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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 2119 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. 
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     – Pastor Chris Oyakhilome
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Unii creşti ni sunt înfricoşaţi de perspecti va 
răpirii bisericii, fi ind nesiguri de mântuirea 

şi de veşnicia lor. Domnul nu vrea ca noi să trăim 
într‑o astf el de frică sau nesiguranţă. Adevărul este că, 
siguranţa mântuirii veşnice este reală pentru cel născut 
din nou, dar este condiţionată de trăirea vieţii care vine 
din Cristos, de trăirea în neprihănirea Lui până la sfârşit.

Dacă, de exemplu, cineva care este născut din nou, 
se răzgândeşte şi nu mai vrea să Îl urmeze pe Isus Cristos, 
o astf el de persoană are o mare problemă, deoarece îşi 
periclitează siguranţa veşniciei alături de Dumnezeu. 
Atunci când te‑ai născut din nou, te‑ai născut în prezenţa 
lui Dumnezeu; trăieşti  în prezenţa lui Dumnezeu. El 
este Protectorul tău. El te păzeşte şi nimeni nu te poate 
smulge din mâna Lui, conform Scripturii (Ioan 10:29).

Totuşi, viaţa este plină de alegeri. Iar tu trebuie să 
alegi să trăieşti  pentru El în mod conti nuu. Atunci când 
Dumnezeu ne călăuzeşte, ne arată mai multe opţiuni 
şi apoi ne şi indică ce să alegem. Dar El nu ne forţează 
în deciziile pe care le luăm, deşi ne lasă să înţelegem 
consecinţele unor alegeri greşite.

TRĂIEȘTE PENTRU CRISTOS
MARŢI

Iau azi cerul şi pământul martori 
împotriva voastră că ţi‑am 

pus înainte viaţa şi moartea, 
binecuvântarea şi blestemul. Alege 

viaţa, ca să trăieşti , tu şi sămânţa ta                                      
(Deuteronom 30:19).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Trăiesc cu un scop precis, împlinindu‑mi chemarea şi 
lucrarea în Isus Cristos. Refuz să permit vreunui lucru să‑mi 
distragă atenţia de la Domnul şi de la Împărăţia Lui. Nu sunt 
neproductiv sau leneş în lucrare. Îl slujesc pe Domnul plin de 
pasiune în duhul meu, ca astfel să să‑mi pot termina cu bucurie 
alergarea şi lucrarea pe care am primit‑o de la Domnul Isus, 
de a propovădui Evanghelia harului lui Dumnezeu. Aleluia!

Prin urmare, ceea ce trebuie să faci este să trăieşti 
conform Cuvântului lui Dumnezeu. Iar acesta este cel 
mai simplu lucru. Atunci când te‑ai născut din nou, a trăi 
pentru Cristos este cel mai natural lucru pe care îl poţi 
face cu noua ta natură în Cristos. A trăi drept este atât de 
natural pentru tine, încât trebuie să fii ispitit pentru a face 
ceva greşit. Aceasta se întâmplă şi când lucrarea Duhului 
Sfânt vine în viaţa ta. Duhul Sfânt te ajută să trăieşti viaţa 
de creştin şi, avându‑L pe El în viaţa ta, nu trebuie să te 
mai îngrijorezi că te vei abate de pe calea Sa.

Mai mult, Biblia spune: „Iar Aceluia care poate să 
vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfăţişaţi 
fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale” (Iuda 
1:24). Pe măsură ce trăieşti pentru Domnul, slujindu‑L cu 
pasiune şi cu convingere absolută, El va împlini scopul şi 
lucrarea Lui în viaţa ta.

1 Tesaloniceni 2:10‑20 & Ieremia 18

1 Corinteni 15:35‑58 & Proverbe 8‑9

2 Petru 1:5‑11; 2 Corinteni 5:15



Odată, în ti mp ce Isus era cu ucenicii Lui într‑o 
barcă pe mare, s‑a iscat o furtună. Ucenicii s‑au 

înspăimântat şi Biblia spune că: „… Au venit la El, L‑au 
deşteptat şi au zis: «Învăţătorule, Învăţătorule, pierim.» 
Isus S‑a sculat, a certat vântul şi valurile înfuriate, care 
s‑au potolit: şi s‑a făcut linişte” (Luca 8:24).

Domnul S‑a întors la ucenici şi le‑a pus o întrebare 
perti nentă: „Unde vă este credinţa?” Aceasta este marea 
întrebare în viaţă. Cu credinţă, poţi face orice; poţi muta 
munţii; poţi obţine rezultate impresionante. Credinţa 
este un instrument. Foloseşte‑l. Dacă vei învăţa să îţi 
foloseşti  credinţa, vei trăi triumfător în fi ecare zi.

Opreşte‑te din a mai striga după ajutor! Foloseşte‑ţi 
credinţa pentru a‑ţi face viaţa glorioasă. Cu credinţa ta, 
poţi distruge cancerul, diabetul sau problemele de inimă. 
Poţi schimba circumstanţele vieţii tale! Edifi că‑ţi credinţa. 
Ia decizia de a‑ţi hrăni credinţa studiind Cuvântul lui 
Dumnezeu şi trăindu‑l.

Biblia este o culegere de revelaţii divine de la 
profeţii şi apostolii lui Dumnezeu; mesajul a fost probat 
din nou şi din nou. Oricare ar fi  problemele care ţi‑au 

CREDINŢA TA ESTE UN 
INSTRUMENT

2 MIERCURI

Apoi le‑a zis ucenicilor Săi: „Unde 
vă este credinţa?” Plini de spaimă şi 
de mirare, ei au zis unii către alţii: 

„Cine este acesta de porunceşte chiar 
şi vânturilor şi apei şi‑L ascultă?”                                                           

(Luca 8:25).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Prin credinţa mea, îmi trasez parcursul vieţii pe calea victoriei 
şi a excelenţei, trăind viaţa de succes, de bucurie, de sănătate 
şi de bunăstare pe care a rânduit‑o Dumnezeu pentru mine. 
Refuz să fiu dezavantajat sau neajutorat în această viaţă; 
credinţa mea în Cuvântul lui Dumnezeu este eficientă şi 
prevalează. Slavă lui Dumnezeu!

afectat sănătatea, familia, finanţele, serviciul, studiile 
sau slujirea, tu le poţi învinge crescându‑ţi credinţa cu 
ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu şi aplicându‑l zilnic. 
Aminteşte‑ţi, credinţa noastră câştigă biruinţa asupra 
lumii (1 Ioan 5:4).

1 Tesaloniceni 3:1‑13 & Ieremia 19‑20

1 Corinteni 16:1‑24 & Proverbe 10‑11

1 Ioan 5:4; Evrei 10:38‑39; Matei 17:20



Dumnezeu ne‑a chemat să ne rugăm deoarece 
El a plănuit să ne răspundă. Prin urmare, 

este important să ai un plan de rugăciune. Dacă nu ai 
un plan de rugăciune, este mult mai probabil să nu mai 
ajungi să te rogi. Sunt multe acti vităţi care îţi pot ocupa 
ti mpul, nelăsându‑te să te rogi. Trebuie să depui eforturi 
deliberate pentru a dezvolta o cultură a rugăciunii şi o 
disciplină în acest sens; ai putea să îţi programezi o 
alarmă care să îţi amintească de ti mpul de rugăciune. Nu 
fi  niciodată prea ocupat pentru a te ruga.

Rugăciunea nu se face doar atunci când ai nevoie 
de ceva de la Dumnezeu. Rugăciunea este acea părtăşie 
cu Dumnezeu, unde tu comunici cu Dumnezeu şi Îi acorzi 
atenţie în duhul tău, pentru a auzi ceea ce are să îţi 
spună. Fiecare creşti n trebuie să aibă un astf el de ti mp.

Dacă ai avut provocări în a face aceasta cu 
consecvenţă, te poţi ruga ca Dumnezeu să te călăuzească 
în a‑ţi planifi ca ti mpul personal de rugăciune. Nu îl 
neglija. Sunt momente corporati ve de rugăciune unde 
poţi parti cipa la programe şi servicii de rugăciune, poate 
în biserica ta sau în grupul de casă, dar acestea sunt 
diferite de ti mpul tău personal de rugăciune.

Cineva ar putea spune: „Păi, mă rog o dată pe 
săptămână; nu zilnic.” Nu, nu este bine. Trebuie să ai un 

DEZVOLTĂ O CULTURĂ 
PERSONALĂ A RUGĂCIUNII

3 JOI

Voi Mă veţi chema, şi veţi pleca; 
Mă veţi ruga, şi vă voi asculta                            

(Ieremia 29:12).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi sunt recunoscător pentru oportunitatea de a fi în părtăşie 
continuă cu Tine prin rugăciune. Am disciplina rugăciunii şi chiar acum, 
mă rog pentru sufletele pierdute din întreaga lume ca inimile lor să 
fie deschise să primească Evanghelia lui Cristos şi să fie mântuiţi. De 
asemenea, mă rog pentru creştinii care sunt bolnavi în trupul lor, ca 
un mare har să fie direcţionat spre ei pentru vindecarea lor, pentru 
restaurarea lor şi pentru starea lor de bine, în Numele lui Isus. Amin.

program de rugăciune zilnic, deoarece te ajută să ai o 
conştientizare spirituală zilnică. Poate că te întrebi: „Cât 
de mult trebuie să mă rog?”

Nu trebuie să decidă altcineva cât durează 
rugăciunea ta, dar vei şti singur atunci când nu te‑ai 
rugat suficient, deoarece este o relaţie între tine şi 
Domnul. Dacă crezi că nu te rogi suficient, mai adaugă 
timp! Cu cât petreci mai mult timp în rugăciune, cu atât 
îţi va fi mai de ajutor, deoarece în afară de faptul că tu 
Îi vorbeşti Domnului, are loc o edificare a duhului tău în 
urma rugăciunii. Mai mult decât atât; are loc şi educarea 
duhului tău. Nimeni nu te educă la fel ca Duhul Sfânt. 
În acea atmosferă de rugăciune, El te învaţă; El îţi aduce 
informaţii care te luminează şi te călăuzesc. Slavă lui 
Dumnezeu!

1 Tesaloniceni 4:1‑8 & Ieremia 21

2 Corinteni 1:1‑2:4 & Proverbe 12‑13

Luca 18:1; Iuda 1:20; Efeseni 6:18



În versetul temati c, Duhul Sfânt, prin apostolul 
Pavel, nu ne spune că există două grupe: cei în 

Cristos Isus care trăiesc după îndemnurile fi rii pământeşti  
şi cei în Cristos Isus care nu trăiesc după îndemnurile fi rii 
pământeşti . Nu aceasta este esenţa comunicării Lui; ci El 
ne prezintă o imagine despre cine eşti  tu cu adevărat.

Atunci când studiezi şi înţelegi Noul Testament, vei 
observa ce înseamnă „principiul oglinzii”; Cuvântul lui 
Dumnezeu este o oglindă. Tu eşti  ceea ce vezi în Cuvântul 
Lui (2 Corinteni 3:18). Prin urmare, nu citi  versetul temati c 
presupunând că tu nu eşti  liber de condamnare sau că 
încă „trăieşti  după îndemnul fi ri pământeşti ,” de vreme 
ce mai păcătuieşti  câteodată; nu!

Citeşte versetul 9 din acelaşi capitol, care 
clarifi că acest aspect spunând: „Voi însă nu mai sunteţi 
pământeşti , ci duhovniceşti , dacă Duhul lui Dumnezeu 
locuieşte în adevăr în voi…” (Romani 8:9). Dumnezeu este 
Cel care vorbeşte astf el prin Cuvântul Său! Atunci când El 
îi descrie pe cei care sunt în Cristos Isus care nu umblă 
după îndemnurile fi rii pământeşti  ci după îndemnurile 
Duhului Sfânt, El vorbeşte despre ti ne.

PRIVEȘTE-TE PRIN                    
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

4 VINERI

Acum dar nu este nici o osândire 
pentru cei ce sunt în Cristos Isus, 

cari nu trăiesc după îndemnurile fi rii 
pământeşti , ci după îndemnurile Duhului                               

(Romani 8:1).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt un copil al lui Dumnezeu, cu natura lui Dumnezeu în 
duhul meu. Sunt îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu, fără 
vină, fără frică, fără inferioritate sau condamnare. Păcatul 
nu are nicio putere asupra mea şi nu pot fi legat de nimic. 
Sunt conştient de natura mea de neprihănire şi umblu în 
consecinţă. Glorie lui Dumnezeu!

Prin urmare, priveşte‑te prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. Acum că eşti născut din nou, nu este nicio 
condamnare pentru tine. Atunci când înţelegi aceasta 
şi trăieşti conform acestui adevăr, nu te vei mai chinui 
cu obiceiuri păcătoase, cu gânduri rele sau cu lucrări ale 
firii pământeşti. Biblia spune: „Căci păcatul nu va mai 
stăpâni asupra voastră” (Romani 6:14); priveşte‑te 
astfel, pentru că aşa te vede Dumnezeu.

Dumnezeu ştie că dacă tu te vezi aşa cum te vede 
El, acţionezi în consecinţă. Acceptă să fii cine te‑a creat 
El – neprihănirea Lui în Isus Cristos – şi umblă în această 
lumină. Slavă lui Dumnezeu!

1 Tesaloniceni 4:9‑18 & Ieremia 22

2 Corinteni 2:5‑3:6 & Proverbe 14‑15

Romani 6:11‑15; Romani 8:2‑4; Galateni 2:20‑21



Creşti nismul pe care îl avem astăzi nu a ajuns 
la noi pe un platou de aur. Dacă citeşti  despre 

marti rii creşti ni, vei afl a că mulţi au fost ucişi prin 
decapitare sau prin alte forme barbare pentru mărturia 
lor de credinţă în Isus. Odată, peste şase mii de soldaţi 
au fost măcelăriţi pentru credinţa lor în Isus Cristos. Ei 
au crezut în Evanghelie din toată inima lor şi nimic nu 
avea să îi oprească din a transmite generaţiei următoare 
aceeaşi credinţă pe care au primit‑o ei. 

Pentru toţi anii în care probabil că ai avut libertatea 
să Îl slujeşti  pe Domnul, să Îl lauzi în biserică, să parti cipi 
la cruciade şi la alte întâlniri care transformă viaţa, 
trebuie să şti i că acea libertate a venit prin intense lupte, 
rugăciuni, eforturi, lacrimi, prin sângele, prin credinţa, 
prin determinarea şi prin pasiunea multor bărbaţi şi femei 
care şi‑au riscat viaţa pentru Evanghelie. Şi nu numai 
că au fost persecutaţi, dar mulţi dintre ei au fost chiar 
îngropaţi de vii. Unii au fost tăiaţi în două cu fi erăstrăul, 
fi ind ucişi în acest mod brutal, pentru credinţa lor în Isus 
Cristos. 

Persecuţia creşti nilor mai are loc şi în zilele 
noastre în anumite ţări. Unele ţări au format tabere de 
concentrare unde creşti nii sunt obiectul unor tratamente 

RĂMÂI ANCORAT                                        
ÎN EVANGHELIE

5 SÂMBĂTĂ

Suntem încolţiţi în toate chipurile, 
dar nu la strâmtoare; în grea 

cumpănă, dar nu deznădăjduiţi                                                       
(2 Corinteni 4:8).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Indiferent de problemele, de greutăţile, de persecuţiile sau de 
pericolele din această lume, sunt mai mult decât biruitor prin Acela 
care m‑a iubit, care este Isus Cristos, Domnul meu! Sunt convins 
că nimic, nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici dregătoriile, nici 
stăpânirile, nu mă vor despărţi de dragostea lui Dumnezeu, care 
este în Isus Cristos. Rămân ferm, neclintit, prisosind întotdeauna în 
lucrarea răspândirii Evangheliei până la marginile pământului. Amin.

atroce şi odioase pentru credinţa lor în Isus. Un raport 
recent a reliefat că cel mai persecutat grup din zilele 
noastre îl constituie creştinii.

Îţi aduc aceasta la cunoştinţă ca să poţi înţelege 
faptul că această credinţă pe care o avem în Isus Cristos, 
mesajul Lui în care credem, merită orice jertfă, merită 
totul. În ciuda persecuţiilor, cei dinaintea noastră şi‑au 
păstrat credinţa vie şi s‑au ancorat în Evanghelie. La fel ar 
trebui să fie şi în zilele noastre.

Indiferent ce se întâmplă în oraşul tău sau în 
naţiunea ta, rămâi ferm ancorat în Cristos. Nu te clătina. 
După cum citim în versetul tematic, noi nu renunţăm, nu 
dăm înapoi. Vesteşte Cuvântul lui Dumnezeu la timp şi 
nelatimp. Nimic nu ar trebui să te intimideze sau să te 
îngrozească în aşa măsură încât să îţi închidă gura, pentru 
că mai mare este Cel ce este în tine decât toţi adversarii 
şi toate adversităţile din lume. Aleluia!

1 Tesaloniceni 5:1‑11 & Ieremia 23

2 Corinteni 3:7‑4:1‑18 & Proverbe 16‑17

Romani 8:35‑39; 1 Tesaloniceni 3:7‑8



În Matei 13:44, Isus a zis: „Împărăţia cerurilor 
se mai aseamănă cu o comoară ascunsă 

într‑o ţarină. Omul care o găseşte o ascunde; şi, de 
bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără 
ţarina aceea.” Isus a cumpărat întreaga ţarină datorită 
comorii ascunse în ea. Comoara este biserica, iar 
ţarina este lumea.

Isus a cumpărat întreaga lume cu preţul sângelui 
Său, datorită bisericii; El a dat totul. Aceasta ne spune 
şi ce urmăreşte diavolul. Atunci când el generează 
crize în lume, ochii lui sunt îndreptaţi, de fapt, asupra 
copiilor lui Dumnezeu, asupra bisericii. Planul lui 
ţinteşte mereu biserica lui Isus Cristos. El este total 
împotriva oamenilor lui Dumnezeu care Îi slujesc şi I 
se închină Lui în mod liber. Dar el este un eşec.

De ce este Satan atât de pornit împotriva bisericii? 
Deoarece biserica – tu şi eu – avem ceea ce Satan a 
tânjit să aibă de la început. El a spus: „… voi fi ca Cel 
Preaînalt” (Isaia 14:14), dar nu a putut. Dimpotrivă, 
a fost izgonit din cer. Apoi a aflat că bisericii, pe care 
Isus a creat‑o, i s‑a dat harul să poarte Numele lui 
Dumnezeu şi să stea pe tronul Său împreună cu El!

BISERICA ESTE                               
COMOARA LUI DUMNEZEU

6 DUMINICĂ

Şi Eu îţi spun: tu eşti  Petru (Greceşte: 
Petros), şi pe această piatră (Greceşte: 
petra) voi zidi Biserica Mea, şi porţile 

Locuinţei morţilor nu o vor birui              
(Matei 16:18).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Biserica lui Isus Cristos are impact tot mai mare, cu glorie, 
cu abilitate şi cu influenţă de neoprit. Nu‑i lăsăm niciun 
loc lui Satan, pentru că mai mare este Cel care este în 
noi, decât cel care este în lume. Iar creştinii din toată 
lumea sunt poziţionaţi să neutralizeze toate strategiile şi 
uneltirile diavolului împotriva Bisericii, în Numele lui Isus. 
Amin.

Astăzi, noi suntem una cu Dumnezeu în virtutea 
dragostei lui Cristos. Isus a spus că Îşi va zidi biserica 
Lui, pe care porţile locuinţei morţilor nu o vor birui. 
Acesta este un adevăr care nu poate fi desfiinţat. 
Aleluia! Biserica nu este o simplă organizaţie; este 
Trupul sfânt al lui Isus Cristos – perla Lui de mare preţ.

1 Tesaloniceni 5:12‑28 & Ieremia 24

2 Corinteni 5:1‑6:2 & Proverbe 18‑19

Exod 19:5; Tit 2:14; 1 Petru 2:9



Prin Duhul Sfânt, apostolul Pavel a primit 
revelaţia răpirii bisericii şi a spus: „Iată, vă 

spun o taină…” (1 Corinteni 15:51). Mulţi nu înţeleg 
răpirea bisericii, tocmai pentru că este o taină, o revelaţie 
divină. El a spus: „Nu vom adormi toţi, dar toţi vom 
fi  schimbaţi, într‑o clipă, într‑o clipită din ochi, la cea 
din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia 
nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi  schimbaţi” (1 Corinteni 
15:51‑52).

Porţiunea subliniată ne arată cât de repede va avea 
loc răpirea bisericii; se va întâmpla atât de rapid, încât 
nu va fi  ti mp pentru cei nepregăti ţi, deoarece este ceva 
pentru care ar fi  trebuit să te pregăteşti  toată viaţa ta.

În versetul temati c, expresia: „vom fi  răpiţi” 
provine din traducerea din original a termenului 
grecesc „harpazō ” care înseamnă a confi sca, a prinde, a 
îndepărta, a extrage, a trage, a lua prin forţă.

La răpire, nu va conta unde eşti ; puterea lui 
Dumnezeu te va smulge din această lume. Creşti nii care 
au murit vor fi  învia şi, împreună cu ei, noi cei vii vom fi  
răpiţi în nori să‑L întâlnim pe Domnul. Ce zi va fi  aceea!

RĂPIREA BISERICII ESTE MAI 
APROAPE CA ORICÂND

7 LUNI

Apoi, noi cei vii, cari vom fi  rămas, vom 
fi  răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca 

să Îl întâmpinăm pe Domnul în văzduh; 
şi astf el vom fi  totdeauna cu Domnul                 

(1 Tesaloniceni 4:17).



PROCLAMAŢIE
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Domnul Isus Se întoarce pentru o Biserică fără pată, fără 
zbârcitură sau altceva de felul acesta şi sunt pregătit. 
Credinţa mea este activată ca să fiu răpit şi să fiu cu Domnul 
pentru totdeauna! Şi în timp ce aştept „răpirea bisericii,” 
viaţa mea şi pasiunile mele sunt legate de Împărăţia Lui şi 
de extinderea acesteia; prin mine, mulţi alţii sunt înscrişi 
pentru răpirea bisericii, în Numele lui Isus. Amin.

Când va avea loc? Este mai aproape ca niciodată; 
poate avea loc oricând. Responsabilitatea ta este să fii 
pregătit, trăindu‑ţi viaţa pentru Domnul în fiecare zi. 
Continuă să umbli în dragoste şi activează‑ţi credinţa 
pentru a fi răpit cu Domnul la venirea Lui.

Biblia spune că El Se întoarce pentru o biserică 
fără pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta 
(Efeseni 5:27). Trăieşte fiecare zi, fiecare moment al vieţii 
tale în neprihănirea Lui, producând faptele şi roadele 
neprihănirii.

2 Tesaloniceni 1:1‑12 & Ieremia 25

2 Corinteni 6:3‑7:1 & Proverbe 20‑21

1 Tesaloniceni 4:16‑17; 1 Ioan 2:28; Matei 24:27



 Qubators reprezintă o reţea specializată 
pentru creşti nii care sunt experţi I.T., ingineri de 
so� ware, dezvoltatori sau pasionaţi de I.T. şi care sunt 
interesaţi de dezvoltarea de noi inovaţii în aplicaţii, 
în platf orme şi în inginerie so� ware. Domeniile de 
interes variază de la inteligenţă arti fi cială la soluţii 
valutare, dezvoltări de navigare pe internet, jocuri, 
securitate etc., toate acestea pentru răspândirea 
Evangheliei.

 Nu mai aştepta! Vino şi tu alături de alţi 
dezvoltatori, ingineri, oameni de şti inţă şi pasionaţi 
de tehnologie să elaborăm soluţii pentru avansarea 
Evangheliei, vizitând site‑ul h� ps://qubators.org/ 

Elaborăm soluţii pentru 
răspândirea Evangheliei

 Qubators
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O
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E

NOTE



În zilele Esterei, evreii se acomodaseră pe un 
pământ străin, în care fuseseră duşi în capti vitate. 

Se bucurau de libertate fără nicio problemă, până 
când Haman, un om infl uent şi viclean în împărăţie (de 
asemenea, un prieten al regelui) a încercat să îi extermine. 

Estera, regina, care era în necunoşti nţă de ura şi de 
complotul lui Haman de a distruge poporul evreu, a fost 
înşti inţată de acest plan printr‑un mesaj cutremurător 
de la unchiul ei, Mardoheu. Ea a intervenit imediat 
îndemnându‑i pe evreii din tot ţinutul la post şi la rugăciune 
(Estera 4:16). Bineînţeles că Dumnezeu le‑a ascultat 
rugăciunea şi i‑a scăpat din mâinile rele ale lui Haman.

Uneori, poţi să te bucuri de libertate în ţara ta în 
aşa măsură încât să uiţi că te afl i pe „pământ străin,” că 
eşti  un pelerin în această lume. Aceasta li se întâmpla 
multora; unii se concentrează mai mult asupra călătoriei 
decât asupra desti naţiei. Unii credincioşi au ajuns să se 
complacă în lucrurile acestei lumi, lăsându‑se distraşi de 
la chemarea lor. Totuşi, Isus a spus: „Şi ce îi foloseşte unui 
om să câşti ge toată lumea, dacă îşi pierde sufl etul?” 
(Marcu 8:36).

SUNTEM PELERINI                                    
PE PĂMÂNT

8 MARŢI

Dacă aţi fi  din lume, lumea ar iubi ce 
este al ei; dar, pentru că nu sunteţi din 

lume, şi pentru că Eu v‑am ales din 
mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea 

(Ioan 15:19).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Provin de sus şi sunt conştient de aceasta. Multe uşi de 
oportunitate pentru lucrare sunt deschise peste tot în 
lume, iar copiilor lui Dumnezeu le este acordat dreptul la 
exprimare, să poată propovădui Evanghelia lui Cristos fără 
piedici, cu putere şi cu eficienţă, în Numele lui Isus. Amin.

Îndreaptă‑ţi inima către Domnul; lasă‑te motivat 
de lucrurile importante ale Evangheliei. Câştigă suflete. 
Veghează şi roagă‑te după modelul dat de Isus. Roagă‑te 
pentru ţara ta ca Evanghelia să aibă liberă trecere şi să fie 
primită.

Există naţiuni în care Evanghelia a prevalat cu ani în 
urmă, dar care în ziua de azi interzic predicarea acesteia, 
creştinii fiind sub mare persecuţie. Ce s‑a întâmplat? 
Răspunsul este simplu: creştinii din acele ţări nu au făcut 
ce ne‑a spus Isus să facem: „Vegheaţi şi rugaţi‑vă...” 
(Matei 26:41).

Trebuie să ne amintim scopul nostru primordial; 
motivul pentru care suntem aici şi faptul că este ceva 
temporar. Suntem ambasadori ai lui Dumnezeu, trimişi din 
Împărăţia cerului pentru mântuirea sufletelor pe pământ. 
Prin urmare, cum spune Biblia: „Dacă, deci, aţi înviat 
împreună cu Cristos, să umblaţi după lucrurile de sus, 
unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi‑vă la 
lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ” (Coloseni 3:1‑2).

2 Tesaloniceni 2:1‑10 & Ieremia 26

2 Corinteni 7:2‑16 & Proverbe 22‑23

Faptele apostolilor 26:16; Coloseni 4:2‑4; Evrei 11:13



Aşa cum există fraţi şi profeţi falşi (sau mincinoşi) 
care generează probleme în Casa lui Dumnezeu, 

aşa există şi învăţători falşi. Aceşti a sunt oameni care îşi 
arogă lucrarea de învăţător, chiar dacă nu au fost chemaţi 
să predice, expunându‑se astf el demonilor şi promovând 
doctrine false. Aceşti a propovăduiesc lucruri eronate, de 
obicei inspirate de duhul de înşelătorie.

De exemplu, unii învăţători falşi învaţă că venirea 
lui Cristos a avut loc deja, inducând astf el în eroare mulţi 
oameni. Alţii spun că lucrarea Duhului Sfânt s‑a încheiat 
odată cu apostolii. Unii vin cu interpretări de vise, 
spunându‑le oamenilor cum diverse poziţii de dormit le 
afectează visele şi îi învaţă efectele mâncatului în vis.

Alţii merg până acolo că îţi spun că o rudă a ta 
este responsabilă pentru problemele din viaţa ta, creând 
astf el animozităţi între rude. Însă Biblia spune că noi nu 
ne luptăm cu carnea şi cu sângele (Efeseni 6:12). Dar, din 
păcate, unii oameni au căzut pradă acestor învăţături 
false.

PĂZIŢI-VĂ DE                             
ÎNVĂŢĂTORII MINCINOȘI

9 MIERCURI

În norod s‑au ridicat şi prooroci mincinoşi, 
cum şi între voi vor fi  învăţători 

mincinoşi, cari vor strecura pe furiş erezii 
nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul, 

care i‑a răscumpărat, şi vor face să 
cadă asupra lor o pierzare năprasnică                      

(2 Petru 2:1).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău cu ajutorul 
căruia navighez prin viaţă. Mă supun călăuzirii Duhului 
Tău, care este garanţia mea pentru o viaţă de posibilităţi 
nelimitate. Nu pot fi înşelat. Îmi împlinesc destinul pe care 
l‑ai pregătit pentru viaţa mea, pentru că sunt familiarizat 
cu Cuvântul Tău, care este lumina mea şi mântuirea mea, 
în Numele lui Isus. Amin.

Aceasta ne aminteşte de cuvintele Domnului 
Isus când a spus: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi 
nici Scripturile...” (Matei 22:29). Cunoaşte Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru tine însuţi şi nimeni nu te va înşela. 
Studiază Biblia cu prioritate în viaţa ta. Duhul Sfânt îţi 
deschide inima faţă de adevărurile Sale şi faţă de voia 
Lui, iar astfel poţi cerceta toate lucrurile (1 Tesaloniceni 
5:21), poţi testa şi deosebi toate duhurile (1 Ioan 4:1) şi 
poţi împărţi drept Cuvântul adevărului (2 Timotei 2:15).

2 Tesaloniceni 2:11‑17 & Ieremia 27

2 Corinteni 8‑9 & Proverbe 24‑26

2 Petru 2:3; 1 Timotei 4:1‑2



Dacă ai vrut vreodată să şti i cum se alungă 
demonii, Isus a demonstrat aceasta clar în 

versetul temati c. El i S‑a adresat duhului responsabil 
pentru starea respecti vă. El a spus: „Duh mut şi surd, îţi 
poruncesc să ieşi din copilul acesta şi să nu mai intri în 
el.” El nu a spus doar: „Te mustru,” ci a spus în ce consta 
mustrarea Sa. I S‑a adresat demonului în parti cular, pe 
nume: duh mut şi surd. Şi bineînţeles, demonul a ieşit.

Nu este de ajuns să spui: „Satan, te leg.” Satan este 
un nume generic pentru cel rău. Cum şti i care este duhul 
cu care te confrunţi la un moment dat? Îţi poţi da seama 
după ti pul de problemă pe care o cauzează sau prin 
descoperire de la Duhul Sfânt. Demonii, în desfăşurarea 
lor, se manifestă conform caracteristi cilor fi inţei lor, iar 
aceasta te poate ajuta să îi identi fi ci şi să li te adresezi 
corect. Prin manifestarea caracterului unui duh, poţi şti  
care este numele acestuia, pentru că un nume este o 
descriere a caracterului. Demonii sunt numiţi în funcţie 
de caracterul lor, după cum vedem în Sfi ntele Scripturi.

Spre exemplu, dacă identi fi ci un duh necurat, 
nici nu mai trebuie să te întrebi care‑i este numele. 

SPUNE-LE PE NUME
10 JOI

Când a văzut Isus că norodul vine 
în fuga mare spre El, a mustrat 

duhul necurat, şi i‑a zis: „Duh mut şi 
surd, îţi poruncesc să ieşi afară din 

copilul acesta, şi să nu mai intri în el”                                                     
(Marcu 9:25).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi sunt recunoscător pentru că mi‑ai dat 
autoritate să alung demoni. Satan nu are niciun loc în viaţa 
mea, nici în casa mea şi nici în viaţa celor dragi. Umblu în 
victorie continuă, în Numele lui Isus. Amin.

I te adresezi cu numele acela şi spui: „Duh necurat, îţi 
poruncesc să ieşi, în Numele lui Isus!” Niciun demon nu 
poate rezista când îi ordoni să iasă în Numele lui Isus.

Biblia spune: „... pentru ca, în Numele lui Isus, să 
se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ 
şi de sub pământ” (Filipeni 2:10). În Marcu 6:7 ni se 
spune că El ne‑a dat putere asupra duhurilor necurate. În 
Matei 10:8, plin de compasiune, El ne‑a spus: „Vindecaţi 
bolnavii, înviaţi morţii, curăţiţi leproşii, scoateţi dracii. 
Fără plată aţi primit, fără plată să daţi.” Aleluia!

2 Tesaloniceni 3:1‑10 & Ieremia 28

2 Corinteni 10:1‑18 & Proverbe 27‑28

Marcu 1:25‑26; Marcu 16:17; Luca 10:18‑19



În calitate de copii ai lui Dumnezeu, 
suntem chemaţi să manifestăm virtuţile şi 

perfecţiunile lui Cristos; aceasta este slujirea noastră; 
aceasta este viaţa noastră. Isus a spus: „Eu sunt 
Viţa, voi sunteţi mlădiţele...” (Ioan 15:5). Mlădiţele 
reprezintă partea roditoare a viţei de vie. Noi suntem 
purtătorii roadelor Sale, ai virtuţilor Sale.

Ura, amărăciunea, furia, minciuna nu sunt virtuţi 
ale lui Dumnezeu şi, prin urmare, nu fac parte din 
trăsăturile duhului tău recreat. În schimb tu trebuie 
să manifeşti bunătatea, dragostea, compasiunea, 
răbdarea, blândeţea, amabilitatea, înţelepciunea şi 
excelenţa lui Dumnezeu. Aşadar, emană excelenţă şi 
desăvârşire pretutindeni: în casa ta, în şcoala ta sau 
la locul tău de muncă. Acestea să se vadă în tot ce are 
legătură cu tine.

Mai mult, manifestă virtuţile şi perfecţiunile 
lui Dumnezeu prin cuvintele tale pline de har, de 

MANIFESTĂ VIRTUŢILE ȘI 
EXCELENŢA LUI

11 VINERI

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

dedicată, poporul special [al lui 
Dumnezeu] pe care Şi l‑a câşti gat 

pentru Sine, ca să înfăţişaţi lucrările 
Lui minunate şi să manifestaţi virtuţile 
şi perfecţiunile Celui care v‑a chemat 
din întuneric la lumina Sa minunată                                                                               
(1 Petru 2:9, versiunea Amplifi cată).
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Trăiesc o viaţă de glorie, de putere, de succes şi de 
influenţă. Sunt capodopera Lui. Am fost recreat în Cristos 
să înfăţişez lucrările Lui minunate şi să manifest virtuţile, 
perfecţiunile, excelenţa şi înţelepciunea Lui, în Numele lui 
Isus. Amin.

credinţă, de viaţă şi de putere, care să înalţe şi să 
câştige sufletele celor din jur. 

Domnul ne‑a făcut nişte minuni în această lume, 
nişte vase prin care să Îşi arate slava şi neprihănirea. 
Prin tine, El Îşi exprimă iubirea faţă de ceilalţi şi Îşi 
întemeiază Împărăţia în inimile oamenilor. Aleluia!

2 Tesaloniceni 3:11‑18 & Ieremia 29

2 Corinteni 11:1‑15 & Proverbe 29‑31

Efeseni 2:10; Matei 5:14‑16



Fără îndoială, revenirea Domnului este mai 
aproape ca niciodată. Însă în 2 Tesaloniceni 

2:3, Biblia spune: „… căci nu va veni înainte ca să fi  
venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul 
fărădelegii, fi ul pierzării.” Iar versiunea Amplifi cată a 
Bibliei spune astf el: „… căci ziua aceea nu va veni fără 
ca mai întâi să vină apostazia [fără să fi  venit marea 
lepădare de credinţă prezisă a celor care au mărturisit 
a fi  creşti ni] şi să fi e descoperit omul fărădelegii 
(păcatului), care este fi ul osândei (al pierzării).”

Aceasta înseamnă că vor fi  oameni care, deşi 
au mărturisit că sunt creşti ni, vor cădea de la credinţă; 
va avea loc o apostazie — unii oameni vor alege să 
renunţe la credinţa în Isus. Acest lucru se întâmplă deja, 
iar moti vul principal îl consti tuie grijile acestei lumi, 
înşelăciunea bogăţiilor şi po� ele fi rii pământeşti . Aşadar, 
ce Îl interesează pe Dumnezeu şi cum ar trebui să umbli 
tu în aceste zile din urmă? Ce alegeri ar trebui să faci?

Sfatul Lui se regăseşte în versetul temati c. Rămâi 
în Cristos! Focalizează‑te asupra lucrurilor Împărăţiei lui 
Dumnezeu şi nu asupra plăcerilor trecătoare ale acestei 

FOCALIZEAZĂ-TE PE                           
ÎMPLINIREA VISULUI LUI

12 SÂMBĂTĂ

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

dragostea Tatălui nu este în El. 
Căci tot ce este în lume: poft a fi rii 

pământeşti , poft a ochilor şi lăudăroşia 
vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume                                                                

(1 Ioan 2:15‑16).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai chemat cu o chemare 
sfântă şi mi‑ai dat puterea interioară să trăiesc pentru 
Tine. Sunt adânc înrădăcinat şi întemeiat în Cristos. Mi‑am 
răstignit firea pământească împreună cu patimile şi cu 
poftele ei. Singura mea pasiune este extinderea Împărăţiei 
Tale, propagând dragostea lui Cristos şi mântuirea Sa până 
la marginile pământului. Aleluia!

lumi. În Coloseni 3:1‑2, Biblia surprinde foarte frumos 
acest îndemn: „Dacă, deci, aţi înviat împreună cu 
Cristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Cristos 
şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi‑vă la lucrurile de 
sus, nu la cele de pe pământ.”

Concentrează‑ţi energia asupra împlinirii visului 
şi viziunii lui Dumnezeu de extindere a Împărăţiei Lui şi 
de evanghelizare a lumii. Refuză să fii printre cei care se 
agaţă de lucrurile lumeşti, printre cei preocupaţi doar de 
câştigul şi de confortul lor. Ei au fost cuceriţi deja de duhul 
lumii. În Marcu 8:36, Isus spune: „Şi ce îi foloseşte unui 
om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul?” 
Este deosebit de important să îţi trăieşti viaţa în Cristos, 
adânc înrădăcinat şi întemeiat în El. Rămâi neclintit în 
credinţă, împlinind voia Domnului cu bucurie. Aleluia!

1 Timotei 1:1‑7 & Ieremia 30

2 Corinteni 11:16‑33 & Eclesiastul 1‑2

Apocalipsa 3:11‑13



În versetul de mai sus, cuvintele „desăvârşiţi” 
şi „compleţi” ar fi  putut fi  folosite în mod 

interschimbabil. Cuvântul „desăvârşit” în acest context, 
înseamnă a fi  puternic, de neclinti t. O altă semnifi caţie se 
referă la maturitate; să ati ngi un nivel înalt de maturitate, 
să fi i complet matur. Este un loc al plenitudinii; plinătatea 
înţelegerii, înţelepciunii şi cunoaşterii; plinătatea Duhului 
Sfânt. Aleluia!

Prin Duhul Sfânt, Epafra s‑a rugat pentru creşti nii 
Coloseni să ajungă în acel punct al maturităţii, rămânând 
fermi, desăvârşiţi şi împliniţi în voia lui Cristos. Dumnezeu 
vrea acest lucru pentru viaţa ta; El vrea ca tu să fi i un 
creşti n complet, maturizat pe deplin pentru a te ocupa 
de lucrurile Lui.

Cu cât eşti  mai matur spiritual, cu atât poţi îndeplini 
mai bine visul lui Dumnezeu pentru viaţa ta. Aşadar, 
stabileşte‑ţi chiar acum obiecti vul de a creşte spiritual. 
Repetă‑ţi în fi ecare zi: „Voi creşte; voi ajunge într‑un loc 
al maturităţii, unde voi gândi doar spiritual, cu deplină 
maturitate în Cristos, plin de Cuvântul lui Dumnezeu” şi 
acţionează în vederea ati ngerii acestui obiecti v.

DESĂVÂRȘIT ȘI COMPLET ÎN EL
13 DUMINICĂ

Vă salută Epafra, care este dintre 
voi, rob al lui Cristos, totdeauna 

străduindu‑se pentru voi în rugăciuni, 
ca să staţi în picioare desăvârşiţi şi 

compleţi în toată voia lui Dumnezeu                                   
(Coloseni 4:12, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

În Cristos locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii, 
iar eu sunt complet în El, care este capul oricărei domnii 
şi stăpâniri. Trăiesc viaţa veşnică în Cristos, fiind stabil, 
neclintit şi întemeiat în credinţă pe măsură ce umblu 
necontenit în lumina Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia!

În Efeseni 4:12‑13, Biblia spune că Dumnezeu i‑a 
oferit Bisericii daruri pentru slujire în acest scop: „... 
pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de 
slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos, până vom 
ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui 
Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii 
plinătăţii lui Cristos.”

Dacă nu am fi capabili să atingem înălţimea staturii 
plinătăţii lui Cristos, Dumnezeu nu ne‑ar spune să facem 
acest lucru. Acesta este visul Lui. Aşadar, urmăreşte acest 
deziderat studiind Cuvântul lui Dumnezeu, meditând 
asupra lui şi dăruindu‑te lucrării Duhului Sfânt.

1 Timotei 1:8‑14 & Ieremia 31

2 Corinteni 12:1‑21 & Eclesiastul 3‑5

Efeseni 4:14‑15; Evrei 5:14



Toţi oamenii sunt la fel, indiferent de condiţia lor 
socială. Cu alte cuvinte, săracii şi bogaţii sunt 

exact la fel, dacă nu are loc o schimbare în inima lor. Dacă 
un om este sărac şi rău, nu se va schimba atunci când 
va deveni bogat. Cât ti mp este sărac, el nu are resursele 
necesare pentru a ati nge potenţialul răutăţii sale. Aşadar, 
când ajunge bogat, are resurse pentru a face toate relele 
din inima lui.

Banii nu fac altceva decât să amplifi ce caracterul. 
Oamenii înfăptuiesc binele sau răul din inima lor în 
funcţie de resursele de care dispun. Isus a spus: „Ori 
faceţi pomul bun şi rodul lui bun, ori faceţi pomul rău 
şi rodul lui rău; căci pomul se cunoaşte după rodul 
lui...” (Matei 12:33). Aceasta înseamnă că oamenii nu 
sunt diferiţi de ceea ce este înăuntrul lor. Aşadar, ce Îşi 
doreşte Dumnezeu? El vrea o schimbare în inima ta; o 
transformare în interiorul tău.

De aceea, El Îşi întemeiază Împărăţia mai întâi în 
inima ta. El Îşi revarsă mai întâi dragostea în inima ta. 
Inima ta este locul în care El caută să lucreze; de acolo 
vin toate binecuvântările Lui. Apoi, din inima ta, aceste 
binecuvântări se pot revărsa către ceilalţi. Fiind născut 
din nou, ai primit viaţa şi natura lui Dumnezeu în inima 
ta; iar acum în Cristos, eşti  la rândul tău o sursă de viaţă.

EL VREA INIMA TA
14 LUNI

Fiule, dă‑mi inima ta, şi să găsească 
plăcere ochii tăi în căile Mele                   

(Proverbe 23:26).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Ţi‑ai stabilit Împărăţia în 
inima mea. Cu inima mea conceptualizez şi îmi însuşesc 
realităţile Evangheliei şi ale vieţii din Împărăţia Ta. Mă 
rog pentru cei nemântuiţi din lume, ca inimile lor să fie 
deschise să primească Evanghelia, să fie mântuiţi, iar 
puterea Ta pentru mântuire să le învăluie inimile chiar 
acum, în Numele lui Isus. Amin.

Transformarea şi slava din sufletul tău şi din trupul 
tău sunt rezultatul impactului şi influenţei vieţii şi naturii 
lui Dumnezeu în duhul tău. În versetul tematic, Domnul 
spune: „Fiule, dă‑Mi inima ta...” Dacă nu te‑ai născut 
încă din nou, acesta este momentul tău; dă‑I inima ta. La 
sfârşitul devoţionalului vei găsi o pagină cu Rugăciunea 
Mântuirii. Rosteşte acea rugăciune din toată inima.

1 Timotei 1:15‑20 & Ieremia 32

2 Corinteni 13:1‑14 & Eclesiastul 6‑8

Luca 6:45; Evrei 10:22



DE CAMPANII DE DISTRIBUIRE                                     
ONLINE A RAPSODIEI 

 Într‑o lume cu atâta nesiguranţă, Evanghelia 
slavei lui Isus Cristos trebuie să le fi e predicată tuturor 
oamenilor mai mult ca oricând! Omul lui Dumnezeu 
ne‑a îndemnat să ati ngem 5 miliarde de sufl ete cu 
Evanghelia, iar proiectul „Un milion de campanii de 
distribuire online a Rapsodiei” face ca acest lucru să se 
producă la o magnitudine seismică. 

Decide ca parti ciparea ta la proiectul „Un milion de 
campanii de distribuire online a Rapsodiei” să treacă 
la un cu totul alt nivel, nu doar organizând individual 
evenimente evanghelisti ce, ci şi implicând cel puţin încă 
5 prieteni, pentru a câşti ga mai mulţi oameni pentru 
Cristos mai repede. 

Începe astăzi!
Alege 5 prieteni şi asigură‑te că ei:
 ‑ Se înregistrează pe platf orma 
1millionoutreaches.rhapsodyofrealiti es.org. 
 ‑   Sponsorizează ti părirea devoţionalului 
 ‑  Încep să distribuie devoţionalul pretuti ndeni, 
în formă ti părită sau online.

CÂȘTIGĂM MAI MULŢI 
OAMENI PENTRU CRISTOS
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Cuvintele mângâietoare şi înălţătoare de 
versetul temati c au fost rosti te de Isus înainte 

de înălţarea Sa. Isus şti a că ucenicilor le va fi  dor de El; 
aşa că, parafrazat, le‑a spus: „Nu vă nelinişti ţi! Mă duc la 
Tatăl şi Îl voi ruga să vi‑L trimită pe Duhul Sfânt (un alt 
Mângâietor). Când va veni, El va locui în inimile voastre şi 
nu va trebui să Mă căutaţi sau să Îmi duceţi dorul. În loc 
să umblu pe străzi alături de voi, voi merge pe străzi fi ind 
în voi.” Slavă lui Dumnezeu!

Isus Şi‑a îndeplinit promisiunea şi Tatăl L‑a trimis 
pe Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii (citeşte Faptele 
apostolilor 2:1‑4). Acum că te‑ai născut din nou, nu 
trebuie să Îl mai cauţi niciodată pe Isus; nu mai este 
nevoie să strigi: „Doamne, unde eşti ?” Dumnezeu este 
în ti ne acum! Prezenţa lui Dumnezeu este în inima ta! Nu 
şti u care a fost percepţia ta despre Dumnezeu şi despre 
creşti nism până acum, însă, dacă ai primit Duhul Sfânt, 
Dumnezeu este în ti ne. Nu este de mirare că apostolul 
Ioan a spus: „Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu şi 

EL ESTE CU TINE ȘI ÎN TINE
15 MARŢI

Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da 
un alt Mângâietor (Greceşte: Paraclet, 

apărător, ajutor), care să rămână cu voi 
în veac; şi anume, Duhul adevărului, 

pe care lumea nu‑L poate primi, pentru 
că nu‑L vede şi nu‑L cunoaşte; dar voi Îl 
cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi  în 

voi (Ioan 14:16‑17).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru marea onoare şi 
binecuvântare ca Isus să locuiască în mine prin Duhul 
Sfânt; în virtutea prezenţei Lui care este şi rămâne în mine, 
sunt inundat de puterea Sa divină şi de înţelepciunea Lui 
supranaturală ca să fac voia lui Dumnezeu şi să trăiesc 
victorios asupra uneltirilor celui rău şi a influenţelor 
corupte din această lume. Aleluia!

i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare 
decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4). Aleluia!

Indiferent de greutăţile cu care te confrunţi în 
viaţă, există o nouă revelaţie; este revelaţia divinităţii 
din tine! Pavel a numit‑o taina ţinută ascunsă din veşnicii 
şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor lui 
Dumnezeu şi anume: „Cristos în voi, nădejdea slavei” 
(Coloseni 1:26‑27).

Adam nu a ştiut acest lucru şi nici Avraam sau 
Isaac. Niciunul dintre patriarhii din vechime nu cunoştea 
această taină, care este mai mare decât „Emanuel” 
(Dumnezeu este cu noi); această taină exprimă faptul că 
tot cerul este în tine! Plinătatea Dumnezeirii locuieşte 
în tine umplându‑te cu totul şi exprimându‑Se prin tine! 
Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci!

1 Timotei 2:1‑15 & Ieremia 33

Galateni 1:1‑24 & Eclesiastul 9‑12

Faptele apostolilor 2:1‑4; 1 Corinteni 3:16; Faptele 
apostolilor 17:28



Biblia ne vorbeşte despre trei grupuri de 
oameni: învăţătorii falşi (mincinoşi), profeţii 

mincinoşi şi fraţii mincinoşi. De asemenea, ne arată clar 
cum vor acţiona aceşti a în zilele din urmă. Pot exista fraţi 
mincinoşi în biserici? Absolut! Fraţii mincinoşi sunt cei 
care se strecoară printre oamenii lui Dumnezeu, nu din 
dragoste pentru Isus Cristos, ci cu alte scopuri.

Versetul temati c spune că aceşti a vin pe furiş, pentru 
a spiona libertatea noastră în Isus Cristos şi a ne aduce în 
robie. Aceşti a prezintă o imagine falsă, pentru a obţine un 
anumit avantaj. În 2 Petru 2:3, Biblia spune: „În lăcomia lor 
vor căuta ca, prin cuvântări înşelătoare, să aibă un câşti g 
de la voi...”

Fraţii mincinoşi caută întotdeauna modalităţi de a 
câşti ga bani de la alţi fraţi. În schimb, ei nu dau niciodată 
zeciuială sau vreun alt dar bisericii. Scopul lor este de a 
profi ta de pe urma fraţilor. Ei pot face orice pentru bani, 
inclusiv să îşi trădeze pastorul, îndrumătorul sau chiar 
biserica. Ei sunt cei care, pentru bani, fac publice chesti uni 
interne ale bisericii, oferind diverse rapoarte autorităţilor 
sau presei. Biblia spune că sunt printre noi să ne spioneze, 
în speranţa că ne vor putea pune vreodată sub acuzare.

EXISTĂ FRAŢI MINCINOȘI
16 MIERCURI

Din pricina fraţilor mincinoşi, furişaţi şi 
strecuraţi printre noi, ca să pândească 
slobozenia, pe care o avem în Cristos 

Isus, cu gând să ne aducă la robie                
(Galateni 2:4).
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Îţi mulţumesc, Doamne, că prin Duhul Sfânt, pot să 
identific duhul de rătăcire şi să acţionez cu înţelepciune. 
Cuvântul lui Dumnezeu mă ghidează pe cărări drepte în 
relaţiile mele. Sunt condus în direcţia voii Tale desăvârşite 
şi a scopului Tău pentru viaţa mea, în Numele lui Isus. 
Amin.

Este posibil să ai dificultăţi în a identifica fraţii 
mincinoşi din cauza vicleniei lor. Însă Isus spune: „Aşa 
că după roadele lor îi veţi cunoaşte” (Matei 7:20). Unul 
dintre semnele prin care poţi identifica fraţii mincinoşi este 
dispreţul lor pentru autoritate. Ei vor încerca să îi convingă 
pe ceilalţi să nu dea ascultare îndemnurilor pastorului sau 
conducerii bisericii. Dacă aud că vrei să ceri vreun sfat de 
la pastorul tău, de exemplu, vor ridiculiza această idee şi te 
vor face să te simţi naiv.

Cu privire la fraţii mincinoşi, Dumnezeu ne sfătuieşte 
să îi descoperim şi să nu stăm niciodată în preajma lor, 
din cauza influenţei lor negative. Mulţi creştini adevăraţi 
s‑au îndepărtat de credinţă din cauza unor asemenea 
prietenii toxice. Aşadar, acţionează conform Scripturii: 
„Fraţilor, să vă depărtaţi de orice frate care trăieşte în 
neorânduială...” (2 Tesaloniceni 3:6).

1 Timotei 3:1‑7 & Ieremia 34

Galateni 2:1‑21 & Cântarea Cântărilor 1‑2

2 Ioan 1:9‑10; 2 Tesaloniceni 3:6



Versetul din Efeseni 5:15‑16 este un îndemn 
potrivit pentru noi, mai ales în aceste zile: „Luaţi 

seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte 
neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, 
căci zilele sunt rele...” Miza este foarte mare. Nu poţi să îţi 
trăieşti  nepăsător viaţa în calitate de copil al lui Dumnezeu. 
Tu Îi aparţii lui Isus Cristos; de aceea, slujeşte‑L cu viaţa ta. 
Trăieşte pentru El.

Biblia spune: „Nu şti ţi că trupul vostru este Templul 
Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L‑aţi primit 
de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi 
fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi‑L dar pe Dumnezeu 
în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu” 
(1 Corinteni 6:19‑20). Dumnezeu are un scop pentru viaţa 
ta, pe care tu trebuie să îl îndeplineşti . Acesta este cel mai 
important lucru pentru ti ne: descoperirea scopului tău în El 
şi îndeplinirea lui.

Viaţa ta nu se rezumă la visele, la planurile, la 
aspiraţiile sau la ambiţiile tale. Biblia spune: „Deci, fi indcă 

FII SERIOS CU DUMNEZEU
17 JOI

Spune‑I un „da” în şoaptă lui Dumnezeu 
şi El va fi  acolo imediat. Încetează să 
te mai bălăceşti  în păcat. Purifi că‑ţi 

viaţa interioară. Nu mai testa terenul. 
Aruncă‑te la pământ şi plângi până nu 
mai ai lacrimi. Distracţia şi jocurile s‑au 
terminat. Fii serios, serios cu adevărat 

(Iacov 4:8‑9, versiunea Message – 
Mesajul, n.tr.).
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M‑am născut pentru gloria lui Dumnezeu, să umblu cu El 
şi să‑I aduc onoare. El a planificat dinainte de întemeierea 
lumii ca eu să Îl slujesc cu viaţa mea, să umblu vrednic de 
El, să Îi fiu plăcut în toate şi roditor în orice faptă bună. 
Aceasta îmi este pasiunea, preocuparea şi ţinta în fiecare 
zi, în Numele lui Isus. Amin.

toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar 
trebui să fiţi voi, printr‑o purtare sfântă şi evlavioasă...” 
(2 Petru 3:11). Nu contează cât de impunătoare sunt unele 
edificii din lume sau câtă satisfacţie pământească pretind 
unii că au; totul va fi distrus.

Îmi amintesc de regele Solomon care a construit 
pentru Dumnezeu cel mai frumos templu de până atunci. A 
fost lăudat şi apreciat şi, desigur, Dumnezeu a fost bucuros 
şi l‑a binecuvântat. Însă Dumnezeul nostru nu trăieşte în 
temple făcute de mâini omeneşti. Când oamenii au trecut la 
idolatrie şi au început să îi slujească lui Baal, frumosul templu 
a fost distrus; Domnul i‑a pedepsit deoarece nu au umblat în 
Cuvântul Lui.

Lui Dumnezeu nu Îi pasă de lucrurile pământeşti. Tot ce 
vei avea vreodată în această lume vine din ceva ce deja exista 
deja şi, din moment ce această observaţie este adevărată, de 
ce nu îţi trăieşti viaţa pentru Cel care a făcut toate lucrurile 
încă de la început? Slujeşte‑L cu viaţa ta. Fii serios, serios cu 
adevărat cu privire la slujirea ta pentru Domnul. 

1 Timotei 3:8‑16 & Ieremia 35

Galateni 3:1‑14 & Cântarea Cântărilor 3‑5

1 Petru 1:18‑19; Efeseni 2:10; 1 Corinteni 7:23



În calitate de creştin, este important să ştii să 
iei în serios viaţa pe care Dumnezeu ţi‑a dat‑o 

şi să ripostezi în plan spiritual atunci când anumite 
lucruri se întâmplă în jurul tău. Acesta este motivul 
pentru care rugăciunea este atât de importantă. 
Când ne rugăm, se întâmplă ceva. Dumnezeu nu ne‑a 
spus niciodată că ne rugăm în zadar. Ori de câte ori ai 
această dorinţă de a te ruga, nu o ignora.

Toţi cei care au Duhul Sfânt simt deseori 
îndemnul să se roage, pentru că El însuşi este Duhul 
rugăciunii. El ne învaţă să ne rugăm şi El Se roagă prin 
noi. Ne stârneşte inimile la rugăciune şi chiar ne inspiră 
cuvintele cu care să ne rugăm. Atâta timp cât trăieşti 
o viaţă condusă de Duhul Sfânt, vei simţi întotdeauna 
dorinţa de a te ruga. Altfel, cum poţi să i te împotriveşti 
diavolului?

Diavolul este un duh; nu îi putem opune 
rezistenţă cu muşchii sau cu puterea fizică. Nu îi putem 
opune rezistenţă cu lucruri pământeşti; ne putem 
împotrivi doar cu credinţa noastră (1 Petru 5:9). Biblia 
ne îndeamnă să ne împotrivim diavolului şi el va fugi de 
la noi (Iacov 4:7); nu are altă opţiune. El este îngrozit 
de noi, datorită Numelui lui Isus.

NU IGNORA                                                
ÎNDEMNUL DE A TE RUGA

18 VINERI

Supuneţi‑vă dar lui Dumnezeu. 
Împotriviţi‑vă diavolului, 

şi el va fugi de la voi                                                                  
(Iacov 4:7).
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Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul 
rugăciunii şi pentru binecuvântarea rugăciunii în alte limbi. 
Sunt receptiv la călăuzirea şi la îndemnurile Duhului Sfânt 
pentru a mă asigura că, prin rugăciune, voia Ta este stabilită 
precum în cer, aşa şi pe pământ, iar caracterul Tău se 
manifestă prin mine, în Numele lui Isus. Amin.

Când vei înţelege puterea enormă pe care 
Dumnezeu ţi‑a dat‑o de a paraliza acţiunile diavolului 
— din viaţa ta sau a celor dragi, din oraşul tău sau din 
ţara ta — vei îndrăgi rugăciunea! Nu privi pasiv cum 
diavolul distruge totul în jurul tău. Roagă‑te! Fă uz de 
Numele lui Isus împotriva lui.

Pe măsură ce ai părtăşie cu Dumnezeu în 
rugăciune, Duhul Sfânt te va îndruma şi îţi va arăta cum 
să te rogi. El te va învăţa cum să gestionezi problemele 
în domeniul spiritual şi cum să învingi. Aleluia!

1 Timotei 4:1‑8 & Ieremia 36

Galateni 3:15‑25 & Cântarea Cântărilor 6‑8

1 Tesaloniceni 5:17; 1 Corinteni 14:2; Romani 8:26‑27



În versetul tematic, expresia: „… aşa suntem 
şi noi în lumea aceasta” nu înseamnă că 

suntem asemenea lui Isus înainte de a muri, ci 
asemenea lui Isus cel înviat la viaţa veşnică! Avem 
aceeaşi viaţă ca El acum. Biblia spune: „Cine Îl are pe 
Fiul are viaţa...” (1 Ioan 5:12). Dacă Îl ai pe Isus, ai 
viaţa veşnică — viaţa Dumnezeirii, care este diferită 
de viaţa biologică pe care ai primit‑o de la părinţii 
tăi.

Acesta este motivul pentru care Isus declară: 
„Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea 
Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:3). Când Isus spune 
că viaţa ta biologică nu poate vedea Împărăţia lui 
Dumnezeu, nu vorbeşte doar despre a merge în Cer; 
vorbeşte despre realitatea Împărăţiei lui Dumnezeu; 
despre stăpânirea, despre viaţa şi despre natura lui 
Dumnezeu experimentate în această lume.

Când eşti născut din nou, experimentezi 
Împărăţia lui Dumnezeu în această viaţă; aceasta 
devine experienţa ta şi umblarea ta de fiecare zi. Iată 
ce înseamnă creştinismul! Cristos este literalmente 
viu în tine; sunteţi inseparabili, eşti una cu El. În 1 

CONȘTIENTIZEAZĂ                               
VIAŢA TA ÎN CRISTOS

19 SÂMBĂTĂ

Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea 
aceasta: astf el se face că dragostea 
este desăvârşită în noi, pentru ca să 

avem deplină încredere în ziua judecăţii                   
(1 Ioan 4:17).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am viaţa miraculoasă, incoruptibilă şi nepieritoare a lui 
Dumnezeu în mine. Sunt un asociat al Dumnezeirii! Esenţa 
divinităţii acţionează în mine, iar acea viaţă divină curge prin 
fiinţa mea, dispersând boala, maladia, infirmitatea, moartea, 
sărăcia şi tot ce nu este în concordanţă cu proviziile Evangheliei 
lui Cristos. Sunt invincibil, indestructibil şi impenetrabil. 
Aleluia!

Corinteni 6:17, Biblia spune: „Dar cine se lipeşte de 
Domnul este un singur duh cu El.”

După ce ai devenit un singur duh cu Dumnezeu, 
cum ai mai putea fi afectat de virusuri, de bacterii, 
de germeni sau de orice altă boală care face ravagii 
în lume? Acesta este motivul pentru care Ioan vrea 
să conştientizezi ceea ce ai cu adevărat. El spune: 
„V‑am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care 
credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa 
veşnică” (1 Ioan 5:13).

Când înţelegi pe deplin cine eşti în Cristos, 
realizezi că este imposibil să te îmbolnăveşti. Dacă 
recunoşti şi conştientizezi viaţa ta în Cristos, nu 
mai ai de ce să te temi în această lume, deoarece 
tu eşti indestructibil. Ce viaţă minunată ne‑a dat 
Dumnezeu! Aleluia!

1 Timotei 4:9‑16 & Ieremia 37

Galateni 3:26‑4:20 & Isaia 1‑2

1 Ioan 5:11‑13; 1 Corinteni 15:47‑49



Biblia consemnează că Isus „... a luat şi paharul 
după ce a mâncat, spunând: «Acest pahar este 

testamentul cel nou în sângele Meu; faceţi aceasta, ori 
de câte ori îl beţi, în aminti rea Mea»” (1 Corinteni 11:25, 
versiunea Fidela). Sângele Lui reprezintă viaţa Lui; El Şi‑a 
dat viaţa în locul nostru pentru ca noi să trăim. Sângele 
Lui îţi arată cât eşti  de important pentru Dumnezeu. Biblia 
spune că noi nu am fost răscumpăraţi cu argint, cu aur 
sau cu alte lucruri pieritoare, ci cu sângele scump al lui 
Isus Cristos (1 Petru 1:18‑19), Fiul Dumnezeului cel viu.

„Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus 
Cristos. El, măcar că era bogat, S‑a făcut sărac pentru 
voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi” 
(2 Corinteni 8:9). Cel mai important gând din viaţa ta ar 
trebui să fi e acela că sângele Lui, care reprezintă viaţa Lui, 
este adevărata ta valoare. Şi că, datorită acestui sânge, 
eşti  protejat. Tu eşti  proprietatea lui Dumnezeu acum; 
prin urmare, nu poţi fi  dominat de păcat sau de dictatele 
vrăjmaşilor tăi.

Sângele Lui vorbeşte despre neprihănirea ta. Eşti  
purifi cat şi protejat de sângele Lui. Biblia spune: „Şi a 
intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu 

CUMPĂRAŢI CU SÂNGELE LUI
20 DUMINICĂ

Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. 
Proslăviţi‑L dar pe Dumnezeu 

în trupul şi în duhul vostru, 
cari sunt ale lui Dumnezeu                                                            

(1 Corinteni 6:20).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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Sângele lui Isus îmi oferă ştergerea păcatelor, îndreptăţire, 
răscumpărare, acces, părtăşie, curăţire şi binecuvântările 
Noului Testament. Sunt născut din Cuvântul lui Dumnezeu. 
Sunt o nouă creaţie. Sunt superior diavolului, lumii şi 
sistemelor ei decăzute. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după 
ce a căpătat o răscumpărare veşnică” (Evrei 9:12). Slavă 
lui Dumnezeu pentru sângele scump al lui Isus Cristos! 
Aleluia!

1 Timotei 5:1‑10 & Ieremia 38

Galateni 4:21‑5:15 & Isaia 3‑5

1 Petru 1:18‑19; Evrei 10:14‑20



Mulţi presupun că, atunci când cineva îşi predă 
viaţa lui Cristos, numele lui este scris în 

Cartea Vieţii. Însă nu acesta este adevărul pe care îl găsim 
în Biblie. Niciodată nu se pune problema dacă numele 
tău este scris în Cartea Vieţii, ci dacă este şters din Cartea 
Vieţii.

În Exod 32:32, Moise Îi spune lui Dumnezeu: „... 
şterge‑mă din cartea Ta, pe care ai scris‑o!” Moise şti a 
despre Cartea Vieţii; nu este cartea în care numele tău 
este scris atunci când eşti  născut din nou, pentru că 
Moise nu era „născut din nou.” Atunci, ce este Cartea 
Vieţii? Este Cartea în care Dumnezeu scrie orice om care 
s‑a născut vreodată în lume.

Citeşte versetul temati c din nou; este o averti zare 
foarte serioasă pentru toţi. Planul original al lui Dumnezeu 
a fost ca fi ecare dintre noi să fi e cu El. Biblia spune că 
El „doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la 
pocăinţă” (2 Petru 3:9). Focul veşnic nu a fost pregăti t 
pentru fi inţele umane (Matei 25:41), ci pentru cel rău şi 
pentru îngerii lui. Dar Dumnezeu i‑a dat omului puterea 
de a alege.

NUMELE TĂU                                                  
ÎN CARTEA VIEŢII

21 LUNI

Şi dacă vreun om va scoate din cuvintele 
cărţii acestei profeţii, Dumnezeu 
îi va lua partea din cartea vieţii şi 
din cetatea sfântă şi din lucrurile 
care sunt scrise în această carte                                        

(Apocalipsa 22:19, versiunea Fidela).
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Neprihănitule şi credinciosule Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul 
de a fi martor al puterii Tale mântuitoare. Mă rog şi astăzi ca tot 
mai mulţi oameni din toată lumea să primească Evanghelia şi să fie 
mântuiţi. De asemenea, declar că umblarea mea cu Tine şi faptele 
mele în Împărăţia Ta sunt purificate de Duhul Sfânt, pentru gloria Ta, 
în Numele lui Isus. Amin.

Orice om al cărui nume nu se găseşte în Cartea 
Vieţii nu poate învinui pe nimeni, decât pe sine însuşi. 
Răspunsul lui Dumnezeu la cererea lui Moise pe care 
am citit‑o mai sus a fost: „Pe cel ce a păcătuit împotriva 
Mea, pe acela îl voi şterge din cartea Mea” (Exod 32:33). 
Acest lucru înseamnă pur şi simplu că trebuie să trăieşti 
pentru Dumnezeu.

Umblă în dragoste şi în neprihănire în fiecare zi şi 
numele tău va rămâne scris în Cartea Vieţii. Trăieşte o 
viaţă care Îl glorifică pe Isus Cristos. În 2 Corinteni 5:15 
Biblia spune: „Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce 
trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel 
ce a murit şi a înviat pentru ei.” 

1 Timotei 5:11‑18 & Ieremia 39

Galateni 5:16‑26 & Isaia 6‑8

Isaia 50:7; Marcu 10:29‑30; Apocalipsa 3:5



 Într‑o lume cu peste 7,7 miliarde de oameni, 
stati sti ci recente arată că aproape 4,57 miliarde sunt 
uti lizatori acti vi de internet. Aceasta înseamnă că 
peste 90% dintre cei 5 miliarde de oameni pe care 
vrem să îi câşti găm anul acesta pentru Cristos pot fi  
găsiţi online!

 Anul acesta, scopul este să facem Rapsodia 
Realităţilor disponibilă pentru FIECARE PERSOANĂ 
online, lunar, în limba înţeleasă cel mai bine, prin 
platf ormele digitale Rhapsody Mobile App 3.0 şi 
Rhapsody Lingual App. 

Sponsorizează platf ormele digitale
 Foarte multe lucruri sunt necesare pentru 
a face acest lucru posibil lunar. Sponsorizând 
platf ormele digitale ale Rapsodiei, exti nzi raza de 
aplicare a scopului Îngerului Mesager, oferindu‑i aripi 
să zboare în orice naţiune, în orice oraş şi în orice 
casă. 

 Pentru mai multe detalii despre modul în care 
poţi sponsoriza platf ormele digitale ale Rapsodiei, 
te rugăm să apelezi numărul de telefon +234 1 
8888 186 sau să trimiţi un email pe adresa info@
rhapsodyofrealiti es.org

Online prin 

PLATFORMELE 
DIGITALE 

ale Rapsodiei!

Câștigă pe oricine  
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Într‑o zi, în ti mp ce Isus îi învăţa pe oameni în 
sinagogă, a observat o femeie cocoşată; era 

complet îndoită de spate şi nu se putea îndrepta. Se afl a 
în starea aceea de optsprezece ani. Atunci, Isus i‑a spus: 
„... «Femeie, eşti  dezlegată de neputi nţa ta.» Şi‑a înti ns 
mâinile peste ea: îndată s‑a îndreptat şi Îl slăvea pe 
Dumnezeu” (Luca 13:12‑13).

Chiar dacă liderii religioşi prezenţi au fost indignaţi 
de faptul că Isus a vindecat‑o pe femeie în ziua Sabatului, 
răspunsul Domnului este uimitor. El a spus: „Dar femeia 
aceasta, care este o fi ică a lui Avraam şi pe care Satan 
o ţinea legată de optsprezece ani, nu trebuia oare să fi e 
dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului?” (Luca 
13:16).

Domnul a afi rmat foarte clar că Satan era cel 
care o ţinea pe femeie în acea stare printr‑un „duh de 
neputi nţă.” Şi imediat ce El a rezolvat problema duhului, 
femeia s‑a îndreptat; a fost întregită prin puterea lui 
Dumnezeu.

Isus înţelegea lumea spirituală. Şti a că viaţa 
este spirituală, că duhurile demonice sunt reale şi că 
sunt responsabile de multe dintre infi rmităţile de care 

FII TREAZ ȘI SENSIBIL                                
ÎN DUHUL ÎNTOTDEAUNA

22 MARŢI

Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că proti vnicul 
vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu 

care răcneşte, şi caută pe cine să înghită 
(1 Petru 5:8).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Prin autoritatea cu care am fost învestit în Cristos, menţin 
diavolul şi cohortele lui sub picioarele mele! Trăiesc 
în gloria lui Dumnezeu, umblând în sănătate divină, în 
pace, în siguranţă, în abundenţă şi în bucurie. Umblu în 
plinătatea binecuvântărilor Evangheliei şi astăzi. Aleluia!

suferă oamenii. Iar noi înţelegem cum să identificăm 
prezenţa diavolului şi a lucrărilor lui prin Scripturi şi prin 
discernământul pe care ni‑l dă Dumnezeu prin Duhul 
Sfânt.

Dacă nu cunoşti Scripturile, poţi ajunge victimă a 
planurilor lui Satan. Studiază Cuvântul lui Dumnezeu şi 
meditează asupra sa adesea; vorbeşte în alte limbi în 
fiecare zi, fii plin de Duhul Sfânt, iar sensibilitatea ta şi 
vigilenţa ta în domeniul spiritual vor fi întotdeauna în cea 
mai bună formă.

Există dimensiuni spirituale ale vieţii. Trebuie 
să discerni iniţiativele lui Dumnezeu, dar şi lucrurile la 
care te instigă cel rău. Biblia spune că „... nu suntem în 
necunoştinţă despre planurile lui (Satan)” (2 Corinteni 
2:11).

1 Timotei 5:19‑25 & Ieremia 40

Galateni 6:1‑18 & Isaia 9‑10

Iacov 4:7; 1 Petru 5:8‑9; 1 Ioan 4:4



Înainte de a studia îndemnul lui Pavel din 
versetul tematic, să citim ce spune în versetul 

20: „Dacă aţi murit împreună cu Cristos faţă de 
învăţăturile începătoare ale lumii, de ce, ca şi cum 
aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca 
acestea” (Coloseni 2:20). Observă această afirmaţie 
uimitoare: creştinul nu trăieşte în această lume, în 
acest tărâm pământesc al vieţii. Atunci unde trăieşte 
creştinul? El trăieşte în Cristos!

Cristos este căminul şi noul mediu ambiant al 
celui care este născut din nou. Observă ce scrie în 
2 Corinteni 5:17: „Dacă este cineva în Cristos...”; 
Cristos este un loc. Tu nu trebuie să fii afectat, 
cârmuit sau influenţat de lucrurile lumii acesteia, 
pentru că trăieşti în alt mediu.

În acel mediu, totul este perfect; nu există eşec, 
slăbiciune, înfrângere, boală, neputinţă, sărăcie sau 
orice altceva care vine din întuneric. Noi avem slava 
şi neprihănirea lui Dumnezeu.

Acum poţi înţelege mai bine ce citim în versetul 
tematic: „Aşadar, după cum L‑aţi primit pe Cristos 
Isus, Domnul, tot aşa să şi continuaţi să trăiţi în 
El.” A trăi în Cristos înseamnă a trăi în Împărăţia 

TRĂIEȘTE ÎN CRISTOS
23 MIERCURI

Aşadar, după cum L‑aţi primit 
pe Cristos Isus, Domnul, tot aşa 

să şi conti nuaţi să trăiţi în El,                                                  
(Coloseni 2:6, versiunea NTR).
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Cristos este locuinţa mea şi viaţa mea. Cristos este totul 
pentru mine! În El am viaţa, mişcarea şi fiinţa. Tot ce 
văd, am şi experimentez este gloria Lui. Nu sunt supus 
circumstanţelor, ci domnesc asupra lor, manifestând gloria 
şi neprihănirea lui Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

Cerului pe pământ, având stăpânire absolută asupra 
circumstanţelor, fiind învăluit, hrănit şi protejat de 
puterea Lui divină. Aleluia!

1 Timotei 6:1‑16 & Ieremia 41

Efeseni 1:1‑14 & Isaia 11‑12

Filipeni 3:20‑21; Romani 8:1; 2 Corinteni 5:17



Lumea în care trăim se afl ă întuneric spiritual. 
Tot aşa era şi în vremea lui Isus. Atunci când a 

fost arestat, El a spus: „... dar acesta este ceasul vostru 
şi puterea întunericului” (Luca 22:53). După ce Isus 
S‑a înălţat la cer, lumea a rămas în întuneric. Dar tu 
eşti  soluţia acestui întuneric. În versetul temati c citi m 
cuvintele lui Isus, care arată că tu eşti  lumina lumii.

Trebuie să străluceşti  tot mai puternic în aceste zile 
din urmă, prin puterea Duhului Sfânt. Lumea noastră nu 
este pentru cel rău; este pentru Domnul. El ne‑a pus aici 
să cârmuim lumea aceasta cu lumina şi cu neprihănirea 
Lui din tărâmul spiritual. Pe măsură ce umbli prin 
credinţă, punând în aplicare Cuvântul lui Dumnezeu şi 
insistând asupra drepturilor şi a moştenirii tale divine în 
Cristos, tu faci ca lumina ta să strălucească.

Indiferent de întunericul din lume, manifestat prin 
boala, prin infi rmitatea, prin sărăcia şi prin nesiguranţa 
care fac ravagii în această lume, tu ai fost împuternicit 
să domneşti  şi să preiei controlul în Cristos prin Cuvântul 
Său. Cei din jur te vor vedea şi vor înţelege cine este 
creşti n cu adevărat; vor vedea slava şi excelenţa lui 
Cristos în ti ne.

MOMENTUL TĂU DE STRĂLUCIRE
24 JOI

Voi sunteţi lumina lumii. O 
cetate aşezată pe un munte, 
nu poate să rămână ascunsă                                                                     

(Matei 5:14).
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Sunt lumina lumii, o cetate aşezată pe un munte pentru 
a lumina lumea mea. Gloria şi neprihănirea lui Cristos 
sunt manifestate în şi prin mine; umblu în bunăstare, în 
binecuvântări, în sănătatea minţii şi a trupului, în Numele 
lui Isus. Amin.

Biblia spune: „Ridică‑te! Străluceşte! Căci lumina 
ta a venit şi slava Domnului a răsărit peste tine. Iată! 
Deşi întunericul învăluie pământul, şi negura groasă 
acoperă popoarele, peste tine răsare Domnul şi slava 
Lui apare deasupra ta” (Isaia 60:1‑2, versiunea NTR). 
Acesta este momentul tău să străluceşti ca lumină într‑o 
lume întunecată, prin faptul că umbli în neprihănire, în 
bunăstare, în întregire, în sănătatea minţii şi a trupului, 
aşa cum ne garantează Cuvântul lui Dumnezeu.

1 Timotei 6:17‑21 & Ieremia 42

Efeseni 1:15‑2:10 & Isaia 13‑14

Isaia 60:1‑3; Ioan 9:5; Filipeni 2:15; 1 Tesaloniceni 5:5



Noi suntem acum într‑o dispensaţie specială 
a Împărăţiei lui Dumnezeu. Prin cunoaşterea 

Cuvântului Său suntem conduşi prin Duhul Sfânt să 
umblăm în conformitate cu planul şi cu ti mpul Lui.

De exemplu, în Daniel 9, Biblia ne spune că în ti mp 
ce acesta se afl a în exil împreună cu copiii lui Israel, a 
înţeles ti mpul lui Dumnezeu, studiind scrierile profetului 
Ieremia. El a descoperit că în profeţie fusese stabilit ca ei 
să stea în capti vitate ti mp de şaptezeci de ani şi că ti mpul 
lor acolo era pe sfârşite.

Cu toate acestea, pentru că nimic nu părea să se 
schimbe, Daniel s‑a hotărât să Îl caute pe Domnul în post 
şi în rugăciune pentru a aduce planul şi programul lui 
Dumnezeu în realitatea vizibilă pe pământ.

În ulti mele zile ale lucrării lui Isus în Israel, El a plâns 
pentru Ierusalim pentru că ei nu au cunoscut „vremea” 
cercetării lor. Domnul pe care Îl aşteptaseră atâta vreme 
venise la ei, dar ei nu au realizat acest lucru. Mulţi oameni 
sunt aşa şi astăzi.

ÎNŢELEGE TIMPUL                                     
LUI DUMNEZEU

25 VINERI

El mi‑a zis: „Daniele, nu te teme de 
nimic! Căci cuvintele tale au fost 

ascultate din cea dintâi zi, când ţi‑ai pus 
inima ca să înţelegi, şi să te smereşti  
înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai 

din pricina cuvintelor tale vin eu acum”                       
(Daniel 10:12).
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Tată scump, Îţi mulţumesc pentru sezoanele de minuni şi 
de manifestări ale lucrărilor şi ale binecuvântărilor Tale 
fără precedent, care vor culmina cu răpirea Bisericii. Mă 
rog pentru sfinţii din întreaga lume care se confruntă cu 
persecuţii severe şi cu nedreptate, ca ei sa fie întăriţi să 
rămână fermi în toată voia lui Dumnezeu, în Numele lui 
Isus. Amin.

Trebuie să fie prioritar pentru tine să fii sincronizat 
cu voia şi cu timpul lui Dumnezeu pentru viaţa ta. 
Studiază cu aviditate Scripturile şi pune deoparte timp 
pentru rugăciune. Noi am fost trimişi de Dumnezeu să 
instaurăm voia Lui pe pământ, întrebuinţând Numele lui 
Isus şi puterea Duhului Sfânt.

Dar dacă nu cunoşti voia lui Dumnezeu şi timpul 
Său, pe pământ se pot întâmpla lucruri care nu sunt nici 
în interesul tău, nici al Domnului. De aceea trebuie să 
te rogi prin Duhul Sfânt pentru naţiuni, pentru Biserica 
lui Dumnezeu şi pentru lucrătorii Evangheliei din toată 
lumea. Roagă‑te ca şi cum întreaga Împărăţie a lui 
Dumnezeu se bazează pe tine, pentru că acesta este 
adevărul. Aleluia!

2 Timotei 1:1‑18 & Ieremia 43

Efeseni 2:11‑22 & Isaia 15‑18

Daniel 9:2‑4; 1 Petru 5:8‑9; 1 Cronici 12:32



Mulţi nu înţeleg limbajul Duhului Sfânt din 
versetul de mai sus, când spune: „Sunteţi 

din Dumnezeu...” Înseamnă că provii din Dumnezeu; eşti  
născut din El. Aceasta îl face pe creşti n o fi inţă divină, nu 
doar un simplu om. Aleluia!

Unii nu au înţeles acest lucru; nu conşti enti zează 
cine sunt cu adevărat în Cristos. Apostolul Ioan a adresat 
această problemă în 1 Ioan 5:13 astf el: „V‑am scris 
aceste lucruri ca să şti ţi că voi, care credeţi în Numele 
Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.” Dumnezeu 
vrea ca tu să ai o cunoaştere acti vă a faptului că viaţa Sa 
este în ti ne, să conşti enti zezi acest lucru. Tu porţi în ti ne 
viaţa divină, eşti  un vas purtător de Dumnezeu.

Biblia spune despre Domnul Isus că „... în El 
locuieşte trupeşte toată plinătatea dumnezeirii şi în El, 
Care este capul oricărei stăpâniri şi autorităţi, sunteţi 
şi voi compleţi” (Coloseni 2:9‑10, versiunea NTR). 
Observă expresia: „în El... sunteţi şi voi compleţi...” 
Aceasta înseamnă că toată divinitatea locuieşte în ti ne 
la fel cum a locuit şi în Isus. Nu este de mirare că Petru 
ne numeşte părtaşi ai naturii dumnezeieşti  (2 Petru 1:4, 
versiunea NTR) sau altf el spus, asociaţi ai dumnezeirii.

CONȘTIENTIZAREA                              
ESENŢEI TALE DIVINE

26 SÂMBĂTĂ

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).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântat să fie Dumnezeu! Conştientizez esenţa mea 
divină şi umblu în ea. Umblu în stăpânire peste boală, 
peste maladie, peste moarte şi peste elementele acestei 
lumi. Cristos în mine este mai mare decât toţi, iar eu 
celebrez uniunea mea cu Domnul, astăzi şi întotdeauna, în 
Numele lui Isus. Amin.

Tu eşti plin până la revărsare de Dumnezeu. 
Aceasta înseamnă să fii „complet în El”; nu mai ai 
nevoie de nimic altceva ca să te facă divin. De aceea 
boala, infirmitatea şi neputinţa nu pot face parte din 
viaţa ta. Dacă ai medita asupra vieţii lui Dumnezeu din 
tine, nu ai mai fi bolnav nici o zi din viaţa ta.

Tu nu ai fost născut din sânge, nici din voia firii, 
nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu (Ioan 1:13). 
Aceeaşi viaţă care face imposibil ca Dumnezeu să Se 
îmbolnăvească, să fie înfrânt sau să „I se întâmple 
ceva” pulsează şi în tine. Conştientizează această 
realitate şi vei fi tot timpul învingător, umblând în 
stăpânire în fiecare zi a vieţii tale. Slavă lui Dumnezeu!

2 Timotei 2:1‑10 & Ieremia 44

Efeseni 3:1‑21 & Isaia 19‑22

2 Petru 1:4; Ioan 5:26; 1 Ioan 5:11‑13



A avea încredere nu este acelaşi lucru cu a fi  
naiv şi este esenţial să înţelegem această 

diferenţă, pentru că există oameni naivi care consideră 
că au încredere. A fi  naiv înseamnă a fi  uşor de înşelat. 
Dar copiii nu sunt uşor de înşelat, ci manifestă încredere 
în mod natural. Ei au încredere în caracterul tău.

Adulţii însă pot fi  naivi. Un adult va încerca să 
înţeleagă raţional ce i se spune înainte să capete încredere 
în lucrul discutat şi fără a se preocupa prea mult de 
caracterul celui căruia trebuie să îi acorde încredere.

Dacă scoţi un copil pe balconul casei, de exemplu, 
şi rogi pe altcineva în care copilul are încredere să stea la 
parter şi să îl prindă, copilul îţi va da drumul uşor, pentru 
că are încredere în cel de la parter. El nu are de unde 
să şti e dacă prietenul lui de la parter are puterea sau 
abilitatea de a‑l prinde, dar crede că nu‑l va lăsa să cadă. 
Acesta este ti pul de credinţă de copil pe care trebuie să o 
ai faţă de Dumnezeu.

Domnul Isus ne‑a îndemnat să fi m ca nişte 
copilaşi: „... [acordând încredere, fi ind smeriţi, iubind, 
iertând]...” (Matei 18:3, versiunea Amplifi cată). El vrea ca 
tu să ai încredere în caracterul lui Dumnezeu. Caracterul 
Său este descris foarte clar în Cuvântul Lui; El nu eşuează 

ÎNCREDE-TE ÎN                                           
EL CA UN COPIL

27 DUMINICĂ

Încrede‑te în Domnul din toată inima 
ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta 

(Proverbe 3:5).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, îmi trăiesc viaţa încrezându‑mă în Tine cu 
toată inima în toate lucrurile, bazându‑mă pe Cuvântul 
Tău şi acţionând pe baza instrucţiunilor Tale. Îţi încredinţez 
planurile, aspiraţiile şi dorinţele mele, fiind pe deplin 
convins că eşti mai interesat şi mai pasionat de succesul 
meu decât aş putea fi eu, în Numele lui Isus. Amin.

niciodată. Ai încredere că El va împlini scopul pe care îl 
are cu viaţa ta.

Uneori, mulţi oameni încearcă să‑L „ajute” pe 
Dumnezeu să facă ce a plănuit. Poate că El ţi‑a dat o 
vedenie sau nişte idei care au legătură cu scopul tău, iar 
tu eşti atât de entuziasmat să faci lucrurile să meargă, 
iar acesta este un lucru bun! Dar dacă nu ai încredere 
în Duhul Sfânt şi nu eşti supus Lui, poţi încerca să joci 
rolul lui Dumnezeu. Poţi încerca să‑L ajuţi după mintea ta 
umană, dar rezultatul nu va fi unul plăcut.

Cel mai bine este să ai încredere că doar El ştie 
planul vieţii tale. Urmează exemplul lui Avraam, care 
a avut încredere în Dumnezeu şi L‑a urmat chiar dacă 
nu ştia unde îl conduce Dumnezeu. Biblia spune: „Prin 
credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într‑un 
loc pe care avea să‑l ia ca moştenire, a ascultat şi a 
plecat fără să ştie unde se duce” (Evrei 11:8).

2 Timotei 2:11‑26 & Ieremia 45

Efeseni 4:1‑16 & Isaia 23‑24

Proverbe 3:5‑6; Psalm 18:30



În Isaia 12:3 Biblia spune: „Veţi scoate apă cu 
bucurie din izvoarele mântuirii.” Izvoarele 

mântuirii înseamnă toate binecuvântările lui Cristos 
care sunt în adâncul duhului tău. Biblia spune că din 
duhul tău ies toate izvoarele vieţii (Proverbe 4:23). 
Tu porţi în tine o fântână de binecuvântări.

Diavolul încearcă mereu să îţi astupe 
„fântânile.” Gândeşte‑te la acest lucru prin prisma a 
ceea ce se întâmpla în vremurile biblice: ori de câte 
ori un duşman venea să invadeze un oraş, ei astupau 
fântânile cu pământ, ca să le facă rău locuitorilor. 
Fântânile erau sursa de apă a oamenilor – un izvor de 
viaţă pentru ei.

Isaac a suferit un atac asemănător din partea 
filistenilor. Biblia consemnează: „Toate fântânile pe 
care le săpaseră robii tatălui său, pe vremea tatălui 
său, Avraam, filistenii le‑au astupat şi le‑au umplut 
cu ţărână... Isaac a săpat din nou fântânile de apă 
pe care le săpaseră robii tatălui său, Avraam, şi pe 
care le astupaseră filistenii...” (Geneza 26:15, 18).

Tot aşa cum filistenii astupaseră fântânile de 
apă care erau ale lui Isaac (ca să‑l frustreze şi să‑i 
facă rău), Satan încearcă să astupe fântânile de apă 
vie din duhul tău, pentru ca bucuria lui Cristos să nu 

REFUZĂ „MIZERIILE” CARE-ŢI                    
POT ASTUPA „FÂNTÂNILE”

28 LUNI

Cine crede în Mine, din inima lui vor 
curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura                 

(Ioan 7:38).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta care a fost 
turnată în inima mea prin Duhul Sfânt şi pentru plinătatea 
lui Cristos în inima mea. Îmi trăiesc viaţa în mod glorios, 
înregistrând progres cu paşi de uriaş, în Numele lui Isus.

se exprime în viaţa ta. El vrea să te împiedice să le 
împărtăşeşti această bucurie şi altor oameni.

Uneltele pe care le foloseşte ca să‑ţi „înfunde” 
fântânile sunt, printre altele: amărăciunea, ura, 
gelozia, resentimentele, neiertarea, frica şi atitudinea 
de judecată. Nu‑i permite diavolului să arunce 
asemenea mizerii în viaţa ta. El ştie că nu poţi trăi 
fericit şi nu te poţi bucura de viaţă, nici nu poţi fi o 
binecuvântare pentru lumea din jurul tău atunci când 
eşti mânios, răutăcios şi plin de resentimente.

Alege în schimb să laşi dragostea lui Dumnezeu 
să radieze din tine spre alţii în fiecare zi şi diavolul nu 
va avea nici un punct de sprijin în viaţa ta.

2 Timotei 3:1‑17 & Ieremia 46

Efeseni 4:17‑5:2 & Isaia 25‑26

Efeseni 4:31‑32; Iacov 3:15‑17; Evrei 12:15



 

 Maratonul Global de Rugăciune de un an 
Pray‑a‑Thon este în plină desfăşurare. Acest maraton 
nonstop de rugăciune a început luni 6 ianuarie 2020 şi 
va conti nua tot anul până pe 6 ianuarie 2021!

 Implică‑te cu toată inima în această glorioasă 
oportunitate de a‑ţi împli slujba preoţească în calitate 
de creşti n, mai ales în aceste vremuri ale sfârşitului. 
Poţi parti cipa astf el: 

 ‑ Rezervă‑ţi cel puţin 15 minute în fi ecare zi a 
săptămânii pentru a te alătura rugăciunilor globale.
 ‑ Parti cipă la ti mpul stabilit de rugăciune de la 
orele 12:00 şi 22:00 (ora locală/GMT) din zilele de luni, 
miercuri şi vineri.

 Pentru a urmări transmisiunea live pe internet a 
Maratonului Global Pray‑A‑Thon, te rugăm să urmăreşti  
super user‑ul „Pastor Chris Live” de pe platf orma de 
socializare KingsChat.

MARATONUL GLOBAL DE          
RUGĂCIUNE DE UN AN

PRAY-A-THON
Împlinește-ţi slujba preoţească participând 
Împlinește-ţi slujba preoţească participând 
Împlinește-ţi slujba preoţească participând 

6 ianuarie 2020 – 6 ianuarie 2021
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A te deprinde în evlavie înseamnă a‑ţi 
antrena duhul uman, care este adevărata 

ta persoană. Şi un mod sigur de a‑ţi antrena duhul 
constă în rugăciunea în alte limbi; aceasta îţi menţine 
duhul aprins, strălucind pentru Dumnezeu. Biblia 
spune: „Dar voi, preaiubiţilor, edificându‑vă pe cea 
mai sfântă credinţă a voastră, rugându‑vă în Duhul 
Sfânt” (Iuda 1:20, versiunea Fidela). Iar în 1 Corinteni 
14:4 citim: „Cine vorbeşte în altă limbă se zideşte pe 
sine însuşi...”

Creştinii care se roagă cu regularitate în alte 
limbi sunt mai sensibili la lucrurile Duhului Sfânt. Ei 
reacţionează mai rapid la îndemnurile şi la călăuzirea 
Duhului Sfânt, fără nicio reticenţă. Atunci când te rogi 
des în alte limbi, duhul tău este antrenat şi gata pentru 
evanghelizare dinamică.

Cultivă obiceiul de a‑ţi începe ziua rugându‑te 
în alte limbi. Apoi roagă‑te în alte limbi la intervale 
regulate în timpul zilei. Lucrul cel mai frumos este că 
poţi vorbi în alte limbi în şoaptă şi atunci când eşti la 

UN MOD SIGUR                                                     
DE A-ŢI ANTRENA DUHUL

29 MARŢI 

Dar refuză fabulaţiile profane şi 
băbeşti  şi deprinde‑te în evlavie. 

Fiindcă antrenamentul trupesc este de 
puţin folos, dar evlavia este de folos 
la toate, având o promisiune a vieţii 

care este acum şi a celei care vine                                   
(1 Timotei 4:7‑8, versiunea Fidela).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, cât de mult iubesc Cuvântul Tău! Îţi mulţumesc 
că mi‑ai arătat cum să‑mi antrenez şi să‑mi activez duhul 
prin vorbirea în alte limbi. Duhul meu este activat să 
primească şi astăzi călăuzirea Ta. Înregistrez progres 
remarcabil în viaţa mea şi în lucrarea de slujire, din slavă 
în slavă, în Numele lui Isus. Amin.

lucru sau îţi conduci afacerea. Este cel mai rapid mod 
de a‑ţi activa şi de a‑ţi energiza duhul.

Există oameni care sunt mult mai preocupaţi 
să‑şi menţină corpul în formă decât să‑şi antreneze 
duhul. Pe măsură ce te antrenezi să te rogi tot mai 
des în alte limbi, pe lângă multele  beneficii pe care ţi 
le aduce, această practică îţi va deschide duhul ca să 
primeşti şi să înţelegi mai bine Cuvântul lui Dumnezeu 
şi va intensifica umblarea ta în viaţa divină.

2 Timotei 4:1‑10 & Ieremia 47

Efeseni 5:3‑21 & Isaia 27‑28

1 Timotei 4:7‑8; 1 Corinteni 14:4; Evrei 5:14



La un moment dat, după învierea Sa, Domnul Isus 
li S‑a arătat ucenicilor tocmai atunci când ei se 

întorceau de la pescuit fără să fi  prins nimic. Ucenicii se 
chinuiseră toată noaptea în zadar. Atunci Isus le‑a spus: 
„Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei şi veţi găsi” 
(Ioan 21:6). Biblia spune: „... au aruncat‑o deci şi n‑o mai 
puteau trage de mulţimea peşti lor” (Ioan 21:6).

Imaginează‑ţi ce s‑ar fi  întâmplat dacă ei ar fi  început 
să se certe cu Isus! Însă ei aveau credinţă în Cuvântul Său 
şi aşa au apărut peşti i – prin Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia 
spune: „Prin credinţă înţelegem că au fost urzite lumile prin 
cuvântul lui Dumnezeu...” (Evrei 11:3, versiunea Fidela). 
Peşti i au fost formaţi de Cuvântul Domnului. Isus a stabilit un 
precedent pentru ca noi să înţelegem cum trebuie să trăim 
triumfători în fi ecare zi şi cum să experimentăm domeniul 
miraculosului prin credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu.

Gândeşte‑te la acest lucru: servitorul unui centurion 
roman era grav bolnav, era pe moarte. Centurionul i‑a 
trimis pe bătrânii evreilor ca să Îl roage pe Isus să vină să 
îi vindece servitorul. Domnul a fost de acord, dar aproape 
imediat centurionul i‑a trimis pe nişte prieteni să‑I spună lui 
Isus: „Nu trebuie să vii sub acoperişul meu; spune doar un 
cuvânt, şi servitorul meu va fi  vindecat” (Luca 7:2‑7).

CREDINŢA ÎN CUVÂNTUL SĂU
30 MIERCURI

Apoi i‑a zis sutaşului: „Du‑te, şi 
facă‑ţi‑se după credinţa ta.” Şi robul 
lui s‑a tămăduit chiar în ceasul acela                    

(Matei 8:13).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău preţios care 
creşte credinţa în duhul meu şi mă poziţionează deasupra 
oricăror greutăţi ale vieţii. Cuvântul Tău este îmbinat cu 
credinţă în inima mea; prin urmare, credinţa mea este vie şi 
activă, prevalând peste circumstanţe şi aliniindu‑le la voia Ta 
desăvârşită pentru mine, în Numele lui Isus. Amin.

Atunci când Isus a auzit cuvintele centurionului, Biblia 
spune că S‑a mirat de credinţa lui şi a zis: „Nici în Israel nu 
am întâlnit o credinţă atât de mare.” Atunci când mesagerii 
au ajuns înapoi la casa centurionului, l‑au găsit pe servitorul 
care fusese bolnav complet vindecat şi întregit la Cuvântul 
lui Isus (Luca 7:9‑10). 

Tu ce îţi doreşti? În ce domeniu ai nevoie de o 
schimbare sau de un miracol? Acţionează prin credinţa 
în Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este 
răspunsul la orice problemă. Nu trebuie să ai gânduri de 
sinucidere pentru că ţi‑ai pierdut slujba sau afacerea. Poţi 
să ai încredere că Dumnezeu va face ceva şi mai bun pentru 
tine. El este Dumnezeul care trezeşte la viaţă morţii. El îţi 
poate da înapoi şi chiar mai mult decât tot ce ai crezut că 
ai pierdut.

Chiar acum, acţionează pe baza Cuvântului Său. El a 
spus în Ioan 14:14: „Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, 
voi face.” Cere orice vrei, ştiind că El Se ţine de cuvânt şi nu 
eşuează niciodată.

2 Timotei 4:11‑22 & Ieremia 48

Efeseni 5:22‑6:9 & Isaia 29‑30

Romani 10:17; 2 Corinteni 4:13; Evrei 11:6
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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:

CANADA
ROMÂNIA:

MAREA BRITANIE:



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

„Viaţa superioară cu Rapsodia”

Înainte de a intra în contact cu Rapsodia Realităţilor, viaţa mea 
nu era altceva decât un dezastru. Întâmpinam greutăţi în tot 
ceea ce făceam şi rareori produceam ceva bun. Însă totul s‑a 
schimbat atunci când am primit o Rapsodie a Realităţilor. Prin 
rugăciunile şi proclamaţiile din devoţional, viaţa mea a luat‑o 
în sus şi toţi cei din jur au văzut aceasta! Slavă lui Dumnezeu! 

„Readus la viaţă prin Rapsodie”

Am avut o prietenă al cărei soţ se îmbolnăvea mereu. Într‑o zi 
a venit la mine plângând că soţul ei fusese internat în spital şi 
că era de câteva zile în comă. Am mers împreună la spital, unde 
am fost călăuzită de Duhul Sfânt să mă rog pentru el după ce 
am pus o Rapsodie a Realităţilor pe corpul lui. Am declarat că 
va fi readus la viaţă până să se lumineze de ziuă. Spre slava lui 
Dumnezeu, doctorii au sunat‑o în noaptea aceea să o anunţe că 
soţul ei şi‑a recăpătat cunoştinţa. Laudă lui Dumnezeu! 

„Restaurat prin Rapsodie”

În urmă cu câţiva ani, am suferit un accident cu bicicleta, în 
urma căruia mi‑am fracturat un picior şi a trebuit să stau în 
spital 3 ani. În acest timp, piciorul s‑a tot infectat până când 
medicii au spus că trebuie să‑l amputeze. Însă cum stăteam 
eu în patul acela de spital, la un moment dat am primit o 
Rapsodie a Realităţilor. Am început să studiez mesajul şi să 
mă rog în consecinţă. Într‑o zi, la un nou control, doctorii 
mi‑au spus că nu mai era nevoie de nicio amputare. La scurt 
timp, am fost externat. Slavă lui Dumnezeu! 

I.N; Uganda

I.M.; Nigeria

B; Dubai



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 
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AFRICA DE SUD:
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       + 27 113260972nigeria:
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Visit: www.rhapsodyofrealities.org
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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   


