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

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

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

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

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

                 ‑ Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

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

numărul acestora este în continuă creştere. Ediţia 
din 2018 a fost special redactată pentru a intensifica 
dezvoltarea ta spirituală şi pentru a te poziţiona 
pentru un succes răsunător pe tot parcursul anului. 
Realităţile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 

8

8

8

8



INFORMAŢII PERSONALE

Nume 

Domiciliu      

Telefon fi x      

Mobil       

       

Email      

Adresa de servici      

      

ŢINTE PENTRU ACEASTĂ LUNĂ      

 Imaginea de pe copertă surprinde parteneri entuziaşti  ai 
Rapsodiei Realităţilor din Franţa



www.rhapsodyofrealities.org

Rapsodia 
Realitatilor

. . .  UN DEVOȚIONAL COTIDIAN

˘,



În Vechiul Testament, Dumnezeu le‑a dat legi 
şi porunci copiilor lui Israel, pe care ei nu le‑au 

putut ţine, indiferent cât au încercat. Dar mulţumiri să‑I 
fie aduse lui Dumnezeu; toate acele legi şi porunci au 
fost ţintuite de Domnul Isus pe cruce. În Coloseni 2:14, 
Biblia spune că El „... a şters zapisul cu poruncile lui, 
care stătea împotriva noastră şi ne era protivnic, şi l‑a 
nimicit, pironindu‑l pe cruce.”  

Nu numai că păcatele au fost pironite pe cruce, ci 
şi cauzele care au determinat ca acestea să fie păcate au 
fost ţintuite pe cruce! Nu este de mirare că Pavel a spus în 
Romani 6:11: „socotiţi‑vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru 
Dumnezeu...” A fi mort faţă de păcat este un lucru, a fi viu 
pentru Dumnezeu este altul; totuşi, ambele au fost împlinite 
în Cristos – în lucrarea Lui de mântuire.

Biblia spune că Isus a purtat păcatele noastre pe 
cruce: „El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, 
pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru 
neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi” (1 Petru 2:24). 
El S‑a ocupat de păcatele noastre înainte de înviere. Învierea 
este foarte importantă, deoarece aceasta ne‑a adus la viaţă 

LUCRAREA LUI DE MÂNTUIRE
Dar cum Îl vor chema pe Acela în care 
n‑au crezut? Şi cum vor crede în Acela 

despre care n‑au auzit? Şi cum vor 
auzi despre El fără propovăduitor?                                                                

(Romani 10:14).

DUMINICĂ1



PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru lucrarea 
minunată a mântuirii, intrată în vigoare prin moartea, 
îngroparea şi învierea Domnului Isus. Păcatul, 
cauzele şi efectele lui au fost pironite pe cruce, iar 
eu trăiesc acum triumfător, manifestându‑Ţi harurile 
şi bunătatea pretutindeni, în Numele lui Isus. Amin. 

şi la îndreptăţire în Cristos. Prin urmare, pentru a primi 
mântuire, un om trebuie să mărturisească domnia lui Isus şi 
să creadă în învierea Lui.

În Romani 10:9‑10, Biblia spune: „Dacă Îl mărturiseşti 
deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că 
Dumnezeu L‑a înviat din morţi, vei fi mântuit.”

Romani 5:7‑8; Romani 4:23‑25; Romani 6:4

RUGĂCIUNE

Luca 9:1‑17 & Iosua 10‑12

Romani 5:12‑21 & Psalmul 104

STUDIU SUPLIMENTAR



În alte versiuni, versetul tematic este redat astfel: 
„pentru că nici un lucru nu va fi imposibil la 

Dumnezeu” (Luca 1:37, versiunea GBV), însă prima 
versiune preia mai bine sensul original din limba greacă. 

Atunci când cineva îţi dă o informaţie şi tu vrei să o 
transmiţi mai departe, probabil vei spune: „El mi‑a spus ceva,” 
nu vei spune: „El mi‑a spus nişte cuvinte,” chiar dacă el a folosit 
cuvinte pentru a‑ţi comunica lucrul respectiv. Iar dacă faci o 
afirmaţie şi altcineva vrea să afle ce ai spus, în greceşte se 
foloseşte expresia: „Ce «lucru» ai spus?”

Aceasta probabil explică de ce unii traducători au avut 
dificultăţi în a reda sensul din Luca 1:37 cu acurateţe. Cuvintele 
sunt lucruri. De fiecare dată când Dumnezeu vorbeşte, tot 
ceea ce spune este încărcat de putere. Cuvintele Lui nu sunt 
niciodată goale. De aceea atunci când cuvintele Lui vin la tine, 
trebuie să ţi le însuşeşti şi să acţionezi pe baza lor. Cuvântul 
lui Dumnezeu are puterea de a produce în tine şi pentru tine, 
mesajul pe care îl poartă; are puterea de a transforma mesajul 
în realitate.

Prin urmare, răspunsul tău la Cuvântul Lui ar trebui să 
fie întotdeauna la fel ca al Mariei: „facă‑mi‑se după cuvintele 
tale” (Luca 1:38). Maria a crezut Cuvântul pe care îngerul i 

NICI UN CUVÂNT DE LA DUMNEZEU 
NU ESTE LIPSIT DE PUTERE

Căci nici un cuvânt de la 
Dumnezeu nu este lipsit de putere                                                      

(Luca 1:37).

LUNI2
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

l‑a adus; a crezut, a răspuns şi a funcţionat. Răspunsul tău la 
Cuvântul lui Dumnezeu este important. Niciun Cuvânt de la 
Dumnezeu nu este lipsit de putere; da! Dar puterea aceea este 
activată de răspunsul tău.

De exemplu, Domnul ne‑a spus la începutul anului că 
pentru noi acesta este anul supranaturalului; Cuvântul a fost 
transmis în domeniul spiritual. Responsabilitatea ta este să te 
prinzi tare de el prin credinţă şi să spui: „Voi experimenta şi voi 
manifesta supranaturalul mai mult ca niciodată,” deoarece 
„El însuşi a zis... Aşa că putem zice plini de încredere...” (Evrei 
13:5‑6); acesta este principiul! În acest mod activezi puterea 
Cuvântului lui Dumnezeu şi îl faci viu şi lucrător în viaţa ta (Evrei 
4:12).

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău, care 
este temelia mea tare şi stabilă. Întemeiat şi înrădăcinat 
în Cuvântul Tău, mă odihnesc în siguranţă, întărit şi 
neclintit. Mă prind cu tărie de Cuvântul Tău, pentru că 
este demn de toată încrederea şi este deja stabilit în 
viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru realitatea Cuvântului 
Tău veşnic în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin. 

Isaia 55:10‑11; Faptele apostolilor 20:32; Marcu 11:23

RUGĂCIUNE

Luca 9:18‑36 & Iosua 13‑15

Romani 6:1‑11 & Psalmul 105



Creştinul trăieşte într‑un nou mediu ambiant 
numit „Cristos.” Cristos este o Persoană şi 

Cristos este, de asemenea, un loc. Versetul nostru 
tematic spune: „... dacă este cineva în Cristos”; acesta 
este mediul nostru ambiant, unde vedem şi trăim diferit; 
suntem vii faţă de Cristos şi faţă de realităţile Împărăţiei 
lui Dumnezeu. În acest mediu trăim şi învingem prin 
credinţă; vedem cu ochii duhului. 

Atunci când erai în pântecele mamei tale, de 
exemplu, nu erai viu faţă de această lume, chiar dacă erai 
o fiinţă vie. Ochii tăi nu erau deschişi să observe realităţile 
lumii fizice; în jurul tău era doar întuneric, dar tu erai 
viu. Chiar dacă erai „în lume,” nu făceai parte din lume, 
deoarece trăiai în alt mediu – în pântecele mamei tale. 

Apoi, ai venit pe lume, într‑un alt mediu, şi când 
aceasta s‑a întâmplat, lucrurile s‑au schimbat. Acum 
trăieşti şi te hrăneşti diferit, faţă de cum erai în burta 
mamei, datorită noului mediu. La fel este şi în domeniul 
spiritual. Acum că eşti născut în Cristos, lucrurile sunt 
diferite; viaţa este diferită, principiile sunt diferite. 

În Efeseni 2:6, Biblia spune că Dumnezeu ne‑a aşezat 
împreună cu El în locurile cereşti, „în Cristos”; aceasta ne 

CRISTOS – NOUL TĂU 
MEDIU AMBIANT 

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

(2 Corinteni 5:17).

MARȚI3
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descoperă poziţia noastră de autoritate. Iar pasajul din 2 
Corinteni 2:14 vorbeşte despre viaţa de triumf etern în 
Cristos. În Cristos tu poţi face toate lucrurile (Filipeni 4:13) 
şi poţi avea toate lucrurile (Coloseni 2:10); eşti nelimitat. 
Întreaga lume este a ta, şi totul răspunde la cuvântul 
tău! Trebuie doar să rosteşti cuvântul, deoarece a fi în 
Cristos înseamnă a sta pe tronul lui Isus; tu funcţionezi cu 
autoritatea Lui. 

Întregii naturi, însufleţite şi neînsufleţite, i s‑a 
poruncit să asculte de Isus (Matei 17:5) şi, întrucât tu eşti 
una cu El (1 Corinteni 6:17), eşti împreună‑moştenitor 
cu El (Romani 8:17) şi ai autoritatea legală de a folosi 
Numele Lui (Ioan 15:16), atunci când tu vorbeşti, este ca 
şi cum Isus însuşi vorbeşte. Acestea sunt câteva dintre 
binecuvântările, drepturile şi privilegiile noastre în Cristos! 
Cristos este locul nostru, mediul nostru de viaţă, de 
onoare, de slavă, de stăpânire şi de putere! Binecuvântat 
să fie Dumnezeu!

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai adus într‑un loc 
de bunăstare, de victorie neîntreruptă, de sănătate 
şi de glorie în Cristos! Privesc toate lucrurile dintr‑o 
poziţie de credinţă şi de avantaj, pentru că sunt în 
Cristos. În El am viaţa, mişcarea şi fiinţa. Aleluia! 

1 Corinteni 1:30; Faptele apostolilor 17:28

RUGĂCIUNE

Luca 9:37‑62 & Iosua 16‑19

Romani 6:12‑23 & Psalmul 106

STUDIU SUPLIMENTAR



Dragostea lui Dumnezeu pentru om este 
incomensurabilă. Atunci când Biblia spune: 

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,” nu este 
vorba despre dealuri, despre munţi, despre vegetaţie, 
despre râuri, etc. în lumea pe care a iubit‑o El; ci este 
vorba despre lumea oamenilor – este vorba despre tine 
şi despre mine! El ne‑a iubit atât de mult încât L‑a trimis 
pe Isus să ia locul nostru de păcat pe cruce, ca noi să 
putem să luăm locul Lui de neprihănire: „Pe Cel ce n‑a 
cunoscut niciun păcat, El L‑a făcut păcat pentru noi, ca 
noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 
5:21).

În Ioan 15:13, Biblia spune: „Nu este mai mare 
dragoste decât să‑şi dea cineva viaţa pentru prietenii 
săi.” Domnul Isus Şi‑a dat viaţa pentru noi; nimeni nu a 
mai făcut vreodată aşa ceva. El era divin, neprihănit şi 
fără păcat, dar S‑a jertfit pentru păcatele lumii. El nu a 
fost primul om crucificat, dar a fost primul care a fost 
crucificat de bunăvoie în locul altora.

El ar fi putut spune nu; S‑ar fi putut salva; dar El a 
decis să meargă mai departe şi a murit pentru păcătoşi – 
criminali, ucigaşi, hoţi etc. El a murit în locul lor, datorită 

EL TE IUBEŞTE MAI MULT 
DECÂT ÎŢI POŢI IMAGINA

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).

MIERCURI 4
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dragostei Lui mari faţă de ei. Tot ceea ce a făcut El a fost 
din dragoste faţă de oameni. În Ioan 10:10, El a declarat 
că a venit ca oamenii să aibă viaţă, şi s‑o aibă din belşug.

Isus a venit, a trăit, a făcut minuni, a murit şi a 
înviat – toate acestea din dragoste faţă de oameni. 
Gândeşte‑te la aceasta: El nu a venit să ne mântuiască 
doar pentru că eram mulţi; nu! Dacă tu ai fi fost singurul 
om de pe faţa pământului, Isus tot ar fi venit să te 
mântuiască. Atât de important eşti pentru El. Tu eşti 
obiectul dragostei Lui. El te iubeşte mai mult decât îţi 
poţi imagina.

Umblă în fiecare zi în această conştientizare a 
iubirii Lui faţă de tine. În cartea lui Ieremia, El îţi spune: 
„… Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez 
bunătatea Mea!” (Ieremia 31:3).

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea măreaţă cu 
care m‑ai iubit mereu. Păşesc cu încredere în iubirea Ta, 
ştiind că pentru mine nu mai există nici o condamnare. 
Iar acum, mai mult ca oricând, manifest dragostea Ta 
faţă de cei din jurul meu, binecuvântându‑i cu ceea ce Tu 
m‑ai binecuvântat. Am devenit un distribuitor al iubirii 
Tale în Cristos, în Numele lui Isus. Amin. 

RUGĂCIUNE

1 Ioan 3:1‑2; 1 Ioan 3:16

Luca 10:1‑24 & Iosua 20‑22

Romani 7:1‑11 & Psalmul 107

STUDIU SUPLIMENTAR



Pentru a înţelege mai bine versetul tematic, este 
important să citim următorul verset, care este 

1 Ioan 4:4. Acest verset spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi 
din Dumnezeu; şi i‑aţi biruit, pentru că cel ce este în voi, 
este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4). În 
lume există duhul  anticrist, care îi animă pe cei care pur 
şi simplu urăsc tot ceea ce are legătură cu Isus, dar ei nu 
reprezintă un factor, deoarece tu deja i‑ai biruit.

Câteodată suntem tentaţi să nu împărtăşim 
Evanghelia cu astfel de oameni, deoarece nu ştim care 
va fi reacţia lor. Ei bine, nu! Refuză să fii intimidat de 
afronturile sau de insolenţa lor; proclamă Evanghelia 
conştientizând puterea pe care o poartă şi faptul că mai 
mare este Cel ce este în tine.

Pavel a spus: „Căci mie nu mi‑e ruşine de 
Evanghelia lui Cristos; fiindcă ea este puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi 
a Iudeului, apoi a Grecului” (Romani 1:16). Evanghelia 
este pentru toţi; va produce rezultate în viaţa oricui o 
aude şi o crede. Însă ca să o creadă, trebuie mai întâi 
să o audă, iar aici intervii tu, pentru că ei nu pot auzi 
Evanghelia fără un predicator (Romani 10:14).

PREDICĂ EVANGHELIA 
CU ÎNDRĂZNEALĂ

Şi orice duh care nu Îl mărturiseşte pe Isus nu 
este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, 
de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume 

acum (1 Ioan 4:3).

JOI 5
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Prin urmare, fii plin de îndrăzneală şi predică‑le 
Evanghelia oamenilor de pretutindeni. Duhul Sfânt din 
tine va vorbi prin tine. El va întări cuvintele tale prin 
minuni (Marcu 16:20). Înţelege că eşti purtătorul slavei 
şi al neprihănirii Lui faţă de lume; eşti distribuitorul milei 
şi harului Lui. Eşti partenerul Lui în câştigarea sufletelor, 
iar El te‑a întărit pentru această lucrare; aşadar, 
îndeplineşte‑o fără nici o teamă. 

Prin tine, El aduce oameni din întuneric la lumină şi 
de sub puterea întunericului în Împărăţia lui Dumnezeu. 
El Îşi stabileşte neprihănirea şi Îşi extinde Împărăţia pe 
pământ. Tu nu mergi prin puterea ta; El este tăria ta şi 
slava Lui este în viaţa ta. Aleluia!

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR‑UN AN

Neprihănitule Tată, Îţi mulţumesc că Tu lucrezi 
în mine şi îmi dai, după plăcerea Ta, şi voinţa şi 
înfăptuirea. Harul Tău acţionează în mine generând 
faptele neprihănirii. Nimic nu este imposibil pentru 
mine, pentru că Cel care este mai mare locuieşte în 
mine astăzi şi întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin. 

RUGĂCIUNE

2 Corinteni 3:5‑6; Matei 10:8; Luca 10:3‑9 

Luca 10:25‑42 & Iosua 23‑24

Romani 7:12‑25 & Psalmul 108

STUDIU SUPLIMENTAR



Isus a spus: „Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: «Ce 
vom mânca?» Sau: «Ce vom bea?» Sau: «Cu ce 

ne vom îmbrăca?» Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile 
le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de 
ele” (Matei 6:31‑32). Ce minunat! Dumnezeu ştie tot ceea 
ce ai nevoie şi, pentru că deja ţi‑a pus la dispoziţie toate 
lucrurile, El spune: „Nu vă îngrijoraţi gândindu‑vă ce veţi 
mânca, cu vă veţi îmbrăca, unde veţi sta (Matei 6:31)... 
căci toate lucrurile sunt ale voastre” (1 Corinteni 3:21). Tot 
ceea ce vrea El este ca tu să fii pasionat de Împărăţia Lui şi 
de extinderea ei pe pământ.

Mulţi au experimentat înfrângere sau o viaţă 
inferioară, deoarece s‑au concentrat pe lucrurile minore. 
Au căutat bani, faimă şi lucruri materiale, ignorând 
atenţionarea Domnului de a căuta mai întâi Împărăţia 
Sa. El a zis că dacă vei căuta Împărăţia lui Dumnezeu şi 
neprihănirea Lui, atunci automat ţi se vor „anexa” acele 
„lucruri bune ale vieţii” pe care neamurile le caută. El 
nu vorbeşte despre aducerea acelor lucruri bune sau 
binecuvântări în viaţa ta; mai degrabă, ele sunt o extensie.

Cuvântul „adăugate” din versetul tematic provine 
din traducerea din original a termenului grecesc 

FII PASIONAT DE EXTINDEREA 
ÎMPĂRĂŢIEI LUI DUMNEZEU

Dar căutaţi întâi împărăţia lui Dumnezeu şi 
dreptatea lui; şi toate acestea vă vor fi adăugate                                                                                 

(Matei 6:33, versiunea Fidela).

VINERI 6
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„prostithemi,” care înseamnă „a anexa,” „a sta lângă,” sau 
„a merge împreună cu.” Lucrurile bune în viaţă stau lângă 
sau merg împreună cu Împărăţia şi neprihănirea Lui; nu 
trebuie să fii în căutarea lor.

Pe măsură ce te angajezi în vestirea Evangheliei, 
orice binecuvântare pământească de care ai avea nevoie 
este în relaţie cu aceasta; sunt conectate ca într‑o reacţie.

Dumnezeul nostru este milos şi bun. El nu te‑a 
creat să suferi şi să te chinui în viaţă. Doar împlineşte voia 
Lui. Doar urmează Cuvântul Lui şi te vei bucura de viaţă 
din plin, delectându‑te în moştenirea ta în Cristos. O, ce 
binecuvântată viaţă ne‑a dat El, unde nu trebuie să ne 
zbatem să facem sau să avem ceva, ci doar să fim pasionaţi 
de extinderea Împărăţiei!

Fie lucrarea de câştigare a sufletelor atenţia şi visul 
tău; atunci nu va mai trebui să depui eforturi fizice sau 
spirituale pentru lucrurile materiale ale vieţii, pentru că 
acestea ţi se vor da pe deasupra.

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc că îmi educi 
duhul prin Cuvântul Tău şi mă ajuţi să realizez 
adevărata esenţă a vieţii. Trăiesc pentru Evanghelie. 
Trăiesc pentru stabilirea şi extinderea Împărăţiei 
Tale pe pământ! Îţi mulţumesc că m‑ai binecuvântat 
cu tot ce priveşte viaţa şi evlavia; cu adevărat toate 
lucrurile sunt ale mele, în Numele lui Isus. Amin. 

Matei 28:19‑20; 2 Petru 1:2‑3

RUGĂCIUNE

Luca 11:1‑13 & Judecători 1‑2

Romani 8:1‑11 & Psalmul 109

STUDIU SUPLIMENTAR



Oral Roberts, un mare evanghelist, obişnuia 
să spună: „Lasă‑ţi credinţa să ajungă la 

Dumnezeu.” Cu alte cuvinte, eliberează‑ţi credinţa; 
acceptă Cuvântul Lui şi aleargă cu el. Credinţa este un 
salt pe baza Cuvântului lui Dumnezeu; dacă El a spus‑o, 
atunci aşa este.

Atunci când Isus a umblat pe ape, El ne‑a învăţat 
ceva despre viaţa de credinţă. El nu a luat în considerare 
înecul; El a mers pe apă la fel cum cineva ar merge pe 
pământ uscat. Totuşi, atunci când ucenicii Lui L‑au văzut 
de departe mergând pe apă, au fost îngroziţi şi au crezut 
că este o nălucă. Însă El le‑a alungat temerile spunând: 
„… Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!” (Matei 14:27).

Imediat Petru a auzit vocea Lui, credinţa lui 
a fost înflăcărată şi a zis: „… Doamne, dacă eşti Tu, 
porunceşte‑mi să vin la Tine pe ape” (Matei 14:28). 
Prompt, Isus i‑a răspuns: „Vino!” El a fost impresionat de 
credinţa lui Petru. Petru a păşit afară din barcă, a mers 
pe ape să‑L întâlnească pe Isus. Cu toate acestea, nu cu 
mult după aceea, credinţa lui Petru s‑a clătinat atunci 
când a văzut vântul puternic şi a început să se afunde.

Urmăreşte creşterea spirituală
Pentru că oricine este născut din Dumnezeu 

biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa 
asupra lumii este credinţa noastră                                     

(1 Ioan 5:4).

SÂMBĂTĂ 7
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Biblia spune: „… şi fiindcă începea să se afunde, 
a strigat: «Doamne, scapă‑mă!» Îndată, Isus a întins 
mâna, l‑a apucat şi i‑a zis: «Puţin credinciosule, pentru 
ce te‑ai îndoit?” (Matei 14:30‑31). Petru a început să se 
înece atunci când „s‑a uitat” la vântul puternic şi la valuri: 
circumstanţele. Înseamnă că atunci când îţi eliberezi 
credinţa, nu ar trebui să mai ţii cont de circumstanţe 
sau de orice altceva în afară de Cuvântul lui Dumnezeu. 
Totul este posibil. Poţi face şi avea tot ceea ce îţi doreşti 
dacă îţi menţii credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu; dacă 
îţi păstrezi privirea ţintă la Isus.

Isus şi Petru au mers pe aceeaşi apă; amândoi 
au văzut acelaşi vânt şi valuri, dar în timp ce Isus era 
nemişcat, Petru s‑a îndoit şi a început să se scufunde. 
Este vorba de încrederea ta în Cuvânt Domnului. 
Fixează‑ţi privirea la Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu 
şi cu siguranţă vei avea o mărturie.

Credinţa mea este vie şi produce rezultate. Pe 
măsură ce meditez asupra Cuvântului lui Dumnezeu, 
îmi întăresc credinţa pentru a realiza lucrări şi mai 
mari pentru slava lui Dumnezeu. Îmi aţintesc privirea 
şi atenţia asupra Cuvântului veşnic al lui Dumnezeu 
şi orice problemă dispare. Aleluia!

Evrei 10:38‑39; Evrei 12:2; Marcu 11:22‑23

PROCLAMAŢIE

Luca 11:14‑36 & Judecători 3‑4

Romani 8:12‑19 & Psalmii 110‑‑111

STUDIU SUPLIMENTAR



N
O

T
EAveam 18 ani când a murit tatăl  

meu. Pentru mine aceasta a fost o 
adevărată lovitură, pentru că l‑am i
ubit cu adevărat. Îmi amintesc că 
m‑am dus la biserica unde mergea 
el şi m‑am aşezat fără rost pe o 
bancă. N‑am auzit nici un cuvânt din ceea ce a spus preotul atunci. Mă 
pierdusem în disperare, iar acesta nu era decât începutul unui drum 
întunecat care avea să mă coste ani preţioşi din viaţă. Le‑am încercat pe 
toate: alcool, droguri, relaţii nocive, alegeri proaste. La un moment dat 
am încercat chiar şi să mă sinucid, în baie, în timp ce strângeam la piept 
o poză cu tatăl meu. 

Însă două dintre surorile mele n‑au renunţat nici o clipă la mine. 
Mereu mă chemau la biserică. Am descoperit că de fiecare dată când 
mergeam, mesajul avea efect remanent asupra mea; nu‑l puteam uita 
aşa uşor. Nu mult după aceea, I‑am predat inima mea lui Cristos. Aceasta 
a dus la o serie de evenimente imprevizibile pentru mine. Dintr‑o dată 
am rupt relaţia în care trăiam, pentru că persoana de lângă mine nu se 
bucura deloc de noua mea decizie de a‑L accepta pe Cristos. Aceasta m‑a 
răvăşit; am resimţit din plin respingerea, lipsa de iubire. Cu toate acestea, 
printre lacrimi, am decis să mă apropii de Cuvântul lui Dumnezeu. Am 
fost iar la biserică, unde am primit o Rapsodie a Realităţilor, care mi‑a 
transformat viaţa. M‑a ajutat să înţeleg Biblia, ceea ce înainte mi se părea 
dificil, şi mi‑a arătat adevărata identitate pe care o am în Cristos. Şi cel 
mai important, mi‑a revelat măreaţa dragoste a lui Dumnezeu pentru 
mine! Câtă mângâiere am simţit când am descoperit în devoţional că 
nu trebuia să câştig iubirea lui Dumnezeu prin merite personale, pentru 
că El mă iubeşte şi deja m‑a învrednicit de dragostea Lui!

Acum, dragostea lui Dumnezeu mă motivează să le dăruiesc 
Rapsodia Realităţilor tuturor celor cu care mă întâlnesc: pe stradă, la 
serviciu, sau pe platformele de socializare. Nu pot să nu vorbesc despre 
aceasta; m‑a ajutat să găsesc dragoste adevărată în Isus Cristos!

ÎN SFÂRŞIT, DRAGOSTE 
ADEVĂRATĂ!

Mărturie impresionantă 
despre dragostea mântuitoare 

a lui Dumnezeu



Note

N
O

T
E



Ştiai că fiecare zi a ta ar trebui să fie una 
extraordinară? Desigur! Este voia lui Dumnezeu 

pentru tine să te bucuri zilnic de viaţă. Fiecare zi, pentru 
tine, ar trebui să fie o zi de bucurie, de mulţumire şi de 
celebrare.

Refuză să ai nemulţumiri cu privire la ziua ta şi să 
o iei ca pe un lucru de apucat. Nu spune: „Am o zi foarte 
proastă.” Refuză să‑ţi blestemi ziua. Ia exemplu de la 
Dumnezeu. Biblia spune că El „... a binecuvântat ziua a 
şaptea şi a sfinţit‑o...” (Geneza 2:3).

Bucură‑te la maximum de fiecare zi în parte; 
sfinţeşte‑ţi ziua. Cu alte cuvinte, binecuvântează‑ţi 
ziua şi spune‑i ce va produce pentru tine. Biblia spune: 
„Binecuvântat fie Domnul, care zilnic ne încarcă cu 
binecuvântări, Dumnezeul salvării noastre. Oprire” 
(Psalmul 68:19, versiunea Fidela). Gândeşte‑te la 
aceasta! Există binecuvântări şi beneficii în fiecare zi; 
aşteaptă‑te să ai parte de ele zilnic şi adu‑le în vizibil prin 
declaraţii de credinţă! Spune: „Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că primesc toate beneficiile pe care Le‑ai pregătit pentru 
mine astăzi. O plăcută moştenire mi‑a căzut la sorţi şi 
ţara este supusă înaintea mea, în Numele lui Isus.”

SFINŢEŞTE‑ŢI ZIUA

Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a 
sfinţit‑o, pentru că în ziua aceasta S‑a odihnit 

de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse 
(Geneza 2:3).

DUMINICĂ 8
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Înainte să pleci de acasă, declară pace şi 
productivitate peste ziua ta; declară că Duhul Sfânt te va 
conduce spre locurile potrivite, pentru a împlini voia lui 
Dumnezeu. Declară că El îţi aduce înainte oportunităţi 
divine şi că eşti capabil să le recunoşti şi să le maximizezi 
pe toate.

Chiar acum declară: „Ziua mea este binecuvântată! 
Umblu în supranatural şi manifest neprihănirea lui 
Dumnezeu şi astăzi. Mă port în chip vrednic de Domnul 
şi astăzi, fiindu‑I plăcut în orice lucru, aducând roade 
în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa Lui” 
(Coloseni 1:10). Aleluia!

Dumnezeu mi‑a dat ungere să binecuvântez. Prin urmare, 
rostesc binecuvântări peste ziua mea; şi astăzi am parte de 
favoare, de bunătate, de bunăstare şi de productivitate. 
Cuvântul bun al lui Dumnezeu se împlineşte în mine şi astăzi. 
Fiecare pas pe care îl fac este un pas de binecuvântare. Sunt 
binecuvântat şi oriunde se menţionează numele meu este 
pentru promovare şi pentru creştere, în Numele Domnului 
Isus. Amin. 

Psalmul 68:19; Plângerile lui Ieremia 3:22‑23

RUGĂCIUNE

Luca 11:37‑54 & Judecători 5‑6

Romani 8:20‑28 & Psalmii 112‑113

STUDIU SUPLIMENTAR



Dumnezeu nu te‑a adus pe lume ca să‑ţi dea o 
viaţă chinuitoare. Isus a spus: „Veniţi la Mine, 

toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă” 
(Matei 11:28). Viaţa pe care ne‑a dat‑o El este una cu 
binecuvântări, cu bucurie şi desfătări veşnice. Tot ce a 
creat Dumnezeu, inclusiv lumea din jurul tău, a fost făcut 
spre binele tău. El ţi‑a dat cu mână largă toate lucrurile 
ca să te bucuri de ele (1 Timotei 6:17); aşadar, bucură‑te 
de viaţa ta.

Gândeşte‑te puţin la aceasta: Biblia, în cartea 
Geneza, spune că Dumnezeu l‑a aşezat pe om în grădina 
făcută de El, în Grădina Edenului, iar Eden înseamnă 
plăcere. Îţi poţi imagina că Dumnezeu a aşezat primul 
om în grădina desfătării? Şi S‑a asigurat că toate lucrurile 
erau gata înainte de a‑l crea pe om şi abia apoi l‑a pus în 
grădină. Încă de la început, Dumnezeu a rânduit ca viaţa 
fiecăruia dintre noi să fie plină de bucurii.

David a înţeles acest lucru şi a exclamat în 
Psalmul 16:6: „O moştenire plăcută mi‑a căzut la 
sorţi, o frumoasă moşie mi‑a fost dată” Versiunea 
contemporană din engleză ne oferă o viziune mai clară; 
ea spune: „Tu îmi faci viaţa plăcută şi viitorul meu este 
strălucit.” Ce declaraţie! În acelaşi psalm, el a spus: „Îmi 

DESFĂTĂRI VEŞNICE
O moştenire plăcută mi‑a căzut la 

sorţi, o frumoasă moşie mi‑a fost dată                              
(Psalmul 16:11).

LUNI 9
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vei arăta cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt bucurii 
nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta” (Psalmul 
16:6). 

În Psalmul 5:12, Biblia spune: „Căci Tu îl 
binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi‑l înconjori 
cu bunăvoinţa Ta, cum l‑ai înconjura cu un scut.” Noi 
am fost născuţi direct în prezenţa lui Dumnezeu, unde 
sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice. El a făcut 
deja tot ceea ce trebuie pentru ca viaţa ta să aibă un 
prezent plăcut şi un viitor glorios. Trăieşte cu această 
conştientizare. În Ioan 10:10, Isus a spus: „Hoţul nu 
vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu 
am venit ca oile să aibă viaţă, şi s‑o aibă din belşug.” 
Aleluia!

Viaţa mea este pentru gloria lui Dumnezeu; El m‑a 
făcut roditor, productiv, iar eu umblu în neprihănirea 
Lui. Puterea Lui divină mi‑a dăruit tot ce priveşte 
viaţa şi evlavia, iar eu locuiesc neîncetat în prezenţa 
Sa, unde prosper, domnesc şi mă bucur de viaţă din 
plin. Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

Ieremia 29:11; Iov 36:11; Ioan 10:10

PROCLAMAŢIE

Luca 12:1‑21 & Judecători 7‑8

Romani 8:29‑39 & Psalmii 114‑115

STUDIU SUPLIMENTAR



Domnul Isus a spus: „Mergeţi în toată lumea şi 
predicaţi Evanghelia la toată creaţia” (Marcu 

16:15, versiunea GBV). El ne‑a însărcinat să predicăm 
Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi planul Său cu 
privire la umanitate. Noi suntem purtători ai puterii Lui 
mântuitoare; distribuitori ai adevărurilor veşnice.

 Aceasta era un vis pe care David, profetul Domnului, 
îl contempla şi din care voia să facă parte, după cum 
citim în versetul tematic. Tot ce avea era promisiunea 
mântuirii şi totuşi, el era inspirat şi entuziasmat, şi şi‑ar 
fi dorit să poată călători în toată lumea pentru a duce 
această veste bună.

Fiind făpturi noi şi trăind într‑o vreme în care 
ceea ce dorea şi aştepta David s‑a împlinit, cum am mai 
putea să tăcem? Ieremia a spus: „Dacă zic: «Nu voi mai 
pomeni de El şi nu voi mai vorbi în Numele Lui!», iată 
că în inima mea este ca un foc mistuitor închis în oasele 
mele. Caut să‑l opresc, dar nu pot” ( Ieremia 20:9).

Trăieşte‑ţi viaţa într‑un mod semnificativ pentru 
Dumnezeu, având impact cu Evanghelia; fii dedicat în 
câştigarea de suflete. O dovadă clară a prezenţei Duhului 
Sfânt în viaţa ta este evanghelizarea dinamică! În Faptele 
Apostolilor 1:8, Isus a spus: „Ci voi veţi primi o putere, 

VESTEA DESPRE PUTEREA 
SA MÂNTUITOARE

Ca să se cunoască pe pământ calea Ta 
şi printre toate neamurile mântuirea Ta                                    

(Psalmul 67:2).

MARȚI10
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când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi‑Mi veţi fi 
martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi 
până la marginile pământului.” Nu poţi pretinde că 
Dumnezeu te‑a mântuit numai pe tine şi că nu trebuie să 
le mai spui şi altora despre aceasta. Nu fi tăcut; predică 
Evanghelia peste tot.

Biblia spune că Evanghelia este puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede 
(Romani 1:16) şi că tu eşti purtător al acestui mesaj al 
împăcării (2 Corinteni 5:19). Puterea nu va fi manifestată, 
decât dacă mesajul este predicat. Aşadar, fii credincios în 
câştigarea de suflete.

Neprihănitule Tată, Îţi sunt atât de recunoscător pentru 
abundenţa binecuvântărilor Tale în viaţa mea. Îţi mulţumesc 
pentru puterea Duhului Sfânt care mă abilitează să le 
vestesc Evanghelia cu eficienţă celor de aproape şi celor 
de departe. Harul Tău este eliberat chiar acum ca inimile 
multora să fie atinse şi să primească vestea despre puterea 
Ta mântuitoare, în Numele lui Isus. Amin. 

Marcu 16:15‑16; Coloseni 1:27‑28; 2 Timotei 4:2‑5

RUGĂCIUNE

Luca 12:22‑48 & Judecători 9

Romani 9:1‑13 & Psalmii 116‑117

STUDIU SUPLIMENTAR



Ce lucru uimitor! De multe ori credem că noi 
alergăm după Dumnezeu, încercând să‑I 

câştigăm bunăvoinţa; dar nu. El este responsabil pentru 
acel impuls din tine de a umbla în lumina Lui, de a‑I fi 
plăcut şi de a‑I aduce slavă. Toate lucrurile minunate pe 
care vrei să le faci pentru El sunt rezultatul inspiraţiei şi 
lucrării Duhului Sfânt în viaţa ta. Faptul că tu Îl cauţi pe 
Dumnezeu este manifestarea lucrării Lui în viaţa ta.

De fiecare dată când te‑ai gândit să faci ceva bun 
pentru Dumnezeu sau pentru semenii tăi, acest gând 
nu a izvorât din mintea ta umană, ci a fost manifestarea 
lucrării lui Dumnezeu în viaţa ta – El ţi‑a dat capacitatea 
să doreşti şi să împlineşti voia Lui. El stabileşte ca puterea 
Lui să acţioneze în tine. El determină Cuvântul Lui să îţi 
înflăcăreze credinţa să faci ceea ce Îi este plăcut şi îi 
binecuvântează şi pe cei din jurul tău.

Acum poţi înţelege de ce pentru mulţi dintre 
noi este atât de uşor să umblăm în dragoste şi să fim 
încântaţi să Îi slujim Domnului, fiind întotdeauna dornici 
să ajutăm, să facem lucruri bune. Am descoperit că 
Domnul determină aceste intenţii bune în noi!

EL ÎŢI DĂ ŞI VOINŢA 
ŞI ÎNFĂPTUIREA 

Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi 
vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea                                                                             

(Filipeni 2:13).

MIERCURI 11
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Recunoaşte că Dumnezeu este Cel care acţionează 
în tine şi îţi dă dorinţa şi abilitatea de a‑I fi plăcut Tatălui. 
Dumnezeu este Cel care îţi stimulează duhul şi te inspiră 
mai întâi să vrei să faci lucrurile în modul Lui, la vremea 
Lui, pentru scopul Lui, iar apoi chiar să le faci.

Neprihănitule Tată, Îţi sunt atât de recunoscător pentru 
abundenţa binecuvântărilor Tale în viaţa mea. Îţi mulţumesc 
pentru puterea Duhului Sfânt care mă abilitează să le 
vestesc Evanghelia cu eficienţă celor de aproape şi celor 
de departe. Harul Tău este eliberat chiar acum ca inimile 
multora să fie atinse şi să primească vestea despre puterea 
Ta mântuitoare, în Numele lui Isus. Amin. 

Marcu 16:15‑16; Coloseni 1:27‑28; 2 Timotei 4:2‑5

RUGĂCIUNE

Luca 12:22‑48 & Judecători 9

Romani 9:1‑13 & Psalmii 116‑117

STUDIU SUPLIMENTAR



În Psalmul 33:5, Biblia spune: „... pământul este 
plin de bunătatea Domnului” (versiunea Fidela). 

Aceasta înseamnă că, indiferent unde locuieşti în această 
lume, bunătatea lui Dumnezeu este acolo lângă tine şi 
pentru tine. Din nefericire, puţini oameni se bucură de 
bunătatea Domnului care umple pământul. Motivul este 
simplu: ei nu umblă în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. 
Mulţi se aşteaptă ca societatea sau conducerea ţării să le 
ofere o viaţă mai bună, însă Biblia nu spune că bunătatea 
conducerii ţării este cea care îi va hrăni. 

Indiferent de partidul de la conducere sau de 
statutul economic al ţării tale, există roade bune pentru 
tine în ţinutul în care te afli, există atât de multe lucruri 
de care te poţi bucura. Dumnezeu stăpâneşte pământul, 
iar El este Cel care îţi spune că pământul este plin de 
bunătatea Lui şi că are roade bune. Tot ce trebuie să faci 
tu este să trăieşti conform Cuvântului Său. El a spus: „De 
veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade 
ale ţării” (Isaia 1:19). 

În 1 Petru 1:14‑15, citim: „Ca nişte copii ascultători, 
nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, 
când eraţi în neştiinţă.” În calitate de nouă creaţie în 
Isus Cristos, Dumnezeu nu te vede ca fiind neascultător; 

CELE MAI BUNE ROADE ALE ŢĂRII 

De veţi voi şi veţi asculta, veţi 
mânca cele mai bune roade ale ţării                                                 

(Isaia 1:19).

JOI 12
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El nu te cheamă la ascultare, ci te cheamă să umbli în 
învăţătura lui Cristos, de care deja ai ascultat: „... aţi 
ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care 
aţi primit‑o” (Romani 6:17). 

Noi suntem împlinitori ai Cuvântului lui Dumnezeu. 
Noi trăim în Cuvântul Lui. Prin urmare, noi ne hrănim din 
bunătatea pământului; noi ne bucurăm de moştenirea 
noastră prin Cuvântul lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu!

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru lucrarea 
Cuvântului Tău în viaţa mea. Dezvoltarea mea în viaţă 
este evidentă şi neîntreruptă, pentru că sunt conectat la 
sursa mea care este Cuvântul lui Dumnezeu, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Psalmul 27:13; 1 Petru 1:14‑15; 2 Petru 1:3

PROCLAMAŢIE

Luca 13:1‑21 & Judecători 12‑13

Romani 9:26‑33 & Psalmul 119:1‑40

STUDIU SUPLIMENTAR



Isus Cristos este împlinirea tuturor promisiunilor 
lui Dumnezeu. Trebuie să înţelegi că nu mai există 

promisiuni ce aşteaptă să fie împlinite – aceasta este realitatea.
Este important să ştii ce înseamnă cu adevărat să 

fii creştin; înseamnă să fii un moştenitor al lui Dumnezeu 
şi împreună‑moştenitor cu Cristos. Aceasta înseamnă că 
ţie îţi aparţine tot ce Îi aparţine lui Dumnezeu. Nu este de 
mirare că El a spus în 1 Corinteni 3:21: „toate lucrurile sunt 
ale voastre.” Promisiunile care i‑au fost făcute lui Avraam 
şi seminţei lui au devenit acum posesiunile tale (Galateni 
3:14); tu trăieşti în ele. Acum, ele reprezintă moştenirea ta. 
Aceasta s‑a întâmplat atunci când ai primit Evanghelia, când 
L‑ai primit pe Cristos în inima ta pentru a te naşte din nou. 
Acum, Dumnezeu Se aşteaptă ca tu să te bucuri de viaţa ta 
binecuvântată în Cristos.

Eşecul, boala, maladia, lipsa şi moartea nu sunt şi 
nu ar trebui să fie vreodată parte din viaţa ta. Refuză să fii 
un eşec, deoarece sămânţa lui Avraam a fost destinată să 
aibă succes. Rodirea şi productivitatea sunt dreptul tău din 
naştere. Plinătatea binecuvântărilor Evangheliei ţi‑a fost 
pusă la dispoziţie în Cristos. Acestea nu mai sunt promisiuni 

CUVINTELE LUI NU SUNT 
SIMPLE PROMISIUNI 
În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, 

oricâte ar fi ele, toate în El sunt „da”; de 
aceea şi „Amin”, pe care‑l spunem noi, 
prin El, este spre slava lui Dumnezeu                                                  

(2 Corinteni 1:20).

VINERI 13
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sau lucruri pentru care ar trebui să speri că se vor întâmpla 
cândva. Viaţa veşnică este a ta ACUM. Sănătatea divină este 
a ta ACUM. Aleluia!

Dacă îţi spun: „Mâine îţi voi va o sută de mii de dolari” 
– aceasta este o promisiune. Când va veni ziua de mâine şi 
îţi voi da cei o sută de mii de dolari, nu vei mai putea spune: 
„Pastorul Chris mi‑a promis că îmi dă o sută de mii de dolari,” 
ci vei spune: „Am primit o sută de mii de dolari pe care 
Pastorul Chris mi i‑a promis ieri.” Moştenirea a fost promisă în 
Cristos. Atunci când Cristos a venit, aceasta s‑a împlinit. Biblia 
spune: „Şi, dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi «sămânţa» lui 
Avraam, moştenitori prin făgăduinţă” (Galateni 3:29). 

Dumnezeu te‑a binecuvântat deja cu fiecare 
binecuvântare care există în Cristos. Bunăstarea, victoria, 
succesul, bucuria, pacea şi toate celelalte binecuvântări ale 
Împărăţiei lui Dumnezeu sunt acum ale tale. Nu mai vorbi 
şi nu te mai comporta ca şi când ai fi o victimă. Domneşte 
în viaţă (Romani 5:17), pentru că tu eşti un moştenitor al lui 
Dumnezeu (Romani 8:17).

Dragă Tată, Îţi sunt recunoscător pentru Cuvântul 
Tău, care m‑a luminat cu privire la drepturile şi la 
binecuvântările veşnice pe care le am în Cristos. Trăiesc 
acum ca moştenitor al lui Dumnezeu şi comoştenitor 
cu Cristos; toată lumea este a mea. Am acces la bogăţii 
mari; belşugul mărilor vine spre mine. Slava Ta îmi 
umple viaţa, în Numele lui Isus. Amin. 

2 Petru 1:3; Coloseni 1:26‑27; 2 Corinteni 1:20

RUGĂCIUNE

Luca 13:22‑35 & Judecători 14‑16

Romani 10:1‑10 & Psalmul 119:41‑64

STUDIU SUPLIMENTAR



Să Îi cânţi şi să Îi compui cântece Domnului în 
inima ta este unul dintre modurile prin care 

poţi rămâne plin de Duhul Sfânt neîncetat. De multe 
ori, Duhul Sfânt îţi pune pe inimă un cântec; alteori se 
întâmplă să te trezeşti dimineaţa cu un anumit cântec 
în minte. De fiecare dată când se întâmplă aceasta, 
nu încerca să eviţi cântecul; dimpotrivă, fă‑ţi timp să 
te acordezi pe frecvenţa Duhului Sfânt şi să Îi slujeşti 
Domnului.

Muzica este plină de putere, în special atunci 
când Îi este dedicată Domnului. Este una dintre armele 
spirituale cu care biruim în lupta credinţei (citeşte 
experienţa lui Pavel şi a lui Sila din Faptele apostolilor 
16:25‑26). Atunci când te confrunţi cu provocări, cântă‑I 
Domnului! Cântă până când credinţa ta este înflăcărată 
în duhul tău. Cântă cu duhul, însă cântă şi cu mintea (1 
Corinteni 14:15).

Apoi, aşa cum a profeţit proorocul Ezechiel, Duhul 
Sfânt te va înflăcăra şi te va face să stai în picioare 

CÂNTÂND ŞI COMPUNÂND 
MELODII PENTRU DOMNUL

Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este 
destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini 
de Duh; vorbindu‑vă vouă înşivă cu 

psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări 
duhovniceşti, cântând şi compunând 

melodii în inima voastră pentru Domnul                                                                  
(Efeseni 5:18‑19, versiunea King James, n.tr.).

SÂMBĂTĂ 14
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(Ezechiel 2:2). El va înflăcăra în tine cuvinte precum: „Mai 
mare este Cel ce este în mine decât cel ce este în lume.” 
În scurt timp, te vei „pierde” în Duhul Sfânt, cântând şi 
închinându‑te în alte limbi. 

Îţi poţi înflăcăra credinţa dinăuntru chiar şi acum, 
cântând cântări duhovniceşti, iar afacerea ta pe care 
mulţi au declarat‑o moartă va reînvia. Finanţele tale 
reduse vor creşte în mod supranatural! Toate acestea 
şi mult mai multe se pot întâmpla prin puterea Duhului 
Sfânt dacă acţionezi pe baza Cuvântului lui Dumnezeu; 
dacă Îi cânţi şi Îi compui melodii Domnului aşa cum ne 
învaţă Cuvântul Său. 

Te voi binecuvânta, Doamne, în orice vreme, lauda 
Ta va fi totdeauna în gura mea! Îţi voi cânta şi Îţi voi 
proclama neîncetat faima, gloria, dragostea mare şi 
puterea care se manifestă în viaţa mea şi în toată 
lumea! Îţi mulţumesc că mi‑ai dat putere asupra 
crizelor şi har să înving mereu orice circumstanţe, în 
Numele lui Isus. Amin.

Faptele apostolilor 16:25‑26; 1 Corinteni 14:15; 
Coloseni 3:16

RUGĂCIUNE

Luca 14:1‑24 & Judecători 17‑18

Romani 10:11‑21 & Psalmul 119:65‑80

STUDIU SUPLIMENTAR
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Copiii sunt un dar de la Domnul, iar părinţilor 
lor le revine responsabilitatea de a‑i hrăni 

atât fi zic, cât şi spiritual. 

Sărbătoarea Zilei Copilului care va avea loc în luna 
mai, ne dă oportunitatea de a face investi ţii spirituale 
în viaţa copiilor din întreaga lume. Poţi avea şi tu un 
impact durabil în viaţa copiilor astf el: 

1. Sponsorizează devoţionalul pentru copii şi 
pentru adolescenţi şi celelalte materiale care vor fi  
distribuite în şcoli, în orfelinate, în spitale şi în centre 
de reeducare din naţiunea ta, sau din orice altă 
naţiune doreşti . 
2. Parti cipă ca voluntar la campaniile care se 
organizează pentru distribuirea acestor materiale în 
zilele stabilite.
3. Roagă‑te în mod regulat pentru călăuzirea, 
siguranţa şi protecţia copiilor din întreaga lume. 

Pentru mai multe informaţii despre modul în care 
poţi parti cipa la sărbătoarea Zilei Copilului, te rugăm 
să apelezi următoarele numere de telefon: +234 708 
999 5994, +234 802 501 3713 sau să accesezi site‑ul 
www.kiddiesloveworld.org.



Note
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Gândeşte‑te la următorul lucru: Isus Cristos, 
Fiul lui Dumnezeu în adevăr, S‑a dat pe Sine 

pentru tine, pe cruce şi a murit ca Mântuitor al tău, iar 
Dumnezeu L‑a înviat din morţi ca să îţi dea ţie o viaţă 
nouă. Acea viaţă nu este şi nu ar putea fi vreodată supusă 
înfrângerii, eşecului sau morţii; este o viaţă de slavă. 
Visul Tatălui a fost ca Isus Cristos să vină, să trăiască şi 
să moară şi să fie înviat dintre cei morţi pentru a ne da 
nouă viaţa veşnică.

În Ioan 10:10, El a evidenţiat motivul venirii Lui: ca 
noi să avem viaţă – viaţă divină – şi să o avem din belşug. 
Biblia mai spune: „Şi v‑a dat viaţă, vouă care eraţi morţi 
în fărădelegi şi păcate” (Efeseni 2:1, versiunea Fidela). 
Expresia „a dat viaţă” înseamnă „a învia.” Versiunea 
Amplificată redă acest verset astfel: „Şi pe voi v‑a înviat 
El când eraţi morţi (ucişi) de fărădelegile şi păcatele 
voastre.” Noi am fost înviaţi în Cristos. Viaţa lui Cristos 
operează în sistemul tău; fiecare fibră a fiinţei tale este 
inundată de viaţă divină. Acum, trăieşte la înălţimea 
visului Său pentru tine.

TRĂIEŞTE LA ÎNĂLŢIMEA 
VISULUI SĂU

Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost 
îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după 
cum Cristos a înviat din morţi, prin slava 

Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă                         
(Romani 6:4).

DUMINICĂ 15
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Biblia vorbeşte despre suferinţele lui Cristos şi de 
slava de care aveau să fie urmate (1 Petru 1:11); acea 
slavă este acum în tine. Tu ai fost proslăvit în El (Romani 
8:30). Tu eşti slava care L‑a determinat să îndure crucea 
şi să dispreţuiască ruşinea. El te‑a considerat valoros 
şi important pentru Tatăl, aşa că a venit pentru tine. 
Aşadar, de ce să duci o viaţă goală şi nefericită?

Modul prin care îţi poţi exprima gratitudinea 
pentru tot ce a făcut El este să trăieşti în slava Lui; trăieşte 
la înălţimea visului Său, menţinându‑ţi superioritatea în 
faţa lui Satan şi a cohortelor lui din întuneric. Trăieşte 
o viaţă sănătoasă, prosperă, vibrantă şi plină de succes. 
Domină circumstanţele. Manifestă frumuseţea şi 
excelenţa vieţii divine în tine. Aleluia!

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că L‑ai trimis pe Fiul Tău, 
Isus, să moară în locul meu, dovedind astfel cât 
de mult mă iubeşti şi ce valoare mare am pentru 
Tine. Trăiesc triumfător astăzi şi întotdeauna, 
conştientizând harul Tău, iubirea Ta fără margini 
şi viaţa de neprihănire pe care o am în Cristos, în 
Numele lui Isus. Amin. 

1 Petru 1:10‑11; 2 Petru 1:3‑4

RUGĂCIUNE

Luca 14:25‑15:10 & Judecători 19‑21

Romani 11:1‑12 & Psalmul 119:81‑104

STUDIU SUPLIMENTAR



Unii creştini se îngrijorează foarte mult cu 
privire la chemarea lui Dumnezeu. Aceasta se 

reflectă în lipsa lor de eficienţă, datorită faptului că ei 
caută „chemarea” lui Dumnezeu. Însă Biblia nu spune că 
noi vom afla care ne este chemarea; aşadar, acest lucru 
nu ar trebui să te frământe. Cel mai important lucru de 
reţinut este că tu ai fost ales de Dumnezeu. 

Citeşte încă o dată cuvintele lui Isus: „Nu voi M‑aţi 
ales pe Mine; ci Eu v‑am ales pe voi ...” Ce lucru sublim! 
De fapt, Biblia spune: „Căci mulţi sunt chemaţi, dar 
puţini sunt aleşi” (Matei 22:14). Să fii ales este o onoare 
mai mare decât să fii chemat. Tu eşti printre cei aleşi. 
Aleluia! 

În plus, atunci când Isus a zis că mulţi sunt chemaţi 
dar puţini sunt aleşi, chemarea la care se referea este 
chemarea mântuirii, care a fost adresată întregii lumi. 
Cei care cred şi sunt mântuiţi sunt cei aleşi; sfinţiţi şi 
separaţi de lume, pentru Dumnezeu.

Acum că eşti născut din nou, tu ai fost ales şi 
separat de răul şi de desfrâul din lume, ai fost pus 

EL TE‑A ALES

Nu voi M‑aţi ales pe Mine, ci Eu v‑am 
ales pe voi şi v‑am rânduit ca voi să 

mergeţi şi să aduceţi rod, şi rodul vostru 
să rămână, pentru ca orice veţi cere 

de la Tatăl în Numele Meu, să vă dea.                                                                 
(Ioan 15:16, versiunea GBV).

LUNI 16
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deoparte pentru o viaţă de slavă nesfârşită. Alegerea 
a fost făcută înainte de întemeierea lumii: „După cum 
ne‑a ales în El mai înainte de întemeierea lumii, ca să 
fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui, în dragoste” (Efeseni 
1:4, versiunea GBV).

Unora le este greu să accepte acest adevăr, 
deoarece nu cred că sunt suficient de buni pentru 
Dumnezeu. Ei nu cred că Domnul i‑ar fi putut alege; însă 
El ne‑a ales pe noi atunci când noi nici nu Îl cunoşteam. 
Prin urmare, nu permite vinovăţiei sau conştiinţei 
orientate spre păcat să îţi fure locul special pe care îl ai în 
Dumnezeu. El te‑a ales pentru a‑Şi revela slava prin tine. 
Trebuie să înţelegi acest lucru, să conştientizezi acest 
adevăr în duhul tău. Aleluia! 

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că m‑ai ales să 
fiu un vas de cinste pentru vestirea Evangheliei şi 
pentru harul Tău care acţionează puternic în viaţa 
mea. Umblu în conştientizarea acestui har şi în 
manifestarea sa deplină. Sunt întărit cu putere prin 
Duhul Tău în omul dinăuntru şi sunt destoinic cu 
destoinicia lui Cristos, în Numele lui Isus. Amin. 

Efeseni 3:8‑10; 1 Petru 2:9; 2 Tesaloniceni 2:13

RUGĂCIUNE

Luca 15:11‑32 & Rut 1‑4

Romani 11:13‑24 & Psalmul 119:105‑128

STUDIU SUPLIMENTAR



Domnul Isus a citit pasajul de mai sus din cartea 
profetului Isaia, în auzul celor care se aflau în 

sinagogă la momentul respectiv. Şi după ce a terminat 
de citit, a zis: „Astăzi s‑au împlinit cuvintele acestea din 
Scriptură pe care le‑aţi auzit” (Luca 4:21). Să comparăm 
cele două versete din Luca şi din Isaia: „Duhul Domnului 
Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M‑a uns să 
le aduc veşti bune celor nenorociţi: El M‑a trimis să îi 
vindec pe cei cu inima zdrobită, să le vestesc robilor 
slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea” (Isaia 61:1).

Astăzi, Isus este în cer, iar noi suntem cei care Îi 
călcăm pe urme. Noi suntem sămânţa Lui, prelungindu‑I 
zilele (Isaia 53:10, versiunea Fidela). Astăzi, Duhul Sfânt 
nu mai este doar peste noi, ci El trăieşte în noi. La fel 
ca Isus, poţi spune şi tu cu credinţă: „Duhul Domnului 
este în mine, iar El m‑a uns să le predic vestea bună 
celor necăjiţi. El m‑a trimis să vindec inimile zdrobite, să 
proclam eliberarea robilor şi izbăvirea captivilor.” Astăzi, 
noi trăim din plin capitolul 61 din Isaia, împlinind acest 
verset glorios.

UNGEREA DE A PREDICA 
IUBIREA LUI

„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că 
M‑a uns să le vestesc săracilor Evanghelia; 
M‑a trimis să îi tămăduiesc pe cei cu inima 

zdrobită, să le propovăduiesc robilor de 
război slobozirea, şi orbilor căpătarea 

vederii; să le dau drumul celor apăsaţi”                                   
(Luca 4:18).

MARȚI17
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Prin urmare, mesajul tău pentru lume nu ar 
trebui să fie unul de condamnare şi de judecată, ci să fie 
despre dragostea şi compasiunea lui Cristos. Tu ai fost 
uns să predici dragostea Lui. El te‑a trimis să îi ridici pe 
cei asupriţi, să vindeci inimile zdrobite, să îi sprijini pe 
cei răniţi şi muribunzi – pe cei lipsiţi de speranţă, pe cei 
străini de viaţa lui Dumnezeu. El te‑a trimis să fii lumina 
lor într‑o lume întunecată, să îi eliberezi de legăturile 
lor şi să îi aduci la libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu 
(Romani 8:21).

Observă încă o dată ce ne‑a uns El să facem: să 
vindecăm, să salvăm, să dăm viaţă! Isus a venit în viaţa 
ta să te ridice şi să‑ţi dea sens în viaţă, după care te‑a 
făcut partenerul Lui, ca prin tine şi alţii să fie ridicaţi şi să 
primească sens în viaţă. Tu eşti ambasadorul Lui, trimis 
în lume cu mesajul dragostei Lui.

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru marea 
Ta iubire pe care ai dovedit‑o prin faptul că L‑ai trimis 
pe Isus să moară pentru păcatele întregii lumi. Iar pe 
măsură ce copiii Tăi proclamă şi astăzi Evanghelia în 
lume, tot mai mulţi aud, văd şi primesc iubirea Ta 
din mesajul transmis şi sunt mântuiţi, vindecaţi şi 
eliberaţi în mod glorios, în Numele lui Isus. Amin. 

Ioan 10:10; 2 Corinteni 5:19‑20

RUGĂCIUNE

Luca 16 & 1 Samuel 1‑2

Romani 11:25‑36 & Psalmul 119:129‑144

STUDIU SUPLIMENTAR



Atunci când ai mărturisit domnia lui Isus peste 
viaţa ta, ai fost catapultat instantaneu în 

Împărăţia Fiului dragostei lui Dumnezeu (Coloseni 1:13) 
şi într‑o viaţă de triumf. Creştinismul este o chemare la o 
viaţă triumfătoare. Versetul nostru tematic ne descoperă 
că scopul lui Dumnezeu pentru copiii Lui este ca aceştia să 
trăiască mereu în victorie în Isus Cristos. Aceasta înseamnă 
că în El şi prin El noi am fost chemaţi să trăim o viaţă de 
productivitate susţinută, de succes deosebit, de pace, de 
bucurie, de sănătate şi de bunăstare permanentă. Aceasta 
este moştenirea fiecărui creştin. Noi învingem în fiecare zi.

Mulţi nu au acceptat încă acest adevăr glorios şi, 
prin urmare, trăiesc sub nivelul chemării lor. Ei astăzi sunt 
sus şi mâine jos. Pentru ei, călătoria prin viaţă este plină de 
nesiguranţă, plină de suişuri şi de coborâşuri; poţi câştiga 
astăzi şi să pierzi mâine. Însă aceasta nu se potriveşte cu 
viaţa pe care o avem noi în Cristos. Noi biruim întotdeauna. 
Citeşte încă o dată versetul tematic: „Mulţumiri să‑I fie 
aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul 
Lui de biruinţă în Cristos...”; nu uneori, ci întotdeauna.

 

URMĂREŞTE CREŞTEREA 
SPIRITUALĂ

Mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu, 
care ne poartă totdeauna cu carul Lui de 

biruinţă în Cristos şi care răspândeşte prin 
noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui                                       

(2 Corinteni 2:14).

MIERCURI 18
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Dacă ai această mentalitate, nu vei fi niciodată o 
victimă în viaţă. Fii mai conştient de viaţa ta biruitoare 
în Cristos şi de natura ta divină! Tu ai însăşi natura lui 
Dumnezeu în duhul tău (2 Petru 1:4) şi viaţa Lui vibrantă în 
fiecare fibră a fiinţei tale. Gândeşte‑te la aceasta! 

Tu te‑ai născut campion. Trăieşte fiecare zi a vieţii 
tale în victorie. În 1 Ioan 4:4, Biblia spune: „Voi, copilaşilor, 
sunteţi din Dumnezeu; şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este 
în voi este mai mare decât cel ce este în lume.” Viaţa de 
binecuvântări, de semne şi de minuni zilnice este a ta. 
Înaintează şi astăzi în victorie! 

Sunt un învingător în Isus Cristos. Sunt mai mult 
decât biruitor. Şi astăzi funcţionez cu înţelepciunea 
lui Dumnezeu şi cu stăpânirea Duhului Sfânt asupra 
oricărei situaţii! Trăiesc viaţa triumfătoare în Cristos, 
recunoscând şi activând autoritatea pe care o am în 
El! Glorie lui Dumnezeu!

1 Ioan 5:4; Romani 8:31‑37

PROCLAMAŢIE

Luca 17:1‑19 & 1 Samuel 3‑7

Romani 12:1‑8 & Psalmul 119:145‑160

STUDIU SUPLIMENTAR



Cuvintele din versetul tematic sunt cuvintele 
Domnului. Observă primul cuvânt: „Duceţi‑vă!” 

Ne aminteşte de ce a spus El: „Nu voi M‑aţi ales pe Mine, 
ci Eu v‑am ales pe voi şi v‑am rânduit ca voi să mergeţi şi 
să aduceţi rod, şi rodul vostru să rămână...” (Ioan 15:16, 
versiunea GBV). Când Domnul spune: „mergi,” înseamnă 
că nimic nu te poate opri; nicio interdicţie, nicio limitare! 
Nimic nu ar putea îndrăzni să‑ţi stea în cale, deoarece El 
spune: „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele...” (Matei 
28:20). 

În Marcu 16:15, El a spus: „Duceţi‑vă în toată 
lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” 
Când El spune: „mergi,” nu te opri! Dacă vreun lucru 
încearcă să îţi stea în cale, scapă de el! Dacă este un 
zid, escaladează‑l. Dacă este prea înalt, dărâmă‑l. Dacă 
refuză să cadă, treci prin el. Cel care ţi‑a dat însărcinarea 
să „mergi” a trecut prin ziduri, iar noi suntem ca El. Noi 
avem putere şi stăpânire (Luca 10:19). 

El a mai spus în Ioan 20:21: „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). Biblia spune că 
aşa cum este El, suntem şi noi în lumea aceasta (1 Ioan 

MAREA TRIMITERE

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

Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh                                                      
(Matei 28:19).
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4:17). Iar în Ioan 1:16, citim: „Şi noi toţi am primit din 
plinătatea Lui şi har după har.” Acelaşi Duh Sfânt care 
era în Isus este şi în tine astăzi. Prin urmare, la fel ca El, 
şi tu eşti nelimitat. Şi tu eşti de neoprit şi poţi face orice! 
Acesta este motivul pentru care El ne‑a spus să mergem. 
El spune: „Mergeţi şi faceţi mari isprăvi; extindeţi 
Împărăţia Mea şi stabiliţi neprihănirea Mea pe pământ 
şi în inima oamenilor. Faceţi ucenici din toate naţiunile 
pământului!”

Poate te întrebi: „Cum pot merge eu, când nu 
am niciun dar special? Nu am calităţile necesare.” 
Aminteşte‑ţi cuvintele Lui din Ioan 15:16: El te‑a ales 
pe tine şi te‑a uns să MERGI şi să aduci rod. Aceasta 
înseamnă că nu există loc de eşec; pe toată calea nu 
vei avea decât succes, în Numele Lui. El este Cel care 
te‑a calificat şi ţi‑a dat fiecare dar şi abilitate de care ai 
nevoie. Tot ce trebuie tu să faci este să asculţi porunca 
Lui şi să „mergi!”

Umblu în gloria lui Dumnezeu. Trăiesc în stăpânirea 
şi în autoritatea lui Cristos! Prin urmare, nimeni 
şi nimic nu îmi poate sta împotrivă atunci când 
proclam eliberarea captivilor, vindecarea orbilor şi 
strămutarea oamenilor din întuneric în libertatea 
slavei fiilor lui Dumnezeu! Aleluia! 

Matei 10:5‑8; Luca 4:18‑19

PROCLAMAŢIE

Luca 17:20‑18:14 & 1 Samuel 8‑10

PLANUL DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR



Ştiai că, fiind creştin, tu ai fost născut literalmente 
din Dumnezeu? Biblia spune în 1 Ioan 4:4: „Voi, 

copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu...”; aceasta înseamnă că 
originea ta este în Dumnezeu; tu eşti născut din El; tu ai venit 
de la El. Nu este de mirare că Ioan a zis: „pentru că oricine este 
născut din Dumnezeu biruie lumea...” (1 Ioan 5:4). 

Creştinul nu este o persoană obişnuită; el este părtaş 
naturii divine. Cât de mult mi‑ar plăcea ca fiecare creştin să 
înţeleagă ce înseamnă aceasta! Înseamnă că tu eşti în clasa 
făpturilor lui Dumnezeu; tu aparţii unui panteon ceresc; tu eşti 
un asociat al dumnezeirii. Aşadar, atunci când spunem că noi 
suntem mai mult decât biruitori, la aceasta ne referim; noi nu 
ne limităm la a cita Scriptura. Cum este El (Isus), aşa suntem şi 
noi în lumea aceasta (1 Ioan 4:17); adică aşa cum El este divin, 
suntem şi noi de origine divină.

El a spus în Ioan 5:26: „Căci, după cum Tatăl are viaţa 
în Sine, tot aşa I‑a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.” Apoi, în 1 
Ioan 5:11‑12, spune: „Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu 
ne‑a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine Îl 
are pe Fiul are viaţa...” Noi avem aceeaşi viaţă ca El; este viaţa 
divină; este ceea ce ne face cu totul indestructibili.

URMĂREŞTE CREŞTEREA 
SPIRITUALĂ

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

(2 Petru 1:4).
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Când spunem că un creştin nu ar trebui să fie bolnav, 
aceasta se bazează pe realitate. Sănătatea divină este natura 
ta, nu o speranţă sau o promisiune de la Dumnezeu, deoarece 
tu eşti născut din sămânţa nepieritoare a lui Dumnezeu 
– Cuvântul Lui (1 Petru 1:23). Prin urmare, viaţa din tine nu 
poate fi atinsă de boală, de maladie sau de moarte. Refuză să 
accepţi că este „normal” ca şi creştinii să fie bolnavi; nu este.

În Marcu 16:17‑18, Domnul Isus, făcând referire la 
creştini, a spus: „dacă vor bea ceva de moarte, nu‑i va 
vătăma...” Tu nu te numeri printre cei ce pot fi „infectaţi” 
de ceva. Isus este Cel care a spus aceasta, iar dacă a spus‑o, 
înseamnă că este realitatea absolută. Nicio infecţie nu ar 
trebui să prospere în trupul tău. 

Meditează la acest adevăr până când prevalează 
puternic în duhul tău şi devine realitate pentru tine. Refuză să 
găzduieşti vreo maladie în trupul tău, deoarece aceasta este 
împotriva naturii tale divine.

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat o viaţă 
de glorie, de stăpânire şi de excelenţă; umblu în lumina 
acestui adevăr. M‑ai făcut imun la boală, la sărăcie şi la 
orice fel de vătămare. Astfel, umblu în conştientizarea 
naturii mele divine astăzi şi întotdeauna, domnind 
în viaţă asupra diavolului şi a oricăror forţe ale 
întunericului, în Numele lui Isus. Amin. 

Marcu 16:17‑18; Luca 10:19; 1 Petru 2:9

RUGĂCIUNE

Luca 18:15‑43 & 1 Samuel 11‑13

Romani 13:1‑14 & Psalmii 120‑122

STUDIU SUPLIMENTAR



Atunci când Duhul Sfânt a venit să locuiască în 
tine, El Şi‑a început lucrarea în tine. El nu stă 

pur şi simplu în linişte într‑un colţ din tine, ci acţionează 
în tine. Biblia spune că Isus Cristos S‑a dat pe Sine pentru 
noi, ca să‑Şi sfinţească un popor special, plin de zel 
pentru fapte bune. Care sunt faptele bune?

Sunt lucrări ale credinţei, lucrări neprihănite 
duse la îndeplinire prin tine de puterea Duhului Sfânt. 
Pasiunea şi zelul pe care le ai pentru fapte bune reprezintă 
rezultatul lucrării Sale în viaţa ta. El este Cel care te face 
plin de energie pentru fapte bune. Biblia spune: „Căci 
noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Cristos Isus 
pentru faptele bune pe care le‑a pregătit Dumnezeu 
mai dinainte, ca să umblăm în ele” (Efeseni 2:10).

Acum poţi înţelege mai uşor de ce a zis Pavel în 
versetul tematic: „Sunt încredinţat că Acela care a 
început în voi această bună lucrare o va isprăvi până 
în ziua lui Isus Cristos.” Aceasta înseamnă că lucrarea 
bună continuă, este un proces; adică vei fi întotdeauna 
eficient şi productiv în ceea ce faci, pentru că Cel ce este 
mai mare acţionează în tine.

LUCRAREA BUNĂ CONTINUĂ

Sunt încredinţat că Acela care a 
început în voi această bună lucrare o 
va isprăvi până în ziua lui Isus Cristos                                                        

(Filipeni 1:6).
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Poate cineva se gândeşte aşa: „Ştiu că lucrurile îmi 
merg foarte bine acum, însă cine ştie ce se va întâmpla 
mâine; s‑ar putea să nu‑mi meargă la fel de bine.” 
Relaxează‑te! El ne‑a spus când se va termina lucrarea 
pe care a început‑o în noi. Nu săptămâna viitoare şi nici 
în doi ani. El va lucra în tine până în ziua lui Isus Cristos, 
până la răpirea Bisericii. Aşadar, tu vei continua să 
progresezi şi să învingi întotdeauna. Slavă lui Dumnezeu!

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Duhul Tău cel 
Sfânt care locuieşte şi acţionează în mine. El îmi 
dă, după plăcerea Ta, şi voinţa şi înfăptuirea. Înving 
întotdeauna; sunt productiv mereu, aducând roadele 
neprihănirii, în Numele lui Isus. Amin. 

Ioan 14:16‑17; Efeseni 2:10; 1 Ioan 4:4 

RUGĂCIUNE

Luca 19:1‑27 & 1 Samuel 14‑15

Romani 14:1‑11 & Psalmii 123‑124

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

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

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

Cum te înregistrezi

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

Gata! Te poţi bucura de experienţa de rugăciune ori 
de câte ori dai click pe butonul „Start Praying”. 



N
O

T
E

Note



Autoritatea pe care o avem în Cristos este 
deplină şi nelimitată şi nu are nimic de‑a 

face cu faptele noastre neprihănite. Ea este rezultatul 
ascultării de Cristos şi a poziţionării noastre în El. Iată un 
adevăr frumos: în Matei 23:1‑3, Domnul Isus le vorbeşte 
mulţimilor şi ucenicilor Săi şi le spune: „... Cărturarii şi 
fariseii şed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile 
pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi‑le şi faceţi‑le; dar 
după faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic, dar nu fac.”

Domnul a folosit versetul tematic ca să ne explice un 
adevăr foarte profund despre autoritate. Cărturarii şi fariseii 
îl reprezentau pe Moise, iar Moise reprezenta Legea. Sub 
Lege, cărturarii şi fariseii trebuiau ascultaţi, pentru că aveau 
autoritatea lui Moise, chiar dacă ei înşişi nu trăiau şi nu se 
comportau corect. Cu toate acestea, pentru că stăteau pe 
scaunul lui Moise, Isus a spus: „Ascultaţi‑i.” Aceasta este o 
lege în Împărăţia lui Dumnezeu.

Acum, chiar dacă Domnul nu era de acord cu acţiunile 
cărturarilor şi fariseilor, inclusiv cu ipocrizia şi cu religiozitatea 
lor, El a recunoscut autoritatea lor şi i‑a învăţat pe oameni 
să onoreze acea autoritate, datorită lui Moise. În calitate 

AUTORITATEA NOASTRĂ 
ÎN CRISTOS

Iată, vă dau autoritate să călcaţi 
peste şerpi şi peste scorpioni şi 

peste toată puterea vrăjmaşului; şi 
nimic nu vă va vătăma nicidecum                                                                 

(Luca 10:19, versiunea GBV).
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de creştin, tu stai pe scaunul lui Isus. Autoritatea ta asupra 
demonilor şi a puterilor întunericului nu se bazează pe 
abilitatea ta sau pe perfecţiunea ta umană, ci este autoritatea 
lui Cristos.

Atunci când Dumnezeu a vorbit din cer despre Isus 
în Matei 17:5 „... Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care 
Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi,” El S‑a adresat 
întregii naturi. Toată creaţia – satan, demonii, îngerii, natura 
însufleţită şi neînsufleţită, toate lucrurile şi situaţiile din viaţă 
au primit porunca de a asculta de Isus şi, prin extensie, şi de 
tine, pentru că tu stai pe scaunul Lui. Biblia spune: „Cum este 
El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta...” (1 Ioan 4:17).

Satan şi demonii lui ştiu acest lucru; ştiu că tu ai puterea 
de a‑i izgoni oricând, oriunde şi în orice circumstanţe, şi că ei 
trebuie să te asculte. Ei nu te ascultă din nici un alt motiv, 
decât datorită faptului că funcţionezi în autoritatea domniei 
lui Isus! Tu eşti aşezat împreună cu El într‑un loc de slavă, de 
putere şi de autoritate (Efeseni 2:6). Aleluia!

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru îndrăzneala şi 
pentru autoritatea pe care Cuvântul Tău le‑a activat în 
duhul meu. Toată creaţia răspunde la cuvântul meu, 
pentru că sunt aşezat împreună cu Isus pe tronul Lui; 
toată lumea este a mea. Trăiesc triumfător astăzi şi 
întotdeauna, manifestând puterea şi stăpânirea lui 
Cristos, în Numele lui Isus. Amin. 

Efeseni 2:4‑6; 1 Ioan 4:17;  
Luca 10:19, versiunea Amplificată

RUGĂCIUNE

Luca 19:28‑48 & 1 Samuel 16‑17

Romani 14:12‑23 & Psalmii 125‑126

STUDIU SUPLIMENTAR



Domnul Isus este Viţa, iar noi suntem mlădiţele. 
Aceasta înseamnă că facem parte din aceeaşi 

plantă. Aceeaşi viaţă care este în Viţă curge şi prin 
mlădiţe şi, drept rezultat, am primit o viaţă productivă, 
roditoare. Domnul nu este interesat doar să aduci rod, 
ci şi ca roadele tale să rămână: „Nu voi M‑aţi ales pe 
Mine, ci Eu v‑am ales pe voi şi v‑am rânduit ca voi să 
mergeţi şi să aduceţi rod, şi rodul vostru să rămână...” 
(Ioan 15:16, versiunea GBV).

Adu‑ţi aminte, El a spus că orice mlădiţă care nu 
aduce rod este tăiată, însă orice mlădiţă care aduce rod 
este curăţată ca să aducă şi mai mult rod (Ioan 15:2). El 
acţionează permanent în tine ca tu să continui să aduci 
rod; noi facem parte din clasa mlădiţelor care aduc mult 
rod. Dacă rodeşti puţin, motivul este că aşa ai ales tu, 
pentru că ai abilitatea de a produce mult rod; El te‑a 
rânduit la aceasta. În Ioan 15:5, El face următoarea 
afirmaţie: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine 
rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; 
căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.”

SUNTEM ÎN CLASA DE „MULT ROD” 

Eu sunt viţa, voi mlădiţele; cel ce trăieşte 
în Mine şi eu în el, acesta aduce mult rod, 
pentru că fără Mine, nu puteţi face nimic                       

(Ioan 15:5, versiunea Fidela).
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Dumnezeu te‑a programat, te‑a consacrat şi te‑a 
uns ca să aduci roade, ceea ce înseamnă că nu există loc 
pentru eşec în viaţa ta. Tot ceea ce faci prosperă; orice 
lucru în care eşti implicat creşte; tu eşti productiv în orice 
sezon. Psalmul 1:3 spune foarte clar: eşti ca un pom sădit 
lângă râuri de apă care rodeşte în orice vreme; frunzele 
tale nu se veştejesc niciodată şi orice faci prosperă.

Sunt roditor, productiv, pentru că Isus Cristos este în 
mine, iar eu sunt în El. Avem aceeaşi natură. Tot ce 
fac prosperă şi progresez din slavă în slavă, în Numele 
lui Isus. Amin.

Ioan 14:12; Coloseni 1:9‑10; Psalmul 1:1‑3

PROCLAMAŢIE

Luca 20:1‑19 & 1 Samuel 18‑19

Romani 15:1‑9 & Psalmii 127‑128

STUDIU SUPLIMENTAR



Înţelepciunea este importantă, însă şi priceperea sau 
înţelegerea este foarte importantă. Acesta este motivul 

pentru care Biblia spune: „... dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot 
ce ai, dobândeşte priceperea.” Un lucru foarte frumos despre 
Duhul de înţelepciune este că El nu vine singur. În Proverbe 
8:14, Înţelepciunea spune: „De la mine vine sfatul şi izbânda, 
eu sunt priceperea, a mea este puterea.” Înţelepciunea aduce 
putere. Uneori, oamenii îşi pun întrebări pentru care au nevoie 
de răspunsuri, însă Duhul înţelepciunii îţi dă pricepere ca să 
înţelegi taine, secrete; El umple ochii minţii tale cu lumină. 

Domnul Isus a subliniat importanţa înţelegerii atunci 
când le‑a spus oamenilor o pildă despre semănătorul care a ieşit 
să semene. În timp ce semăna, unele seminţe au căzut lângă 
drum. Mai departe Domnul explică faptul că seminţele căzute 
lângă drum îi reprezintă pe cei care, atunci când aud Cuvântul 
lui Dumnezeu, nu‑l înţeleg. Mesajul a intrat în sufletul lor, însă 
Isus spune că, întrucât nu l‑au înţeles, Satan a venit imediat ca 
să‑l fure de acolo (Matei 13:19).

Oamenii fac multe lucruri în Biserică astăzi fără să 
înţeleagă exact ce fac. De exemplu, atunci când cântă cântece 
de închinare, nu mulţi se preocupă să înţeleagă limbajul sau 
mesajul prin care se închină. Unele cântece care teoretic sunt 

ÎNŢELEGEREA ESTE IMPORTANTĂ

Înţelepciunea este lucrul de căpătâi; 
de aceea, obţine înţelepciune; şi cu 

toate cele obţinute, obţine înţelegere                                                 
(Proverbe 4:7, versiunea Fidela).
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de închinare, de fapt nu sunt de închinare, însă cu toate acestea 
mulţi le cântă şi, în mintea lor, I se închină lui Dumnezeu. De 
exemplu, atunci când cânţi „Suntem moştenitori ai Tatălui,” 
rosteşti o afirmaţie care te binecuvântează, însă nu este 
închinare.

Cântecele de închinare sunt despre Dumnezeu, despre 
Isus şi despre Duhul Sfânt. Un cântec cum este „Toate Ţi le dau” 
nu este un cântec de închinare, nici nu este pentru noua creaţie; 
el este destinat păcătoşilor care se convertesc la Cristos. Tu deja 
ai „dat totul” atunci când L‑ai proclamat pe Isus ca Domn al 
vieţii tale. Nu este nevoie să te predai din nou.

Vezi de ce este foarte important să înţelegi ce spui şi ce 
faci? Fără pricepere, lucrarea, succesul şi bunăstarea unui om 
sunt foarte limitate. Este nevoie să creşti în înţelepciune divină, 
iar acest lucru se face prin lucrarea Duhului Sfânt şi prin Cuvântul 
lui Dumnezeu. Supune‑te cu totul Duhului Sfânt. Studiază 
Cuvântul lui Dumnezeu şi meditează asupra sa în fiecare zi 
şi vei vedea că întotdeauna vei fi plin de cunoaşterea voii lui 
Dumnezeu în toată înţelepciunea şi priceperea spirituală.

Cuvântul lui Dumnezeu locuieşte din belşug în mine, 
abilitându‑mă să cunosc planul lui Dumnezeu şi 
să umblu în el. Sunt plin de cunoştinţa voii Lui în 
orice fel de înţelepciune şi de pricepere spirituală. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!  

Isaia 11:2; Efeseni 1:17‑18; Luca 8:10 

PROCLAMAŢIE

Luca 20:20‑21:4 & 1 Samuel 20‑22

Romani 15:10‑19 & Psalmii 129‑130

STUDIU SUPLIMENTAR



Fără să vrea, unii creştini încă îşi trăiesc viaţa 
bazându‑se pe revelaţiile din Vechiul Testament. 

Însă nu acesta este planul lui Dumnezeu pentru noua 
creaţie. Şi până când astfel de creştini nu îşi schimbă 
mentalitatea, vor continua să umble în afara slavei lui 
Dumnezeu, fără a conştientiza acest fapt.

În Noul Testament nu vei găsi niciodată genul de 
lucruri pe care unii le predică şi le practică în Biserică 
astăzi. De exemplu, cineva îşi doreşte o schimbare în viaţă 
şi spune: „Am nevoie de o atingere a lui Dumnezeu,” sau 
„Mă rog ca Dumnezeu să mă atingă.” Aceste afirmaţii pot 
suna bine şi religios, dar nu exprimă realitatea noii creaţii. 
Ele explică însă de ce astfel de oameni experimentează 
slava doar ocazional în viaţa lor, dacă o experimentează, 
în loc să fie  îmbibaţi de ea încontinuu.

De ce să ceri o „atingere” a Duhului Sfânt atunci 
când El locuieşte în tine în plinătatea Sa? Versetul tematic 
spune că Isus Cristos în tine este nădejdea slavei. Cel 
căruia Îi ceri o atingere locuieşte în tine, este întrepătruns 
cu duhul tău; tu eşti una cu El: „Dar cine se lipeşte de 
Domnul este un singur duh cu El” (1 Corinteni 6:17). Nu 
ai nevoie doar de o atingere, ci ai nevoie să fii plin de 

ÎŢI TREBUIE MAI MULT DECÂT 
O SIMPLĂ ATINGERE

Cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscute, 
între neamuri, bogăţiile glorioase ale acestei 

taine, şi anume: Cristos în voi, nădejdea gloriei 
(Coloseni 1:27, versiunea NTR).

MIERCURI 25
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Duhul Sfânt tot timpul, iar Scriptura îţi arată cum poţi face 
aceasta în Efeseni 5:18‑21 (studiază referinţa integral).

Cristos este în tine, iar Cristos este totul. Tu ai 
plinătatea Duhului Sfânt. Eşti plin de Dumnezeu. Biblia 
spune că eşti complet în El, care este Capul oricărei 
stăpâniri şi autorităţi (Coloseni 2:10, versiunea NTR). 
Aceasta este revelaţia creştinismului. Cât de mult te 
aştepţi să fii atins de Cineva care locuieşte deja în tine? 
Mâinile Sale sunt în mâinile tale şi picioarele Sale sunt în 
picioarele tale. El vede prin ochii tăi. Tu eşti templul Său 
viu. Slavă lui Dumnezeu!

Nu te concentra asupra lucrurilor neînsemnate, 
minimalizând astfel ceea ce Dumnezeu a maximizat. Pavel 
a spus: „Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam 
ca un copil, gândeam ca un copil; când m‑am făcut om 
mare, am lepădat ce era copilăresc” (1 Corinteni 13:11). 
Nu cere o atingere. Duhul Sfânt nu a fost trimis să fie lângă 
tine şi să te atingă din când în când; El locuieşte în tine 
pentru totdeauna. Aleluia!

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat înţelegerea 
vieţii veşnice în Cristos. Privesc şi trăiesc prin 
Cuvântul Tău, iar slava Ta se descoperă în mine prin 
Duhul Sfânt care locuieşte în mine, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Ioan 3:34; Ioan 14:16‑18; Efeseni 5:18‑21

RUGĂCIUNE

Luca 21:5‑38 & 1 Samuel 23‑25

Romani 15:20‑33 & Psalmii 131‑132

STUDIU SUPLIMENTAR



Mulţi oameni din întreaga lume cred în ideea 
de cer deschis, şi se roagă ca Dumnezeu să 

deschidă cerurile. Acest lucru ridică o întrebare: Când 
s‑au închis cerurile? Ideea de cer deschis este interpretată 
greşit din pasajul din Maleahi 3:10. Acolo Biblia spune: 
„Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie 
hrană în Casa Mea; puneţi‑Mă astfel la încercare, zice 
Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide 
zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug 
de binecuvântare.”

Expresia „zăgazurile” sau „barajele cerurilor” este 
doar o expresie stilistică. Dacă ar fi fost vorba de zăgazuri 
reale, unde ar fi ele geografic? Este acelaşi lucru ca în 
cazul lui Iacov, despre care citim în Geneza 28:12. Biblia 
spune că, în timp ce dormea, a avut un vis: „Şi a visat o 
scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până 
la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se coborau pe 
scara aceea.”

Scara lui Iacov era Cristos; este vorbire figurativă. 
Isus Cristos a reconciliat toate lucrurile din cer şi de pe 
pământ. El a împăcat omul cu Dumnezeu. Biblia spune 
astfel: „Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi 

CERUL ESTE DEJA DESCHIS

Dar cetăţenia noastră este în 
ceruri, de unde Îl şi aşteptăm ca 

Mântuitor pe Domnul Isus Cristos                                                                      
(Filipeni 3:20).
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adevărul au venit prin Isus Cristos” (Ioan 1:17). El însuşi 
a spus: „... Adevărat, adevărat vă spun că, de acum 
încolo, veţi vedea cerul deschis şi îngerii lui Dumnezeu 
suindu‑se şi coborându‑se peste Fiul Omului” (Ioan 
1:51). El era acea scară.

Cristos a venit. Aceasta înseamnă că cerurile 
sunt deja deschise; nu mai este nevoie să te rogi sau să 
aştepţi cer deschis. Tu eşti deja un membru al familiei 
lui Dumnezeu, un cetăţean al cerului pe pământ: „Iată 
de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului 
nostru Isus Cristos, din care îşi trage numele orice 
familie, în ceruri şi pe pământ” (Efeseni 3:14‑15). Este o 
singură mare familie, iar tu faci acum parte din ea.

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru lucrarea 
Cuvântului Tău în viaţa mea. Dezvoltarea mea 
în viaţă este evidentă şi neîntreruptă, pentru că 
sunt conectat la sursa mea care este Cuvântul lui 
Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin. 

 1 Timotei 4:15; 1 Petru 1:23; 1 Petru 2:1‑2

RUGĂCIUNE

 1 Timotei 4:15; 1 Petru 1:23; 1 Petru 2:1‑2

 1 Timotei 4:15; 1 Petru 1:23; 1 Petru 2:1‑2

STUDIU SUPLIMENTAR



Dumnezeu relaţionează cu duhul tău, nu cu 
mintea ta, sau cu trupul tău fizic. Atunci când 

îţi vorbeşte, El i Se adresează duhului tău. Duhul tău ştie 
exact când îţi vorbeşte Dumnezeu şi ce îţi spune, pentru 
că duhul tău Îl cunoaşte pe Dumnezeu. Natura Sa este în 
duhul tău şi tot acolo este şi lumina Sa: „Duhul omului 
este o lampă a Domnului, cercetând toate cămările 
sufletului” (Proverbe 20:27, versiunea GBV).

Duhul tău a fost creat să recunoască vocea lui 
Dumnezeu. Este posibil ca Dumnezeu să nu vorbească 
engleză, franceză, portugheză sau orice altă limbă 
pământească atunci când îţi vorbeşte, însă Îl vei auzi 
în duhul tău în orice limbă înţelegi. El este Maestrul 
comunicării. Dacă nu L‑ai auzit niciodată, este foarte 
posibil să nu fi ascultat niciodată din duhul tău şi să nu te 
fi antrenat să‑I răspunzi.

Dumnezeu şi Cuvântul Său sunt una, iar El îţi 
vorbeşte din Cuvântul Său. Orice spune Dumnezeu este 
întotdeauna în concordanţă cu Cuvântul Său. De aceea, 
cu cât Îi studiezi mai mult Cuvântul, cu atât te familiarizezi 
mai mult cu vocea Sa şi poţi să‑I răspunzi atunci când îţi 
vorbeşte.

EL RELAŢIONEAZĂ CU DUHUL TĂU

Dumnezeu este Duh; şi cine I se închină Lui 
trebuie să I se închine în duh şi în adevăr                 

(Ioan 4:24).
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Acum, din moment ce Dumnezeu relaţionează 
cu duhul tău, răspunsul tău faţă de El şi faţă de orice 
circumstanţe trebuie să vină tot din duh, întrucât 
credinţa este răspunsul duhului uman la Cuvântul lui 
Dumnezeu. Trebuie să te vezi din perspectiva Cuvântului 
lui Dumnezeu. Trebuie să confrunţi circumstanţele, să 
interpretezi şi să tratezi problemele în concordanţă cu 
Cuvântul Lui.

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru abilitatea de a auzi 
şi de a recunoaşte vocea Ta. Umblu în duh, nu în fire. 
Duhul meu este antrenat şi abilitat prin Cuvântul Tău 
să audă şi să discearnă vocea Ta care mă conduce în 
slavă şi în neprihănire, în Numele lui Isus. Amin. 

Ioan 10:27; Psalmul 62:11; Ieremia 31:33

RUGĂCIUNE

Luca 22:39‑65 & 1 Samuel 29‑31

Romani 16:12‑27 & Psalmii 135‑136

STUDIU SUPLIMENTAR



Biblia spune: „Dacă numai pentru viaţa aceasta 
ne‑am pus nădejdea în Cristos, atunci suntem 

cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii” (1 Corinteni 
15:19). Dacă tot ce există, tot ce facem şi toate idealurile 
pentru care trăim sunt legate doar de lumea aceasta, 
atunci ducem o viaţă irosită şi fără speranţă. Viaţa pe 
pământ nu este rezultatul final; suntem aici cu un scop: 
să ne antrenăm pentru viaţa de apoi. Viaţa în veşnicie 
este ceea ce contează.

Modul în care trăim aici pe pământ în calitate de 
creştini va determina viaţa de care ne vom bucura atunci 
când vom ajunge în cer în veacul care vine. Motivul 
constă în faptul că viaţa de pe pământ are mult de‑a 
face cu credinţa ta în Dumnezeu şi în Cuvântul Lui, şi cu 
cunoaşterea şi înţelegerea adevărurilor spirituale. Cu 
cât înţelegi mai puţin, cu atât vei fi mai puţin eficient în 
vremurile care vor veni. Aşadar, viaţa pe care o trăim aici 
este un antrenament pentru viitor, pentru că Dumnezeu 
ne va da o autoritate foarte mare; vom domni împreună 
cu Cristos în vremurile viitoare.

Să ne aducem aminte de cuvintele pe care i le 
spune Isus robului credincios în Luca 19:17: „... Bine rob 

PRIVEŞTE DINCOLO DE 
ACEASTĂ LUME

Ca să arate în veacurile viitoare 
nemărginita bogăţie a harului Său, în 

bunătatea Lui faţă de noi în Cristos Isus                                                   
(Efeseni 2:7).
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bun; fiindcă ai fost credincios în puţine lucruri, primeşte 
cârmuirea a zece cetăţi.” Tot aşa, dacă ai fost credincios 
în ceea ce ţi‑a încredinţat Dumnezeu, El îţi va încredinţa 
şi mai mult, nu doar în lumea aceasta, ci şi în cea care 
va veni. El te va binecuvânta şi îţi va da autoritate peste 
oraşe, naţiuni şi teritorii.

Nu toţi vor conduce cetăţi, naţiuni şi teritorii în 
lumea care va veni; depinde de cunoaşterea şi înţelegerea 
Cuvântului lui Dumnezeu şi aplicarea lui pe pământ. 
Acesta este unul dintre motivele pentru care trebuie să 
îţi antrenezi şi să‑ţi educi duhul în lucrurile lui Dumnezeu; 
caută lumină în lucrurile privitoare la Împărăţia lui 
Dumnezeu. Foloseşte‑ţi credinţa. Cucereşte naţiuni şi 
domină circumstanţele lumii acestea, pregătindu‑te 
pentru viaţa de domnie din lumea care va veni. Aleluia!

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă înveţi importanţa 
focalizării corecte, fără a mă lăsa distras de înşelăciunile 
acestei lumi. Mă predau cu totul Cuvântului Tău şi 
Duhului Sfânt. Domnesc în viaţă şi cuceresc noi teritorii 
prin Cuvântul lui Dumnezeu şi astăzi, fiind pregătit 
pentru responsabilităţi tot mai înalte, atât aici, cât şi 
în lumea care va veni, în Numele lui Isus. Amin. 

Efeseni 3:20‑21; 1 Corinteni 15:19; Marcu 10:29‑30 

RUGĂCIUNE

Luca 22:66‑23:25 & 2 Samuel 1‑3

1 Corinteni 1:1‑9 & Psalmii 137‑138

STUDIU SUPLIMENTAR
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Şcoala Internaţională de Misiune cu Pastorul Chris
În Johannesburg, Africa de Sud.

Ediţia 2018 a Şcolii Internaţionale de Misiune 
cu Pastorul Chris este programată să aibă loc în 
Johannesburg, Africa de Sud, în perioada 9 aprilie – 
3 mai, anul curent.

În acest loc de pregăti re pentru lucrare special 
desti nat slujitorilor Evangheliei, clasele şi cursurile 
sunt concepute să le ofere parti cipanţilor un 
extraordinar răsti mp de învăţătură şi împărtăşire. 

Parti cipanţii vor fi  propulsaţi în noi niveluri de 
efi cienţă în viaţă şi în lucrare.

Pentru a te înregistra, te rugăm să accesezi site‑ul:
www.christembassy‑ism.org 
sau să apelezi următoarele numere de telefon: 
 +27799675852,
              +27113262467,
             +144 (0) 1708556604
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Note



Biserica Primară înţelegea cât de important este 
să fii plin tot timpul de Duhul Sfânt; acesta 

era standardul. Ei erau conştienţi de Duhul Sfânt; aveau 
mentalitatea faptului că Dumnezeu este în ei. După 
experienţa pe care au avut‑o în Faptele apostolilor 2:4; Biblia 
spune: „După ce s‑au rugat ei, s‑a cutremurat locul unde 
erau adunaţi; toţi s‑au umplut de Duhul Sfânt...” (Faptele 
apostolilor 4:31). Observă câţi spune Scriptura că s‑au umplut 
de Duhul Sfânt: toţi cei prezenţi!

O, ce biserică am avea dacă într‑o slujbă de duminică 
dimineaţa toţi membrii congregaţiei ar fi plini de Duhul 
Sfânt! Aceasta ar trebui să fie norma; acesta este visul lui 
Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. În Faptele Apostolilor 
6:5, Biblia îl descrie pe Ştefan ca fiind un om plin de credinţă 
şi de Duhul Sfânt. Pasajul din Faptele apostolilor 11:24 spune 
acelaşi lucru despre Barnaba.

Nimeni nu poate face lucrarea lui Dumnezeu fără a fi 
plin de Duhul Sfânt. Acesta este motivul pentru care mulţi se 
zbat şi sunt frustraţi; sunt pe cale să renunţe la însărcinarea 
lor în lucrare; nu! Dacă ar acţiona pe baza Cuvântului lui 
Dumnezeu, lucrurile s‑ar schimba.

FII PLIN DE DUH ÎNTOTDEAUNA

Şi toţi s‑au umplut de Duh Sfânt şi au 
început să vorbească în alte limbi, 

după cum le dădea Duhul să vorbească                                                 
(Faptele apostolilor 2:4).
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Petru, Ştefan şi Barnaba erau toţi descrişi ca fiind 
oameni „plini de Duhul Sfânt”; acest lucru să se spună şi 
despre tine. Da, ai Duhul Sfânt, însă Biblia spune că trebuie 
să fii plin de El. A fi plin de Duhul nu este ceva ce Dumnezeu 
trebuie să facă pentru tine; aceasta este responsabilitatea ta, 
şi Scriptura îţi arată cum să faci aceasta (citeşte pasajul din 
Efeseni 5:18‑21). Versetul optsprezece în Biblia Amplificată 
spune: „Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. 
Dimpotrivă, fiţi întotdeauna plini şi stimulaţi de Duhul 
[Sfânt].” Remarcă termenul „întotdeauna”; aceasta înseamnă 
că nu este vorba despre o experienţă singulară. 

Trebuie să fii plin de Duhul Sfânt în orice moment şi, 
atunci când aceasta este realitatea în care trăieşti, viaţa ta va 
fi una de succes nestăvilit şi de slavă tot mai mare. Indiferent 
care este bariera din calea ta, atunci când vei ajunge în dreptul 
său, va cădea la pământ! Dacă nu cade, împinge‑o! Dacă o 
împingi şi nu cade, treci prin ea! Nu există imposibilităţi sau 
limitări atunci când eşti plin de Duhul Sfânt; eşti absolut 
invincibil! Slavă lui Dumnezeu!

Sunt mereu plin de Duhul Sfânt în înţelepciune, în 
judecată sănătoasă, în cunoaştere, în glorie şi în 
stăpânire! Nici o barieră nu poate sta în calea mea. 
Pentru mine nu există imposibilităţi sau limitări; sunt 
întărit tot mai mult prin Duhul Domnului pentru 
lucrările neprihănirii. Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

Efeseni 5:18‑21; Faptele apostolilor 4:8; 
Faptele apostolilor 13:9‑10

PROCLAMAŢIE

Luca 23:26‑49 & 2 Samuel 4‑6

1 Corinteni 1:10‑21 & Psalmii 139‑140

STUDIU SUPLIMENTAR



În creştinism, noi nu am fost chemaţi numai să 
ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, ci am fost 

chemaţi să‑l împlinim. Suntem împlinitori sau practicanţi 
ai Cuvântului lui Dumnezeu; noi trăim Cuvântul Său. 
Acest lucru înseamnă de fapt că noi suntem o expresie 
a Cuvântului lui Dumnezeu. De aceea este atât de 
important să rosteşti Cuvântul Domnului; rostirea 
precede acţiunea. Vei face ceea ce spui şi devii ceea 
ce spui, dacă nu ai devenit deja. Gura ta este expresia 
personalităţii tale.

Vorbirea este mijlocul prin care duhul uman se 
exprimă cel mai mult în fiinţa umană. Atunci când iei la 
cunoştinţă Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ţi‑l însuşeşti 
şi să îl rosteşti. Tu eşti deja o întrupare a Cuvântului 
Domnului, astfel că pur şi simplu exprimi ceea ce eşti şi 
ceea ce ai, după cum este descris în Cuvântul Său.

Acesta este motivul pentru care trebuie să fii 
inundat şi îmbibat de Cuvântul lui Dumnezeu, până când 
tot ceea ce gândeşti şi rosteşti este Cuvântul Său, pentru 
că de fapt tu te‑ai născut din sămânţa nepieritoare 
a Cuvântul Lui (1 Petru 1:23). Isus este Cuvântul lui 
Dumnezeu întrupat; dar şi tu eşti o întrupare a Cuvântul 

NOI SUNTEM O EXPRESIE A 
CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai 
ascultători, înşelându‑vă singuri                          

(Iacov 1:22).
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lui Dumnezeu. Pasajul din 2 Corinteni 3:2‑3 spune astfel: 
„... voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Cristos...” 
Epistola lui Cristos este Cuvântul lui Cristos – Cuvântul 
lui Dumnezeu, acesta eşti tu. Aceasta este revelaţia noii 
creaţii!

Astfel, atunci când Cuvântul lui Dumnezeu spune, 
de exemplu: „Nu vă îngrijoraţi de nimic...” (Filipeni 
4:6), El nu îţi spune să încerci să nu te îngrijorezi; nu 
este o poruncă pe care trebuie să o „asculţi,” ci El spune 
că a nu te îngrijora este o trăsătură a caracterului şi a 
personalităţii tale, aşadar trăieşte în conformitate cu 
acest adevăr. Tu eşti cel care nu se îngrijorează de nimic; 
aceasta este persoana ta, nu este ceva ce încerci să 
împlineşti, ci o realitate pe care o trăieşti.

Acesta este adevăratul creştinism. Este 
manifestarea exterioară a Cuvântului lui Dumnezeu din 
tine. Atunci când vorbeşti, rosteşti Cuvântul Lui, iar când 
acţionezi, acţionezi pe baza Cuvântului Său. Viaţa ta este 
manifestarea Cuvântului lui Dumnezeu.

Sunt o reprezentare a lui Cristos cel nevăzut, 
strălucirea slavei Sale şi întipărirea Fiinţei Lui! Pe 
măsură ce contemplu Cuvântul lui Dumnezeu şi slava 
Lui, sunt transformat în aceeaşi imagine pe care o 
văd. Cum este Isus, aşa sunt şi eu în această lume: 
întotdeauna triumfător, plin excelenţă şi de slavă! 
Aleluia!  

Coloseni 3:16; Iacov 1:22‑25; 2 Corinteni 3:18

PROCLAMAŢIE

Luca 23:50‑24:12 & 2 Samuel 7‑8

1 Corinteni 1:22‑31; & Psalmul 141‑142

STUDIU SUPLIMENTAR



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

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

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

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

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

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

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

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

RUGĂCIUNE 
PENTRU

MÂNTUIRE

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

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



DESPRE  AUTOR
Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele corporaţiei 

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

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

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

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

„Rapsodia Realităţilor este proaspătă în fiecare dimineaţă!”

„Rapsodia Realităţilor m‑a ajutat să îmi descopăr identitatea 
în Cristos. Acum mă văd ca fiind un moştenitor victorios al lui 
Dumnezeu. Mai mult decât atât, devoţionalul mi‑a lărgit mintea să 
cunosc mai mult despre Cuvântul lui Dumnezeu. Gândirea mea nu 
mai este îngustă, de când mi s‑au clarificat Scripturile. Mesajul este 
proaspăt în fiecare dimineaţă şi îmi plac rugăciunile şi proclamaţiile, 
pentru că impactul lor asupra duhului meu este permanent. “
    ‑ V. Simon: Ungaria

„Vindecaţi de îmbolnăviri inexplicabile”

„Pâ Locuiesc împreună cu cei doi nepoţi şi deseori ne îmbolnăveam 
inexplicabil. Această îmi provoca teamă şi îngrijorare, până când 
am primit o Rapsodie a Realităţilor în burmeză, limba mea natală. 
Studiind‑o împreună cu nepoţii, am învăţat cum să abordăm 
viaţa şi fiecare provocare. Acum trăim în sănătate perfectă!“
                                    ‑ D. Nan Khum; Myanmar

„Vindecat de dureri cumplite şi de tuse cronică!”

„Sunt inspirat zilnic de acest înger mesager – Rapsodia Realităţilor. 
Studiind‑o temeinic am primit vindecare. Aveam dureri cumplite în corp 
şi tuse cronică cu care mă luptam de multă vreme. Dar acum, toate s‑au 
dus; sunt complet vindecat. Slavă Domnului!”
    ‑ S. Banks: Nigeria
 



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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PRAYING THE RIGHT WAY

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

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

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

LOVEWORLD 

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

canada:  
Tel: +1 647‑341‑9091 

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

Cărți disponibile de la editura


