânt. În Zaharia 
4:6, Domnul oştirilor zice: „… Lucrul acesta nu se va face 
nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu.” Iată 
de ce Domnul Îşi doreşte ca noi să fim mereu plini de 
Duhul Său (Efeseni 5:18). Duhul Sfânt este Dumnezeu 
care lucrează în tine, zidindu‑te şi edificându‑i şi pe alţii 
prin tine.

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

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

2 Corinteni 3:5; Ioan 14:16; Filipeni 2:13



Planul lui Dumnezeu pentru ti ne este să trăieşti  
o viaţă glorioasă, să fi i fericit şi entuziast în 

fi ecare zi, indiferent ce se întâmplă în jurul tău. Aceasta 
înseamnă să trăieşti  prin Cuvântul Său. Cuvântul lui 
Dumnezeu dezvăluie principiile fundamentale ale 
succesului, pe care, dacă le urmezi, te poţi bucura de o 
viaţă împlinită, dedicată cu totul lui Dumnezeu.

Versetul temati c te învaţă cum să ai o viaţă fericită 
şi binecuvântată. Iată cum este redat acelaşi pasaj în 
versiunea Living Bible: „Dacă vrei o viaţă bună, fericită, 
păstrează controlul asupra limbii tale şi păzeşte‑ţi 
buzele să nu spună minciuni. Îndepărtează‑te de rău şi 
fă binele. Încearcă să trăieşti  în pace chiar dacă trebuie 
să alergi după ea ca să o prinzi şi să o menţii” (1 Petru 
3:10‑11, versiunea Living Bible, Biblia Vie, n.tr.).

Îndemnul este clar: vrei o viaţă minunată? 
Depinde de ti ne! Îndepărtează‑te de rău şi înfăptuieşte 
binele; caută pacea cu toţi oamenii din jurul tău. Pune 
în practi că aceste sfaturi. Dumnezeu îţi oferă reţeta unei 
vieţi de succes; o viaţă plină de bucurie şi de lucruri 
bune.

REŢETA PENTRU                                              
O VIAŢĂ FERICITĂ

12 VINERI

Căci cine iubeşte viaţa, şi vrea să vadă 
zile bune, să‑şi înfrâneze limba de la 

rău, şi buzele de la cuvinte înşelătoare. 
Să se depărteze de rău şi să facă binele, 

să caute pacea, şi s‑o urmărească                            
(1 Petru 3:10‑11). 
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat o viaţă frumoasă, 
extraordinară, entuziasmantă,  împlinitoare, excepţională 
şi excelentă; o viaţă glorioasă care emană bucurie, 
excelenţă şi pace. Indiferent de provocări, îmi stârnesc 
bucuria dinăuntru; gloria Ta, harul Tău şi neprihănirea Ta 
se văd şi se manifestă în şi prin mine, în Numele lui Isus. 
Amin.

Dacă trăieşti prin Cuvântul lui Dumnezeu, viaţa 
ta va fi frumoasă, excelentă, plină de împlinire şi 
de inspiraţie. Deşi Cuvântul Lui este atât de simplu, 
are puterea de înfăptui ceea ce spune. Acesta este 
manualul de instrucţiuni pentru noua ta viaţă; lumina 
care te ghidează în neprihănire, în glorie şi în victorie. 
În 1 Tesaloniceni 5:16, Biblia spune: „Bucuraţi‑vă 
întotdeauna.” Pune în aplicare aceste cuvinte în viaţa 
ta. Fii întotdeauna plin de bucurie, deoarece bucuria 
Domnului este tăria ta (Neemia 8:10).

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

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

Romani 14:17; Neemia 8:10; 1 Petru 1:8



Citeşte cu atenţie fragmentul subliniat din 
versetul temati c. Ţinând sus Cuvântul vieţii Îl 

reprezinţi pe Isus în lume, deoarece El este Cuvântul viu, 
întrupat; El este viaţă. Atunci când meditezi la Cuvântul 
lui Dumnezeu şi Îl trăieşti  zilnic, viaţa ta devine o conti nuă 
refl ecţie a lui Isus.

În 2 Corinteni 3:18, Biblia spune: „Noi toţi privim 
cu faţa descoperită, ca într‑o oglindă, slava Domnului 
şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în 
slavă, prin Duhul Domnului.” Când priveşti  în oglinda lui 
Dumnezeu (Cuvântul Său), în care este exprimată întreaga 
frumuseţe a lui Cristos, eşti  transfi gurat în acelaşi chip 
plin de slavă pe care îl întâlneşti  în Scriptură.

Astf el, vei descoperi că nu eşti  o persoană 
slabă şi copleşită de necazuri, cum credeai; nu eşti  o 
fi inţă înfricoşată, răzbunătoare sau arogantă, cum te 
descriu alţii. Eşti  însăşi slava lui Dumnezeu. Cristos este 
frumuseţea ta, înţelepciunea ta şi neprihănirea ta. Tu 

ŢINE SUS CUVÂNTUL VIEŢII
13 SÂMBĂTĂ

Faceţi toate lucrurile fără cârti ri şi fără 
şovăieli, ca să fi ţi fără prihană şi curaţi, 

copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în 
mijlocul unui neam ti călos şi stricat, în 
care străluciţi ca nişte lumini în lume, 
ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în 

ziua lui Cristos, să mă pot lăuda că n‑am 
alergat, nici nu m‑am ostenit în zadar 

(Filipeni 2:14‑16).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru abilitatea de a vedea 
realităţile glorioase din Cuvântul Tău. Pe măsură ce meditez 
la Cuvântul Tău, sunt transformat în aceeaşi imagine 
de glorie. Sunt expresia harului Tău, manifestându‑Ţi 
neprihănirea, bunătatea, excelenţa, gloria şi puterea în 
lumea mea. Umblu în realitatea moştenirii, a autorităţii şi 
a abilităţii mele în Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

eşti oglindirea slavei Sale, deoarece El (Isus Cristos) este 
oglindirea slavei Tatălui (Evrei 1:3); cum este El aşa eşti şi 
tu în lumea aceasta (1 Ioan 4:17).

De aceea este important să meditezi la Cuvântul 
lui Dumnezeu. Cuvântul Său îţi dezvăluie originea, 
identitatea şi moştenirea pe care le ai în Cristos. Studierea 
Cuvântului lui Dumnezeu trebuie să facă parte din rutina 
ta zilnică în mod deliberat, nu ocazional. Astfel, îţi vei 
consolida credinţa şi vei creşte în harul şi în cunoaşterea 
lui Isus Cristos.

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

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

2 Corinteni 3:18; Iacov 1:25; 1 Timotei 4:15



Imaginează‑ţi că te afl i într‑un avion şi că începi să 
îţi faci griji atunci când simţi efectul turbulenţelor. 

Apoi îi auzi pe căpitan spunând: „Vă informăm că 
traversăm o zonă cu turbulenţe, însă nu trebuie să 
vă îngrijoraţi. Rămâneţi la locurile dumneavoastră şi 
păstraţi‑vă calmul; totul este sub control.” În mod sigur 
vei simţi cum te linişteşti  dintr‑o dată şi cum anxietatea 
dispare. De ce? Căpitanul spune că turbulenţele nu 
reprezintă un moti v de îngrijorare!

Aceasta este garanţia pe care Isus ne‑o oferă 
în versetul temati c. El spune: „… dar îndrăzniţi, Eu 
am biruit lumea.” Ce puternice, ce linişti toare şi ce 
înălţătoare sunt aceste cuvinte! În mijlocul încercărilor, al 
ispitelor, al necazurilor, al persecuţiei şi al urii, El doreşte 
să îndrăzneşti , deoarece totul va fi  bine. Nu permite 
niciodată ca tristeţea sau nefericirea să pătrundă în 
viaţa ta din cauza necazurilor prin care treci. Tu eşti  un 
învingător în Isus Cristos.

Chiar şi atunci când lucrurile nu par să meargă 
bine; rămâi neclinti t în credinţa ta. În Iacov 1:2, Scriptura 
ne îndeamnă „să privim ca o mare bucurie când trecem 
prin felurite încercări.” Situaţiile aparent difi cile cu care 
te confrunţi sunt puse în calea ta pentru a te promova 

ÎNDRĂZNEȘTE
14 DUMINICĂ

V‑am spus aceste lucruri ca să aveţi pace 
în Mine. În lume veţi avea necazuri; 
dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea                     

(Ioan 16:33).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dumnezeu m‑a pus deoparte şi mi‑a dat o viaţă dincolo de 
această lume. Trăiesc victorios asupra bolii, a maladiei, a 
inflaţiei şi a terorii. Sunt mai mult decât biruitor, pentru că 
mai mare este Cel care este în mine, decât cel care este în 
lume. Aleluia!

în slavă şi a‑ţi oferi o mărturie puternică. Tu trăieşti pe 
cele mai înalte culmi, deoarece eşti aşezat împreună cu 
Cristos într‑un loc de slavă şi de stăpânire. Prin urmare, 
atunci când eşti în suferinţă sau când treci prin vremuri 
tulburi, ridică‑te şi trăieşte deasupra lor.

Cristos ne‑a făcut stăpâni peste circumstanţele 
vieţii. Acum, El vrea să dai dovadă de un curaj extraordinar 
în îndeplinirea visului Său pentru tine. În Filipeni 4:6, 
Biblia spune: „Nu vă îngrijoraţi de nimic.” Indiferent 
ce se întâmplă, păstrează‑ţi calmul! În Biblie scrie deja 
despre tine că eşti un învingător: „Pentru că oricine este 
născut din Dumnezeu biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă 
biruinţă asupra lumii este credinţa noastră” (1 Ioan 5:4). 
Bucură‑te şi fii plin de îndrăzneală, pentru că viitorul tău 
este mai măreţ decât trecutul. Laudă lui Dumnezeu!

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

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

Ioan 16:33; Psalmul 31:24; Isaia 60:1‑2



Predicarea Evangheliei ia o şi mai mare amploare prin 
proiectul „Un milion de campanii de distribuire online 
a Rapsodiei.” 
Acum, prin distribuire online, tot mai mulţi oameni 
din lume pot fi  ati nşi cu Evanghelia prin Rapsodia 
Realităţilor la nivelul de confort al dispoziti vului lor. 
Totodată această metodă îţi oferă oportunitatea de a 
deveni un evanghelist digital. 

Cum poţi parti cipa:
 ‑ Înregistrează‑te pe platf orma 1millionoutreaches.
rhapsodyofrealiti es.org. 
 ‑ Stabileşte câte campanii de distribuire online doreşti  
să organizezi şi limbile preferate.
‑ Efectuează plata şi îţi vom trimite coduri premium de 
acces la aplicaţia ROR App 3.0 pentru o lună întreagă. 
Primeşti  câte coduri de acces plăteşti .
‑ Începe distribuirea personală trimiţându‑le aceste 
coduri tuturor persoanelor din lista ta de contact.

Dacă alegi alte limbi de traducere în afară de engleză, 
vei primi adrese speciale de descărcare pe care le vei 
putea trimite celor din agenda ta.

DE CAMPANII DE DISTRIBUIRE 
ONLINE 

A RAPSODIEI 



N
O
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După cum sănătatea divină, bunăstarea, iertarea, 
îndreptăţirea, sfi nţirea şi neprihănirea nu mai 

sunt nişte promisiuni ale lui Dumnezeu, ci sunt realităţi 
de actualitate pentru făptura nouă, nici viaţa veşnică nu 
mai reprezintă o promisiune! Viaţa veşnică nu este viaţa 
pe care o primeşti  când ajungi în cer; viaţa veşnică este 
în ti ne acum.

Nu ar fi  fost nevoie de venirea lui Isus dacă viaţa veşnică 
însemna doar să ajungem în cer. Până la urmă, Enoh a mers 
la cer înainte de venirea lui Isus. De asemenea, Isus a spus că 
Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii; El este 
numit Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov (citeşte 
Luca 20:37‑38); ceea ce înseamnă că Avraam, Isaac şi Iacov 
trăiesc şi sunt în ceruri.

Chiar şi Ilie a fost ridicat la cer într‑un car de foc înainte 
de naşterea lui Isus. Acest lucru dovedeşte că viaţa veşnică nu 
înseamnă doar a trăi la nesfârşit în ceruri. Isus nu a venit să ne 
ofere ceva ce era deja disponibil; El este manifestarea vieţii pe 
care Dumnezeu a promis‑o înainte de întemeierea lumii. Planul 
lui Dumnezeu pentru om era ca acesta să trăiască după chipul 
şi asemănarea Lui, ca o refl ecţie a Lui în această lume. Însă 
omul s‑a abătut de la planul lui Dumnezeu atunci când Adam 
a păcătuit.

ESTE ÎN TINE ACUM
15 LUNI

Hoţul nu vine decât să fure, să junghie 
şi să prăpădească. Eu am venit ca oile 

să aibă viaţă, şi s‑o aibă din belşug              
(Ioan 10:10).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Viaţa veşnică este posesia mea actuală în Cristos. Am 
acea viaţă netrecătoare, incoruptibilă, indestructibilă în 
duhul meu. Am fost adus din umanitate în eternitate; prin 
urmare, domin moartea, boala, maladia, infirmitatea, 
eşecul, lipsa şi elementele acestei lumi.

Totuşi, prin Isus Cristos, viaţa veşnică — viaţa şi natura 
lui Dumnezeu — sunt disponibile acum pentru oricine crede 
în El. Există viaţa animalelor, viaţa plantelor, viaţa umană şi 
viaţa lui Dumnezeu, cea pe care o primeşti când te naşti din 
nou. Aceasta este viaţa despre care vorbeşte Isus în versetul 
tematic. Este o viaţă indestructibilă, nepieritoare.

Viaţa veşnică deţine controlul asupra vieţii tale de 
pe acum; îţi vitalizează corpul. Distruge boala, suferinţa, 
infirmitatea şi tot ceea ce nu este de la Dumnezeu în trupul tău 
pământesc. Aleluia!

2 Corinteni 4:1‑6 & Isaia 1

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

Ioan 3:16; Ioan 10:27‑28; 1 Ioan 5:11‑13



Dumnezeu Se aşteaptă ca atunci când primim 
Cuvântul Său, să Îl şi trăim. Atunci când întâlnim 

cuvinte în Scripturi care ne arată principii de viaţă sau care 
ne dau instrucţiuni precise de la Dumnezeu, trebuie să fi m 
atenţi; trebuie să luăm în serios aceste cuvinte şi să le trăim. 
Instrucţiunile Lui te fac mare.

Viaţa poate deveni o provocare, un labirint de confuzie 
pentru cei care nu urmează Cuvântul lui Dumnezeu, ci mai 
degrabă acţionează conform înţelepciunii omeneşti . Să luăm 
drept exemplu experienţa lui Isaac consemnată în Geneza 
26. El a primit de la Domnul instrucţiunea de a nu pleca în 
Egipt din cauza foametei din Gherar. Oamenii coborau în 
Egipt la vremea respecti vă datorită păşunilor mai bogate, 
aşadar, din perspecti va înţelepciunii omeneşti , Isaac ar fi  
putut să îşi părăsească ţara şi să caute refugiu în Egipt. 

Cu toate acestea, Domnul I‑a poruncit: „... Nu 
te coborî în Egipt! Rămâi în ţara în care îţi voi spune. 
Locuieşte ca străin în ţara aceasta. Eu voi fi  cu ti ne şi te 
voi binecuvânta, căci toate ţinuturile acestea ţi le voi da 
ţie şi seminţei tale şi voi ţine jurământul pe care i l‑am 
făcut tatălui tău Avraam” (Geneza 26:2‑3). Isaac a urmat 
instrucţiunile Domnului, iar rezultatul este înregistrat pentru 
noi în Geneza 26:12‑13: omul acesta s‑a îmbogăţit şi a mers 

INSTRUCŢIUNILE LUI TE FAC MARE
16 MARŢI

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

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



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt sămânţa lui Avraam! Am primit har pentru măreţie 
şi am fost uns să fiu roditor în orice lucrare bună. Am fost 
rânduit să prosper şi să trăiesc în slavă. Prin urmare, trăiesc 
viaţa glorioasă, împlinindu‑mi destinul în Cristos. Lucruri 
mari se întâmplă pentru mine şi în mine, prin puterea 
Cuvântului lui Dumnezeu şi prin abilitatea Duhului Sfânt, 
în Numele lui Isus. Amin.

îmbogăţindu‑se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns foarte 
bogat, atât de bogat încât filistenii care trăiau în acelaşi ţinut 
sărăcit de foamete îl invidiau.

Urmează călăuzirea Duhului lui Dumnezeu în viaţa 
ta. Singura cale spre măreţie şi spre o viaţă de succes este 
respectarea planului, a instrucţiunilor, a voii şi a scopului lui 
Dumnezeu pentru viaţa ta. Indiferent de presiunile la care 
vei fi supus, apelează la Duhul Sfânt pentru răspuns; nu 
lua decizii impulsive care, cu siguranţă, vor agrava situaţia. 
Consultă‑L şi ai încredere în El că îţi va arăta calea cea bună.

Duhul Sfânt ştie şi deţine toate planurile pentru 
măreţia ta, pentru bunăstarea ta. Măreţia ta reprezintă 
planul şi ideea Lui. El i‑a spus lui Avraam: „… Voi face din tine 
un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume 
mare şi vei fi o binecuvântare.” Nu presupune niciodată că 
măreţia ta depinde de faptele tale sau de ale altcuiva. Fiind 
sămânţa lui Avraam, măreţia se află în tine, valorificată şi 
adusă în prim‑plan pe măsură ce urmezi instrucţiunile lui 
Dumnezeu şi  îndeplineşti scopul Lui pentru viaţa ta.

2 Corinteni 4:7‑18 & Isaia 2

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

Geneza 26:12‑13; Galateni 3:29; Proverbe 4:13



Cu mulţi ani în urmă, adolescent fiind, mă 
pregăteam împreună cu prietenii mei pentru 

o cruciadă; ne întâlneam des, posteam şi ne rugam, 
folosind cuvinte profetice. Într‑o zi, am ajuns mai 
devreme şi am început să mă rog înainte ca ceilalţi să 
sosească. În timp ce mă rugam în alte limbi, am intuit 
că spun lucruri ale Duhului Sfânt, care aveau legătură 
cu cruciada, însă nu înţelegeam ce spuneam. Doi dintre 
prietenii mei aveau darul de interpretare a limbilor, 
dar atunci eram singur, ceilalţi nu ajunseseră încă. 

Am continuat să vorbesc în alte limbi şi simţeam 
o ungere foarte puternică. Apoi, am spus: „Doamne, 
am nevoie de darul tălmăcirii limbilor, ca să ştiu ce îmi 
aduce Duhul Sfânt la cunoştinţă.” În timp ce continuam 
să mă rog şi să vorbesc în alte limbi, dintr‑o dată, am 
primit interpretarea şi am început să vorbesc în limba 
engleză. O, cât de entuziasmat eram!

Apoi mi‑am luat jurnalul şi am început să scriu. 
Am spus cuvintele şi apoi am interpretat. Şi, ce 
credeţi? Toate acele lucruri despre cruciadă care au 
mi‑au fost aduse la cunoştinţă s‑au împlinit întocmai. 
Slavă Domnului! Interpretarea limbilor este atât 
de importantă. Împreună, vorbirea în alte limbi şi 

VORBIREA ÎN LIMBI ȘI 
TĂLMĂCIREA

17 MIERCURI

De aceea, cine vorbeşte în altă limbă, să 
se roage să aibă şi darul s‑o tălmăcească 

(1 Corinteni 14:13).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru Duhul Sfânt 
care mi‑a dat abilitatea să vorbesc în alte limbi şi să am 
comuniune cu Tine într‑un limbaj ceresc. Beneficiez de 
acest privilegiu, nu doar pentru a declara taine divine, ci şi 
pentru a le înţelege prin rostiri profetice, prin Duhul Sfânt, 
în Numele lui Isus. Amin.

interpretarea acestui limbaj formează profeţia. Iar 
profeţia aduce edificare.

În timp ce vorbeşti în alte limbi în rostire 
profetică, ai încredere că Duhul Sfânt va face mesajul 
accesibil înţelegerii tale. Dacă ai crezut că eşti 
binecuvântat pentru că poţi vorbi în alte limbi, să 
vezi cum este când primeşti interpretarea. Această 
experienţă îţi va aduce o bucurie de nedescris! Dacă 
nu ai primit interpretarea, Domnul spune să te rogi 
pentru ea, deoarece El Îşi doreşte să ţi‑o dea prin 
Duhul Sfânt. Aleluia!

2 Corinteni 5:1‑10 & Isaia 3

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

1 Corinteni 14:5; 1 Corinteni 14:12‑19



În 2 Corinteni 2:10‑11, apostolul Pavel spune: 
„Dar pe cine iertaţi voi, îl iert şi eu. În adevăr, 

ce am iertat eu – dacă am iertat ceva – am iertat 
pentru voi, în faţa lui Cristos, ca să nu‑l lăsăm pe Satan 
să aibă un câşti g de la noi, căci nu suntem în neşti inţă 
despre planurile lui.” Duhul Sfânt, prin apostolul Pavel, 
subliniază importanţa iertării celorlalţi, înainte ca Satan 
să profi te de situaţie. Aceasta este calea prin care laşi 
pacea lui Cristos să domnească întotdeauna în inima ta.

Chiar dacă ai un moti v întemeiat să te simţi jicnit sau 
supărat, în Efeseni 4:26, Scriptura spune: „Mâniaţi‑vă şi 
nu păcătuiţi. Să nu apună soarele peste mânia voastră.” 
Unii au părăsit biserica pentru că erau supăraţi, iar alţii 
au demisionat de la slujbele lor într‑un moment de furie. 
Unii au tot acumulat mânie împotriva altora de multă 
vreme, fără să îşi dea seama de efectul distructi v pe care 
aceasta îl are asupra propriei lor vieţi.

Pune în aplicare Cuvântul lui Dumnezeu. Nu reţine 
mânia în inimă; renunţă la ea cât mai repede. Poţi spune: 
„Dar acea persoană m‑a făcut să sufăr foarte mult”; nu 
are nicio importanţă. Când eşti  plin de Duhul Sfânt, inima 
ta este stăpânită de pace şi trăieşti  în bucurie şi în iubire, 
indiferent de acţiunile celorlalţi.

LASĂ PACEA LUI                                           
SĂ DOMNEASCĂ ÎN INIMA TA

18 JOI

Şi pacea lui Dumnezeu, care 
întrece orice pricepere, vă va păzi 
inimile şi gândurile în Cristos Isus                                              

(Filipeni 4:7).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Ţi‑ai revărsat dragostea din 
belşug peste mine. Împărtăşesc aceeaşi dragoste cu cei din 
lumea mea, iubindu‑i necondiţionat. Îţi mulţumesc că mi‑ai 
dat capacitatea să iert şi să iubesc ca Tine, în Numele lui 
Isus. Amin.

Biblia spune: „Este vreunul dintre voi în necaz? Să 
se roage...” (Iacov 5:13, versiunea Fidela); versetul nu 
spune: „Să lupte sau să se răzbune”; şi nici: „Să anunţe 
toată lumea că are o problemă.” Cuvântul „necaz” din 
versetul anterior are şi sensul de a fi ofensat sau jignit. În 
Biblie citim că, dacă ţi se întâmplă acest lucru, trebuie să 
te rogi. Nu te lăsa pradă tulburării şi amărăciunii.

În Filipeni 4:6, Scriptura spune: „Nu vă îngrijoraţi 
de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la 
cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu 
mulţumiri,” iar pacea Lui va domni în inima ta.

2 Corinteni 5:11‑21 & Isaia 4

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

Coloseni 3:13; 1 Ioan 3:14; Marcu 11:25‑26



Fără viaţa veşnică, omul este pierdut. 
Omul este un duh etern care nu se va 

dematerializa şi, în cele din urmă, se va pierde în 
uitare; nu. Fără viaţa veşnică, acest duh va merge 
în iad! Biblia spune că iadul este locul condamnării, 
locul morţii, „pregătit diavolului şi îngerilor lui” 
(Matei 25:41).

Când Adam a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, 
toţi oamenii au murit. În Romani 5:12, Biblia spune: 
„De aceea, după cum printr‑un singur om a intrat 
păcatul în lume şi prin păcat a intrat moartea, şi 
astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, 
din pricină că toţi au păcătuit...” Păcatul a adus 
moartea. Astfel moartea a ajuns în toate lucrurile; 
a ajuns în toată natura. Acesta este motivul pentru 
care totul din lumea naturală se degradează. Este 
motivul pentru care făpturile îmbătrânesc şi se sting.

Oamenii trăiesc şi slăbesc în putere, îmbătrânesc 
şi apoi mor. Totul se datorează răspunsului naturii 
la blestemul morţii. Moartea este eliminarea vieţii, 
încetarea funcţionalităţii vieţii. Dumnezeu a înţeles 
acest lucru; l‑a văzut dinainte de facerea lumii şi de 

VIAŢA LUI A VENIT
19 VINERI

Dar lucrurile acestea au fost scrise, 
pentru ca voi să credeţi că Isus 

este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi 
crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui                                                     

(Ioan 20:31).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Domnul m‑a chemat cu o chemare sfântă, după scopul 
şi harul Lui. El a abolit moartea şi a adus la lumină viaţa 
şi nemurirea prin Evanghelie. Moartea a fost învinsă de 
Isus şi acum am viaţa atotbiruitoare şi nepieritoare a lui 
Dumnezeu în mine. Slavă lui Dumnezeu în veci!

aceea a conceput un plan de mântuire, ca omul să 
aibă viaţă veşnică, o viaţa indestructibilă!

Toţi oamenii şi întreaga natură au aşteptat 
cu nerăbdare viaţa veşnică! Aveau nevoie de viaţă, 
deoarece moartea era prezentă pretutindeni. În 
Romani 8:20, Biblia spune: „Căci firea a fost supusă 
deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a 
supus‑o – cu nădejdea însă;” ce nădejde? „Nădejdea 
vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de 
Dumnezeu, care nu poate să mintă!” (Tit 1:2).

Apoi Ioan aduce vestea cea bună, pe care 
o putem citi în versetul tematic. În 1 Ioan 5:11, 
Scriptura spune: „Şi mărturisirea este aceasta: 
Dumnezeu ne‑a dat viaţa veşnică şi această viaţă 
este în Fiul Său.” Acum ai viaţa veşnică; ceea 
ce înseamnă că te afli într‑o zonă fără vârstă; ai 
trecut de la moarte la viaţă. În timp ce moartea 
funcţionează în lume, viaţa funcţionează în tine şi în 
tot ce are legătură de tine. Aleluia!

2 Corinteni 6:1‑10 & Isaia 5‑6

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

1 Ioan 5:11‑13; Ioan 3:35‑36



Citeşte cu atenţie versetul temati c: Dumnezeu 
Şi‑a manifestat Cuvântul promisiunii vieţii 

veşnice „prin propovăduire”; dar cui să‑i propovăduim? 
Oricărei făpturi; nu doar oamenilor. În Marcu 16:15, 
Isus spune: „Duceţi‑vă în toată lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice făptură.” Problema este că noi am 
predicat mesajul mântuirii doar fi inţelor omeneşti ; 
în consecinţă, trăim într‑un mediu ambiant care 
funcţionează împotriva noastră.

Degradarea mediului înconjurător este în creştere, 
deoarece nu predicăm întregii creaţii. Acesta este 
moti vul pentru care Pavel strigă: „De asemenea, şi fi rea 
aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fi ilor lui 
Dumnezeu” (Romani 8:19). Întreaga creaţie geme de 
durere, deoarece se afl ă în robie, aşteptând să aibă parte 
de libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu (Romani 8:21).

Am descoperit pentru prima dată acest adevăr 
când eram adolescent şi li l‑am spus chiar şi părinţilor 
mei. I‑am spus tatălui meu astf el: „Totul în viaţă are 

MANIFESTÂND VIAŢA VEȘNICĂ
20 SÂMBĂTĂ

În nădejdea vieţii vecinice, făgăduite 
mai înainte de vecinicii de Dumnezeu, 

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

încredinţată, după porunca lui 
Dumnezeu, Mântuitorul nostru                                       

(Tit 1:2‑3). 



PROCLAMAŢIE
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Rostesc binecuvântări peste tot ceea ce mă înconjoară. 
Descătuşez toate făpturile şi elementele lumii mele din 
robia stricăciunii în libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu. 
Conştientizez prezenţa divină a lui Dumnezeu în viaţa 
mea; prin urmare, splendoarea, excelenţa şi desăvârşirea 
Lui se manifestă prin mine. Amin.

inteligenţă; prin urmare, poţi vorbi cu bunurile tale; 
vorbeşte‑i maşinii şi vei vedea că aceasta nu se va mai 
defecta atât de repede. Proclamă Cuvântul lui Dumnezeu 
peste ea.” Când am spus acele lucruri, păreau ciudate. 
Însă aceasta este misiunea noastră.

Poţi să declari Cuvântul lui Dumnezeu asupra 
hainelor, a mobilierului etc. Toate elementele naturii şi 
ale vieţii aşteaptă manifestarea ta ca fiu al lui Dumnezeu 
ca să le eliberezi din robia stricăciunii. Şi când vei face 
acest lucru, vei remarca în viaţa ta cum progresezi şi te 
înnoieşti mereu; vei vedea cum viaţa funcţionează în tot 
ce te înconjoară. Supranaturalul va deveni normalitatea 
zilnică, pentru că tu manifeşti viaţa veşnică. Aleluia!

2 Corinteni 6:11‑18 & Isaia 7

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

2 Timotei 1:8‑10; Marcu 16:15; Tit 1:2‑3



Ce frumos şi ce încurajator este acest lucru; ne 
arată că predesti narea funcţionează pentru 

noi. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, viaţa noastră 
a fost aranjată mai dinainte; noi facem parte dintr‑un 
scenariu scris de cel mai bun şi cel mai mare Scenarist din 
toate ti mpurile – Duhul Sfânt.

Îmi amintesc cuvintele lui Isus, citate în Evrei 10:7; 
El a spus: „... Iată‑Mă (în sulul cărţii este scris despre 
Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!” Viaţa pe care a 
dus‑o zi de zi când umbla pe pământ a fost împlinirea a 
ceea ce fusese scris despre El mai înainte de întemeierea 
lumii. În multe locuri din Scriptură vei găsi afi rmaţii cu 
privire la Isus cum ar fi : „Ca să se împlinească ce fusese 
vesti t de Domnul prin prorocul...” (Matei 1:22; 2:15; 4:14). 
Isus a împlinit scenariul care fusese scris deja despre El. Şi 
noi trebuie să facem acelaşi lucru astăzi. 

Nimic din ceea ce ţi se întâmplă nu este o surpriză 

TRĂIEȘTE ÎN SCENARIUL LUI
21 DUMINICĂ

Căci suntem lucrarea mâinii [capodopera] 
lui Dumnezeu, recreaţi în Cristos Isus 
[născuţi din nou] pentru a face acele 

lucrări bune pe care Dumnezeu ni 
le‑a predesti nat [plănuit dinainte] 
[străbătând drumuri pe care El le‑a 

pregăti t mai dinainte], ca să umblăm 
în ele [trăind viaţa bună pe care El 
a prestabilit‑o şi a aranjat făcut‑o 

gata pentru ca noi sa o putem trăi]                                                
(Efeseni 2:10, versiunea amplifi cată)
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Ştiu cine sunt. Sunt plin de plinătatea lui Dumnezeu prin 
Duhul Sfânt, săvârşind faptele bune pregătite de El mai 
dinainte. Umblu pe calea pregătită de El pentru mine 
şi pe această cale este sănătate, abundenţă, victorie 
neîntreruptă şi desăvârşire în tot ceea ce mă priveşte. 
Amin.

pentru Dumnezeu. El a făcut ca toate lucrurile să lucreze 
împreună spre binele tău (Romani 8:28). După cum citim 
în versetul tematic, calea ta a fost pregătită mai dinainte. 
Nu există înfrângere sau eşec în acel scenariu. Şi scenariul 
nu se va schimba.

Tu trebuie pur şi simplu să îţi îndeplineşti rolul şi să 
nu încerci să rescrii scenariul. Nu încerca să‑L determini 
pe Dumnezeu să „facă” ceva. El a făcut deja totul şi ţi‑a 
dat tot ce îţi trebuie pentru a trăi o viaţă excelentă. 
Aceasta ne arată scenariul (Cuvântul Său). Trăieşte‑ţi 
viaţa după scenariul scris. Acceptă şi declară ceea ce a 
spus El cu privire la tine şi vei trăi o viaţă glorioasă plină 
de excelenţă şi de scop.

2 Corinteni 7:1‑8 & Isaia 8

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

Efeseni 1:11; 1 Petru 2:9; Romani 8:29‑30



de tipar

2 0  d e  p r o i e c t e  î n  2 0 2 0

În celebrarea celui de‑al 20‑lea an de tipar al 
devoţionalului numărul unu din lume, disponibil în 

prezent în peste 2010 limbi, partenerii sunt hotărâţi să lanseze 
în 20 de proiecte în 2020. Unele dintre aceste proiecte implică 
distribuirea de milioane de exemplare în diferite naţiuni, 
adoptarea şi distribuirea de noi limbi de traducere, constituirea 
şi consolidarea forţei de muncă pentru Evanghelie în diferite 
naţiuni, proiecte de dezvoltarea şi de organizarea comunităţii şi 
multe altele. Aceste proiecte sunt următoarele: 

Vino alături de noi şi ajută‑ne să realizăm un impact în toată 
lumea prin oricare dintre aceste proiecte în 2020. Pentru mai 
multe informaţii despre 20 de Proiecte în 2020, te rugăm să 
apelezi numărul de telefon +23418888186 sau să trimiţi un email 
la adresa: info@rhapsodyofrealities.org

Celebrăm 

2 0  d e  p r o i e c t e  î n  2 0 2 02 0  d e  p r o i e c t e  î n  2 0 2 0
al 20-lea an de tipar cu

1. Un milion de Campanii de distribuire 
în masă a Rapsodiei pe tot globul
2. Studioul de clasă mondială 
Rhapsody (Rapsodia)
3. Canalul de 24 de ore Rhapsody TV
4. Fundaţia misionară ReachOut 
Nigeria
5. Misiunea Myanmar
6. Misiunea Indonezia
7. Misiunea Pakistan
8. Misiunea Sri Lanka
9. Misiunea America de Sud
10. Misiunea Arabă
11. Impact Papua Noua Guinee 

12. Impact India, 
13. Impact China
14. Impact Europa
15. Impact Cuba
16. ZÂMBETE în Africa
17. Misiunea în Braille şi în limbajul 
semnelor
18. ROPC Lingual 
19. Biblioteca digitală Pastor Chris Digital 
Library Lingual
20. Misiunea caritabilă Angel Care 
în colaborare cu Fundaţia Chris 
Oyakhilome Foundation International 
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Banii sunt o amăgire şi o distragere a atenţiei 
în lume. Nu mulţi realizează acest lucru, dar 

este adevărat. Atunci când Dumnezeu a făcut lumea, 
nu existau bani. Banii s‑au dezvoltat pe parcurs, lumea 
la început nu a avut bani. Însă astăzi ne comportăm de 
parcă banii „au căzut” din cer şi Dumnezeu ar fi  spus: 
„Trebuie să folosiţi bani.” Dar lucrurile nu stau aşa.

Iată cum poţi înţelege uşor această amăgire: 
atunci când depui bani în bancă, eşti conştient că nu 
se creează în acel moment un sertăraş ca să păstreze 
bani, cu numele tău scris pe fiecare bancnotă. Atunci 
unde sunt toţi banii pe care banca îi păstrează pentru 
tine? Ei au doar un tabel cu cifre lângă numele tău ca 
dovadă a faptului că tu ai bani acolo. Acest lucru ar 
trebui să te înveţe ceva: banii sunt o iluzie; ei există 
doar în mintea celor săraci.

Adevărata ta valoare nu are nici o legătură cu 
bancnotele din buzunarul tău sau din seiful tău. Dacă 
îţi poţi dezvolta nu conturile, ci mintea şi inima – 
calitatea caracterului tău – aceasta va controla cât de 
mult răspund banii la persoana ta.

Gândeşte dincolo de bani şi concentrează‑te 
asupra scopului lui Dumnezeu. Scopul Său pentru viaţa 
ta este ca, indiferent ce se întâmplă cu sistemele şi cu 

BANII SUNT O AMĂGIRE
22 LUNI

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

(1 Corinteni 3:21).
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Domnesc şi stăpânesc în viaţă, indiferent de sistemele 
financiare ale acestei lumi. Eu împlinesc destinul lui 
Dumnezeu pentru viaţa mea, umblând pe căile prestabilite 
de El pentru mine. El mi‑a dat tot ceea ce priveşte viaţa şi 
evlavia şi celebrez harul bunăstării şi al abundenţei de care 
mă bucur în calitate de sămânţă a lui Avraam. Aleluia!

operaţiunile financiare din lume, tu să câştigi. Tu eşti 
mai mare decât inflaţia şi decât economia naţiunii în 
care locuieşti. Eşti mai mare decât lumea aceasta! Tu 
eşti sămânţa lui Avraam, ceea ce înseamnă că lumea 
este a ta. Crede acest lucru şi vei fi liber de puterea şi 
de intimidarea banilor.

Visul tău în viaţă nu trebuie să fie de unde sau 
cum să faci rost de bani. Cel mai important element 
este mintea ta. Pune‑o în acţiune şi banii îţi vor 
răspunde întotdeauna.

2 Corinteni 7:9‑16 & Isaia 9

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

Luca 12:15; 1 Timotei 6:10‑11; Matei 6:19‑20



Sindromul de „inadecvare” este atât de răspândit 
printre mulţi din Biserică şi durează de atât de 

mult ti mp încât acum pare ceva normal. De exemplu, 
auzi expresii de genul: „Umple‑mă, Doamne; vreau mai 
mult din Tine!” Aceşti  credincioşi cred că dacă strigă tot 
mai mult despre foamea lor după Dumnezeu, El le va 
răspunde cu atât mai repede. Dar asemenea afi rmaţii nu 
sunt în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu cine 
suntem şi cu ce avem în Cristos.

Gândeşte‑te puţin: cum vrei mai mult din El, când 
El locuieşte în ti ne în toată plinătatea Sa? Tu eşti  în Tatăl, 
iar Tatăl este în ti ne. Fii deplin conşti ent de această 
realitate. Nu mai încerca să ajungi la El şi nu te mai purta 
ca un străin; tu eşti  una cu El. Aleluia! Problema cu care 
se confruntă mulţi este necunoaşterea Cuvântului lui 
Dumnezeu.

Biblia spune: Cristos în voi, nădejdea slavei 
(Coloseni 1:27). În ti ne nu locuieşte doar o parte din El, ci 
totalitatea persoanei Sale! Tu eşti  plin de El. Biblia spune 
că tu eşti  templul Duhului Sfânt; eşti  casa lui Dumnezeu, 
templul Său viu. Dumnezeu nu Se afl ă în ceruri mai mult 
decât este în ti ne; ai face bine să crezi aceasta, pentru că te 
va elibera de sindromul de dependenţă şi de inadecvare.

REFUZĂ „SINDROMUL DE 
INADECVARE”

23 MARŢI

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

(1 Ioan 4:4).
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Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine şi sunt conştient de 
această realitate. Oriunde merg, merg împreună cu Tatăl, 
care locuieşte în permanenţă în mine prin Duhul Sfânt. 
Sunt centrul Său divin de operare; În El am viaţa, mişcarea 
şi fiinţa; lumea mi se supune. Glorie lui Dumnezeu!

Este greşit să crezi că măsura în care îţi mărturiseşti 
slăbiciunile, este măsura în care El este mai mare în tine. 
Nu; nu vorbi împotriva Cuvântului Său. Faptul că tu spui 
că eşti inadecvat îţi distruge credinţa şi eficienţa în Cristos 
şi este contrar cu ceea ce Isus a venit să facă pentru 
tine. De exemplu, cum poate cineva să citească versetul 
tematic şi apoi să se roage: „O, Doamne, ajută‑mă să 
biruiesc”? Sau, cum spun unii: „Vom birui într‑o zi”?

Biblia spune că ai biruit; observă că este la timpul 
trecut; nu este o promisiune, ci un lucru împlinit; este 
real acum. Tu trebuie să spui ce spune Cuvântul lui 
Dumnezeu despre tine, indiferent cum te simţi sau ce 
se întâmplă în jurul tău. Nu rosti sentimentele tale de 
inadecvare, ci mărturiseşte Cuvântul lui Dumnezeu.

2 Corinteni 8:1‑8 & Isaia 10

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

Coloseni 2:9‑10; Coloseni 1:26‑27; Ioan 1:16



Adeseori, atunci când Domnul îţi dă o 
responsabilitate sau te însărcinează să faci ceva 

pentru El, de obicei nu face acest lucru pentru că eşti  
un expert. El îţi dă acea însărcinare şi Se aşteaptă doar 
să fi i harnic şi consecvent; El doreşte ca tu să faci ce ţi‑a 
încredinţat cât de bine poţi, dar cel mai important este că 
doreşte să slujeşti  prin puterea Duhului Sfânt.

Nici un lucru din Casa Domnului nu ar trebui făcut 
de oameni care nu sunt plini de Duhul Sfânt, pentru că 
nu poţi face nimic care să fi e pe placul Domnului fără 
Duhul Sfânt. În Evrei 9:14 Biblia spune că Isus S‑a adus pe 
Sine însuşi ca jertf ă prin Duhul Sfânt. Aşa au stat mereu 
lucrurile cu Dumnezeu.

Chiar şi în Vechiul Testament, când Domnul a vrut să 
se facă veşmintele preoţeşti  pentru Aaron, întrucât croiala 
a fost dată de Dumnezeu, Moise a trebuit să îi aleagă doar 
pe cei pe care Domnul îi umpluse cu Duhul Său ca să poată 
face lucrarea (Exod 28:3). Gândeşte‑te la aceasta: El nu 
le‑a dat voie preoţilor săi să poarte decât haine făcute 
de oameni umpluţi de Duhul Sfânt! Tot astf el, trebuia ca 
meşterii care lucrau în Cortul Întâlnirii să fi e umpluţi de 
Duhul Sfânt pentru a putea îndeplini slujba.

La un moment dat, Domnul i‑a spus lui Moise: 
„Alege şaptezeci de lideri dintre copiii lui Israel ca să te 

SLUJIRE PRIN DUHUL SFÂNT
24 MIERCURI

Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul 
meu, în Evanghelia Fiului Său...                     

(Romani 1:9).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea de a 
Te sluji în Împărăţia Ta. Mă supun influenţei şi călăuzirii 
Duhului Sfânt întotdeauna, pentru a curăţi şi a sfinţi tot 
ceea ce fac în slujire pentru Tine, în Numele lui Isus. Amin.

ajute în lucrul pe care îl ai de făcut.” Apoi El a zis: „Voi 
lua din Duhul care este peste tine şi voi pune şi peste ei” 
(Numeri 11:16‑17). Cu alte cuvinte, fără Duhul Sfânt, El nu 
voia să îi lase să lucreze. Atât de important este să fii plin 
de Duhul Sfânt pentru a putea lucra în Casa lui Dumnezeu.

Nu contează care este slujirea ta în biserică; poate 
eşti lider de închinare, sau muzician, sau uşier, sau lider de 
celulă, sau faci parte din echipa de misiune sau din echipa 
pastorală, sau pur şi simplu faci curăţenie sau deschizi 
uşile sălii; ceea ce faci trebuie să fie făcut prin Duhul Sfânt.

De aceea este foarte important să ai părtăşie cu 
Duhul Sfânt. Umple‑te de Duhul Sfânt înainte de a face 
orice; petrece timp în părtăşie cu Duhul Sfânt, şi El te va 
învăţa cum să faci lucrurile lui Dumnezeu în modul lui 
Dumnezeu, pentru ca lucrarea ta să poată fi acceptată de 
El.

2 Corinteni 8:9‑17 & Isaia 11‑12

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

Efeseni 5:18; Romani 15:16; Evrei 9:14



Cu mulţi ani în urmă, aveam nişte prieteni care 
erau şi ei implicaţi în lucrare. Cu toate că Îl 

iubeau pe Domnul, erau puţin deranjaţi de ceea ce ei 
numeau „extremele” mele, pentru că eu întotdeauna 
făceam ceva pentru Evanghelie. Organizam cruciade în 
sate, sau în şcoli, precum şi alte numeroase programe şi 
seminarii în biserici; întotdeauna eram implicat acti v în 
răspândirea Evangheliei.

Ei credeau că, la un moment dat, pe parcursul 
drumului, voi realiza că poziţiile şi acţiunile mele extreme 
nu erau îndreptate în direcţia cea bună, că îmi voi învăţa 
lecţia şi voi coborî la nivelul lor. Dar anii au trecut şi eu 
nu am regretat deloc că I‑am slujit Domnului aşa cum 
am făcut‑o. Dacă nu aş fi  înţeles Scripturile, poate aş 
fi  încercat să fi u mai „moderat” în slujirea Domnului, 
pentru a sati sface astf el de oameni; şi impactul pe care îl 
avem astăzi nu ar fi  existat.

Mulţi însă au urmat acel mod de gândire. De aceea, 
fi i diferit. Rămâi focalizat. Slujeşte‑I Domnului cu atenţia 
neîmpărţită. Atunci când prinzi viziunea de a depăşi 
nivelul prietenilor tăi în pasiune, în implicare şi în dărnicie 
pentru Evanghelia lui Cristos, rămâi concentrat pe ceea 

NU LĂSA NIMIC SĂ-ŢI RISIPEASCĂ 
PASIUNEA

25 JOI

Dacă vestesc Evanghelia, nu este 
pentru mine o pricină de laudă, 
căci trebuie s‑o vestesc; şi vai de 

mine, dacă nu vestesc Evanghelia                                                           
(1 Corinteni 9:16).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, Tu m‑ai chemat şi m‑ai rânduit să 
fiu un pachet de binecuvântări pentru lumea mea în timp 
ce răspândesc Evanghelia Împărăţiei până la marginile 
pământului. Puterea Ta divină lucrează în mine cu tărie, 
abilitându‑mă să rămân neclintit şi să fiu mereu eficient 
în câştigarea sufletelor pentru Cristos, în Numele lui Isus. 
Amin.

ce trebuie să faci. Aceasta trebuie să faci. Fii ca Pavel: 
dedică‑te Evangheliei ca şi cum ar depinde doar de tine 
să evanghelizezi întreaga lume! Atunci când faci acest 
lucru, harul lui Dumnezeu este turnat peste tine pentru 
a împlini visul Lui.

Ţine minte, este lucrarea Lui; El este cel care caută 
să o împlinească prin tine. Tu eşti doar „costumul” Lui; 
El este Cel care este înăuntru, vorbind prin tine, privind 
prin ochii tăi, lucrând prin mâinile tale. El a spus în 2 
Corinteni 6:16: „... Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul 
lor...” Aleluia! El vrea doar ca tu să spui: „Da, Doamne! 
Sunt gata.” Atunci El va prelua controlul şi Îşi va împlini 
scopurile prin tine. Menţine mereu aprinsă flacăra 
pasiunii tale pentru Evanghelie; nimeni şi nimic să nu îţi 
stingă zelul pentru Domnul şi pentru lucrarea Lui.

2 Corinteni 8:18‑24 & Isaia 13

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

1 Corinteni 15:58; Romani 12:11; Ioan 4:34 



Este evident că în lumea de astăzi sunt mult mai 
mulţi oameni săraci decât oameni bogaţi. Însă, 

conform planului, scopurilor şi principiilor lui Dumnezeu 
din Biblie, această lume a fost proiectată să aibă mai 
mulţi oameni bogaţi decât săraci. Majoritatea lumii nu a 
cunoscut niciodată acest adevăr, însă acesta a fost planul 
lui Dumnezeu încă de la început. Cuvântul Său ne arată că 
există mai mult decât îndeajuns pentru fi ecare om care 
trăieşte în lume!

Potrivit versetului temati c, Cuvântul lui Dumnezeu 
poate să te pună în posesia moştenirii. Cuvântul lui 
Dumnezeu nu face discriminare. Acţionează pe baza lui 
şi el va produce rezultate în ti ne şi pentru ti ne. Există o 
moştenire pentru ti ne în Isus Cristos. Nu contează dacă 
ai fost născut în cea mai aridă regiune de pe pământ, cu 
cei mai săraci strămoşi; în Cristos, nimeni nu este sărac.

Chiar dacă erai sărac atunci când ai venit la Cristos, 
Biblia spune: „El îl ridică din pulbere pe cel sărac, îl ridică 
din gunoi pe cel lipsit, ca să‑i pună să şadă alături cu 
cei mari...” (1 Samuel 2:8). În ce punct al vieţii tale eşti  
tu astăzi? Cuvântul lui Dumnezeu te poate transforma cu 
adevărat, te poate strămuta, îţi poate schimba starea şi 

ESTE SUFICIENT                                 
PENTRU FIECARE

26 VINERI

Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna 
lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său, 
care vă poate zidi sufl eteşte, şi vă poate 

da moştenirea împreună cu toţi cei sfi nţiţi 
(Faptele apostolilor 20:32).
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Pământul este al Domnului cu tot ce este pe el, iar eu 
sunt un moştenitor al lui Dumnezeu şi un comoştenitor 
cu Cristos. Prin urmare, lumea este a mea! Domnul mi‑a 
aşezat picioarele pe stâncă, pentru că sunt aşezat cu Isus 
în locurile cereşti, mult deasupra sărăciei, a lipsei şi a 
economiilor acestei lumi. Sunt în locul moştenirii mele în 
Isus Cristos, unde prosper în mod continuu. Aleluia!

calitatea, îţi poate schimba caracterul. Aşa Îşi împlineşte 
Dumnezeu scopurile Sale prin noi. Prin Cuvântul Său.

Poţi literalmente să iei Cuvântul lui Dumnezeu, 
să meditezi asupra lui şi astfel să începi un proces de a 
te schimba şi a determina cât de departe vei merge în 
viaţă. Nu contează unde ai crescut; nu contează care sunt 
condiţiile din ţara în care trăieşti; Cuvântul lui Dumnezeu 
îţi poate da moştenirea în Cristos.

2 Corinteni 9:1‑10 & Isaia 14

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

Romani 8:16‑17; Romani 12:2; 2 Corinteni 9:8



În general, a binecuvânta înseamnă a invoca 
puterea lui Dumnezeu peste ceva sau în viaţa 

cuiva, având ca rezultat promovare, creştere, putere, etc. 
Dar mai există un aspect al binecuvântării. De exemplu, 
Biblia vorbeşte despre modul în care noi Îl putem 
binecuvânta pe Dumnezeu; cum Îl binecuvântăm? Iar 
atunci când spunem: „Binecuvântez lucrarea mâinilor 
Tale,” cum facem acest lucru? Totodată, versetul 
temati c vorbeşte despre binecuvântarea în duh; adică 
binecuvântarea în alte limbi; cum faci acest lucru?

A doua parte a versetului ne dă un indiciu. Spune 
astf el: „cum va spune cel ce stă pe locul celui neînvăţat: 
Amin, la aducerea mulţumirilor tale, din moment ce nu 
înţelege ce spui?” Pavel echivalează „binecuvântarea” 
cu „mulţumirea.” În Matei 26:26, Biblia spune: „Pe când 
mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat, 
a frânt‑o...” Cum a binecuvântat Isus pâinea?

Apostolul Pavel explică acest lucru prin Duhul 
Sfânt în 1 Corinteni 11:23‑24 astf el: „Căci am primit de 
la Domnul ce v‑am învăţat; şi anume, că Domnul Isus, 
în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi, 

A BINECUVÂNTA                                            
ÎNSEAMNĂ SĂ MULŢUMEȘTI

27 SÂMBĂTĂ

Altf el, când binecuvântezi cu 
duhul, cum va spune cel ce stă 

pe locul celui neînvăţat: Amin, la 
aducerea mulţumirilor tale, din 
moment ce nu înţelege ce spui?                                                

(1 Corinteni 14:16, versiunea Fidela).
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Binecuvântatule Tată, eşti atât de îndurător şi de bun! 
Îţi dau slavă şi Îţi mulţumesc pentru prezenţa Ta în viaţa 
mea şi pentru mâna Ta puternică de binecuvântare care 
se odihneşte peste mine. Conştientizez harul Tău, mila Ta, 
înţelepciunea Ta şi puterea Ta prin care trăiesc triumfător 
astăzi şi întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin.

după ce I‑a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt‑o...” Matei 
relatează că Isus a luat pâinea şi a binecuvântat‑o; apoi 
Pavel primeşte revelaţia şi ne spune exact cum a făcut 
Isus acest lucru: mulţumind.

Acest lucru ne ajută să înţelegem cum să 
binecuvântăm mâncarea data viitoare când ne aşezăm la 
masă. Nu trebuie să spunem „O, Doamne, binecuvântează 
această mâncare de dragul lui Cristos”; ci trebuie să Îi 
mulţumim pentru mâncare. Aşa a binecuvântat Isus 
pâinea. Tot aşa, atunci când spunem: „Haideţi să‑L 
binecuvântăm pe Domnul,” aceasta înseamnă să Îi 
mulţumim; mulţumeşte‑I pentru Cine este, pentru 
ceea ce a făcut în viaţa ta, şi pentru toate lucrările Lui 
minunate. Aşa ar trebui să procedezi întotdeauna.

Când înveţi să‑I mulţumeşti sau să Îl binecuvântezi 
pe Dumnezeu pentru ceva, primeşti deplin acel lucru 
pentru care Îi mulţumeşti, pentru că mulţumirea aduce 
plinătate, întregire. Slavă Numelui Său în veci!

2 Corinteni 9:11‑15 & Isaia 15‑16

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

1 Tesaloniceni 5:18; Coloseni 3:17; Psalmul 107:1



Cuvântul „copt” din versetul temati c provine din 
traducerea din original a termenului grecesc 

„telesphoreoo” şi este un cuvânt compus care se găseşte 
în Biblie o singură dată, doar în acest verset. Înseamnă 
a ajunge la rodire, a ajunge la o stare de coacere, de 
maturitate, unde declanşează un rezultat.

Versetul temati c se referă la cineva care nu a adus 
rod până la coacere. Dar ne arată planul lui Dumnezeu, 
modul în care El vede lucrurile, faptul că El doreşte să 
fi m tot ti mpul roditori şi producti vi – să aducem roadele 
noastre la desăvârşirea coacerii.

Există mulţi oameni care încep ceva şi nu duc la 
bun sfârşit. Întotdeauna se opresc la jumătatea lucrului 
început; pur şi simplu nu ajung până la fi nal. Întotdeauna 
au o scuză pentru care nu au terminat. Proiectele lor sunt 
avortate şi procesele prin care trec sunt trunchiate. Dar 
povestea ta este diferită. Tu eşti  o viţă roditoare, care 
aduce roade, şi care îţi duci proiectele până la coacere. 
Indiferent care este lucrul pe care îl faci, Duhul Sfânt 
acţionează în ti ne ca să îl ducă la desăvârşire. Afi rmă 
acest adevăr cu privire la ti ne întotdeauna. Pe măsură 
ce umbli împreună cu Domnul în lumina Cuvântului Său, 

ÎNTOTDEAUNA RODITOR... 
ÎNTOTDEAUNA BINECUVÂNTAT

28 DUMINICĂ

Sămânţa căzută între spini sunt 
cei care aud Cuvântul, dar, în ti mp 
ce îşi văd de drum, sunt sufocaţi 

de îngrijorările, bogăţiile şi 
plăcerile vieţii şi nu aduc rod copt                                                                  

(Luca 8:14, versiunea NTR).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat o viaţă de glorie 
tot mai mare; o viaţă de binecuvântări veşnice şi de rodire 
susţinută. Nu există eşec în planurile, în proiectele şi în 
visurile mele; le duc pe toate la îndeplinire, aducând 
roade desăvârşite, prin puterea Duhului Sfânt, în Numele 
lui Isus. Amin.

nu va exista nici un avort al ideilor tale şi nici al vreunei 
sarcini fizice. Aceasta este moştenirea ta în calitate de 
copil al lui Dumnezeu.

Un alt aspect frumos al acestui adevăr este acela 
că tu aduci rod şi în sezon şi în afara lui. Tu eşti tot timpul 
roditor şi productiv: „El este ca un pom sădit lângă un 
izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui 
frunze nu se veştejesc: tot ce începe duce la bun sfârşit” 
(Psalmul 1:3). Ce viaţă minunată! Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

2 Corinteni 10:1‑7 & Isaia 17

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

Filipeni 1:6; Filipeni 3:13‑14; Ieremia 29:11



     Campaniile de distribuire masivă ReachOut 
sunt cele mai mari carnavaluri evanghelisti ce din lume! 
În ti mpul desfăşurării lor în diferite naţiuni, foarte 
multe reviste Rapsodia Realităţilor – cel mai tradus şi 
mai răspândit devoţional din lume – sunt distribuite în 
cămine, în şcoli, pe străzi, în spitale, pe stadioane, şi în 
multe alte locuri. Aceste campanii creează oportunităţi 
uriaşe pentru răspândirea masivă a Evangheliei. 
     În celebrarea celui de‑al 20‑lea an de ti par, 
partenerii Rapsodiei Realităţilor sunt decişi să 
organizeze 20,000 de evenimente ReachOut în diferite 
oraşe şi naţiuni!

Poţi parti cipa prin:
=> Sponsorizarea şi parti ciparea la distribuirea gratuită 
a Rapsodiei Realităţilor. 
=> Sponsorizarea unei campanii ReachOut în oraşul tău 
sau în ţara ta ca persoană individuală sau ca grup.
=> Organizarea campaniilor mai mici din proiectul „1 
Milion de Campanii de distribuire în masă” în cadrul 
campaniilor mari de ti p ReachOut. 

Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi 
parti cipa, te rugăm să apelezi următoarele numere 
de telefon: +234 802 501 3715, +234 1 888 8186 sau 
să trimiţi un email la adresa: reachoutcampaigns@
loveworld369.com

DE CAMPANII 
REACHOUT ÎN
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Există unii care, chiar dacă preti nd că sunt 
creşti ni, trăiesc contrar Evangheliei, pentru că 

înţelegerea pe care o au cu privire la Evanghelie este 
coruptă de teoriile oamenilor. Unii dintre ei poate au 
crescut în Biserică şi sunt aleşi de Dumnezeu, ca Saul 
din Vechiul Testament, dar în loc să conti nue să studieze 
Biblia, ei şi‑au folosit simţurile ca să‑L înţeleagă şi să‑L 
interpreteze pe Dumnezeu şi au ratat complet planul lui 
Dumnezeu pentru ei.

Astf el de oameni sunt descrişi în Biblie ca 
aparţinând casei lui Saul; casa carnală, fi rească. Ei sunt 
conduşi de fi rea pământească şi nu de Duhul Sfânt. Dar, 
există şi „casa lui David”; Biblia spune: „Războiul a ţinut 
mult între casa lui Saul şi casa lui David. David era tot 
mai tare, şi casa lui Saul mergea slăbind” (2 Samuel 3:1).

„Casa lui David” îi reprezintă pe cei conduşi de 
Duhul Sfânt, care umblă în Duhul Sfânt şi vorbesc conform 
Cuvântului lui Dumnezeu. Acest război mai conti nuă şi 
astăzi, când cei care umblă conduşi de fi rea pământească 
încearcă să se comporte ca şi cum ar deţine controlul, 
dar nu pot sta împotriva înţelepciunii care ne‑a fost dată 
nouă de Dumnezeu.

FIREA PĂMÂNTEASCĂ ȘI DUHUL
29 LUNI

Căci armele cu cari ne luptăm noi, 
nu sunt supuse fi rii pământeşti , 

ci sunt puternice, întărite de 
Dumnezeu ca să surpe întăriturile                                                                            

(2 Corinteni 10:4).
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Prin Cuvântul lui Dumnezeu din gura mea, răstorn toate 
întăriturile care ţin de argumentele şi de teoriile oamenilor. 
Chiar cum, vin împotriva duhului acestei lumi care iniţiază 
imaginaţii rele sau negative în inimile oamenilor, ca să‑i 
instige împotriva Evangheliei şi proclam victorie asupra sa, 
în Numele lui Isus Cristos. Amin.

Atunci când vii în contact cu astfel de oameni, 
foloseşte şi vorbeşte din înţelepciunea lui Dumnezeu, 
ştiind că tot ce au ei sunt doar teorii şi cuvinte care au fost 
produse de mintea lor omenească. Şi noi rostim cuvinte, 
însă cuvintele noastre sunt pline de înţelepciune divină; 
astfel, sunt cuvinte împotriva altor cuvinte. Ei vorbesc 
din înţelepciunea lumii acesteia, care nu ajunge la nici un 
rezultat, dar noi vorbim din înţelepciunea lui Dumnezeu 
care produce rezultate de netăgăduit în viaţa noastră şi 
în viaţa altora, în orice circumstanţe. Slavă lui Dumnezeu!

2 Corinteni 10:8‑18 & Isaia 18:1‑7

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

Coloseni 2:8; 1 Corinteni 2:6‑7



În calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi nu 
încercăm să câşti găm în viaţă; indiferent de 

situaţiile neplăcute cu care ne confruntăm, ele nu se 
întâmplă „în direct”; noi doar îndeplinim un rol dintr‑un 
scenariu care a fost scris deja. În acel scenariu este scris 
că tu vei învinge. Vei avea probleme doar dacă nu urmezi 
scenariul, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

Indiferent cu ce te confrunţi, atunci când urmezi 
scenariul – Cuvântul lui Dumnezeu – tu declari cu 
îndrăzneală: „Nu, în toate acestea eu sunt mai mult 
decât biruitor!” Întotdeauna vei fi  de nezdruncinat. De 
ce? Pentru că ai deja cuvântul profeti c sigur şi întărit care 
spune că, indiferent de situaţiile prin care treci, Cuvântul 
lui Dumnezeu este mult mai real şi mai de încredere 
decât experienţele tale!

Citeşte versetul temati c din nou; îţi arată secretul 
prin care poţi rămâne pe linia de pluti re; secretul prin 
care învingi, creşti  şi progresezi întotdeauna. Indiferent 
cine eşti , indiferent care au fost lucrurile pe care le‑ai 
experimentat, pasajul spune astf el: „Bine faceţi că 

ŢINE-TE STRÂNS CUVÂNTUL       
LUI DUMNEZEU

30 MARŢI

Şi avem cuvântul proorociei făcut şi 
mai tare; la care bine faceţi că luaţi 

aminte, ca la o lumină care străluceşte 
într‑un loc întunecos, până se va 

crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul 
de dimineaţă în inimile voastre                                                                         

(2 Petru 1:19).
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Am un cuvânt profetic sigur şi tare cu care supun orice 
circumstanţe. Sunt netulburat de circumstanţele vieţii 
pentru că deţin secretul navigării nestingherite; am 
secretul victoriei neîntrerupte, al creşterii continue, al 
progresului şi al rămânerii în picioare. Indiferent ce vine 
împotriva mea, Cuvântul lui Dumnezeu este încrederea 
mea şi avantajul meu. Aleluia!

luaţi aminte la cuvântul proorociei, ca la o lumină care 
străluceşte într‑un loc întunecos.”

Să presupunem că acum eşti într‑un loc întunecat în 
viaţa ta şi experienţele pe care le trăieşti sunt groaznice; 
totul pare complet împotriva a ceea ce ştii din Cuvântul 
lui Dumnezeu. Te rogi şi pare că nimic nu se schimbă; 
Dumnezeu spune: „Uită‑te la acel cuvânt profetic care 
poate fi ca o mică licărire de lumină în întunericul din 
jurul tău, apucă‑l şi ţine‑te strâns de el! Rămâi pe poziţii, 
fără să te îndoieşti, până când vin zorii zilei şi luceafărul 
de dimineaţă răsare în inima ta.” Aleluia!

Atunci când te ţii strâns de Cuvântul lui Dumnezeu, 
vei auzi vocea Duhului Sfânt care îţi spune: „Relaxează‑te, 
totul este în regulă.” Aleluia! În acel loc care pare atât 
de întunecat, Cuvântul lui Dumnezeu străluceşte; 
provocarea a venit ca să treacă. De aceea, refuză să 
renunţi sau să fii descurajat.

2 Corinteni 11:1‑9 & Isaia 19

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

Matei 24:35; Isaia 40:8; 1 Petru 1:25
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RUGĂCIUNE 
PENTRU  MÂNTUIRE

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

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

Felicitări! De acum eşti  copilul lui Dumnezeu. 
Pentru maimulte informaţii despre modalităţi 
prin care poţi să tedezvolţi în calitate de creşti n, 
te rugăm să ni te adresezi folosind informaţiile de 
contact de mai jos:

Tel: +44 (0)1708 556 604 Tel: + 27 113260971
       + 27 113260972

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

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

Tel: +1 647‑341‑9091
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

AFRICA DE SUD:

SUA:NIGERIA:
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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

„Un instrument de schimbare”

Eram foarte religios înainte de a intra în contact cu Rapsodia 
Realităţilor! Deseori foloseam cuvinte grele pentru a‑i critica 
pe cei pe care nu îi consideram destul de „sfinţi.” Într‑o zi 
am primit o Rapsodie a Realităţilor şi am început s‑o citesc. 
De atunci, viaţa mea a fost complet schimbată. Nu îi mai 
critic pe alţii, pentru că prin Rapsodia Realităţilor am fost 
învăţat ce este adevăratul creştinism. Glorie lui Dumnezeu! 

„O avalanşă de binecuvântări”

Într‑o zi, umblând pe stradă împreună cu prietenii mei în căutare 
de lucru, ne‑am întâlnit cu un grup de persoane care distribuiau 
Rapsodia Realităţilor şi vorbeau din Cuvântul lui Dumnezeu. 
Am fost reticent la început, dar ei m‑au asigurat că Dumnezeu 
are planuri bune pentru mine. De atunci am început să citesc 
devoţionalul şi curând am fost născut din nou. Totodată, am 
fost binecuvântat în mod miraculos cu o slujbă. La scurt timp, 
toţi membrii familiei mele au fost născuţi din nou, pentru că şi 
ei începuseră să studieze devoţionalul. Acum ne bucurăm de o 
revărsare de binecuvântări în fiecare zi! Laudă lui Dumnezeu!

„Trezită la adevăr”

Am intrat în contact cu Rapsodia Realităţilor printr‑un grup 
de femei care distribuie deseori acest devoţional. Deşi eram 
creştină de mulţi ani, revelaţia Cuvântului lui Dumnezeu din 
devoţional m‑a trezit la adevărata Evanghelie. În fiecare zi, 
în timp ce rostesc cu voce tare rugăciunile şi proclamaţiile, 
credinţa se înflăcărează în mine şi mă bucur de intimitate 
cu Duhul Sfânt. Acum am tot ce îmi trebuie ca să tratez cu 
înţelepciune toate aspectele vieţii. Slavă lui Dumnezeu!

‑O. B; Nigeria

‑A. N; Brazilia

‑S. B; Nepal



PRAYING THE RIGHT WAY

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

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

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
CĂRȚI DISPONIBILE DE LA EDITURA

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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647–341–9091 

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


