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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 3000 limbi, iar numărul acestora este 
în continuă creştere. Ediţia 2021 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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țeluri pentru această lună 

Imaginea de pe copertă surprinde parteneri ai 
Rapsodiei Realităţilor în Durban, Africa de Sud.

Areopagul este un deal stâncos situat la nord‑vest de 
Acropole, în Atena, Grecia. Semnificaţia literală este „Dealul 

lui Ares,” dar mai era cunoscut și sub numele de „Dealul 
lui Marte.” Pe acest deal se întrunea, în aer liber, consiliul 

suprem de judecată.
Pe acest deal, Apostolul Pavel a ţinut memorabila sa predică 
adresată „bărbaţilor atenieni” (Faptele apostolilor 17:22‑31) 
care zidiseră un altar închinat „Unui Dumnezeu necunoscut.” 

Areopag
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Şti ai că în mileniu, oamenii vor trebui să uti lizeze 
Numele lui Isus? Este acelaşi nume care ni 

s‑a dat, prin care am trăit, pe care l‑am uti lizat şi de 
care ne‑am bucurat de aproape 2000 de ani. Slavă lui 
Dumnezeu! Din păcate, mulţi încă nu înţeleg autoritatea 
cu care este învesti t Numele lui Isus şi împuternicirea 
legală care ne‑a fost dată pentru a face uz de el. De aceea 
ei nu s‑au bucurat niciodată din plin de benefi ciile lui.

Isus are un Nume superior tuturor ti tlurilor de 
autoritate din această lume şi din cea viitoare. Aşadar 
învaţă să faci uz de Numele Lui. Noul Testament în 
traducerea Weymouth descrie măreţia transcendentă 
(veşnică) a puterii Sale, tăria Lui infi nită, precum şi 
supremaţia şi stăpânirea Numelui, domniei şi slavei 
Lui, atât în veacul acesta, cât şi în cel ce va veni: „... ca 
să pricepeţi... măreţia transcendentă a puterii Lui... 
arătată în lucrarea tăriei Lui infi nite când a desfăşurat‑o 
în Cristos, prin faptul că L‑a înviat din morţi, şi L‑a pus să 

MĂREŢIA NUMELUI SĂU
MIERCURI

Aceasta este aceeaşi forţă pe care El a 
folosit‑o atunci când L‑a înviat pe Cristos; 
şi tot prin ea I‑a oferit locul de la dreapta 

Sa, în cer. Acolo, Dumnezeu L‑a pus (pe 
Cristos) deasupra tuturor guvernărilor, 

autorităţilor, forţelor, administraţiilor şi 
a oricărei ti tulaturi care se poate oferi 

nu numai în acest secol, ci şi în cel viitor 
(Efeseni 1:20‑21, versiunea BVA).
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Isus este aşezat în locurile cereşti, cu mult mai presus 
de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de 
orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi. Prin 
urmare, toată natura, toţi îngerii şi toţi demonii răspund 
şi se supun atunci când vorbesc eu, pentru că mă ridic şi 
vorbesc în autoritatea lui Isus. Glorie lui Dumnezeu! 

şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mult mai presus 
de orice guvern şi autoritate şi putere şi stăpânire şi de 
orice titlu de suveranitate care se poate atribui, atât 
în veacul acesta, cât şi în veacul care va veniˮ (Efeseni 
1:18‑21, versiunea Weymouth).

Cea mai frumoasă parte este aceea că autoritatea, 
domnia şi conducerea Lui sunt pentru beneficiul Bisericii. 
Tot ceea ce este Isus şi toată puterea învestită în Numele 
Lui sunt pentru beneficiul nostru. În Efeseni 1:22 ni se 
spune: „El I‑a pus totul supt picioare, şi L‑a dat căpetenie 
peste toate lucrurile Bisericii”.

Nu trăi niciodată ca o victimă. Nu trăi o viaţă 
obişnuită. Utilizează Numele lui Isus. El a zis: „Toată 
puterea Mi‑a fost dată în cer şi pe pământ.ˮ Apoi, în 
baza acestei autorităţi, El a spus: „Duceţi‑vă...ˮ (Matei 
28:18‑19). Îngerii, demonii, viaţa, moartea, iadul, lumea, 
circumstanţele, lucrurile însufleţite şi neînsufleţite te aud 
şi îţi răspund în Numele Lui. Prin urmare, conştientizează 
măreţia veşnică a Numelui Său; trăieşte şi fă toate 
lucrurile în Numele Lui.

Luca 20:9‑18 & 1 Samuel 20

1 Corinteni 15:35‑58 & Proverbe 8‑9

Isaia 45:23; Efeseni 1:19‑23; Filipeni 2:9‑10



Cuvântul „neamˮ din versetul tematic provine 
din traducerea din original a termenului 

grecesc „geneaˮ şi înseamnă generaţii; sintagma „din 
neam în neam” se referă la toate generaţiile Bisericii. 
Apoi merge mai departe şi spune: „în vecii vecilor,ˮ 
ceea ce înseamnă „o eră fără sfârşit.” Când Isus a înviat 
din morţi şi a trimis Duhul Sfânt pentru a întemeia 
Biserica, am intrat într‑o eră fără sfârşit; este epoca 
Bisericii care nu se va sfârşi niciodată!

Satan va controla lumea doar după ce noi vom fi 
răpiţi. Noi vom fi cu Domnul pentru şapte ani (socotiţi 
în timp pământesc), apoi ne vom întoarce cu El pe 
pământ pentru a domni împreună cu El. Puterea şi 
slava lui Dumnezeu pe care le vedem în Cristos astăzi 
nu se vor sfârşi. Suntem într‑o epocă de slavă fără 
sfârşit. Biblia spune: „Dar cărarea celor neprihăniţi 
este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge 
mereu crescând până la miezul zileiˮ (Proverbe 4:18). 
Aceasta nu înţelege lumea. Nimeni nu poate distruge 
vreodată Biserica lui Cristos.

O ERĂ DE SLAVĂ                               
FĂRĂ SFÂRȘIT

2 JOI

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează 
în noi, poate să facă nespus mai mult 
decât cerem sau gândim noi, a Lui să 

fi e slava în Biserică şi în Cristos Isus, din 
neam în neam, în vecii vecilor! Amin                      

(Efeseni 3:20‑21). 
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M‑am născut într‑o eră de slavă fără sfârşit! Cărarea mea 
este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu 
crescând până la miezul zilei. Indiferent ce se întâmplă în 
lume sau în jurul meu, înving întotdeauna şi înaintez cu 
paşi de uriaş, din slavă în slavă, în Numele lui Isus. Amin.

Atunci când Satan încearcă să instige demonii 
lui împotriva Bisericii sau a lucrării lui Dumnezeu, 
tot ceea ce trebuie să facă un copil al lui Dumnezeu 
care este plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, este să se 
ridice şi să‑şi exerseze stăpânirea. Slavă lui Dumnezeu! 
Este „o greutate veşnică de slavăˮ care ne aşteaptă (2 
Corinteni 4:17). Iată de ce poţi fi plin de bucurie zilnic, 
deoarece viaţa ta nu poate fi decât din ce în ce mai 
glorioasă. Aleluia!

Luca 20:19‑26 & 1 Samuel 21

1 Corinteni 16:1‑24 & Proverbe 10‑11

Proverbe 4:18; Matei 16:18; Efeseni 3:20‑21



Te‑ai întrebat vreodată de ce adesea oamenii 
se uită la cer când noi spunem: „Să ne 

rugămˮ? Este o manifestare exterioară a unui adevăr 
interior; este ceva spiritual, deoarece nu trebuie să ne 
uităm după Tatăl în cerul atmosferic, ci mai degrabă 
înăuntrul nostru. El locuieşte în tine, prin Duhul sfânt. 
Aşa că, nu te lăsa indus în eroare de expresii, de acţiuni 
exterioare şi de gesturi.

În Psalmul 141:2 Biblia spune: „Ca tămâia să fie 
rugăciunea mea înaintea Ta, şi ca jertfa de seară să 
fie ridicarea mâinilor mele.ˮ Atunci când David, un 
profet al lui Dumnezeu, a scris aceasta, el era obişnuit 
cu lucrarea preoţească din Vechiul Testament din 
vechiul cort. El vorbea profetic şi a asemănat ridicarea 
mâinilor în închinare de astăzi cu jertfa de seară din 
Vechiul Testament.

De asemenea, Biblia spune în versetul 
tematic: „Ridicaţi‑vă mâinile spre sfântul locaş, 
şi binecuvântaţi‑L pe Domnulˮ (Psalmul 134:2). 
Apostolul Pavel reiterează acelaşi lucru; el a înţeles 
importanţa ridicării mâinilor noastre în închinare, 
atunci când el a spus prin Duhul Sfânt: „Vreau dar ca 
bărbaţii să se roage în orice loc şi să ridice spre cer 

O MANIFESTARE EXTERIOARĂ A 
UNUI ADEVĂR INTERIOR

3 VINERI

Ridicaţi‑vă mâinile spre sfântul 
locaş, şi binecuvântaţi‑L pe Domnul                    

(Psalmul 134:2).
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Dragă Tată, îmi ridic mâinile spre Tine în sfinţenie şi astăzi, 
să Te binecuvântez şi să Te ador pentru dragostea Ta, 
pentru neprihănirea Ta şi pentru harul Tău! Îţi sunt pe 
veci recunoscător că Duhul Sfânt Şi‑a stabilit reşedinţa 
permanentă în inima mea. El locuieşte în mine în plinătatea 
Sa şi Îşi îndeplineşte lucrarea, în Numele lui Isus. Amin. 

mâini curate, fără mânie şi fără îndoieliˮ (1 Timotei 
2:8).

Atunci când mâinile tale sunt ridicate în 
închinare, tu afirmi că legea Duhului de viaţă în Cristos 
Isus te‑a eliberat de moarte şi de legea păcatului; 
îţi afirmi libertatea, bucuria, accesul în prezenţa lui 
Dumnezeu şi uniunea ta cu El. Tu nu încerci „să ajungiˮ 
la Dumnezeu ca şi cum El ar fi departe; El este în tine, 
iar tu eşti în El; şi tu ştii acest adevăr. Binecuvântat să 
fie Dumnezeu!

Luca 20:27‑38 & 1 Samuel 22

2 Corinteni 1:1‑2:4 & Proverbe 12‑13

1 Corinteni 3:16; Psalmul 134:1‑2



Cuvintele de mai sus Îi aparţin lui Isus şi El îţi 
spune să îţi păstrezi cumpătul întotdeauna 

atunci când aştepţi ceva; aceasta este o ati tudine de 
victorie. Atunci când ai încredere în Domnul, în abilitatea 
şi în puterea Lui de a lucra în şi prin ti ne, nimic nu te mai 
clati nă.

Poate că tocmai ai primit vestea că cineva drag 
ţie a fost dus în sala de operaţii pentru o intervenţie de 
urgenţă. În loc să fi i debusolat, fi i responsabil şi preia 
controlul. Nu începe să alergi încoace şi încolo, depăşit 
de situaţie: Relaxează‑te. Preia controlul!

Niciodată nu te panica şi nu te lăsa copleşit de frică 
atunci când te confrunţi cu circumstanţe difi cile sau cu 
opoziţie; păstrează‑ţi calmul şi foloseşte‑ţi autoritatea 
în Cristos. Roagă‑te în odihnă, pentru că El ne‑a adus 
în odihna Lui. Ţine‑te strâns de Cuvântul lui Dumnezeu, 
şti ind cine eşti  şi ce autoritate ai în Cristos şi apoi emite 
ordine. Supune situaţia.

Provocările cu care te confrunţi sunt uşor de 
digerat ca „pâineaˮ pentru ti ne (Numeri 14:9, versiunea 
Fidela);acestea te propulsează la următorul nivel de slavă. 
De aceea Biblia spune: „Fraţii mei, să priviţi ca o mare 
bucurie când treceţi prin felurite încercări” (Iacov 1:2). 

MENŢINE CONTROLUL 
ÎNTOTDEAUNA

4 SÂMBĂTĂ

În răbdarea voastră păstraţi‑vă sufl etele 
(Luca 21:19, versiunea Fidela).
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Menţin controlul asupra vieţii mele şi a circumstanţelor cu care 
mă confrunt. Sunt tare şi curajos, funcţionând dintr‑o poziţie 
avantajoasă de odihnă, pentru că Dumnezeu m‑a despărţit de 
lume şi mi‑a dat o viaţă de credinţă şi de victorie prin Cuvântul 
Lui. Trăiesc triumfător asupra bolii, a neputinţei, a inflaţiei şi a 
terorii. Sunt mai mult decât biruitor, pentru că mai mare este 
Cel ce este în mine decât cel ce este în lume. Aleluia!

Iar în 2 Corinteni 4:17‑18 Biblia numeşte adversităţile 
cu care te confrunţi „întristări uşoare, de o clipăˮ care 
produc pentru tine o greutate veşnică de slavă.

Nimic din această lume nu ar trebui să te tulbure 
sau să te neliniştească. Meditează la aceste cuvinte 
ale lui Isus: „V‑am spus aceste lucruri ca să aveţi pace 
[desăvârşită] şi încredere în Mine. În lume veţi avea 
necazuri, încercări, greutăţi şi frustrare; dar bucuraţi‑vă 
[îndrăzniţi, aveţi încredere, fiţi siguri, neclintiţi], Eu 
am biruit lumea. [Am deposedat‑o de puterea de a 
vă vătăma şi am cucerit‑o pentru voi]ˮ (Ioan 16:33, 
versiunea Amplificată).

Luca 20:39‑47 & 1 Samuel 23

2 Corinteni 2:5‑3:6 & Proverbe 14‑15

Filipeni 4:6; Ioan 16:33



În Faptele apostolilor 27‑28, Luca prezintă o 
întâmplare din ti mpul călătoriei lui Pavel spre 

Roma. Corabia în care era el împreună cu alţi două sute 
şaptezeci şi cinci de călători a fost învăluită de o furtună 
violentă. Din fericire, toţi au fost salvaţi şi au ajuns în 
siguranţă pe ţărmul insulei Malta. Oamenii care trăiau 
acolo i‑au întâmpinat cu bunătate; au pregăti t un foc şi 
i‑au chemat să se încălzească. Pe când Pavel aduna un 
braţ de vreascuri să le aşeze pe foc, o viperă a ieşit dintre 
acestea din cauza căldurii şi s‑a agăţat de mâna lui.

Atunci când localnicii au văzut vipera agăţată de 
mâna lui Pavel, şi‑au zis: „Cu adevărat omul acesta este 
un ucigaş, căci «Dreptatea» nu vrea să‑l lase să trăiască, 
măcar că a fost scăpat din mare” (Faptele apostolilor 
28:4). Însă în vreme ce toţi băşti naşii aşteptau ca Pavel să 
se umfl e şi să cadă mort din cauza veninului, el a scuturat 
pur şi simplu şarpele în foc fără să păţească nimic. Atunci 
ei au crezut că Pavel era un zeu.

Ce l‑a făcut pe Pavel diferit? El era conşti ent de 
viaţa veşnică din el. El a şti ut că cel care Îl are pe Fiul lui 
Dumnezeu, are viaţa veşnică: „... dar darul fără plată al 

ESTE VORBA DESPRE NIVELUL 
TĂU DE CUNOAȘTERE

5 DUMINICĂ

Ei nu vor face rău, nici nu vor 
distruge ceva pe întregul Meu munte 

sfânt, pentru că pământul va fi  
plin de cunoşti nţa Domnului, aşa 
cum apele acoperă adâncul mării                                                 

(Isaia 11:9, versiunea NTR).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă conştientizezi cu privire 
la viaţa supranaturală, veşnică şi nepieritoare a lui Cristos 
care acţionează în mine. Trăiesc deasupra bolilor, a 
neputinţelor şi a tuturor depravărilor care afectează natura 
umană. M‑ai făcut un asociat al Dumnezeirii, manifestând 
gloria şi virtuţile Tale, în Numele lui Isus. Amin. 

lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul 
nostru” (Romani 6:23). Cel care are viaţa veşnică nu 
poate fi otrăvit. Isus a zis în Marcu 16:18: „... dacă vor 
bea ceva de moarte, nu‑i va vătăma.”

Aceasta este viaţa pe care El ne‑a dat‑o, dar mulţi nu 
o cunosc. Biblia spune că prin cunoaştere cel neprihănit 
va fi eliberat în moştenire (Proverbe 11:9, versiunea 
Fidela). Aşa că, vezi tu, aceste lucruri funcţionează prin 
cunoaştere! Este vorba despre cunoaşterea vieţii veşnice, 
nepieritoare a lui Cristos, care acţionează în tine. Nu este 
de mirare că Ioan a zis: „V‑am scris aceste lucruri ca să 
ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, 
aveţi viaţa veşnică...” (1 Ioan 5:13). 

Luca 21:1‑9 & 1 Samuel 24

2 Corinteni 3:7‑4:18 & Proverbe 16‑17

Ioan 10:34; Marcu 16:17‑18; 1 Ioan 5:11‑12



Versetul temati c defi neşte autoritatea lui 
Isus. Acest lucru este diferit de caracterul 

sau identi tatea Numelui Lui. De exemplu, Isus a trecut 
pe lângă mulţi oameni bolnavi atunci când umbla pe 
pământ, dar ei nu au apelat la identi tatea Lui pentru a 
primi vindecare. De fapt, Biblia spune că El a ajuns într‑un 
loc unde erau mulţi oameni suferinzi, însă a vindecat o 
singură persoană şi apoi a plecat de acolo (citeşte Ioan 
5:1‑15). Şi în mod evident El purta cu Sine identi tatea şi 
caracterul Lui. Aşadar, atunci când facem uz de Numele 
Lui, facem apel la autoritatea Lui. 

Nu este vorba despre credinţa ta atunci când 
faci apel la Numele Lui, ci despre El. Numele Său 
este un instrument, un dar care ţi s‑a dat pentru a‑l 
întrebuinţa. Autoritatea Numelui Său se întinde peste 
lucruri, peste fiinţe şi peste orice poate fi identificat. 
Oricare dintre noi poate utiliza acel Nume şi puterea 
care îl însoţeşte. În Ioan 14:12‑14 Biblia spune: 
„Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine 
va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face 

AUTORITATEA NUMELUI SĂU
6 LUNI

De aceea şi Dumnezeu L‑a înălţat 
nespus de mult şi I‑a dat Numele 

care este mai presus de orice nume; 
pentru ca, în Numele lui Isus, să se 

plece orice genunchi al celor din 
ceruri, de pe pământ şi de sub pământ                                                      

(Filipeni 2:9‑10).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sigiliul întregii creaţii a lui Dumnezeu poartă Numele 
minunat al lui Isus. Eu fac totul în Numele Lui, de la 
lucruri mici până la minuni! Îţi mulţumesc, Tată, pentru 
privilegiul de a utiliza Numele minunat şi atotputernic al 
lui Isus pentru a efectua schimbări în viaţa mea şi în lumea 
mea. Amin. 

altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc 
la Tatăl, şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, 
pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere 
ceva în Numele Meu, voi face.”

El ne‑a dat procura legală – dreptul legal de 
a acţiona în locul Lui – de a face uz de Numele Său. 
Aşadar, nu te priva singur de acest drept; întrebuinţează 
Numele Său. Foloseşte‑l împotriva diavolului, a forţelor 
întunericului şi a circumstanţelor şi toate acestea îţi 
vor răspunde aşa cum I‑ar răspunde lui Isus.

Luca 21:10‑19 & 1 Samuel 25

2 Corinteni 5:1‑6:2 & Proverbe 18‑19

Filipeni 2:10; Marcu 16:17‑18; Faptele apostolilor 3:6‑8



Din tot cuprinsul creaţiei Sale, Dumnezeu 
nu iubeşte nimic mai mult ca sufletele 

oamenilor. Biblia spune: „Fiindcă atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea, că L‑a dat pe singurul Lui 
Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să 
aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16). El iubeşte lumea 
oamenilor, nu lucrurile; noi suntem obiectul dragostei 
Lui. Fiecare dintre noi este mai important pentru El 
decât planetele şi galaxiile. 

Dumnezeu a pus îngeri să vegheze peste galaxii 
şi peste alte lucruri; însă îngerii cu cele mai onorabile 
slujbe sunt cei care au fost desemnaţi să vegheze peste 
oameni, peste sufletele celor pentru care a murit 
Isus. Atunci când în calitate de creştin înţelegi acest 
lucru, mai ales dacă eşti şi lider de celulă de părtăşie, 
oamenii vor deveni prioritatea ta.

Ai putea spune: „Eu nu am decât trei oameni în 
grupul meu de părtăşie!” Însă oricât de mic ar părea 
acest număr, tu eşti mai important pentru Dumnezeu 
decât orice ministru de mediu sau de transporturi al 
oricărei ţări de pe pământ. Un lider de celulă în casa 
Domnului are mai multă valoare în cartea de onoare 
a lui Dumnezeu decât un lider politic important care 
însă nu s‑a născut din nou.

TU FACI OBIECTUL                 
DRAGOSTEI LUI

7 MARŢI

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

(Proverbe 11:30).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta divină care este 
atât de reală şi prin care mi‑ai arătat adevărata mea valoare 
prin preţul pe care l‑ai plătit pentru mântuirea mea. Mă bucur 
nespus să ştiu că mi‑ai dat aceeaşi valoare ca a sângelui scump 
al lui Isus Cristos. Astăzi şi întotdeauna sunt cu totul dedicat să 
ating sufletele oamenilor cu vestea bună a iubirii şi a puterii 
mântuitoare a lui Cristos, în Numele lui Isus. Amin.  

Citeşte cuvintele lui Isus din Marcu 8:36‑37: „Şi 
ce îi foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă 
îşi pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb 
pentru sufletul său?” Aceasta înseamnă că toată 
lumea – întregul cosmos – nu se compară cu valoarea 
unui singur suflet. Valoarea unui suflet este sângele lui 
Isus Cristos.

Chiar dacă erai singura persoană de pe faţa 
pământului, Isus tot ar fi venit să moară pentru tine. 
El nu a venit pentru că eram mulţi; El a venit pentru 
că suntem preţioşi în ochii lui Dumnezeu. De aceea 
Dumnezeu vrea ca nimeni să nu piară.

Dacă cineva ajunge în iad, aceasta nu se întâmplă 
pentru că aşa vrea Dumnezeu; El a făcut şi face totul 
pentru a îi împiedica pe oameni să ajungă în iad. Însă El 
nu poate decide pentru tine, deoarece ţi‑a dat un dar 
foarte important: abilitatea de a lua decizii, dreptul 
de a alege. Şi, în dragostea Lui, El a mers chiar mai 
departe, spunându‑ţi şi ce să alegi: viaţa în Cristos (1 
Ioan 5:11). 

Luca 21:20‑28 & 1 Samuel 26

2 Corinteni 6:3‑7:1 & Proverbe 20‑21

Luca 15:17; Ioan 3:16



 

 În luna septembrie, miliarde de parteneri 
ai Rapsodiei Realităţilor vor parti cipa la Ediţia de 
septembrie a Conferinţei Online de Rugăciune a 
Rapsodiei. Un răsti mp de disponibilizare a puterii 
extraordinare a lui Dumnezeu şi răspândire explozivă 
a Cuvântului Său, această conferinţă este menită să 
genereze o nouă etapă de har intensifi cat pentru 
realizările agendei Rapsodiei din aceste zile din urmă.

 Această conferinţă se prefi gurează a fi  mai 
mare în impact ca precedentele, întrucât partenerii 
sunt hotărâţi să acopere cu mantaua rugăciunii 
fi ecare naţiune şi fi ecare oraş din lume! 

Pregăteşte‑te să răspunzi la această chemare specială 
la rugăciune! 

A LUNII SEPTEMBRIE 2021

CONFERINŢA ONLINE                                   
DE RUGĂCIUNE
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Nu orice gând care‑ţi vine în minte este de la 
Dumnezeu. Poţi discerne sursa gândurilor 

tale doar prin lumina Cuvântului lui Dumnezeu şi prin 
lucrarea Duhului Sfânt în viaţa ta. Este foarte important 
la ce te gândeşti  şi cum gândeşti , pentru că aceasta îţi 
modelează viaţa. Versetul nostru temati c în traducerea 
Good News (Vestea Bună, n.tr.) sună astf el: „Ai grijă cum 
gândeşti ; viaţa ta este modelată de gândurile tale.”

Scanează‑ţi şi fi ltrează‑ţi gândurile; pune o 
garnizoană în jurul inimii tale, pentru că din ea ies 
izvoarele vieţii! Trebuie să fi i poliţistul inimii tale; preia 
controlul inimii tale. Nu lăsa orice gând să pătrundă, ci 
doar gândurile de la Dumnezeu; gânduri de neprihănire 
şi de dragoste în Isus Cristos.

Biblia specifi că ce gânduri ar trebui să fi e în mintea 
noastră: „Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot 
ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este 
curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic 
de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă 
însufl eţească” (Filipeni 4:8).

Tu eşti  rezultatul gândurilor tale. Devii ceea 
ce gândeşti . Domnul Isus a vorbit despre aceasta în 
învăţăturile Sale. A spus: „Aţi auzit că li s‑a zis celor din 

VIAŢA TA ESTE MODELATĂ                 
DE GÂNDURILE TALE

8 MIERCURI

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

(Proverbele 4:23).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, procesez în mod deliberat gânduri bune şi 
meditez doar asupra lucrurilor adevărate, vrednice de 
cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, vrednice de primit, 
asupra oricărei fapte bune şi a oricărei laude. Astfel voi 
îndeplini toate planurile tale pentru mine prin Cuvântul Tău, 
îmi voi face calea prosperă şi voi umbla în victorie absolută, 
în Numele lui Isus. Amin. 

vechime: «Să nu preacurveşti.» Dar Eu vă spun că oricine 
se uită la o femeie ca s‑o poftească a şi preacurvit cu ea 
în inima lui” (Matei 5:27‑28).

Gândurile tale te pot propulsa într‑o viaţă 
glorioasă sau te pot ţine pe o linie moartă. Dacă îi permiţi 
Cuvântului lui Dumnezeu să‑ţi domine gândirea, acesta 
va genera gânduri bune în mintea ta şi îţi va da conferi 
mentalitatea corectă. Vei gândi doar în termeni de 
victorie, de stăpânire şi de posibilităţi.

Biblia spune: „Şi nu vă conformaţi acestei lumi; 
ci fiţi transformaţi prin înnoirea minţii voastre, pentru 
a deosebi care este voia lui Dumnezeu, cea bună şi 
plăcută şi desăvârşită” (Romani 12:2, versiunea Fidela). 
Atunci când gândurile tale sunt aliniate la Cuvântului lui 
Dumnezeu, viaţa ta devine reflecţia slavei Lui, pentru că 
aceasta rezidă în Cuvântul Său. Aşadar, educă‑ţi mintea 
să accepte doar gândurile adecvate.

Luca 21:29‑38 & 1 Samuel 27

2 Corinteni 7:2‑16 & Proverbe 22‑23

Romani 12:2; 1 Timotei 4:15



Unii citesc versetul temati c înţelegând faptul că 
noi vorbim pentru a crede, dar nu este aşa. Noi 

nu proclamăm Cuvântul lui Dumnezeu, ca să ajungem să 
credem ceea ce spunem. Citi ţi ceea ce spune: „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.” Acesta este principiul duhului de credinţă: 
credinţa funcţionează dinăuntru în afară, nu invers.

Noi proclamăm pentru că am crezut. De fapt, 
versetul temati c spune aceasta: „Însă fi indcă avem acelaşi 
duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: „Eu am 
credinţă, de aceea am vorbit!” şi noi avem credinţă, şi de 
aceea vorbim.” Prin urmare, noi vorbim în concordanţă cu 
credinţa noastră. Când vorbesc, eu dau glas credinţei mele.

Aceasta ne aminteşte de relatarea din Matei 
capitolul 9 despre cei doi orbi pe care i‑a vindecat Isus. 
Ei au strigat: „Ai milă de noi, Fiul lui David!” Apoi Isus 
i‑a întrebat: „«Credeţi că pot face lucrul acesta?» «Da, 
Doamne», I‑au răspuns ei. Atunci S‑a ati ns de ochii lor şi a 
zis: «Facă‑vi‑se după credinţa voastră!» Şi li s‑au deschis 
ochii...” (Matei 9:27‑30). De ce? Pentru că au crezut şi au 
dat glas credinţei lor.

NOI CREDEM ȘI                                       
DE ACEEA VORBIM

9 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).
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Credinţa mea este cea care câştigă victoria asupra lumii 
şi a sistemelor ei. Cuvântul lui Dumnezeu este viaţa mea, 
iar gloria şi binecuvântările cuprinse în el sunt evidente în 
viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin. 

Credinţa este exprimată, în primul rând, prin 
cuvinte, iar Biblia ne înştiinţează că toţi avem credinţă. 
Dacă nu am fi avut, ar fi fost o problemă, dar avem; El 
ne‑a dat‑o după cum spune Pavel: „Prin harul care mi‑a 
fost dat, eu îi spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre 
sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simţiri 
cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe 
care i‑a împărţit‑o Dumnezeu fiecăruia” (Romani 12:3). 
Aceasta este credinţa cu care ai crezut în Isus Cristos, iar 
această credinţă vorbeşte.

Îmblânzeşte şi stăpâneşte lumea; domneşte peste 
circumstanţe prin intermediul proclamaţiilor tale de 
credinţă. Nu plânge din cauza niciunei probleme; nu 
te văita de nimic; rosteşte cuvinte de credinţă. Poate că 
te‑ai confruntat cu probleme la locul tău de muncă sau 
în afacere; vorbeşte şi efectuează schimbări! Isus a spus 
că vei avea ceea ce spui (Marcu 11:23, versiunea Fidela). 
Binecuvântarea ta este în gura ta. Declară doar victorie în 
permanenţă şi aceasta vei experimenta.

Luca 22:1‑13 & 1 Samuel 28

2 Corinteni 8‑9 & Proverbe 24‑26

Marcu 11:23; Matei 12:37; Romani 10:6‑8



Versetul nostru temati c în traducerea The 
Message (Mesajul, n.tr.) sună astf el: „Foloseşti  

fi er pentru a ascuţi fi er, şi un prieten pentru a‑l ascuţi 
pe altul.” Poate că te îngrijorează faptul că prietenii tăi 
apropiaţi, sau alţii din biserică nu sunt la fel de pasionaţi 
de creşterea lor spirituală şi de Cuvântul lui Dumnezeu 
aşa cum ar trebui să fi e. Poate eşti  liderul unui astf el de 
grup. Locul de unde ar trebui să începi cercetarea este 
înăuntrul tău, pentru că foamea generează foame. În 
calitate de lider de grup, cât de mare este apeti tul tău 
pentru Cuvântul lui Dumnezeu? Cât de pasionat eşti  
după lucrurile duhovniceşti ?

Pasiunea este palpabilă şi contagioasă. Ceea ce te 
pasionează pe ti ne, în scurt ti mp, se va transfera şi la cei 
din jurul tău. Ai observat că atunci când cineva cască, de 
multe ori, cei din jur încep să caşte şi ei? Sau dacă cineva 
spune că îi este foame, cei din proximitate care nu au 
mâncat, conşti enti zează imediat senzaţia de foame.

Dacă ai un apeti t nestăvilit pentru Cuvântul lui 
Dumnezeu, cei din jurul tău vor culti va aceeaşi foame 
cât de curând. Aşadar, fi i primul înfl ăcărat. Condu prin 
exemplu personal. Spre exemplu, nu te opri doar la a‑i 
încuraja să se roage, ci fi  tu însuţi o persoană rugati vă.

ÎNCEPE CU TINE
10 VINERI

După cum fi erul ascute fi erul, tot 
aşa şi omul aţâţă mânia altui om              

(Proverbele 27:17).
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Dragă Tată, sunt entuziasmat să urmez mereu exemplul 
lui Cristos care este modelul meu în tot ce fac. Îi urmez 
pilda cu privire la dispoziţia Lui faţă de Cuvântul Tău şi 
faţă de rugăciune. Vorbesc şi mă comport ca Isus, pentru 
că aşa cum este El, sunt şi eu în lumea aceasta. Manifest 
caracterul lui Cristos. Aleluia! 

Dacă un pastor nu se roagă cu consecvenţă, însă 
vrea să organizeze întâlniri de rugăciune, s‑ar putea să‑şi 
piardă timpul, pentru că asemenea întâlniri nu vor fi 
pline de Duhul Sfânt.

Urmează pilda lui Isus; adoptă devotamentul Său 
faţă de Scripturi şi faţă de rugăciune. La o vârstă fragedă, 
Biblia spune că El Se afla în curtea Templului, stând printre 
învăţători, ascultându‑i şi punându‑le întrebări. Toţi cei 
care Îl auzeau se mirau de înţelegerea şi de răspunsurile 
Sale (Luca 2:41‑47).

Biblia ne mai spune că: „A doua zi dimineaţa, pe 
când era încă întuneric de tot, Isus S‑a sculat, a ieşit 
şi S‑a dus într‑un loc pustiu. Şi Se ruga acolo” (Marcu 
1:35). Cu altă ocazie: „... S‑a dus în munte să Se roage şi 
a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu” 
(Luca 6:12). Aşadar, începe cu tine. Creşterea spirituală 
sau numerică nu constituie un mister, o minune sau un 
accident. Ci se produce aplicând principiile şi mijloacele 
revelate.

Luca 22:14‑23 & 1 Samuel 29

2 Corinteni 10:1‑18 & Proverbe 27‑28

1 Petru 2:21‑23; Efeseni 5:1; 1 Timotei 4:15



Nu durata, ci impactul vieţii tale este ceea ce 
contează cu adevărat, iar Isus este exemplul 

cel mai potrivit în acest sens. Deşi nu a avut o viaţă lungă 
pe pământ, impactul Său asupra lumii a fost extraordinar. 
Biblia spune: „Isus avea în jur de treizeci de ani când 
Şi‑a început lucrarea...” (Luca 3:23, versiunea NTR). La 
treizeci şi trei de ani a fost răsti gnit. Aşadar, a slujit doar 
trei ani şi a schimbat întreaga lume.

De‑a lungul istoriei, nimeni nu a avut un astf el de 
impact asupra omenirii. Chiar şi sistemele de datare ale 
lumii — înainte şi după Cristos — fac referire la El, anul 
naşterii Sale reprezentând un moment de coti tură pentru 
istoria universală. Uimitor!

El a trăit şi a manifestat slava lui Dumnezeu în 
zilele Sale pe pământ. A mers pe apă, a vorbit cu vântul 
şi cu valurile, a vindecat surzi, orbi, ologi, paralizaţi şi a 
înviat morţi. Cristos a murit şi a înviat, făcând posibilă 
mântuirea tuturor oamenilor.

Ceea ce este extraordinar este faptul că Mântuitorul 
a înfăptuit toate acestea prin puterea Duhului Sfânt. În 
Ioan 14:10, Isus a spus: „... Tatăl, care locuieşte în Mine, 

REALIZEAZĂ                                           
UN IMPACT DURABIL

11 SÂMBĂTĂ

Cum Dumnezeu L‑a uns cu Duhul Sfânt 
şi cu putere pe Isus din Nazaret, care 
umbla din loc în loc, făcea bine şi îi 
vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi 

de diavolul, căci Dumnezeu era cu El                                  
(Faptele apostolilor 10:38).
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Dragă Tată, ce onoare este să ştiu că m‑ai făcut o lumină 
într‑o lume întunecată, iar lumina mea străluceşte peste 
tot. Prin Duhul Sfânt am şi astăzi impact în lumea mea 
cu înţelepciunea Ta şi cu dragostea Ta. Umblu în gloria 
Ta şi în desăvârşirea Ta, manifestându‑Ţi neprihănirea 
şi exercitând stăpânirea prin Duhul Sfânt, în Numele lui 
Isus. Amin. 

El face aceste lucrări ale Lui.” El S‑a referit la Duhul Sfânt, 
care asigura prezenţa Tatălui în El. Iar în Ioan 8:38, El a 
mai spus: „Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu...” Isus a 
umblat în uniune cu Tatăl într‑un mod extraordinar. El nu 
a înfăptuit nimic fără puterea Duhului Sfânt.

Şi noi avem aceeaşi abilitate interioară de a 
funcţiona ca El, deoarece acelaşi Duh Sfânt, care a 
constituit puterea şi esenţa lui Isus, locuieşte astăzi în 
noi. În Ioan 20:21, Mântuitorul spune: „... Cum M‑a 
trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” Ceea 
ce înseamnă că avem autoritatea Lui; aşadar, foloseşte 
aceste cuvinte ca o propulsie pentru impactul pe care îl 
ai în lumea ta. Poţi înfăptui tot ce a săvârşit Cristos şi poţi 
realiza un impact durabil prin puterea Duhului Sfânt.

Luca 22:24‑34 & 1 Samuel 30

2 Corinteni 11:1‑15 & Proverbe 29‑31

1 Ioan 4:17; Faptele apostolilor 10:38



Sunt mulţi cei care ezită să Îi permită Domnului 
să le conducă viaţa, crezând că le va schimba 

visurile şi ambiţiile „măreţe.” Aceştia şi‑au pictat deja 
tabloul cu ceea ce vor în viaţă şi şi‑au stabilit scopul 
şi direcţia înspre care vor să meargă şi cred că, dacă Îl 
lasă pe Dumnezeu să Îşi împlinească voia cu privire la 
ei, El le va schimba destinul împotriva voinţei lor. Este 
o greşeală teribilă.

Domnul îţi vrea binele şi te iubeşte mai mult 
decât te iubeşti tu. De aceea, încredinţează‑I viaţa ta. 
Dumnezeu va lupta pentru succesul tău mai mult decât 
ai putea lupta tu vreodată. El Îşi doreşte pentru tine 
tot ce este mai bun. Ce bucurie mi‑a încântat sufletul 
când am descoperit că Domnul are mai mare ambiţie 
ca eu să am succes decât aş putea avea eu vreodată şi 
că El mă iubeşte şi îmi poartă de grijă mai mult decât 
mi‑aş putea imagina vreodată! El a creat întreaga lume 
şi ştie totul despre mine şi despre viitorul meu. Prin 
urmare, mi‑a fost uşor să mă încred în El şi să urmez 
calea pe care El mi‑a pregătit‑o mai dinainte.

EL ÎŢI POARTĂ DE GRIJĂ
12 DUMINICĂ

Mai înainte ca să te fi  întocmit în 
pântecele mamei tale te cunoşteam 

şi mai înainte ca să fi  ieşit tu din 
pântecele ei, Eu te pusesem deoparte 

şi te făcusem proroc al neamurilor                                      
(Ieremia 1:5).
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Dragă Tată, eu trăiesc doar pentru Tine. Cu fiecare pas şi 
cu fiecare mişcare mă îndrept spre împlinirea scopului Tău 
pentru viaţa mea. M‑am născut să‑Ţi aduc slavă şi onoare. 
Îţi mulţumesc că mă conduci pe cărarea pe care trebuie 
să merg. Trăiesc în destinul divin, în centrul voii Tale, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Din când în când, Îi spun: „Doamne, Tu ştii exact 
ce să faci cu cineva ca mine. Ai experienţă în relaţiile cu 
oamenii, aşadar Tu ştii exact ce să faci cu viaţa mea.” 
Atunci când conştientizezi acest lucru, devii îndrăzneţ, 
iscusit, concentrat şi neînfricat; ştii că viitorul tău în El 
este sigur.

Nimic nu îţi aduce mai multă împlinire şi 
satisfacţie decât să cunoşti şi să urmezi planul lui 
Dumnezeu pentru viaţa ta. Renunţă la orice vis, la 
orice idee şi la orice aspiraţii care nu au legătură cu 
scopul lui Dumnezeu pentru viaţa ta. El îţi poartă de 
grijă; aşadar, lasă‑te călăuzit de El.

Luca 22:35‑43 & 1 Samuel 31

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

Efeseni 2:10; Ieremia 29:11



Ai auzit vreodată creşti ni cântând: „Coboară din 
ceruri, ca o ploaie peste noi, o, Duhule Sfânt”? 

Această cântare nu este în concordanţă cu adevărul biblic 
din actuala dispensaţie, deoarece Duhul Sfânt S‑a coborât 
deja în ziua Cincizecimii (Faptele apostolilor 2:1‑3), iar 
astăzi este în noi. De asemenea, nu este de folos să cânţi 
nici: „Duhule Sfânt, vino să locuieşti  în mine,” deoarece 
versetul temati c spune foarte clar că El locuieşte deja în 
ti ne: „Nu şti ţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că 
Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?”

Unii chiar se emoţionează şi plâng, cântând: 
„Umple‑mă, Doamne,” uitând că, odată ce ai primit Duhul 
Sfânt, Scriptura nu a spus niciodată că Dumnezeu te va tot 
umple. În Efeseni 5:18, Pavel spune: „Nu vă îmbătaţi de 
vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fi ţi plini de 
Duh.” Este responsabilitatea ta să fi i plin de Duhul Sfânt. 
El ţi‑a spus ţie să faci acest lucru. Prin urmare, oricât de 
mult ai cânta şi ai striga către Domnul să îţi umple inima, 
nu vei obţine nimic, deoarece Cuvântul Lui ţi‑a arătat 
deja cum să fi i plin de Duhul Sfânt (Efeseni 5:19‑20).

Dacă vei conti nua să cânţi cântece cu versuri 
incorecte îţi vei spori necredinţa şi îţi vei adânci 
necunoşti nţa. Prin urmare, atunci când cânţi, ascultă 

CÂNTECE BAZATE                                  
PE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 

13 LUNI

Nu şti ţi că voi sunteţi Templul 
lui Dumnezeu şi că Duhul lui 
Dumnezeu locuieşte în voi?                                                   

(1 Corinteni 3:16).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Domn, Tu eşti îndurător şi bun. Lauda Ta va fi 
întotdeauna în gura mea. Măreţia Ta este de necuprins iar bunătatea 
Ta ţine în veci. Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care este întărit 
în inima mea, învingând şi producând în mine lucrurile despre care 
vorbeşte. Umblu în har tot mai mare, credinţa mea creşte, iar slava 
Ta se revelează în mine şi prin mine pe măsură ce mă închin înaintea 
Ta acum şi întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin.  

cuvintele cu atenţie; alege acele cântări care sunt 
întemeiate pe adevărul Cuvântului lui Dumnezeu în 
Evanghelia lui Cristos. Închinarea, lauda şi mulţumirea la 
adresa lui Dumnezeu, sau chiar cântările de zidire trebuie 
să conţină cuvinte corecte, în concordanţă cu Noul 
Testament al lui Cristos. Nu este vorba despre a cânta 
melodia preferată sau versurile care te emoţionează cel 
mai puternic; este vorba despre slăvirea lui Dumnezeu 
prin cuvinte care exprimă adevărul Scripturii valabil în 
dispensaţia actuală.

Luca 22:44‑53 & 2 Samuel 1

2 Corinteni 12:1‑21 & Eclesiastul 3‑5

Exodul 15:1‑3; Apocalipsa 4:8‑11; Judecători 5:1‑3



Creşti nul este binecuvântat în toate lucrurile. El 
este binecuvântat cu toate binecuvântările din 

locurile cereşti  în Isus Cristos. Dumnezeu nu i‑a spus lui 
Avraam: „Te voi binecuvânta şi te voi face norocos”; ci: 
„... 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). Iată de ce ai nevoie: de conşti enti zarea 
faptului că eşti  binecuvântat şi că eşti , la rândul tău, o 
binecuvântare!

Tu eşti  împuternicit să ai succes; capacitatea 
de a prospera în toate lucrurile a fost invocată în viaţa 
ta; este impregnată înăuntrul tău şi funcţionează tot 
ti mpul. Oriunde ai merge, vei avea parte de favoare şi 
de bunăvoinţă. Paşii tăi sunt întotdeauna rânduiţi de 
Domnul; nu ajungi nicăieri din întâmplare şi nu mergi 
nicăieri singur, deoarece El este întotdeauna în ti ne 
şi cu ti ne. Aceasta este moştenirea lui Avraam, care a 
funcţionat şi pentru descendenţii săi fi zici, Isaac şi Iacov; 
aceşti a au fost binecuvântaţi în toate lucrurile şi au lăsat 
binecuvântarea primită de la Avraam drept moştenire 
generaţiilor următoare.

Astăzi, noi suntem şi mai favorizaţi; în Galateni 
3:29, Biblia spune: „Şi dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi 

DEŢINĂTORII BINECUVÂNTĂRILOR 
VEȘNICE

14 MARŢI

… Te voi binecuvânta; îţi voi face un 
nume mare şi vei fi  o binecuvântare                 

(Geneza 12:2).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântările Tale 
divine în viaţa mea. „Elixirul” supranatural, elementul divin 
care acţionează în mine mă poartă întotdeauna dincolo 
de limitele naturale. Refuz să mă frământ ca restul lumii, 
pentru că sunt sămânţa lui Avraam. Sunt binecuvântat şi 
am avantaj, în Numele lui Isus. Amin. 

sămânţa lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.” 
Legământul nostru este mai bun, bazat pe făgăduinţe 
mai bune (Evrei 8:6); toate aceste promisiuni s‑au 
împlinit în Cristos. Asemenea lui Avraam, Isaac şi Iacov, 
trebuie să ştii că şi tu eşti binecuvântat şi eşti deţinătorul 
unor binecuvântări veşnice. Aceasta trebuie să îţi fie 
conştientizarea şi mărturia!

Luca 22:54‑62 & 2 Samuel 2

2 Corinteni 13:1‑14 & Eclesiastul 6‑8

Efeseni 1:3; Galateni 3:7‑9



 Ca o parte din campania de distribuire mondială 
ReachOut World 2021, partenerii Rapsodiei Realităţilor vor 
celebra Ziua Moştenirii în Africa de Sud şi Ziua Independenţei 
în Nigeria distribuind milioane de exemplare ti părite ale 
acestui Înger Mesager, în lunile septembrie şi octombrie.

 În cadrul acestor campanii, ei vor organiza distribuiri 
ale rapsodiei în fi ecare oraş, vecinătate şi stradă din ţara lor 
şi totodată vor completa eforturile guvernamentale în ce 
priveşte distribuirea de ajutoare de bază pentru populaţie.

 Pentru a organiza o campanie de distribuire masivă 
de ti p ReachOut pe strada ta, în localitatea ta, sau în ţara ta, 
ori pentru a sponsoriza o campanie ReachOut în alte locaţii, 
te rugăm să trimiţi un email pe adresa reachoutcampaigns@
loveworld360.com sau să ne contactezi la unul dintre 
următoarele numere de telefon: +234 802 501 3846, sau 
+234 1 888 8186. 

Celebrăm
campaniile de distribuire masivă
ReachOut Africa de Sud

și
ReachOut Nigeria

cu                                                    
Rapsodia Realităţilor
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Există creşti ni care s‑au simţit ofensaţi şi aproape 
au renunţat la credinţă deoarece cineva din 

biserica lor i‑a jignit sau i‑a dezamăgit. Nu este bine. 
Dumnezeu nu ţi‑a spus că toată lumea din biserică te va 
plăcea, te va trata bine şi te va ajuta necondiţionat. Însă, 
ţi‑a cerut ţie să îi iubeşti  pe ceilalţi, să îi respecţi şi să le vii 
mereu în ajutor. Aşadar, totul începe cu TINE!

Motivaţia pentru care te afiliezi unei biserici 
nu trebuie să fie dorinţa de a fi ajutat sau acceptat 
de comunitatea respectivă; mai degrabă dezvoltă‑ţi 
dorinţa de a îi ajuta tu pe ceilalţi; de a presta servicii în 
favoarea lor. În Faptele apostolilor 20:35, Biblia spune 
că este mai mare fericire să dai decât să primeşti.

Dacă te‑ai simţit ignorat, respins şi neglijat, acest 
lucru ar trebui să te ajute să ai empatie pentru cei care 
se simt la fel. Aşadar, asumă‑ţi responsabilitatea de a îi 
căuta pe cei aflaţi în situaţii similare şi de a îi încuraja 
şi întări. Aceasta este adevărata slujire creştină; este 
una dintre frumoasele binecuvântări şi unul dintre 
privilegiile pe care le primeşti odată ce devii membru 
al unei biserici. Biserica – biserica locală – are o slujire 
şi Dumnezeu vrea să fii un membru activ al acesteia.

AI GRIJĂ DE ALŢII
15 MIERCURI

De aceea, încurajaţi‑vă (îndemnaţi‑vă, 
îmbărbătaţi‑vă) şi edifi caţi‑vă (întăriţi‑vă 
şi zidiţi‑vă) unii pe alţii, aşa cum şi faceţi                                                         

(1 Tesaloniceni 5:11, versiunea    
Amplifi cată).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea de a avea 
părtăşie cu alţii în casa credinţei şi de a fi instruit, încurajat, 
întărit, energizat şi programat de Cuvântul Tău pentru o viaţă 
glorioasă şi măreaţă. Beneficiez de harul Tău care acţionează 
în mine pentru a‑i încuraja, pentru a‑i binecuvânta, pentru a‑i 
ajuta şi pentru a‑i întări pe alţii în umblarea lor de credinţă, 
spre slava Ta, în Numele lui Isus. Amin.

Cu toţii facem parte dintr‑o familie. Dacă ai rămas 
singurul membru al familiei tale, ajută pe altcineva care 
se află în aceeaşi situaţie şi se simte singur; fă‑l parte 
din familia ta! Nu ar trebui să fii niciodată singur, nu 
se poate trăi astfel. Nu trăi doar pentru tine. Asumă‑ţi 
responsabilitatea de a avea grijă şi de altcineva, la fel 
cum ai lideri care îşi asumă responsabilitatea pentru 
tine.

Luca 22:63‑71 & 2 Samuel 3‑4

Galateni 1:1‑24 & Eclesiastul 9‑12

Evrei 10:24‑25; 2 Corinteni 13:11 



Există trei cuvinte cheie în versetul temati c; „urzite,” 
„lumile” şi „Cuvântul.” Cuvântul „urzite” provine 

din traducerea din original a termenului grecesc „katarti zō” 
şi înseamnă a restabili sau a repara. Cuvântul „Lumile” 
provine din traducerea din original a termenului grecesc 
„aion” şi înseamnă „cursul vieţii”; structura şi succesiunea 
sezoanelor şi a etapelor vieţii cuiva pe pământ.

Pe de altă parte, „Cuvântul” provine din traducerea 
termenului grecesc „rhema” şi înseamnă cuvântul acti v 
rosti t pentru o anumită persoană, cu un anumit scop, la un 
moment dat. Din cele de mai sus, concluzionăm că „aionii” 
au fost structuraţi, reparaţi şi restabiliţi de Cuvântul rhema 
al lui Dumnezeu.

Expresia „Cuvântul rhema al lui Dumnezeu,” aşa 
cum o puteţi găsi în Noul Testament, nu se aplică niciodată 
atunci când Dumnezeu vorbeşte despre Sine, ci atunci când 
El transmite Cuvântul Lui în inima omului, pentru ca acesta 
să îl rostească. Aşadar, versetul temati c nu semnifi că faptul 
că Dumnezeu „a structurat aionii”; ci faptul că oamenii 
şi‑au făurit lumea lor – şi‑au trasat parcursul vieţii – folosind 
Cuvântul lui Dumnezeu; au rosti t Cuvântul profeti c „rhema.”

CUVÂNTUL LUI                                         
ÎN GURA TA

16 JOI

Prin credinţă înţelegem că au fost urzite 
lumile prin Cuvântul lui Dumnezeu, 
aşa că lucrurile care sunt văzute nu 

au fost făcute din lucruri care se văd                                   
(Evrei 11:3, versiunea Fidela).  



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că parcursul vieţii 
mele este în concordanţă cu voia Ta desăvârşită. Trăiesc 
în victorie asupra vrăjmaşului şi a adversităţilor vieţii; 
Cuvântul Tău pe buzele mele mă poziţionează deasupra; 
domnesc peste circumstanţe, în Numele lui Isus. Amin.

Cuvântul „rhema” al lui Dumnezeu (Cuvântul Lui 
profetic, specific pentru tine) te ajută să dai formă, structură 
şi frumuseţe lumii şi vieţii tale. Stabileşte condiţiile necesare 
– cum ar trebui să arate lumea şi viaţa ta – rostind Cuvântul 
Lui cu gura ta. Cum este viaţa ta astăzi? Vrei o viaţă plină 
de har, de slavă şi de stăpânire? Cheia succesului se află pe 
buzele tale!

Nu are importanţă ce se află în „aionul” tău din 
prezent; poţi repara ceea ce trebuie reparat; poţi restaura 
ce trebuie restaurat; poţi reface orice a fost distrus. Poţi 
stăvili teroarea, poţi opri haosul şi ravagiile pe care diavolul 
încearcă să le provoace în lumea ta, în viaţa ta sau a celor 
dragi, în oraşul tău şi în ţara ta prin rostirea Cuvântului lui 
Dumnezeu pe care ţi l‑ai însuşit în duhul tău.

Foloseşte Cuvântul lui Dumnezeu. Rosteşte‑L şi 
foloseşte‑L pentru a ţine la distanţă vrăjmaşul. Foloseşte‑L 
pentru a îţi alinia cursul vieţii la planul şi la scopul lui 
Dumnezeu pentru tine. Aleluia!

Luca 23:1‑12 & 2 Samuel 5‑6

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

Marcu 11:23; Iosua 1:8



Cât de frumos şi de înălţător sunt descrişi 
campionii credinţei lui Dumnezeu în Evrei 11! 

Biblia spune că toţi acei oameni şi‑au îmblânzit şi şi‑au 
modelat lumea, epoca în care au trăit, prin credinţă. 
Jertf a lui Abel către Dumnezeu, de exemplu, a fost un act 
de credinţă: „Prin credinţă I‑a adus Abel lui Dumnezeu o 
jertf ă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia 
că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. 
Şi prin ea vorbeşte el încă, măcar că este mort” (Evrei 
11:4).

Jertf a lui Abel nu s‑a desfăşurat într‑o ceremonie 
tăcută! El a rosti t unele lucruri, astf el încât, chiar şi după 
moarte, sângele său încă vorbeşte. Dar care a fost mai 
exact mărturia lui? Cu siguranţă a avut legătură cu ceea 
ce au mărturisit ceilalţi patriarhi: „În credinţă au murit 
toţi aceşti a, fără să fi  căpătat lucrurile făgăduite, ci doar 
le‑au văzut şi le‑au urat de bine de departe, mărturisind 
că sunt străini şi călători pe pământ” (Evrei 11:13).

Rosti rea cuvintelor de credinţă a reprezentat un 
element cheie în viaţa lor, ceea ce ne ajută să înţelegem 
cum şi‑au modelat şi şi‑au structurat aceşti  oameni lumea 
şi vremurile în care au trăit. Vorbind despre viitorul lor, au 

CREDINŢA VORBEȘTE
17 VINERI

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).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător în mine, 
insuflându‑mi credinţă pentru a‑mi trăi viaţa victorioasă 
în Cristos. Cred şi de aceea vorbesc. Declar tărie, victorie, 
sănătate şi bunăstare în viaţa mea, în Numele lui Isus. 
Amin.

declarat ce urma să se întâmple şi şi‑au împlinit destinul 
prin credinţă. Acelaşi duh de credinţă acţionează astăzi şi 
în noi. Credem şi, prin urmare, vorbim.

Cuvântul „credinţă” este substantivul corespondent 
verbului „a crede.” Credinţa ta se demonstrează prin 
cuvinte care te propulsează să acţionezi. Nu poţi să crezi 
şi să taci. Chiar şi în împărăţia întunericului – împărăţia 
diavolului – se aplică acelaşi principiu, deoarece este 
un principiu spiritual. Dacă nu rosteşti ceva, nu se va 
întâmpla. 

Aceasta ne‑a spus şi Isus: „Fiindcă adevărat vă 
spun că oricine îi va spune acestui munte: «Ridică‑te şi 
aruncă‑te în mare» şi nu se va îndoi în inima lui, ci va 
crede că acele lucruri pe care le spune se vor face, el 
va avea orice spune” (Marcu 11:23, versiunea Fidela). 
Rosteşte cuvinte pline de credinţă în concordanţă cu 
Scriptura şi domneşte în lumea ta.

Luca 23:13‑25 & 2 Samuel 7‑8

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

Proverbe 18:21; Matei 12:35‑37; 1 Petru 3:10



În scrisoarea sa către creştinii din Galatia, Pavel 
a făcut referire la Sara şi la Agar (Galateni 4). 

Prin cele două femei, Avraam a avut doi fii: Ismael şi 
Isaac. Sara şi Agar au reprezentat două legăminte. Agar 
reprezintă Muntele Sinai din Arabia, care corespunde 
Ierusalimului de astăzi din Orientul Mijlociu, despre 
care Biblia spune că se află în robie cu copiii săi 
(Galateni 4:25).

Apoi, există Ierusalimul cel de sus: „Dar 
Ierusalimul cel de sus este slobod şi el este mama 
noastră” (Galateni 4:26). Ce frumos! „Dar ce zice 
Scriptura? Izgoneşte pe roabă şi pe fiul ei, căci fiul 
roabei nu va moşteni împreună cu fiul femeii slobode. 
De aceea, fraţilor, noi nu suntem copiii celei roabe, 
ci ai femeii slobode. Cristos ne‑a izbăvit ca să fim 
slobozi” (Galateni 4:30‑31).

Ierusalimul cel de sus este mama noastră; este 
locul de care aparţinem, în care ne aflăm acum! În 
Evrei 12:22, Biblia spune: „Ci v‑aţi apropiat de muntele 
Sionului, de cetatea Dumnezeului cel viu, Ierusalimul 
ceresc...” În Isaia 60:14, Sionul este o referinţă la Israel, 
ca popor al lui Dumnezeu: „Fiii asupritorilor tăi vor 

LOCUITORI AI                   
IERUSALIMULUI CERESC

18 SÂMBĂTĂ

Din Sion, care este întruparea 
frumuseţii desăvârşite, de 

acolo străluceşte Dumnezeu                                                
(Psalmul 50:2).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Nu sunt din această lume; provin din ceruri şi trăiesc viaţa 
divină pe pământ acum! Sunt conştient de binecuvântările 
mele cereşti, de drepturile şi de privilegiile mele şi umblu 
în plinătatea lor. Aleluia!

veni plecaţi înaintea ta şi toţi cei ce te dispreţuiau se 
vor închina la picioarele tale şi te vor numi Cetatea 
Domnului, Sionul Sfântului lui Israel.”

Însă astăzi, în Noul Testament, Sionul reprezintă 
Ierusalimul ceresc al lui Dumnezeu, din care facem 
parte cu toţii. În Evrei 12:18, 22‑23, Biblia spune: „Voi 
nu v‑aţi apropiat de un munte care se putea atinge 
şi care era cuprins de foc, nici de negură... Ci v‑aţi 
apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului 
cel viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de 
adunarea în sărbătoare a îngerilor, de Biserica celor 
întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, 
Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, 
făcuţi desăvârşiţi.” Aşadar, pentru Dumnezeu, noi 
trăim ACUM în Sion, în Ierusalimul ceresc, asemenea 
evreilor care s‑au născut şi locuiesc în Ierusalimul din 
Orientul Mijlociu. Aleluia!

Luca 23:26‑33 & 2 Samuel 9‑10

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

Psalmul 48:11; Psalmul 50:2; Psalmul 69:34‑56



Fiecare persoană vine pe lume cu o viaţă 
pământească. Însă, această viaţă este 

trecătoare; este decadentă; este supusă bolii, neputi nţei 
şi morţii. Aceasta a fost viaţa primului Adam şi a tuturor 
celor născuţi din el – omul pământesc neregenerat.

În 1 Corinteni 15:47‑48, Biblia spune: „Omul dintâi 
este din pământ, pământesc; omul al doilea este din cer. 
Cum este cel pământesc, aşa sunt şi cei pământeşti ; cum 
este Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti .” Este folosit ti mpul 
prezent: „... Cum este cel pământesc, aşa sunt şi cei 
pământeşti ” şi este absolut corect. De aceea, în dialogul 
Său cu Nicodim, Isus spune: „Trebuie să te naşti  din nou” 
(Ioan 3:7).

Atunci când te naşti  din nou, te naşti  după chipul 
Domnului din cer. Aşadar, în calitate de creşti ni, avem viaţa 
divină, avem natura lui Dumnezeu ACUM în noi. Cel care 
încă nu a primit această viaţă cerească este „pământesc” 
şi predispus depravării şi lucrurilor negati ve din această 
lume. Trebuie să înfrunte singur lumea coruptă în care 
trăieşte şi sfârşeşte prin a fi  copleşit de aceasta.

Însă slăvit să fi e Dumnezeu! Legăturile tale cu 
primul Adam au fost complet tăiate pentru totdeauna. 
Cristos este acum rădăcina ta şi moştenirea ta; tu provii 

NĂSCUT DIN DUHUL                  
DĂTĂTOR DE VIAŢĂ

19 DUMINICĂ

Şi după cum am purtat chipul [omului] 
de ţărână, tot aşa vom purta şi haidem 

să purtăm şi chipul [Omului] din cer                        
(1 Corinteni 15:49, versiunea Amplifi cată).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că am fost despărţit de moarte 
pentru că sunt născut din Dumnezeu, după chipul celui 
de‑al doilea şi ultimul Adam, Isus Cristos. Nu sunt din 
această lume; sunt ceresc, sunt cetăţean al casei lui 
Dumnezeu împreună cu sfinţii, aducându‑i pe mulţi în 
Împărăţia Ta, în Numele lui Isus. Amin.

din Dumnezeu: „Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu...” 
(1 Ioan 4:4). În timp ce moartea îl afectează pe omul 
pământesc, tu provii din Duhul dătător de viaţă: „De 
aceea este scris: Omul dintâi Adam a fost făcut un 
suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător 
de viaţă” (1 Corinteni 15:45). Viaţa acţionează în tine. 
Slavă lui Dumnezeu!

Luca 23:34‑43 & 2 Samuel 11‑12

Galateni 3:26‑4:20 & Isaia 1‑2

Ioan 3:3‑7; Ioan 1:12‑13



Unii oameni întreabă: „Ne bucurăm noi oare de 
aceeaşi calitate a vieţii ca Tatăl nostru ceresc 

chiar şi acum când ne afl ăm pe pământ, sau ne vom 
putea bucura de aceasta doar în cer?” Această confuzie 
este cauzată de înţelegerea greşită a cuvintelor apostolul 
Pavel: „… morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom 
fi  schimbaţi” (1 Corinteni 15:52).

În primul rând, este important să înţelegi că 
adevărata ta viaţă – duhul tău – provine din Cuvântul 
lui Dumnezeu. Aşadar, dincolo de trupul tău pământesc, 
ai în ti ne viaţa şi natura lui Dumnezeu, viaţa Cuvântului 
Său. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânţă (Luca 8:11), iar 
sămânţa este elementul purtător de viaţă al făpturilor vii. 
Viaţa lui Dumnezeu este transferată sau transmisă prin 
Cuvântul Său, care este sămânţa Sa.

De exemplu, când arhanghelul Gabriel i‑a spus 
fecioarei Maria: „Vei rămâne însărcinată şi vei naşte un 
Fiu,” Cuvântul rosti t s‑a întrupat şi a devenit însuşi Isus. 
Prin intermediul aceluiaşi Cuvânt divin, Isus ne‑a permis 
să ne naştem din nou: „Fiindcă aţi fost născuţi din nou 
nu dintr‑o sămânţă care poate putrezi, ci dintr‑una care 
nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este 
viu şi care rămâne în veac” (1 Petru 1:23).

ACEEAȘI CALITATE                                      
A VIEŢII

20 LUNI

Vedeţi ce fel de dragoste ne‑a dat Tatăl, 
ca să fi m chemaţi fi ii lui Dumnezeu...             

(1 Ioan 3:1, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt părtaş al naturii divine, un asociat al dumnezeirii, 
având aceeaşi viaţă pe care o are şi Tatăl ceresc. 
Trăiesc în stăpânire, mult deasupra întunericului şi a 
depravărilor care afectează natura umană, ca rezultat 
al vieţii şi al naturii lui Dumnezeu în mine. Aleluia!

În Iacov 1:18, Biblia spune: „El, de bunăvoia Lui, 
ne‑a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel 
de pârgă a făpturilor Lui.” Astfel am devenit fii şi fiicele 
lui Dumnezeu, bucurându‑ne de aceeaşi calitate a vieţii 
ca Tatăl nostru ceresc.

Versetul tematic spune: „Vedeţi ce fel de dragoste 
ne‑a dat Tatăl, ca să fim chemaţi fiii lui Dumnezeu...” 
Aşadar, chiar acum, suntem fiii lui Dumnezeu cu 
adevărat, deoarece suntem născuţi din El. În următorul 
verset, Ioan subliniază: „Preaiubiţilor, acum suntem fiii 
lui Dumnezeu...” (1 Ioan 3:2, versiunea Fidela).

Chiar dacă în exterior nu arătăm perfect, în duh 
suntem exact ca Tatăl, fiind născuţi din El. Dumnezeu 
ne‑a adus în tărâmul Lui, în clasa făpturilor Lui. Nu este 
de mirare că în 1 Ioan 4:17, Biblia spune: „... Cum este El, 
aşa suntem şi noi în lumea aceasta.” 

Luca 23:44‑56 & 2 Samuel 13‑14

Galateni 4:21‑5:15 & Isaia 3‑5

1 Ioan 5:11‑13; Romani 8:29



Slavă lui Dumnezeu! Versetul tematic 
prevesteşte un fenomen care a fost 

experimentat deja de poporul Israel; vorbeşte despre 
stâlpul de nor şi de foc care i‑a însoţit la ieşirea lor din 
Egipt. Ei se aflau sub protecţia divină a lui Dumnezeu, 
susţinuţi de dragostea, de grija şi de providenţa Lui. În 
Exod 13:21‑22 Biblia spune: „Domnul mergea înaintea 
lor, ziua într‑un stâlp de nor, ca să‑i călăuzească pe 
drum, iar noaptea într‑un stâlp de foc...”

Chiar dacă erau în deşert, într‑un teritoriu foarte 
arid, ei nu erau arşi de soare. Iar noaptea erau încălziţi 
de stâlpul de foc. Astfel, atât ziua cât şi noaptea, ei 
trăiau într‑o atmosferă specială. Uimitor! Şi acest lucru 
nu a avut loc doar o zi, trei zile, câteva luni, sau un an; 
ci patruzeci de ani lungi. Dumnezeu i‑a protejat!

Citeşte modul în care psalmistul descrie acest 
eveniment: „Şi i‑a scos cu argint şi cu aur şi nu era 
niciunul slab în seminţiile sale” (Psalmul 105:37, 
versiunea Cornilescu literală). În Deuteronom 29:5 
Biblia spune: „... Eu v‑am călăuzit patruzeci de 

O ATMOSFERĂ                           
SPECIALĂ

21 MARŢI

Domnul va crea peste toată înti nderea
muntelui Sionului şi peste locurile 

lui de adunare, un nor de fum ziua, 
şi o strălucire de fl ăcări de foc 

noaptea; pentru că peste toată slava 
va fi  un acoperământ (un adăpost 
divin de dragoste şi de protecţie)                             
(Isaia 4:5, versiunea Amplifi cată).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Domnesc peste mediul meu înconjurător cu atmosfera 
Duhului Sfânt. Umblu în Duhul Sfânt, pentru că din 
tărâmul Lui provin. Nu este nicio formă de întristare, de 
lipsă, de sărăcie sau de slăbiciune în jurul meu, pentru că 
trăiesc continuu în prezenţa divină a lui Dumnezeu într‑o 
atmosferă de bucurie, de strălucire şi de victorie. Aleluia!

ani în pustie; hainele nu vi s‑au învechit pe voi, 
şi încălţămintea nu vi s‑a învechit în picior.” Este 
extraordinar! Ei erau în prezenţa lui Dumnezeu, iar El 
îi hrănea şi îi îngrijea.

În Neemia 9:21 citim: „Patruzeci de ani ai avut 
grijă să‑i hrăneşti în pustie, şi n‑au dus lipsă de nimic, 
hainele nu li s‑au învechit, şi picioarele nu li s‑au 
umflat.” El nu S‑a schimbat. Acelaşi Dumnezeu are 
grijă şi de tine şi te hrăneşte şi astăzi. Prezenţa Lui în 
tine, cu tine şi împrejurul tău te face şi astăzi o oază 
de dragoste şi de har într‑o lume plină de probleme.

Tu trăieşti în prezenţa Lui, într‑o atmosferă divină 
de bucurie, de fericire şi de slavă, unde eşti absolut 
independent de circumstanţe. Conştientizează acest 
lucru întotdeauna. Poate fi haos şi anarhie peste tot, 
dar în El tu trăieşti în pace şi în siguranţă. Aleluia!

Luca 24:1‑12 & 2 Samuel 15‑16

Galateni 5:16‑26 & Isaia 6‑8

Ieremia 17:7‑8; Isaia 43:2‑3



 Programată pentru luna noiembrie în Lagos, 
Nigeria, Conferinţa Internaţională a Pastorilor şi 
Partenerilor va fi  un ti mp de împrospătare, de inspiraţie şi 
de revigorare divină.

 Ediţia din acest an va cuprinde:
·  ‑ Sesiuni pline de ungere din Cuvântul lui 
Dumnezeu cu omul lui Dumnezeu şi cu alţi slujitori 
puternici ai Evangheliei
 ‑    Expoziţia LoveWorld
·  ‑    Excepţionalele Premii LoveWorld
 ‑    Conferinţa Internaţională a Conectorilor Media
· Premiile Internaţionale de Muzică şi Artă LoveWorld şi 
multe altele!

Începe să‑ţi planifi ci parti ciparea.

Notă: Parti ciparea se face pe bază de invitaţie.

Internaţională a Pastorilor
 și Partenerilor 
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În Efeseni 2:4‑6 Biblia spune: „Dar Dumnezeu, 
care este bogat în îndurare, pentru dragostea 

cea mare cu care ne‑a iubit, măcar că eram morţi 
în greşelile noastre, ne‑a adus la viaţă împreună 
cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). El ne‑a înviat 
împreună şi ne‑a pus să şedem împreună în locurile 
cereşti , în Cristos Isus”. Atunci când Isus a fost înviat din 
morţi, şi noi am fost înviaţi împreună cu El, şi am fost 
aşezaţi împreună cu El în locurile cereşti .

Astf el, noi suntem aşezaţi împreună cu Cristos 
chiar acum, suntem acasă în El şi cu El. De aceea ni se 
spune: „Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să 
faceţi totul în Numele Domnului Isus, şi mulţumiţi‑I, 
prin El, lui Dumnezeu Tatăl” (Coloseni 3:17). Apoi, în 
Coloseni 2:6 ni se spune: „Astf el dar, după cum L‑aţi 
primit pe Cristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El.”

Acum că suntem în El, aşezaţi împreună cu El, 
trebuie să trăim în şi prin El. Trebuie să umblăm în 
El. Trăieşte şi umblă în Numele lui Isus. Cum poţi trăi 
şi umbla în Numele Lui? El ne transmite foarte clar 
mesajul că Numele Lui este un loc; un mediu ambiant. 
Atunci când ai fost născut din nou, te‑ai născut în 

TRĂIEȘTE ÎN                                                       
ȘI DIN CRISTOS

22 MIERCURI

Căci în El avem viaţa, mişcarea şi 
fi inţa, după cum au zis şi unii din 

poeţii voştri: Suntem din neamul Lui..                            
(Faptele apostolilor 17:28).
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Trăiesc şi umblu în Cristos, unde nu este urmă de păcat, de boală, 
de maladie, de eşec, de sărăcie, de înfrângere, de slăbiciune sau 
de moarte. Beneficiez în permanenţă de sănătate divină, de 
bucurie, de pace, de succes, de tărie, de bunăstare, de frumuseţe 
şi de viaţă veşnică! Acesta este locul meu de moştenire, de 
autoritate divină şi de putere, de unde domnesc şi stăpânesc 
asupra diavolului şi a cohortelor întunericului. Aleluia!

Cristos; ai fost scufundat, botezat în Cristos; de aceea 
eşti în Cristos.

Înţelege diferenţa dintre expresiile: „tu eşti în 
Cristos” şi „Cristos este în tine.” Expresia „Cristos în tine” 
are de‑a face cu viaţa ta, cu slava ta. Sintagma „tu în 
Cristos” descrie mediul în care trăieşti. Astfel, de vreme 
ce eşti în acest mediu, trăieşte ca atare. Coordonează‑ţi 
toate aspectele vieţii în şi din Cristos, douăzeci şi patru 
de ore pe zi! Aleluia!

Luca 24:13‑27 & 2 Samuel 17‑18

Galateni 6:1‑18 & Isaia 9‑10

Faptele apostolilor 17:28; 2 Corinteni 5:17; Coloseni 1:27



Dacă ai călătorit vreodată în Israel şi în Cetatea 
Veche a Ierusalimului, probabil ai vizitat Zidul 

de Vest, sau Zidul Plângerii. Este unul dintre cele mai 
importante monumente istorice ale poporului evreu. În 
ti mp ce mii de oameni de toate naţionalităţile vizitează în 
fi ecare an Zidul Plângerii ca să privească această minune 
arhitecturală, alţii merg în pelerinaj până acolo ca să înalţe 
sau să recite rugăciuni, sperând că vor primi răspuns mai 
repede din acel loc.

Fără îndoială, Zidul Plângerii este un loc foarte 
important din punct de vedere religios, dar Dumnezeu nu 
Se afl ă acolo mai mult decât Se afl ă în ti ne. Unii consideră 
că dacă se roagă la un „munte al rugăciunii,” într‑o pădure 
sau la Zidul Plângerii, atunci Dumnezeu îi va auzi mai bine. 
Dacă acest lucru ar fi  fost adevărat, Isus ne‑ar fi  învăţat cu 
privire la aceasta; ne‑ar fi  îndemnat să ne rugăm la Zidul 
Plângerii; însă El nu a făcut‑o.

Apostolii ne‑ar fi  spus, la rândul lor, că trebuie să 
procedăm aşa, însă nici ei nu ne‑au spus nimic în acest 
sens. De fapt, Isus a spus: „... crede‑Mă, că vine ceasul 
când nu vă veţi închina Tatălui nici pe muntele acesta, 
nici în Ierusalim... Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când 

BINECUVÂNTAREA                       
NOULUI TESTAMENT

23 JOI

Cărora Dumnezeu a voit să le facă 
cunoscut care este bogăţia slavei 
tainei acesteia între Neamuri, şi 

anume, Cristos în voi, nădejdea slavei                            
(Coloseni 1:27).
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Cristos trăieşte în mine şi mi‑a dăruit harul şi abilitatea 
de a domni în viaţă. Cristos în mine este totul; El este 
asigurarea mea pentru o viaţă glorioasă, prosperă şi 
triumfătoare. Amin.

închinătorii adevăraţi I se vor închina Tatălui în duh şi în 
adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl” (Ioan 
4:21‑23). Inspiraţia şi binecuvântarea Noului Testament se 
află în inima ta, însoţindu‑te pretutindeni.

Prin apostolul Pavel, Duhul Sfânt ne revelează 
adevărul despre creştinism – taina care a fost ţinută ascunsă 
de veacuri şi de generaţii. Această taină este „Cristos în 
voi, nădejdea slavei” (Coloseni 1:26‑27). Aceasta este 
perspectiva lui Dumnezeu; acesta este motivul pentru 
care avem Noul Testament. Astfel, tot ce îţi trebuie sau îţi 
va trebui vreodată în viaţă se află în Cristos, iar Cristos este 
în tine. A‑L avea pe Cristos înseamnă a avea totul.

De aceea, priveşte în inima ta, pentru că acolo 
sunt toate răspunsurile. Cristos locuieşte în inima ta. 
Tu ai fost binecuvântat deja cu toate binecuvântările 
spirituale în Cristos (Efeseni 1:3). Plinătatea caracterului şi 
a naturii Omului Isus, tot ce reprezintă El – viaţa, puterea, 
înţelepciunea, maiestatea, slava şi harul Lui – toate îşi 
au sălaşul în tine. Aceasta este binecuvântarea Noului 
Testament. Slavă lui Dumnezeu!

Luca 24:28‑39 & 2 Samuel 19‑20

Efeseni 1:1‑14 & Isaia 11‑12

Filipeni 4:13; Coloseni 3:1‑4; Coloseni 1:26‑27



În Vechiul Testament, israeliţii I se închinau lui 
Dumnezeu într‑un templu, dar în minunata 

revelaţie a Noului Ierusalim, Apostolul Ioan este uimit 
că Cetatea lui Dumnezeu poate exista fără a avea un 
templu. El s‑ar fi  aşteptat să vadă un templu, ca în 
zilele Vechiului Testament. Dar acest Nou Ierusalim nu 
are nevoie de un templu, pentru că întregul oraş este 
locuinţa Dumnezeului Atotputernic şi a Mielului! Aleluia!

Cu alte cuvinte, prezenţa Sa este peste tot în oraş; întregul 
loc a devenit templul Său. Îmi aduc aminte de cuvintele Domnului 
Isus, în discuţia Sa cu femeia din Sihar, un orăşel samaritean. 
Femeia Îi zisese: „Părinţii noştri s‑au închinat pe muntele acesta; 
şi voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine 
oamenii” (Ioan 4:20). Dar Isus i‑a răspuns: „... vine ceasul, şi 
acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi I se vor închina 
Tatălui în duh şi în adevăr; fi indcă astf el de închinători doreşte 
şi Tatăl” (Ioan 4:23). De ce? Datorită faptului că în Duhul Sfânt, ei 
experimentează prezenţa lui Dumnezeu oriunde, pretuti ndeni.

Astăzi, tu porţi prezenţa Lui în ti ne şi cu ti ne peste tot pe 
unde mergi. Acum poţi înţelege mai bine cuvintele apostolului 
Pavel din Faptele apostolilor 17:28: „Căci în El avem viaţa, 
mişcarea şi fi inţa...” Noi nu suntem despărţiţi sau separaţi de El. 
Nu‑L căutăm; noi suntem în El şi cu El, iar El este în noi, cu noi şi 

ÎNCHINĂ-TE LUI                          
ORIUNDE ȘI ORICÂND

24 VINERI

În cetate n‑am văzut nici un Templu, 
pentru că Domnul Dumnezeu, Cel 

Atotputernic, ca şi Mielul, sunt Templul ei 
(Apocalipsa 21:22).
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Dragă Tată, mă închin şi Te ador şi astăzi din duhul meu. 
Te ador, Rege veşnic al slavei, singurul Dumnezeu înţelept 
şi adevărat, îndurător şi bun, sfânt şi neprihănit, veşnic 
iubitor şi iertător. Te iubesc, Doamne. Şi Îţi mulţumesc 
pentru binecuvântarea Noului Testament în Isus Cristos. 
Aleluia!

pentru noi! Oriunde eşti, oriunde mergi, tu trăieşti şi te mişti în 
El.

Acelaşi apostol spune în Romani 1:9: „Dumnezeu, căruia 
Îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor 
că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele.” Înţelegi cum 
făcea Pavel acest lucru? El Îi slujea lui Dumnezeu în „duhul” lui, 
în Evanghelia Fiului Său. Cuvântul „a sluji” aici înseamnă de fapt 
„a se închina.” Astfel, noi ne putem închina Lui oriunde, în orice 
moment.

Această realitate pe care o trăim este foarte diferită de 
ceea ce trăiau oamenii în Vechiul Testament, când trebuia ca ei să 
meargă într‑un anumit loc şi să aducă jertfele potrivite; dacă nu 
mergeau în locul corect, jertfele lor nu erau acceptate. De fapt, 
atunci când au construit un alt templu în Samaria, Dumnezeu 
S‑a mâniat, pentru că, după instrucţiunile Sale, templul trebuia 
să fie doar în Ierusalim. Dar în Isus Cristos, noi ne închinăm lui 
Dumnezeu în duhul nostru. Aleluia!

Ridică‑ţi mâinile către Domnul chiar acum şi adu‑I o jertfă 
de un bun miros. Acolo unde eşti, închină‑te Tatălui tău din duhul 
tău, potrivit cu Cuvântul Său.

Luca 24:40‑53 & 2 Samuel 21‑22

Efeseni 1:15‑2:10 & Isaia 13‑14

Filipeni 3:3; Evrei 13:15



Atunci când Dumnezeu transmite un cuvânt 
profeti c, acesta se va împlini, fi e că tu crezi 

acest lucru, fi e că nu crezi. Gândeşte‑te la aceasta: Isus 
i‑a spus lui Simon Petru: „Adevărat îţi spun... că tu, chiar 
în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul, te vei 
lepăda de Mine de trei ori” (Matei 26:34). L‑a crezut 
Petru cumva? Nu! De fapt, chiar L‑a contrazis: „... Chiar 
dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de 
Tine...” (Matei 26:35).

Dar s‑au întâmplat cuvintele lui Isus? Da! Petru s‑a 
lepădat de Isus. De fapt, la un moment dat Petru chiar s‑a 
blestemat şi a jurat că nu‑L cunoaşte pe Isus. Ce să mai spunem 
de cazul lui Iuda? Atunci când Isus le‑a spus ucenicilor Săi că 
unul dintre ei Îl va vinde, Iuda Iscarioteanul nu a acceptat ce a 
spus Isus despre el.

Apoi Biblia ne spune în Luca 22:3 că diavolul a intrat în 
Iuda. Atunci când s‑a întâmplat acest lucru, el a ieşit din locul 
unde stătea Isus cu ucenicii Săi şi s‑a dus la preoţii cei mai de 
seamă ca să pună la cale cum să‑L trădeze pe Isus. Studiază 
Scripturile şi vei descoperi că există multe momente în care 
Dumnezeu le‑a transmis cuvinte profeti ce regilor şi naţiunilor; 

CÂND DUMNEZEU VORBEȘTE 
PRIN PROFEŢIE...

25 SÂMBĂTĂ

Când ceea ce va spune proorocul acela 
în Numele Domnului nu va avea loc şi nu 
se va întâmpla, va fi  un cuvânt pe care 
nu l‑a spus Domnul. Proorocul acela l‑a 

spus din îndrăzneală: să n‑ai teamă de el 
(Deuteronom 18:22).
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Mi‑am găsit şi mi‑am ocupat locul în Cristos; sunt în 
poziţia de domnie; slava lui Dumnezeu este revelată 
în şi prin mine. Eu cresc tot mai mult în fiecare zi, prin 
puterea Duhului Sfânt. Sunt învingător prin Cuvântul 
lui Dumnezeu. Prin mine, adevărul Evangheliei este 
proclamat şi astăzi şi mulţi primesc mântuire, vindecări, 
binecuvântări şi minuni, în Numele lui Isus. Amin.

nu a fost necesar ca ei să le creadă, ci ele s‑au împlinit oricum.
Cu toate acestea, atunci când crezi un cuvânt 

profetic, vei fi binecuvântat; mai ales atunci când cuvântul 
acela profetic vorbeşte despre binecuvântarea ta şi despre 
beneficiul tău. De exemplu, atunci când Maria a primit 
mesajele profetice despre naşterea lui Isus, ea a spus: „... 
facă‑mi‑se după cuvintele tale...” (Luca 1:38).

Maria a crezut şi L‑a născut pe Domnul Isus Cristos 
(Luca 2:6‑7) după cuvântul profeţiei. Biblia spune: „Ferice de 
aceea care a crezut; pentru că lucrurile care i‑au fost spuse 
din partea Domnului se vor împlini” (Luca 1:45). Atunci 
când crezi, aceste cuvinte de binecuvântare se împlinesc 
în viaţa ta. Diferenţa este aceea că, atunci când Dumnezeu 
rosteşte cuvinte profetice despre naţiunea ta, despre vremea 
în care trăieşti, despre cursul vieţii tale, aceste lucruri se vor 
întâmpla indiferent dacă tu le crezi sau nu. Aşadar, trebuie 
să înveţi Cuvântul lui Dumnezeu; caută să înţelegi Cuvântul 
Său; găseşte‑ţi şi asumă‑ţi locul în acel cuvânt profetic şi vei fi 
învingător întotdeauna.

Ioan 1:1‑13 & 2 Samuel 23‑24

Efeseni 2:11‑22 & Isaia 15‑18

Isaia 55:11; 1 Timotei 1:18; 2 Cronici 20:20



Dacă citeşti  de la versetul temati c în conti nuare 
până la versetul 7, vei observa că „lucrurile noi şi 

ascunse” despre care vorbea Isaia au fost create prin cuvântul 
profeti c: „Ele sunt create acum [chemate în existenţă prin 
cuvântul profeti c]...” (Isaia 48:7, versiunea Amplifi cată). 

Cuvântul profeti c este Cuvântul „rhema” al lui 
Dumnezeu pus în gura ta; cuvintele pe care le rosteşti  din 
partea lui Dumnezeu. Acestea sunt cuvintele pe care Domnul 
ţi le dă prin Duhul Său; ele vin din cămările adânci ale duhului 
tău. Ţine minte, duhul tău a fost creat prin Cuvântul lui 
Dumnezeu, iar Cuvântul Lui este viu în ti ne (1 Petru 1:23).

Totodată, Cuvântul „logos” al lui Dumnezeu care 
locuieşte în ti ne, vede, înţelege şi cunoaşte toate lucrurile: 
„Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor 
decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că 
desparte sufl etul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă 
simţirile şi gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă 
de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia 
cu care avem a face” (Evrei 4:12‑13). Atunci, cum poţi face 
să se întâmple lucrurile pe care Cuvântul logos le vede, le 
înţelege şi le cunoaşte? Prin cuvintele profeti ce pe care le 
rosteşti  prin Duhul Sfânt care este în ti ne.

REPARĂ LUCRURILE PRIN 
CUVÂNTUL PROFETIC

26 DUMINICĂ

Ai auzit [aceste lucruri prezise], 
acum vezi împlinirea. Şi nu vrei să le 
mărturiseşti ?... De acum îţi vestesc 

lucruri noi, precise, chiar lucruri ascunse 
[ţinute în rezervă], necunoscute de ti ne                                     

(Isaia 48:6, versiunea Amplifi cată).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Declar că Isus este Domn peste toate lucrurile; El domneşte 
mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice 
putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate 
numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. Cristos 
domneşte în şi prin mine şi peste toată lumea aceasta. 
Amin.

De aceea Biblia spune: „În zilele de pe urmă, zice 
Dumnezeu, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; 
feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci...” (Faptele 
apostolilor 2:17). Acest lucru nu se aplică doar la viaţa ta 
personală, ci poţi schimba chiar cursul lumii acesteia prin 
cuvinte profetice.

De exemplu, atunci când conducătorii naţiunilor, 
ai industriilor şi alţi oameni influenţi se aliază împotriva 
Bisericii, preia cuvintele Duhului Sfânt şi rosteşte‑le plin de 
credinţă. Noi nu am ajuns la capătul frânghiei; ştim ce să 
facem ca să schimbăm evenimentele şi să le facem să se 
alinieze la voia desăvârşită a lui Dumnezeu! El ne‑a trimis ca 
martori şi reprezentanţi ai Săi.

Dumnezeu a pus Cuvântul Său în inima noastră şi în 
gura noastră şi ne‑a trimis ca salvatori în mediul nostru de 
influenţă, aşa cum a spus profetul Obadia: „Izbăvitorii se vor 
sui pe muntele Sionului...” (Obadia 1:21). Pune lucrurile în 
ordine în viaţa ta, în căminul tău, în lucrarea ta, în slujba ta, în 
afacerea ta, în oraşul tău şi în naţiunea ta prin cuvintele tale 
profetice. Aleluia!

Ioan 1:14‑23 & 1 Împăraţi 1

Efeseni 3:1‑21 & Isaia 19‑22

1 Corinteni 2:9‑13; 1 Corinteni 14:39; Ioel 2:28



Pasajul din Faptele apostolilor 28 ne descrie una 
dintre experienţele apostolului Pavel pe insula 

Malta, unde a ajuns, împreună cu mai mulţi, în urma 
unui naufragiu. Biblia ne relatează cum, în ti mpul şederii 
lor, Pavel l‑a vindecat pe tatăl lui Publius. Publius era 
guvernator în acea parte a insulei; Biblia spune: „Tatăl 
lui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri şi de 
urdinare. Pavel s‑a dus la el, s‑a rugat, a pus mâinile 
peste el, şi l‑a vindecat” (Faptele apostolilor 28:8).

Observă modul în care Duhul Sfânt l‑a inspirat pe 
Pavel să pună problema: spune că Pavel s‑a rugat, a pus 
mâinile peste el şi l‑a vindecat. Unii oameni ne spun: 
„Trebuie să fi m foarte smeriţi şi să nu spunem niciodată 
că am vindecat pe cineva; numai Dumnezeu vindecă.” 
Dar Isus ne‑a poruncit să vindecăm bolnavii. El a subliniat 
acest lucru spunând: „Vindecaţi bolnavii, curăţiţi leproşii, 
înviaţi morţii, scoateţi draci; în dar aţi primit, în dar să 
daţi” (Matei 10:8, versiunea Fidela).

În Luca 9:1‑2, Biblia spune: „Isus i‑a chemat pe cei 
doisprezece ucenici ai Săi, le‑a dat putere şi stăpânire 
peste toţi dracii, şi să vindece bolile. Apoi i‑a trimis 
să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu şi să îi 

EL NE-A FĂCUT VINDECĂTORI
27 LUNI

Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce 
vor crede... îşi vor pune mâinile peste 
bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşa 

(Marcu 16:17‑18).
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Ce binecuvântare este să fiu un distribuitor al slavei şi al 
virtuţii lui Dumnezeu; sunt prelungirea mâinii Lui ca să 
vindec bolnavii, să înviez morţii, să curăţ leproşii şi să le 
aduc multora mântuirea. Aleluia!

tămăduiască pe cei bolnavi.” El ne‑a făcut vindecători. 
Aleluia! Citeşte capitolul 14 din Faptele apostolilor; Biblia 
ne spune că Pavel predica în cetatea Listra. A observat 
acolo un om care era paralizat din naştere şi l‑a vindecat 
(Faptele apostolilor 14:8‑10).

Versetul unsprezece spune: „La vederea celor 
făcute de Pavel, noroadele şi‑au ridicat glasul şi au 
zis, în limba licaoneană: «Zeii s‑au pogorât la noi în 
chip omenesc».” Observă pasajul subliniat: oamenii au 
văzut ce a făcut Pavel. Înţelege că aceasta este relatarea 
Duhului Sfânt, aşa povesteşte El ce s‑a întâmplat. Duhul 
Sfânt spune că Pavel a înfăptuit minunea.

Tu nu eşti un om obişnuit; eşti un pachet divin de 
putere ca să binecuvântezi şi să vindeci lumea din care 
faci parte. În timp ce predici Evanghelia, împlineşte 
porunca lui Isus: vindecă bolnavii, înviază morţii şi 
curăţeşte leproşii. Mâinile tale sunt mâini vindecătoare; 
ele transmit puterea lui Dumnezeu. Prin tine, prezenţa Sa 
divină este manifestată în situaţiile cu care se confruntă 
cei din cercul tău de influenţă.

Ioan 1:24‑34 & 1 Împăraţi 2

Efeseni 4:1‑16 & Isaia 23‑24

Marcu 16:17‑18; Faptele apostolilor 8:6‑8; Ioan 14:12



În 2 Cronici 5, Biblia ne dezvăluie un moment 
extraordinar de la sfi nţirea Templului lui Solomon. 

Cântăreţii cântau la chimvale şi la alăute, aducându‑I 
jertf e de laudă şi de mulţumire Domnului. Biblia spune 
că toţi preoţii au venit laolaltă: „Şi toţi Leviţii care 
erau cântăreţi: Asaf, Heman, Iedutun, fi ii şi fraţii lor, 
îmbrăcaţi în in subţire, stăteau la răsăritul altarului cu 
chimvale, alăute şi harpe, şi aveau cu ei o sută douăzeci 
de preoţi care sunau din trâmbiţe” (2 Cronici 5:12). Cu 
toţii se bucurau înaintea Domnului. 

Versetul 13 spune că ei s‑au unit „... într‑un glas 
ca să Îl mărească şi să Îl laude pe Domnul, au sunat 
din trâmbiţe, chimvale şi celelalte instrumente, şi 
L‑au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte: «Căci este 
bun, căci îndurarea Lui ţine în veci»...” Acestea sunt 
jertf e spirituale! Ei au făcut exact ce dorea Dumnezeu. 
Sacrifi carea animalelor în ti mpul ceremoniei nu a adus 
slava. Dar atunci când I‑au adus lui Dumnezeu jertf e 
spirituale, Biblia spune că „... în clipa aceea, casa, şi 
anume Casa Domnului, s‑a umplut cu un nor” (2 Cronici 
5:13).

În 2 Cronici 20, Biblia ne relatează cum Iuda era 
înconjurat de vrăjmaşi. Atunci Iosafat a făcut ceva foarte 

JERTFE DE LAUDĂ
28 MARŢI

Prin El să Îi aducem totdeauna lui 
Dumnezeu o jertf ă de laudă, adică rodul 

buzelor care mărturisesc Numele Lui 
(Evrei 13:15).
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Doamne, mă închin Ţie pentru măreţia Ta; mila Ta este 
veşnică. Tu eşti bun; Tu eşti drept şi neprihănit. Eşti înălţat 
mai presus de toţi şi nu este nimeni ca Tine. Toată domnia, 
toată puterea şi toată slava Îţi aparţin. Eşti cel mai minunat; 
Numele Tău este mai presus de orice nume; Tu domneşti în 
cer şi peste tot pământul! Aleluia!

interesant. Biblia spune: „... în învoire cu poporul, a 
numit nişte cântăreţi care, îmbrăcaţi cu podoabe sfinte 
şi mergând înaintea oştirii, Îl lăudau pe Domnul şi 
ziceau: «Lăudaţi‑L pe Domnul, căci îndurarea Lui ţine 
în veci»” (2 Cronici 20:21). Bătălia a fost condusă de 
cântăreţi. Şi ce s‑a întâmplat cu duşmanii lor?

Biblia spune: „... iată că ei erau nişte trupuri 
moarte întinse pe pământ, şi nimeni nu scăpase” 
(2 Cronici 20:24). Aleluia! Atunci când te confrunţi 
cu dificultăţi şi cu adversităţi, laudă‑L pe Domnul în 
frumuseţea neprihănirii; binecuvântează Numele Său şi 
afirmă că îndurările Lui dăinuie în veci. În mijlocul unei 
aparente încercări, declară: credincioşia Lui rămâne din 
generaţie în generaţie! Aceasta este slujba ta în calitate 
de preot al lui Cristos; tu trebuie să Îi aduci întotdeauna 
lui Dumnezeu jertfe de închinare şi de laudă: „Prin El să 
Îi aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, 
adică rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui” (Evrei 
13:15).

Ioan 1:35‑42 & 1 Împăraţi 3

Efeseni 4:17‑5:2 & Isaia 25‑26

Faptele apostolilor 16:25‑26; Psalmul 47:1‑9



 

 Printr-o simplă ati ngere a ecranului, poţi să 
te bucuri de acces la un întreg şir de aplicaţii favorite, 
concentrate într-un singur loc! Pentru convenienţă, 
platf orma LoveWorld Appstore este proiectată să 
găzduiască toate aplicaţiile LoveWorld ca Rhapsodies 
of Realiti es Mobile App 3.0, Healing School, programele 
LoveWorld Stati ons, Live TV, Cefl ix, platf orma de 
socializare KingsChat, aplicaţia pentru lucrarea cu copiii 
Children’s Ministry şi multe altele!

 Bucură-te de:
 ● noti fi cări instantanee
 ● costuri reduse
 ● spaţiu de stocare redus şi altele

Accesează site-ul www.lwappstore.com şi descarcă 
această platf ormă acum!

Concentrează-ţi toate aplicaţiile favorite
într-un singur loc prin platforma

LoveWorld Appstore!
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În versiunea BVA, versetul tematic este redat 
astfel: „Să continuaţi să trăiţi în El exact ca 

atunci când L‑aţi primit pe Cristos Isus, (care este) 
Stăpânul (nostru).” O întrebare foarte pertinentă ar fi: 
„dacă aici se face referire la Omul Cristos, atunci cum 
poţi umbla şi trăi într-un om?” Dar evident, Cristos nu 
este doar Omul Isus sau Capul Bisericii şi trupul Său; 
Cristos este, de asemenea, un loc!

Atunci când Isus a spus în Ioan 14:2: „Mă duc să 
vă pregătesc un loc...,” acel loc este numit „Cristos”; 
acesta este noul tău cămin, mediul tău ambiant. 
Acesta este motivul pentru care Biblia spune: „fiind 
înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după 
învăţăturile care v‑au fost date, şi sporind în ea cu 
mulţumiri către Dumnezeu” (Coloseni 2:7). Suntem 
îndemnaţi să trăim plini de mulţumire şi de bucurie în 
locul numit Cristos. Aleluia!

El ne îndeamnă în Evrei 12:22: „Ci v‑aţi apropiat 
de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului cel viu, 
Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în 
sărbătoare a îngerilor.” Toţi sfinţii în slavă sunt acolo.

Planul lui Dumnezeu este ca El să unească toate 
lucrurile în Cristos. Biblia spune: „Ca să aducă la 

CRISTOS                                                           
ESTE ETERNITATEA

29 MIERCURI

Astf el dar, după cum L‑aţi 
primit pe Cristos Isus, Domnul, 

aşa să şi umblaţi în El                                                                 
(Coloseni 2:6).
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Am ieşit din timp şi am trecut în eternitate, în nemurire 
şi în creştere continuă. În Cristos am sănătate, bucurie, 
pace, succes, tărie, bunăstare, frumuseţe şi viaţă veşnică! 
El este locul meu de moştenire, de autoritate divină şi de 
putere, de unde domnesc peste cel rău şi peste cohortele 
întunericului. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

îndeplinire la plinirea vremurilor, spre a‑Şi uni iarăşi 
într‑unul în Cristos toate lucrurile: cele din ceruri 
şi cele de pe pământ” (Efeseni 1:10). Cristos este 
eternitatea! Acum că eşti în Cristos (2 Corinteni 5:17), 
trăieşti în eternitate. Ai viaţă eternă. Ai trecut din timp 
în domeniul atemporal. Slavă lui Dumnezeu!

Ioan 1:43‑51 & 1 Împăraţi 4

Efeseni 5:3‑21 & Isaia 27‑28

Efeseni 1:10; Ioan 14:2‑3; 2 Corinteni 5:17‑18



În Ioan 20:21, Isus a spus: „... Cum M‑a trimis pe 
Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” El ne‑a 

trimis cu plinătatea Duhului Sfânt (Ioan 3:34); astfel, 
noi trebuie să producem rezultate durabile aducând 
roadele neprihănirii. El a spus: „Nu voi M‑aţi ales pe 
Mine, ci Eu v‑am ales pe voi şi v‑am pus să mergeţi 
şi să aduceţi rod, iar rodul vostru să rămână...” (Ioan 
15:16, versiunea NTR).

În aceste zile din urmă, atingem inimile multor 
oameni cu Cuvântul Evangheliei; producem roade. 
Dar aceste roade trebuie să rămână. Nu trecem pur şi 
simplu mai departe după ce am câştigat suflete pentru 
Cristos; trebuie să ne îngrijim de creşterea lor. Biblia 
spune: „După câteva zile, Pavel i‑a zis lui Barnaba: 
«Să ne întoarcem şi să mergem pe la fraţii din toate 
cetăţile în care am vestit Cuvântul Domnului, ca să 
vedem ce mai fac»” (Faptele apostolilor 15:36).

Atunci când oamenii şi‑au predat inima 
Domnului, sunt ca nişte copii nou‑născuţi. De aceea 
Biblia spune că pruncii în Cristos trebuie să dorească 
laptele Cuvântului lui Dumnezeu ca să crească (1 Petru 
2:2). Ei au nevoie să crească şi să se înrădăcineze în 
Cristos. De aceea trebuie să continui să îi înveţi din 
Cuvântul Lui, să îi încurajezi şi să mijloceşti pentru ei 

RODUL TĂU                                      
TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ

30 JOI

Păziţi‑vă bine să nu pierdeţi rodul muncii 
voastre, ci să primiţi o răsplată deplină        

(2 Ioan 1:8).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru marele seceriş de suflete 
înregistrat în toată lumea în aceste zile din urmă prin 
eforturile de vestire a Evangheliei. Mă rog pentru noii 
convertiţi ca Isus să locuiască în inima lor prin credinţă; 
şi fiind înrădăcinaţi în dragoste, să poată discerne 
înălţimea şi adâncimea dragostei Tale, fiind plini de 
toată plinătatea dumnezeirii, în Numele lui Isus. Amin.

în rugăciune până când Cristos ia chip în ei, aşa cum 
spune Pavel în Galateni 4:19.

În 2 Corinteni 11:3‑4, apostolul Pavel ne arată că 
diavolul poate profita de cei care încă nu sunt puternic 
înrădăcinaţi în Cuvântul lui Dumnezeu şi îi poate 
amăgi, aşa cum a amăgit‑o pe Eva. Ei pot fi ispitiţi de 
alţii care predică un mesaj diferit sau pot fi conduşi 
de alte duhuri. De aceea, în eforturile tale de vestire a 
Evangheliei, persistă până când vezi că cei cărora le‑ai 
slujit sunt puternic înrădăcinaţi şi întemeiaţi în Cristos, 
câştigându‑i, la rândul lor, pe alţii.

Ioan 2:1‑11 & 1 Împăraţi 5

Efeseni 5:22‑6:9 & Isaia 29‑30

2 Corinteni 11:2‑4; Evrei 6:10
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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
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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

„Domnul mi‑a înviat copilul prin intermediul Rapsodiei!”

Copiii mei au mers într‑o după amiază să se joace. Am sesizat 
că mezinul nu se afla printre ei. Când m‑am dus să văd ce face, 
l‑am văzut întins pe jos, fără suflare. Am strigat după ajutor, 
dar nimeni nu era prin preajmă. Aşa că, l‑am dus repede la 
spital, unde a fost declarat mort. L‑am luat înapoi acasă şi 
l‑am întins pe pat, apoi am luat revista Rapsodia Realităţilor 
şi am început să‑l lovesc cu aceasta, în timp ce declaram că 
va reveni la viaţă. După o oră s‑a ridicat din pat! Domnul mi‑a 
înviat copilul prin intermediul rapsodiei! Slavă lui Dumnezeu!

„Rapsodia ne‑a salvat!”

Într‑o zi, mama mea, sora mea şi cu mine ne‑am îmbolnăvit. Nu ştiam 
cauza îmbolnăvirii, dar la scurt timp am început să vomităm. Am 
vomitat timp de o oră incontrolabil şi simţeam cum ne secau puterile. 
În acele momente, mama mea a luat Rapsodia Realităţilor, a pus‑o pe 
piept şi a rostit o rugăciune. Nu după mult timp, a încetat să vomite şi 
şi‑a recăpătat puterea. Eu şi sora mea am fost şi noi vindecate în mod 
miraculos. Slavă lui Dumnezeu!

„Însănătoşire grabnică prin intermediul îngerului mesager!”

Tatăl meu a fost dus la spital pentru că se îmbolnăvise 
dintr‑odată. Era atât de slăbit că nu putea să ţină în mână 
nici revista Rapsodia Realităţilor pe care i‑o dădusem. M‑am 
rugat pentru el şi l‑am lăsat cu devoţionalul. Când m‑am dus 
următoarea zi să‑l vizitez, mi‑a putut citi primul paragraf şi m‑a 
rugat să continui eu. A treia zi a putut să stea în capul oaselor şi 
să mănânce. A putut chiar să şi umble. În a patra zi, tatăl meu a 
fost externat! Slavă lui Dumnezeu!

‑O.B; Nigeria

‑C.U; Nigeria

‑A.R; India



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   


