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

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

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

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

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

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 1140 limbi, iar 

numărul acestora este în continuă creştere. Ediţia 
2019 a fost special redactată pentru a intensifica 
dezvoltarea ta spirituală şi pentru a te poziţiona pentru 
un succes răsunător pe tot parcursul anului.

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

de rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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     – Pastor Chris Oyakhilome
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Gândeşte‑te din nou la ceea ce am citi t: 
Dumnezeu a găsit cu cale să Îl zdrobească şi 

să Îl ofere ca jertf ă pentru păcat; pentru ca să vadă o 
sămânţă de urmaşi care Îi va prelungi zilele (Isaia 53:10 
versiunea Fidela) şi infl uenţa şi va stabili domnia Lui 
pentru totdeauna. Aceasta răspunde întrebării pe care 
profetul Isaia a pus‑o anterior: „… cine va vesti  generaţia 
Lui?” (Isaia 53:8, versiunea Fidela).

Noi suntem sămânţa Lui, declarând generaţia 
Lui. Bucuria şi lucrarea Domnului prosperă în mâinile 
noastre. Noi, Biserica, suntem cei care declară cine este 
El cu adevărat şi planurile Lui de salvare pentru omenire. 
Noi purtăm mărturia dumnezeirii Lui, punând în practi că 
şi totodată învăţându‑i şi pe alţii (Faptele apostolilor 1:1) 
lucrările Lui minunate şi învăţăturile despre Împărăţia lui 
Dumnezeu, pe care El le‑a conti nuat prin apostoli.

Ei, la rândul lor, le‑au transmis mai departe 
celorlalţi aceleaşi învăţături şi într‑un fi nal, acestea au 
ajuns la noi. Şi noi le purtăm până la revenirea Lui.

El a spus în Ioan 20:21: „… cum M‑a trimis pe Mine 
Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” Suntem ambasadorii 

NOI ÎI PRELUNGIM ZILELE
DUMINICĂ

Domnul a găsit cu cale să‑L zdrobească 
prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da 

viaţa ca jertf ă pentru păcat, va vedea o 
sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi 
lucrarea Domnului va propăşi în mâinile 

Lui (Isaia 53:10).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi sunt deosebit de recunoscător pentru 
dragostea şi pentru harul pe care le‑ai turnat din belşug 
peste mine. Îţi mulţumesc că alegi să Te exprimi faţă de 
lume prin mine. Sunt oglindirea slavei Tale, întipărirea 
Fiinţei Tale, iar viaţa mea este o manifestare a laudei Tale, 
în Numele lui Isus. Amin.

Lui. Suntem martorii Lui. Suntem oglindirea slavei Lui. 
Suntem distribuitori ai dragostei, ai neprihănirii şi ai 
harului Lui. Aleluia!

Luca 20:9-18 & 1 Samuel 20

1 Corinteni 15:35-58 & Proverbe 8-9

Romani 9:8; Galateni 3:29; Isaia 53:8-11



O calitate frapantă a oamenilor cu adevărat 
mari este smerenia lor. Indiferent unde sunt, 

ei îşi respectă liderii, onorează structurile şi principiile şi 
menţin ordinea. 

Îmi amintesc de ceea ce a făcut Isus atunci când a 
hrănit o mulţime de 5000 de bărbaţi (în afară de femei şi 
de copii). El le‑a zis ucenicilor Săi: „... «Puneţi‑i să stea 
jos, în cete de câte cincizeci». Şi au făcut aşa şi i‑au pus 
pe toţi să stea jos” (Luca 9:14‑15, versiunea GBV).

Instrucţiunea a fost simplă: staţi jos în grupuri 
potrivite şi bărbaţii au ascultat. Să nu respecţi o 
instrucţiune atât de simplă referitoare la ordine este 
deplasat şi, de cele mai multe ori, este un rezultat 
al mândriei. Nu încerca să te „ridici” atunci când 
instrucţiunea pentru ti ne este „să stai jos.” Relaxează‑te. 
Respectă ordinea.

În 1 Petru 5:5‑6 Biblia spune: „… Şi toţi, în legăturile 
voastre, să fi ţi împodobiţi cu smerenie. Căci «Dumnezeu 
stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.» 
Smeriţi‑vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, 
la vremea Lui, El să vă înalţe.” Cei care sunt mândri, în 
ciuda dorinţei lor de mărire, de progres sau de avansare, 
nu experimentează mare lucru, deoarece Dumnezeu stă 
împotriva celor mândri. El le dă har celor smeriţi.

MĂREŢIE,                                    
SMERENIE ȘI ORDINE

2 LUNI

Oricine se va înălţa va fi  smerit; 
şi oricine se va smeri va fi  înălţat                             

(Matei 23:12).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, mă supun autorităţii, influenţei şi impactului 
Cuvântului Tău. Mândria, sfidarea sau egoismul nu au 
loc în mine. Umblu în smerenie autentică şi prin urmare, 
experimentez slavă tot mai mare şi progres nelimitat în 
toate domeniile din viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

De exemplu, atunci când vii la o întrunire a 
Bisericii şi ţi se dă o instrucţiune legată de locul unde 
să îţi parchezi maşina sau unde să te aşezi în sală, nu te 
plânge. Conformează‑te. Nu ridica din umeri sfidător la 
personalul sălii; nu desconsidera uşierii.

Versetul tematic în versiunea Amplificată spune: 
„... şi oricine se smereşte [oricine are o părere modestă 
despre sine şi se comportă ca atare], va fi ridicat la 
rang de cinste.” Smerenia este viteza vieţii, catalizatorul 
pentru măreţie şi pentru progres nelimitat. Este calea de 
a experimenta un salt uriaş şi de a fi înălţat la rang de 
cinste în viaţa ta.

Luca 20:19-26 & 1 Samuel 21

1 Corinteni 16:1-24 & Proverbe 10-11

Iacov 4:6; Iacov 4:10; Proverbe 29:23



Adevăratul succes în viaţă depinde în primul 
rând de relaţia ta cu Duhul Sfânt. El este cel 

mai important factor pentru succesul tău. Biblia spune: 
„… nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci 
de Dumnezeu care are milă” (Romani 9:16). În Ioan 15:5, 
Isus a spus: „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.” 

Omul care este în părtăşie cu Duhul Sfânt şi se 
supune îndrumării şi inspiraţiei Lui, ne este descris în 
Psalmul 1:3: „El este ca un pom sădit lângă un izvor de 
apă, care îşi dă rodul la vremea lui, şi ale cărui frunze nu 
se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit.” 

Conşti enti zează tot mai mult prezenţa şi gloria 
Duhului Sfânt în viaţa ta. Timpul tău de părtăşie cu El să 
fi e punctul cel mai important din viaţa ta. 

Un moment de părtăşie cu Duhul Sfânt poate oferi 
un avantaj pe viaţă şi un impuls în călătoria ta de succes 
pe care nimic altceva nu‑l poate crea pentru ti ne. El este 
garanţia ta pentru o viaţă de linişte şi de pace. El este 

CU EL POŢI FACE                                  
TOATE LUCRURILE

3 MARŢI

Atunci el a luat din nou cuvântul 
şi mi‑a zis: „Acesta este cuvântul 
Domnului către Zorobabel şi sună 
astf el: «Lucrul acesta nu se va face 

nici prin putere, nici prin tărie, ci prin 
Duhul Meu» – zice Domnul oşti rilor”                                                             

(Zaharia 4:6).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Neprihănitule Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru gloria 
prezenţei Tale şi pentru binecuvântarea de a‑L avea pe 
Duhul Sfânt în viaţa mea, care mă conduce să umblu 
întotdeauna în înţelepciune şi în voia Ta absolută. Sunt 
eficient în lucrarea Evangheliei, influenţând lumea mea cu 
neprihănirea Ta, în Numele lui Isus. Amin.

cel care îţi glorifică viaţa şi te propulsează în favoare, în 
promovări şi în binecuvântări nespuse. El este tot ceea 
ce îţi trebuie, deoarece cu El, poţi face toate lucrurile şi 
poţi fi tot ceea ce Dumnezeu te‑a destinat să fii. Aleluia!

Luca 20:27-38 & 1 Samuel 22

2 Corinteni 1:1-2:4 & Proverbe 12-13

Faptele Apostolilor 1:8; Filipeni 4:13; 2 Corinteni 3:5



Unii oameni se roagă gândindu‑se la altceva, fără 
nicio implicare emoţională, însă tocmai acesta 

este unul dintre moti vele pentru care rugăciunile lor sunt 
inefi ciente. Observă versetul temati c; vorbeşte despre 
Ilie care se ruga din inimă, într‑un mod emoţionant; el 
era pasionat.

Nu mulţi realizează faptul că este în regulă să fi i 
emoţional cu Domnul, deoarece şi El are emoţii. Biblia 
spune: „Cel ce şade în ceruri râde…” (Psalmul 2:4). Râsul 
este o emoţie. Bucuria este o emoţie şi Dumnezeu Îşi 
exprimă bucuria (Ţefania 3:17). Prin urmare, în rugăciune, 
este în regulă să te concentrezi la El şi să‑ţi exprimi 
dragostea cu pasiune. 

Atunci când îţi implici emoţiile în rugăciune, duhul 
tău este condiţionat într‑un mod care este recepti v la 
Duhul Sfânt. În acel moment, mintea îţi este canalizată 
asupra scopului rugăciunii. Aminteşte‑ţi ce spune Biblia: 
„Tu îl vei ţine în desăvârşită pace, pe cel a cărui minte 
este fi xată asupra Ta, pentru că el se încrede în Tine” 
(Isaia 26:3, versiunea Fidela). Învaţă să‑ţi concentrezi 
mintea şi emoţiile asupra Domnului în rugăciune!

IMPLICĂ-TE EMOŢIONAL
4 MIERCURI

... Mare putere are rugăciunea fi erbinte 
a celui neprihănit. Ilie era un om supus 

aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s‑a 
rugat cu stăruinţă să nu plouă, şi n‑a 

plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni                
(Iacov 5:16‑17).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Draga Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul de a mă ruga 
şi de a primi răspunsuri. Chiar acum Îţi predau pe deplin 
mintea mea şi îmi sincronizez gândurile şi cuvintele cu 
Duhul Tău, în rugăciune fierbinte şi în închinare plină de 
pasiune, în Numele lui Isus. Amin.

Dacă, în timp ce te rogi, mintea ta zboară la alte 
lucruri, focalizează‑te în mod deliberat asupra Domnului 
şi a subiectului în rugăciune. Pe de altă parte, dacă te 
rogi în alte limbi sau te rogi fără să ai un subiect anume, 
poţi să‑ţi direcţionezi mintea şi emoţiile către Domnul, în 
acelaşi timp conştientizând gândurile şi rostind cuvintele 
pe care ţi le insuflă Duhul Sfânt în inima ta.

Luca 20:39-47 & 1 Samuel 23

2 Corinteni 2:5-3:6 & Proverbe 14-15

1 Samuel 1:9-13; Iacov 5:16; 1 Corinteni 14:14-15



Unii creşti ni au nişte întruniri numite: „Servicii 
de înfrângere a duşmanilor,” unde se roagă 

împotriva celor consideraţi duşmani. Dar acest lucru nu 
este biblic. Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Iubeşte‑ţi 
duşmanii...”

Orice îţi spune Dumnezeu să faci este în folosul 
tău. Dacă El îţi spune să îţi iubeşti  vrăjmaşii, înseamnă 
că poţi şi că este în avantajul tău. Aşadar trebuie 
să împlineşti  Cuvântul Lui. Mai mult, Biblia arată că 
adversarii cu care ne confruntăm nu sunt carnea şi 
sângele: „Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii 
şi sângelui...” (Efeseni 6:12).

Creşti nii care se roagă împotriva duşmanilor lor 
denotă frică şi nesiguranţă, iar aceasta se întâmplă din 
lipsă de cunoşti nţă. Daca Isus Cristos este Domnul tău, 
Stăpânul şi Păstorul vieţii tale, atunci nu ai de ce să te 
temi.

David a înţeles aceasta şi a exclamat în Psalmul 
27:1: „Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine 
să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de 
cine să‑mi fi e frică?” Conşti enti zează acest adevăr. 
Priveşte la Solomon; Domnul i‑a zis: „Cere ce vrei să‑ţi 

IUBEȘTE-ŢI DUȘMANII
5 JOI

Dar Eu vă spun: iubiţi‑i pe vrăjmaşii voştri, 
binecuvântaţi‑i pe cei ce vă blestemă, 

faceţi‑le bine celor ce vă urăsc şi rugaţi‑vă 
pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc                                                        

(Matei 5:44).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată ceresc plin de iubire şi de îndurare, Îţi mulţumesc 
pentru îndrumarea din Cuvântul Tău. Mi‑ai dat o inimă 
care nu poate decât să iubească şi m‑ai făcut capabil să 
exprim dragostea Ta care a fost turnată în inima mea prin 
Duhul Tău. Exprim şi astăzi dragostea Ta din belşug, în 
Numele lui Isus. Amin.

dau” (2 Cronici 1:7). Solomon a cerut înţelepciune şi 
pricepere.

Apoi, Dumnezeu i‑a zis lui Solomon: „Fiindcă 
dorinţa aceasta este în inima ta, fiindcă nu ceri nici 
bogăţii, nici averi, nici slavă, nici moartea vrăjmaşilor 
tăi... Înţelepciunea şi priceperea îţi sunt date. Îţi voi 
da, pe deasupra, bogăţii, averi şi slavă, cum nu a mai 
avut niciodată niciun împărat înaintea ta şi cum nici 
nu va mai avea după tine” (2 Cronici 1:11‑12). Aceasta 
este instructiv! Domnul l‑a felicitat pentru că nu a cerut 
distrugerea duşmanilor.

Dorinţa Duhului Sfânt este să vadă mântuirea 
duşmanilor tăi. Ei au deja o mare problemă cu Dumnezeu 
dacă nu se pocăiesc. Totuşi, rolul tău este să mijloceşti 
pentru ei şi să le vesteşti Cuvântul lui Dumnezeu prin 
care ei pot fi salvaţi. 

Luca 21:1-9 & 1 Samuel 24

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

1 Ioan 4:16; Matei 5:43-45; Romani 5:5



În calitate de creşti n, tu eşti  un vas sfi nţit, chemat 
la o viaţă de neprihănire pentru Dumnezeu. 

Nelegiuirea sau răul nu trebuie să se găsească în inima ta. 
Trebuie să îţi păstrezi inima curată cu ajutorul Cuvântului 
lui Dumnezeu.

Fiind născut din nou, dacă inima ta încă este plină 
de dorinţă după rău, ceva este greşit; trebuie să aibă loc 
o schimbare! Gândeşte‑te la aceasta! Dacă îţi dai seama 
că trebuie să ai nişte sesiuni de meditaţie şi de post, nu 
întârzia. Cuvântul lui Dumnezeu îţi purifi că mintea şi 
duhul.

Dumnezeu doreşte să te ducă la un nivel mai înalt 
în umblarea ta cu El, dar tu trebuie să renunţi la orice 
sti l de viaţă nedumnezeiesc. Biblia spune: „Şi noi, dar, 
fi indcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de 
martori, să dăm la o parte orice piedică, şi păcatul care 
ne înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în 
alergarea care ne stă înainte” (Evrei 12:1).

Care este acea greutate care nu te lasă să 
funcţionezi efi cient aşa cum ar trebui în împlinirea 
planului lui Dumnezeu pentru viaţa ta? Scapă de ea. Isus 
a spus: „... vine stăpânitorul lumii acesteia. El nu are 
nimic în Mine.” (Ioan 14:30). Asigură‑te că Satan nu are 
nimic în ti ne. 

PĂSTREAZĂ-ŢI INIMA CURATĂ 
PRIN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

6 VINERI

Ferice de cei cu inima curată, căci 
ei Îl vor vedea pe Dumnezeu!                                

(Matei 5:8).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos Isus! Sunt 
capodopera Lui! Am fost creat să aduc roadele neprihănirii. 
Mi‑m răstignit firea pământească împreună cu poftele ei. 
Satan nu are nimic în mine! Aleluia!

Fii atent la schimbările pe care Duhul Sfânt te 
îndrumă să le faci şi însuşeşte‑ti orice corectare din 
partea Lui. El face totul ca tu să îţi poţi împlini destinul pe 
care ţi l‑a pregătit într‑un mod glorios şi ireproşabil. Nu 
permite ca vreo povară sau vreun păcat să se agaţe de 
tine, ca astfel să poţi avansa mai repede în viaţă. 

Aminteşte‑ţi ce spune Cuvântul lui Dumnezeu: 
„Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră” (Romani 
6:14). În momentul în care spui „Nu”; s‑a terminat! 
Psalmul 119:9 spune: „Cum îşi va ţinea tânărul curată 
cărarea? Îndreptându‑se după Cuvântul Tău.” Tot ceea 
ce trebuie să faci este să acţionezi pe baza Cuvântului 
Său. Trăirea în lumina Cuvântului lui Dumnezeu să fie 
scopul vieţii tale.

Luca 21:10-19 & 1 Samuel 25

2 Corinteni 5-6:2 & Proverbe 18-19

2 Corinteni 7:1; Psalm 24:3-5; 1 Ioan 3:3



Cu ani în urmă, fi ind copil, eram în biserică şi 
am urmărit o piesă interpretată de un grup 

teatral. Am fost capti vat în special de ulti mul act. Pe 
măsură ce actorii ieşeau de pe scenă, tânărul care jucase 
rolul predicatorului a cântat melodia: „Cristos vine, 
Regele gloriei; gata cu tristeţea; gata cu plânsul; spune 
povestea Lui în toate naţiunile; Cristos revine în curând.”

Cântecul m‑a ati ns şi lacrimile au început să‑mi 
curgă pe faţă. Am plecat de acolo cântând acel cântec în 
inima mea în conti nuu. Simţeam că acel cântec îmi vorbea. 
Deşi eram tânăr, cântecul m‑a făcut să simt o povară în 
inimă. Deseori mă rugam spunând: „Doamne, voi spune 
povestea Ta în toate naţiunile.” Acum, care este povestea 
Lui?

Povestea nu constă doar în faptul că Isus Cristos 
va reveni, ci şi în faptul că El a venit deja o dată. Biblia 
vorbeşte despre a doua Lui venire, dar sunt încă mulţi care 
nu şti u că El a mai fost pe pământ şi că S‑a înălţat la cer.

Pe măsură ce citesc Evangheliile – Matei, Marcu, 
Luca şi Ioan – văd că toate spun povestea lui Isus; originea 
Lui, naşterea Lui, viaţa Lui pe pământ, moartea Lui, învierea 
şi înălţarea Lui la cer. Cartea lui Matei are un subiect: în 
principal este despre Isus, regele Israelului.

SPUNE POVESTEA LUI
7 SÂMBĂTĂ

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

Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh                    
(Matei 28:19).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru mântuirea omenirii şi 
pentru că mi‑ai încredinţat mesajul împăcării. Cuvântul 
Tău în inima mea este ca un foc care pătrunde în oasele 
mele. Îmi ocup locul de purtător al adevărurilor divine 
pentru lumea mea în armata zilelor din urmă. Prin mine, 
mulţi sunt aduşi din întuneric la lumină, în libertatea slavei 
fiilor lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

Marcu se duce un pic mai departe şi ne arată că 
Isus este Cristos. Luca ne spune că El a fost răspunsul lui 
Dumnezeu; şi Ioan Îl vede ca fiind întruparea Cuvântului 
lui Dumnezeu şi spune de la început despre povestea Celui 
care a făcut toate lucrurile, şi a existat dintotdeauna. Este 
povestea Cuvântului lui Dumnezeu, care a devenit trup şi 
a locuit printre noi.

Ioan şi ceilalţi Apostoli au spus povestea Fiului lui 
Dumnezeu, apoi au mers la cer. Acum este rândul nostru. 
Trebuie să spunem iar şi iar aceeaşi poveste. Trebuie să 
fim neclintiţi în proclamarea dragostei Lui nepieritoare 
pentru umanitate, aducând tot mai mulţi oameni în gloria 
şi în dragostea prezenţei Lui divine. Amin.

Luca 21:20-28 & 1 Samuel 26

2 Corinteni 6:3-7:1 & Proverbe 20-21

Marcu 16:15; 2 Corinteni 5:18; Psalm 67:2



 Creează un impact global cu 

   Foarte multe lucruri se întâmplă anul acesta în 
cadrul campaniilor de distribuire masivă. Multe astf el 
de campanii au binecuvântat deja viaţa a milioane de 
oameni din lumea întreagă. Iar din luna septembrie 
vor reîncepe campaniile ReachOut în Africa de Sud, în 
Nigeria şi în multe alte locuri. 

 Organizarea unei campanii de distribuire masivă 
este ca aruncarea unui năvod pentru o captură mare. 
Astf el vesti m Evanghelia în diferite ţări şi comunităţi. 
Vino alături de noi în această acţiune de organizare 
a 1000 de campanii de distribuire masivă în diferite 
naţiuni şi oraşe în acest important sezon de seceriş!  

  
 Poţi să ne ajuţi să realizam aceasta prin:
• Parti ciparea efecti vă la aceste campanii de 

distribuire masivă a Rapsodiei Realităţilor.
• Sponsorizarea unor astf el de campanii în oraşul 

tău, în ţara ta, sau în alte ţări, cu ocazii speciale, în 
parti cular sau în grup.

 Pentru mai multe informaţii despre modul în 
care te poţi implica, te rugăm să apelezi următoarele 
numere de telefon: +234 802 501 3846, +234 1 888 8186, 
sau să trimiţi un email la adresa: reachoutcampaigns@
loveworld360.com  

 de campanii de distribuire masivă 



N
O

T
E

NOTE



Există credincioşi care nu şi‑au însuşit teama 
reverenţioasă faţă de Dumnezeu; ei consideră 

că sunt liberi să trăiască după cum voiesc. Dar acest sti l 
de viaţă este periculos şi nepotrivit pentru un creşti n, 
iar ca să‑ţi poţi împlini desti nul pregăti t de Dumnezeu 
pentru viaţa ta, vei avea nevoie de curăţia inimii; trebuie 
să trăieşti  conform naturii tale de neprihănire şi de 
sfi nţenie autenti că în Cristos.

În Iosua 3:5, citi m nişte cuvinte uimitoare spuse de 
Iosua copiilor lui Israel: „Sfi nţiţi‑vă, căci mâine Domnul 
va face lucruri minunate în mijlocul vostru.” Iosua a 
înţeles puterea sfi nţirii; puterea separării personale de 
lucrurile greşite; este puterea curăţirii minţii şi a vieţii 
tale.

Tu eşti  vasul lui Dumnezeu, sfi nţit pentru a sta în 
părtăşie cu El prin Duhul Sfânt. Nu pune în pericol acea 
comuniune din cauza unei ati tudini greşite sau a unui sti l 
de viaţă lumesc. În 2 Corinteni 13:5, Biblia spune: „Pe voi 
înşivă încercaţi‑vă dacă sunteţi în credinţă...” Foloseşte 
întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu pentru a te curăţa 
şi a‑ţi examina moti vaţia. În 2 Timotei 2:21 citi m: „Deci, 
dacă cineva se curăţeşte de acestea, va fi  un vas de 
cinste, sfi nţit, folositor stăpânului său, destoinic pentru 
orice lucrare bună.” 

CURĂŢIA DUHULUI
8 DUMINICĂ

Şi Eu însumi Mă sfi nţesc pentru ei, 
ca şi ei să fi e sfi nţiţi prin adevăr                     

(Ioan 17:19).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt sfinţit, pus deoparte pentru Dumnezeu. Sunt 
transformat în mod continuu prin reînnoirea minţii mele, 
în acelaşi chip cu al lui Cristos. Rămân pe calea purităţii, 
supus Cuvântului lui Dumnezeu şi autorităţii şi călăuzirii 
Duhului Sfânt, în Numele lui Isus. Amin.

Vrei să experimentezi în permanenţă supranaturalul 
în viaţa ta? Atunci rămâi în curăţia Duhului Sfânt; nu trăi 
o viaţă greşită. Nu te încurca cu lucrurile din această 
lume, pentru că Biblia spune: „Niciun ostaş nu se încurcă 
cu treburile vieţii, dacă vrea să îi placă celui ce l‑a înscris 
la oaste” (2 Timotei 2:4).

Ai fost separat de lume prin intermediul Evangheliei, 
dar trebuie să scoţi lumea din tine, prin curăţirea minţii 
şi a sufletului tău. Aceasta se întâmplă pe măsură ce te 
supui domniei şi autorităţii Cuvântului lui Dumnezeu, 
lăsându‑te condus în viaţă de Duhul Sfânt. Aleluia!

Luca 21:29-38 & 1 Samuel 27

2 Corinteni 7:2-16 & Proverbe 22-23

2 Timotei 2:21-22; 2 Corinteni 6:17; Romani 6:1-2



Îl poţi cunoaşte pe Dumnezeu având o revelaţie 
limitată despre El; şi mulţi oameni sunt aşa. Ei au 

o percepţie mult diminuată despre cine este Dumnezeu. 
Dar, vezi tu, nu poţi trăi dincolo de revelaţia pe care o ai 
cu privire la Dumnezeu.

În Vechiul Testament, Dumnezeu S‑a revelat sub 
mai multe nume. I‑a spus lui Moise: „Şi Dumnezeu i‑a 
vorbit lui Moise şi i‑a spus: «Eu sunt DOMNUL; Şi M‑am 
arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob, prin numele de 
Dumnezeu Atotputernic, dar prin numele Meu IEHOVA 
nu le‑am fost cunoscut»” (Exodul 6:2‑3, versiunea Fidela).

În Noul Testament, El S‑a revelat în Numele Isus! 
Biblia spune că în El locuieşte trupeşte toată plinătatea 
Dumnezeirii (Coloseni 2:9). Aşadar, Numele lui Dumnezeu 
folosit în Noul Testament este Isus. În Matei 28:19, Isus 
le‑a poruncit ucenicilor să facă ucenici şi să‑i boteze în 
Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, iar ei au 
împlinit această însărcinare divină botezându‑i pe oameni 
în Numele lui Isus (Faptele apostolilor 2:38). 

Citeşte cartea Faptele apostolilor; aceşti a au înţeles 
că Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, este Isus; 
acesta este Numele Dumnezeirii. Tatăl răspunde când te 
rogi în acest Nume şi la fel şi Duhul Sfânt.

UN NUME PENTRU DUMNEZEU
9 LUNI

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

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

(Ioan 1:14).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dumnezeu L‑a înălţat nespus de mult şi I‑a dat Numele care este 
mai presus de orice nume, pentru ca, în Numele lui Isus, să se 
plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub 
pământ. Trăiesc în şi prin Numele lui Isus şi domnesc în lumea 
mea prin puterea acestui Nume. Glorie lui Dumnezeu!

Psalmistul declara: „pentru că ai preamărit 
Cuvântul Tău mai presus de tot Numele Tău” (Psalmul 
138:2, versiunea Fidela). Citim în versetul tematic despre 
Cuvântul lui Dumnezeu care S‑a făcut trup şi a locuit 
printre noi. Acesta este Isus! Filipeni 2:9, Biblia spune: 
„De aceea şi Dumnezeu L‑a înălţat nespus de mult şi I‑a 
dat Numele care este mai presus de orice nume.”

Dacă Numele lui Isus este mai presus de orice 
nume, atunci este evident faptul că este Numele lui 
Dumnezeu Însuşi. Dumnezeu nu ar fi putut avea un 
Nume mai prejos de cel al lui Isus.

Acest Nume ne‑a fost dat ca să trăim în el. Puterea, 
domnia, gloria şi maiestatea se concentrează în întregime 
în acest Nume. Vindecă bolnavii, scoate draci, înviază 
morţii şi înfăptuieşte minuni în acest Nume. Are toată 
autoritatea cerului în spate. Glorie lui Dumnezeu!

Luca 22:1-13 & 1 Samuel 28

2 Corinteni 8-9 & Proverbe 24-26

Matei 28:18-19; Efeseni 1:19-23; Filipeni 2:9-11



Cuvintele poartă cu ele energie creatoare. 
Cuvintele sunt lucruri; au substanţă şi sunt 

veşnice. Isus ne‑a arătat cum să le administrăm. La 
fi ecare minune pe care făcut‑o şi la fi ecare binecuvântare 
pe care a oferit‑o, a folosit cuvinte. El vorbea şi tot ce 
spunea devenea realitate.

Isus a spus că cea mai puternică forţă în viaţă este 
cea a cuvintelor şi ne‑a averti zat să nu rosti m cuvinte 
goale, nefolositoare (Matei 12:36). În Ioan 6:63, El a 
spus: „... cuvintele pe care vi le‑am spus Eu sunt duh şi 
viaţă.” Aşa sunt şi cuvintele tale; sunt eterne.

Citeşte Romani 10:9 şi vezi puterea pe care o au 
cuvintele în ce priveşte mântuirea: „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.” 
Cuvintele unui om vor determina dacă el merge în cer sau 
în iad. Dacă el a rosti t cuvintele pe care Dumnezeu ne‑a 
spus că trebuie să le rosti m în vederea mântuirii, atunci 
el va fi  mântuit. Dar dacă nu le‑a rosti t, va fi  condamnat. 
Este simplu.

Există binecuvântări nemaipomenite pentru cei 
născuţi din nou, dar ca să te poţi bucura de ele, trebuie 
să le conşti enti zezi şi să le aduci în fi inţă prin vorbirea ta. 
În 1 Petru 3:10, Biblia spune că cine iubeşte viaţa şi vrea 

CUVINTELE TALE ȘI VIAŢA TA
10 MARŢI

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

(Matei 12:37).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îţi mulţumesc, Tată, că mi‑ai dat o viaţă extraordinară 
de neprihănire, de pace, de succes şi de stăpânire. Sunt 
invincibil şi mă aflu în zona fără vârstă ca urmare a vieţii 
şi a gloriei Tale în mine. Îndurările Tale, înţelepciunea Ta şi 
neprihănirea Ta sunt revelate în mine şi astăzi, în tot ceea 
ce fac, în Numele lui Isus. Amin.

să vadă zile bune trebuie să‑şi înfrâneze limba de la rău. 
Poziţia ta în viaţă este o reflectare a tot ceea ce ai spus 
până acum.

Aşadar, zideşte‑ţi viaţa cu ajutorul cuvintelor 
potrivite. Rosteşte cuvinte care sunt în concordanţă cu 
viaţa glorioasă de neprihănire, de pace, de sănătate, de 
bunăstare şi de bucurie pe care o ai în Isus Cristos.

Luca 22:14-23 & 1 Samuel 29

2 Corinteni 10:1-18 & Proverbe 27-28

Iacov 3:5-6; Marcu 11:23; 1 Petru 3:10



Atunci când te‑ai născut din nou, chiar dacă 
încă ai acelaşi corp fi zic, spiritul tău a fost 

recreat după chipul şi asemănarea lui Cristos. Iată ce 
a făcut Cristos posibil pentru noi: El ne‑a dat viaţa şi 
natura neprihănirii Lui, luând locul nostru de păcat şi de 
condamnare pe cruce.

Acum viaţa pe care o avem aici pe pământ are un 
scop. În momentul în care te‑ai născut din nou, te‑ai născut 
într‑o viaţă plină de însemnătate cu Dumnezeu. Tu eşti  
mâna înti nsă a lui Dumnezeu, care binecuvântează lumea 
ta. Nu are importanţă ce fel de persoană erai înainte de 
a‑I dărui inima ta Domnului. Nu are nici o importanţă că 
alţii au crezut că nu vei obţine nimic în viaţă. Astăzi, tu 
eşti  un prinţ al puterii alături de Dumnezeu. Înţelege‑ţi, 
recunoaşte‑ţi şi apreciază‑ţi noul desti n în Cristos.

În versetul temati c citi m că: „Cele vechi s‑au dus, 
iată că toate lucrurile s‑au făcut noi.” Tu ai fost catapultat 
într‑o viaţă plină de victorie, de succes, de bunăstare, de 
speranţă şi de siguranţă. Dar aceasta nu este tot. Prin 
intermediul tău, Dumnezeu doreşte să îi aducă pe mulţi 
alţii în aceeaşi uniune binecuvântată şi părtăşie cu Duhul 
Sfânt, astf el încât şi viaţa lor să poată avea un sens şi un 
scop divin.

O VIAŢĂ PLINĂ DE SEMNIFICAŢIE 
CU DUMNEZEU

11 MIERCURI

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).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, mă bucur că m‑ai sigilat pentru Tine, ceea 
ce înseamnă că sunt un copil al destinului divin, trăind 
şi împlinind scopul Tău în lume. Trăiesc deasupra 
cursului normal al vieţii, deasupra corupţiei, a răului şi a 
decadenţelor prevalente în această lume întunecată, în 
Numele lui Isus. Amin.

Luca 22:24-34 & 1 Samuel 30

2 Corinteni 11:1-15 & Proverbe 29-31

1 Petru 2:9; Efeseni 2:10



În calitate de creşti ni, noi suntem 
împreună‑lucrători cu Dumnezeu (1 Corinteni 

3:9). Cu alte cuvinte, avem acelaşi scop; urmăm aceeaşi 
cale. Avem aceeaşi viziune şi facem totul pentru a o 
ati nge; este viziunea de a întoarce oamenii de la întuneric 
la lumină, şi de sub stăpânirea întunericului la Împărăţia 
Fiului iubit al lui Dumnezeu.

Singurul moti v pentru care te afl i pe pământ este 
acela de a demonstra gloria lui Dumnezeu, aducându‑i 
pe alţii la El şi antrenându‑i în viaţa Spirituală. De aceea 
trebuie să îţi foloseşti  resursele pământeşti , darurile 
cu care ai fost binecuvântat pentru propovăduirea 
Evangheliei. Relevanţa ta în răspândirea Evangheliei 
este unul dintre principalele moti vele pentru care El 
direcţionează bunăstarea în calea ta. Implicarea ta în 
câşti garea sufl etelor atrage mai mult har şi mai multă 
bogăţie în viaţa ta.

Prin urmare, este important ca răspândirea 
Evangheliei în întreaga lume să fi e întotdeauna o prioritate 
pentru ti ne. În Matei 24:14, Biblia spune: „Evanghelia 
aceasta a Împărăţiei va fi  propovăduită în toată lumea, 
ca să le slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci 
va veni sfârşitul.” Aceste cuvinte convingătoare amintesc 

EVANGHELIA TREBUIE SĂ FIE O 
PRIORITATE PENTRU TINE

12 JOI

Ci strângeţi‑vă comori în cer, unde 
nu le mănâncă moliile şi rugina şi 

unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură                               
(Matei 6:20).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi sunt recunoscător pentru oportunitatea de 
a fi relevant în răspândirea Evangheliei. Tu m‑ai umplut cu 
orice har, pentru ca, având întotdeauna în toate lucrurile 
din destul, să prisosesc în orice lucrare bună pentru 
răspândirea Evangheliei şi pentru stabilirea neprihănirii 
Tale în lume, în Numele lui Isus. Amin.

de cât de urgentă este nevoia de a predica Evanghelia 
în întreaga lume, ca să ajungă la orice om, fie bărbat, 
femeie, fată sau băiat.

Dorinţa Tatălui nostru ceresc este ca toţi să audă 
Evanghelia Domnului Isus şi să aibă ocazia să creadă în 
Numele Lui. Dar este responsabilitatea noastră să facem 
acest lucru posibil.

Luca 22:35-43 & 1 Samuel 31

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

Matei 6:19-21; 2 Corinteni 9:8



Cu cât dobândeşti  mai multă cunoşti nţă în 
lucrurile Duhului Sfânt, cu atât devii mai smerit. 

Atunci când cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Cristos nu 
produce în ti ne un nivel mai înalt de smerenie, atunci 
ceva este în neregulă; cunoşti nţa ta este fi rească şi o 
astf el de cunoşti nţă îngâmfă (1 Corinteni 8:1).

Adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu este 
cunoaşterea spirituală, în uniune cu Duhul Său. Cu cât Îl 
cunoşti  mai bine, cu atât Îl descoperi şi Îl refl ecţi mai mult 
în gânduri, în caracter, în cuvinte şi în acţiuni. În Matei 
11:29, El spune: „... Eu sunt blând şi smerit cu inima.”

Cel care a spus acest lucru este Acelaşi care este 
descris ca deţinând toate comorile înţelepciunii şi ale 
şti inţei (Coloseni 2:3). În Filipeni 2:5‑8, Biblia ne dezvăluie 
încă o dată smerenia Lui: „Să aveţi în voi gândul acesta, 
care era şi în Cristos Isus: El, măcar că avea chipul lui 
Dumnezeu, totuşi n‑a crezut ca un lucru de apucat să 
fi e deopotrivă cu Dumnezeu, ci S‑a dezbrăcat pe Sine 
Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându‑Se asemenea 
oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S‑a smerit 
şi S‑a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de 
cruce.”

FII BLÂND ȘI SMERIT                              
CU INIMA

13 VINERI

De aceea, oricine se va smeri ca 
acest copilaş [având încredere, 

fi ind umil, iubind şi iertând] va fi  
cel mai mare în Împărăţia cerurilor                                       

(Matei 18:4, versiunea Amplifi cată).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru impactul Cuvântului Tău 
în duhul meu. Mă supun cu totul autorităţii şi influenţei 
Cuvântului Tău, care produce transformări pozitive în 
caracterul meu, în stilul meu de viaţă, în comunicare şi în 
atitudine, în Numele lui Isus. Amin.

Nu fi mândru. Aceasta a vrut Isus să spună când 
ne‑a îndemnat să fim „smeriţi” în versetul tematic. 
Înseamnă să „ajuţi fără să te lauzi”; este o calitate ce îi 
caracterizează pe oamenii smeriţi.

Smerenia este un stil de viaţă; acţionează în tine, 
indiferent dacă te afli lângă cei mari şi puternici sau lângă 
cei modeşti şi se manifestă prin dorinţa de a‑ţi asuma 
responsabilitatea să îi slujeşti pe alţii, în concordanţă cu 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Un alt aspect referitor la oamenii smeriţi este că îşi 
asumă responsabilitatea chiar şi pentru greşelile celor din 
jur şi nu ţin socoteala relelor care li se fac. Ei îi eliberează 
pe cei care îi rănesc, pentru că adevărata umilinţă implică 
supunerea faţă de Domnia lui Isus Cristos prin Cuvântul 
lui Dumnezeu.

Luca 22:44-53 & 2 Samuel 1

2 Corinteni 12:1-21 & Eclesiastul 3-5

1 Petru 5:5-6; Proverbe 29:23; Iacov 4:6



În calitate de creşti n, trebuie să trăieşti  conform 
Cuvântului lui Dumnezeu oriunde şi oricând. Nu 

lăsa discuţiile superfi ciale să te îndepărteze de efi cienţa 
pe care Cuvântul Domnului o are în ti ne şi prin ti ne. 

Nu deveni niciodată atât de familiarizat cu 
Scriptura, încât, atunci când o predici, să pierzi respectul 
pentru adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, şi pentru 
ce te‑a creat El să fi i. Fii conşti ent de onoarea pe care 
Domnul a pus‑o asupra vieţii tale, astf el încât chiar şi 
atunci când glumeşti , să nu fi e la adresa Cuvântului lui 
Dumnezeu, a identi tăţii sau a moştenirii tale în Cristos.

În Efeseni 4:29, Biblia spune: „Niciun cuvânt 
stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru 
zidire, după cum e nevoie ca să le dea har celor ce‑l 
aud.” Glumele tale nu trebuie să fi e grosolane; nu 
întrece măsura. Este bine să fi i amuzant, dar nu să te 
distrezi atât de mult încât să uiţi cine eşti . Păstrează‑ţi 
demnitatea şi onoarea chiar şi atunci când glumeşti .

Fii respectuos când vorbeşti  despre Dumnezeu, 
pentru că îngerii Lui sunt întotdeauna prezenţi. Mulţi 
s‑au confruntat cu probleme din cauza unor discuţii 
frivole sau superfi ciale, uitând că pot fi  prinşi în capcana 
propriilor cuvinte.

NU ÎNTRECE MĂSURA
14 SÂMBĂTĂ

Dacă eşti  legat prin făgăduinţa gurii tale, 
dacă eşti  prins de cuvintele gurii tale... 

(Proverbe 6:2).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru onoarea pe care mi‑ai 
acordat‑o. Nu pierd niciodată din vedere adevărul 
Cuvântului Tău şi identitatea mea în Cristos. Cuvintele 
mele îi inspiră pe alţii; comunicarea mea este de înaltă 
ţinută oriunde şi oricând, în Numele lui Isus. Amin.

Nu glumi despre corpul tău sau despre viaţa 
ta. Chiar dacă nu vorbeşti serios, orice spui, se va 
întâmpla. Isus nu a spus: „va avea orice spune, dacă nu 
glumeşte,” ci: „... va avea orice spune” (Marcu 11:23, 
versiunea Fidela). Este o lege spirituală; foloseşte‑o în 
avantajul tău.

Luca 22:54-62 & 2 Samuel 2

2 Corinteni 13:1-14 & Eclesiastul 6-8

Proverbe 26:18-19; Proverbe 18:21; Proverbe 15:4



 Bucură‑te de învăţături nelimitate din Cuvântul 
lui Dumnezeu cu noua aplicaţie a Rapsodiei Realităţilor 
pentru telefon mobil Rhapsody of Realiti es Daily 
Devoti onal App 3.0!

 În versiunea 3.0, poţi să studiezi Cuvântul lui 
Dumnezeu într‑un mod mai ingenios şi să îţi contorizezi 
citi rea zilnică folosind planurile automate de citi re. 
În plus, poţi să îţi organizezi arti colele, versetele şi 
cărţile favorite în cadrul aplicaţiei. Poţi să îţi salvezi 
automat noti ţele şi să îţi sincronizezi achiziţiile pe toate 
dispoziti vele tale folosinf un singur cont. 

 Aplicaţia pentru telefon mobil Rhapsody of 
Realiti es Daily Devoti onal App 3.0 îţi oferă toate aceste 
facilităţi şi multe altele! Acum poţi avea o experienţă 
mai bogată cu Devoţionalul zilnic numărul 1 mondial 
chiar şi când eşti  în deplasare. 

Disponibilă pe platf ormele Google Play şi App 
Store.

Pentru mai multe informaţii, vizitează site‑ul 
www.rhapsodyofrealiti es.org/app sau trimite un email 
pe adresa rhapsodyappsupport@rapsodybible.org 

Aplicaţia de telefon mobil

RHAPSODY OF REALITIES
DAILY DEVOTIONAL 
App 3.0
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Atunci când Biblia vorbeşte despre umblarea 
după lucrurile fi rii pământeşti , sau despre 

gândirea carnală, nu se referă doar la o gândire păcătoasă 
în sine, chiar dacă mentalitatea fi rii pământeşti  este 
înclinată spre păcat. Însă, mai mult decât atât, o 
mentalitate carnală înseamnă în termeni biblici o gândire 
obişnuită, fi rească, redusă doar la înţelegerea umană, 
care se limitează la o viaţă omenească normală. 

Cel care gândeşte carnal, chiar dacă este născut din 
nou, raţionează şi se comportă ca omul fi resc. El trăieşte 
condus de simţuri. Este mai deprins cu lucrurile fi rii 
pământeşti  şi este mai interesat de lucrurile lumii decât 
de Cuvântul lui Dumnezeu şi de realităţile spirituale ale 
Împărăţiei Lui.

Biblia spune că a trăi în felul acesta este vrăjmăşie 
împotriva lui Dumnezeu (Romani 8:7), ceea ce înseamnă 
că, acel creşti n care umblă după lucrurile fi rii pământeşti , 
merge în direcţia opusă scopului lui Dumnezeu. El nu 
se lasă condus de Cuvântul lui Dumnezeu, astf el că se 
îndreaptă spre moarte — spre separarea de tot ceea ce 
este divin şi plin de har! Cum este posibil ca unii oameni 
să se mulţumească cu atât de puţin?

LASĂ CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 
SĂ ÎŢI STABILEASCĂ VALORILE

15 DUMINICĂ

Fiindcă a gândi carnal este moarte; 
dar a gândi spiritual, viaţă şi pace                 

(Romani 8:6, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Nu mă las condus de percepţiile senzoriale! Sunt născut 
din nou şi plin de Duhul Sfânt, având însăşi viaţa lui 
Cristos în mine. Aşadar, nu sunt un om obişnuit! Mintea 
şi emoţiile mele sunt aţintite asupra Domnului şi asupra 
lucrurilor privitoare la Cristos, la Evanghelia şi la Împărăţia 
Lui veşnică. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Lasă‑te condus de Duhul Sfânt şi guvernat de 
Cuvântul lui Dumnezeu. Nu te lăsa provocat sau atras 
de lucrurile pământeşti. În Romani 8:5, Biblia spune: „În 
adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti 
umblă după lucrurile firii pământeşti.” Care sunt 
lucrurile care te pasionează? Aminteşte‑ţi că unde este 
comoara ta, acolo va fi şi inima ta.

Dacă Îl urmezi pe Duhul Sfânt, îţi îndrepţi 
afecţiunea, timpul şi energia asupra lucrurilor legate de 
Cristos, de Evanghelia Sa şi de viaţa veşnică pe care El 
ne‑a dat‑o. Aşadar, permite‑I Cuvântului lui Dumnezeu să 
îţi controleze valorile, ideile, opiniile, alegerile şi deciziile.

Luca 22:63-71 & 2 Samuel 3-4

Galateni 1:1-24 & Eclesiastul 9-12

1 Ioan 2:15-17; Romani 12:2; Coloseni 3:1-2



Mulţi oameni nu realizează că păstrarea unei 
inimi pline de bucurie este cheia către 

îndeplinirea scopului lui Dumnezeu pentru viaţa lor. În 
Isaia 12:3, Biblia spune: „Veţi scoate apă cu bucurie din 
izvoarele mântuirii.” Credinţa ta triumfă într‑o atmosferă 
de bucurie, senti ment ce provine de la omul dinăuntru. 

Unii permit ca dorinţele neîmplinite şi dezamăgirile 
lor să le fure bucuria. Însă, în calitate de creşti n, bucuria 
ta nu trebuie să fi e condiţionată de circumstanţele vieţii 
tale. Adevărata bucurie constă în îndeplinirea scopului 
tău, în împlinirea sarcinilor pe care ţi le‑a dat Tatăl.

Cuvântul lui Dumnezeu ne sfătuieşte în Iacov 5:13: 
„Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este 
vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă,” iar în 
Efeseni 4:26, ni se spune că nu trebuie să lăsăm soarele 
să apună peste mânia (sau exasperarea) noastră.

Mânia sfântă a lui Dumnezeu nu se manifestă 
decât faţă de cei care săvârşesc răul, sau lucrări ale 
întunericului; însă nu este treaba ta să te mânii în locul 
Lui din cauza acestor fapte rele.

EMANĂ BUCURIA ȘI EVITĂ MÂNIA
16 LUNI

Şti ţi bine lucrul acesta, preaiubiţii 
mei fraţi! Orice om să fi e grabnic la 
ascultare, încet la vorbire, zăbavnic 

la mânie; căci mânia omului nu 
lucrează neprihănirea lui Dumnezeu                                                 

(Iacov 1:19‑20).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

M‑am îmbrăcat cu omul cel nou, care este creat după chipul 
lui Dumnezeu în neprihănire şi în sfinţenie adevărată. Sunt 
plin de bucurie! Nu mai există nicio amărăciune, nicio iuţime 
sau mânie în mine. Dau curs doar dragostei şi neprihănirii 
lui Dumnezeu, exprimând bunătatea, blândeţea şi răbdarea 
Lui. Aleluia!

De exemplu, atunci când Samuel s‑a mâniat 
deoarece copiii lui Israel au cerut un împărat, Dumnezeu 
a spus: „Ascultă glasul poporului în tot ce‑ţi va spune, 
căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine mă leapădă” (1 
Samuel 8:7). Dumnezeu nu i‑a permis lui Samuel să se 
mânie.

Mânia strică frumuseţea duhului tău. Prin urmare, 
evită să te mânii; în schimb, arată întotdeauna lumii 
bucuria Domnului, deoarece bucuria Domnului este tăria 
ta (Neemia 8:10) şi slava ta. Aleluia!

Luca 23:1-12 & 2 Samuel 5-6

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

Proverbe 19:11; Iacov 1:19-20; Eclesiastul 7:9; Coloseni 3:8



În ziua de astăzi, autorităţile din unele ţări se folosesc de 
armele fricii, persecuţiei şi inti midării pentru a suprima 

predicarea Evangheliei. Însă Evanghelia nu poate fi  oprită. Isus 
spune în Matei 24:14: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi  
propovăduită în toată lumea, ca să le slujească de mărturie 
tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.”

Nu te lăsa niciodată inti midat de legislaţii, de grupări sau 
de persoane care stau împotriva Evangheliei. Încercarea lor de 
a opri Evanghelia va eşua aşa cum s‑a întâmplat de fi ecare dată. 
Când Saul din Tars făcea ravagii în Biserică, Isus l‑a doborât la 
pământ cu slava Sa şi i‑a spus: „Ţi‑ar fi  greu să arunci înapoi cu 
piciorul într‑un ţepuş” (Faptele apostolilor 9:5).

Nu există nicio legislaţie, grupare, acuzaţie falsă sau 
declaraţie care să poată sta împotriva Bisericii. Creşti nii ar trebui 
să fi e conşti enţi de acest lucru şi să apere cauza Evangheliei 
oriunde s‑ar afl a, predicând‑o cu îndrăzneală şi cu convingere 
absolută, chiar şi cu preţul vieţii.

Citeşte încă o dată cuvintele convingătoare ale apostolului 
Pavel despre Cristos şi despre Evanghelie din versetul temati c; 
sunt pline de inspiraţie! Tu nu poţi fi  ameninţat cu moartea dacă 
eşti  deja mort! Ai fost răsti gnit împreună cu Cristos şi, cu toate 
acestea, eşti  în viaţă (Galateni 2:20). Prin urmare, nu te teme de 
moarte, pentru că a trăi este Cristos şi a muri este câşti g.

EVANGHELIA TREBUIE PREDICATĂ
17 MARŢI

Căci pentru mine a trăi este 
Cristos, şi a muri este un câşti g                                      

(Filipeni 1:21).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Evanghelia este predicată în întregime peste tot în lume 
prin cuvinte şi prin fapte, prin mari semne şi minuni şi 
prin puterea Duhului Sfânt, astfel ca mulţi oameni să fie 
aduşi în Împărăţia lui Dumnezeu! Duhul de stăpânire este 
înflăcărat în copiii lui Dumnezeu în jurul lumii să predice 
Evanghelia fără frică şi cu credinţă, în Numele lui Isus. 
Amin.

În ceea ce priveşte Evanghelia, unii dintre noi au ajuns la 
concluzia că, fie că este vorba despre moarte fie că este vorba 
de viaţă, noi avem de câştigat. Neavând niciun regret, suntem 
pregătiţi şi capabili să înfruntăm orice pericol! Suntem gata să 
riscăm totul; facem bilanţul şi ajungem la o singură concluzie: 
Evanghelia trebuie predicată; nicio ameninţare nu ne poate 
opri!

Îndreaptă‑ţi spatele, ridică‑ţi capul, pentru că tu eşti 
ambasadorul lui Cristos; purtătorul veştii bune despre puterea 
Sa mântuitoare. Acesta este scopul tău; este motivul pentru 
care trăieşti. Tu Îi aparţii în totalitate lui Dumnezeu; eşti al Lui; 
prin urmare, nimeni şi nimic nu te poate răni şi nu te poate 
împiedica să îţi îndeplineşti destinul în Evanghelie.

Mai mult ca niciodată, umple‑ţi inima cu pasiune 
arzătoare pentru vestirea Evangheliei în toată lumea. Rămâi 
neclintit şi declară precum apostolul Pavel: „... nu este pentru 
mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc; şi vai de 
mine, dacă nu vestesc Evanghelia!” (1 Corinteni 9:16).

Luca 23:13-25 & 2 Samuel 7-8

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

Filipeni 1:14; Faptele Apostolilor 18:9-10; 2 Corinteni 1:7-10



Există o diferenţă clară între statutul tău şi starea 
ta. Viaţa ta nu se rezumă la provocările cu care 

te confrunţi. Însă chiar dacă revelaţia Cuvântului lui 
Dumnezeu îţi dezvăluie statutul pe care îl ai, acest lucru 
nu îţi va schimba şi starea sau situaţia actuală, până când 
nu vei pune acel Cuvânt al lui Dumnezeu în aplicare.

Primul lucru pe care trebuie să îl înţelegi este ceea 
ce spune Dumnezeu despre statutul tău; abia apoi îţi poţi 
schimba starea, impunând legile şi principiile Împărăţiei 
Lui asupra situaţiei tale actuale. Doar astf el te vei bucura 
de o schimbare. 

De exemplu, în Împărăţia noastră Biblia spune că 
Cel care este în noi este mai mare decât cel care este în 
lume (1 Ioan 4:4). Dacă tu conşti enti zezi această realitate 
şi îţi înţelegi statutul de făptură nouă în care Cristos 
locuieşte cu adevărat, greutăţile cu care te confrunţi nu te 
vor tulbura, deoarece şti i că tu eşti  întotdeauna biruitor! 
Cel care este mai mare locuieşte în ti ne.

Chiar dacă diagnosti cul cu privire la starea ta de 
sănătate poate părea îngrozitor, statutul tău arată că 
ai viaţa şi natura lui Dumnezeu, iar sănătatea divină 
acţionează în ti ne chiar ACUM! Acest lucru trebuie să îţi 

STATUTUL TĂU ȘI STAREA TA
18 MIERCURI

Noi toţi privim cu faţa descoperită, 
ca într‑o oglindă, slava Domnului, şi 

suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, 
din slavă în slavă, prin Duhul Domnului                           

(2 Corinteni 3:18).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Domnul cel Atotputernic este adăpostul meu, tăria mea 
şi ajutorul meu permanent. El îmi face picioarele ca ale 
cerboaicelor şi mă face să merg pe înălţimile mele! 
Victoria îmi este asigurată, orice mi‑ar veni în cale, pentru 
că mai mare este Cel care este în mine, decât cel care este 
în lume! Ştiu cine sunt! Aleluia!

fie clar. De îndată ce pui în aplicare acest adevăr, starea 
ta de sănătate se va schimba.

Poate că te confrunţi o perioadă de lipsuri, iar 
contul tău bancar este gol; aceasta nu înseamnă că tu eşti 
falit sau sărac. Uită de această situaţie şi concentrează‑te 
asupra statutului tău. Cuvântul lui Dumnezeu spune 
că tu eşti sămânţa lui Avraam; tu stăpâneşti lumea 
(Romani 4:13). Tu eşti un moştenitor al lui Dumnezeu şi 
co‑moştenitor cu Cristos (Romani 8:17). Aleluia!

Aminteşte‑ţi întotdeauna că indiferent de modul în 
care apar, provocările cu care te confrunţi sunt supuse 
schimbării. Rolul tău este să acţionezi conform Cuvântului 
lui Dumnezeu; continuă să declari cine eşti în Cristos. Pe 
măsură ce te concentrezi asupra Cuvântului Său, te vei 
transforma din slavă în slavă şi orice situaţie nefavorabilă 
se va alinia la statutul tău de asociat al Dumnezeirii (2 
Petru 1:4).

Luca 23:26-33 & 2 Samuel 9-10

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

2 Corinteni 4:17-18; Romani 4:18-21; Efeseni 2:4-6



Există o diferenţă între Persoana Duhului Sfânt 
şi împărtăşirile Duhului Sfânt. În Faptele 

apostolilor 19:12, Biblia spune că bolnavii erau vindecaţi 
de basmalele şi şorţurile care fuseseră ati nse de trupul lui 
Pavel. Duhul Sfânt nu Se afl a în acele basmale şi şorţuri, 
dar puterea Lui se impregnase în ele.

Fiind creşti n, fi inţa ta este un recipient mult mai bun 
al puterii Duhului Sfânt. El trăieşte în ti ne ca o Persoană 
reală şi, în acelaşi ti mp, impregnează fi ecare parte din 
fi inţa ta cu puterea Lui. Mulţi dintre noi nu au înţeles 
în totalitate acest aspect şi par să fi e mai conşti enţi de 
puterea Duhului Sfânt decât de Persoana Lui.

Poţi avea puterea Duhului Sfânt şi să nu te afl i în 
părtăşie cu Persoana Duhului Sfânt, iar acest lucru este 
periculos. S‑a întâmplat cu unii în zilele biblice şi se 
întâmplă şi astăzi.

De exemplu, lui Samson i s‑a dat o mare putere care 
venea de la părul lui. Însă el nu a trăit aşa cum se cuvine, 
ci a nesocoti t Cuvântul lui Dumnezeu şi s‑a îndrăgosti t 
de Dalila, din neamul fi listenilor. Samson şti a că deciziile 
sale erau greşite, dar credea că va putea rezolva orice 
problemă acti vând puterea lui Dumnezeu din el. Era 

FOCALIZEATĂ-TE ASUPRA 
PERSOANEI, NU A PUTERII

19 JOI

Ci voi veţi primi o putere, când Se va 
coborî Duhul Sfânt peste voi, şi‑Mi veţi fi  
martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în 

Samaria şi până la marginile pământului 
(Faptele Apostolilor 1:8).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Duh Sfânt, mă bucur de prezenţa Ta 
glorioasă în viaţa mea. Eşti real în mine şi pentru mine ca 
Persoană; puterea Ta este activă în mine. Mă sfinţesc şi 
mă supun cu totul călăuzirii şi instrucţiunilor Tale, în timp 
ce îmi împlinesc chemarea în Cristos. Amin.

convins că dacă „se scutura” (Judecători 16:20), puterea 
lui va funcţiona. Ştia să activeze „puterea,” însă nu era 
în părtăşie cu „Persoana.” Bineînţeles că până la urmă a 
plătit scump pentru greşeala lui.

La fel sunt şi unii oameni din zilele noastre. Chiar 
dacă cineva poate vindeca bolnavii şi poate alunga 
demonii, metodele folosite de el pot să nu Îi fie plăcute 
lui Dumnezeu, dacă persoana respectivă nu este în 
părtăşie cu Duhul Sfânt. El poate folosi lucrările Duhului 
Sfânt, însă nu aceasta vrea Dumnezeu de la noi.

Părtăşia cu Duhul Sfânt este cel mai important 
lucru din viaţa ta. Petrece timp alături de El în fiecare 
zi şi El îţi va dezvălui taine privind viaţa ta, viitorul tău, 
familia ta, locul tău de muncă, bugetul şi orice altceva are 
legătură cu tine. El te va purta pe aripi de vultur şi astfel 
vei naviga prin viaţă victorios. Aleluia!

Luca 23:34-43 & 2 Samuel 11-12

Galateni 3:26-4:20 & Isaia 1-2

Faptele Apostolilor 1:8; Matei 7:21-23; Faptele Apostolilor 
19:11-12



Pentru că eşti  născut din nou, există un loc pentru 
ti ne pe care nu‑l poate ocupa nimeni altcineva. 

Nu există o dublură a ta. Nimeni nu a fost, nu este şi nu 
va fi  vreodată exact la fel ca ti ne. Există un scop special 
pentru ti ne şi pentru viaţa ta, iar atunci când scopul tău 
este clar, totul se aliniază pentru ti ne.

Ai descoperit de ce te‑a creat Dumnezeu? Poate 
spui: „El ne‑a creat ca să‑I slujim Lui; să ne închinăm 
Lui şi să avem părtăşie cu El.” Da, toate acestea sunt 
adevărate şi bune, dar de ce te‑a creat El PE TINE? Ce 
plan specifi c are CU TINE?

Eu am descoperit scopul vieţii mele foarte 
devreme. În adolescenţă, am scris în jurnalul meu: „Eu 
m‑am născut ca răspuns la strigătul a milioane de 
sufl ete.” Scopul meu era foarte clar. Şti am pentru ce 
trăiesc şi m‑am hotărât să fi u tot ce a visat Dumnezeu să 
fi u, pentru că sunt singurul eu pe care îl va avea vreodată.

Din nefericire, mulţi trăiesc şi îmbătrânesc fără să 
descopere vreodată moti vul pentru care au venit. Nimic 
nu este mai trist decât acest lucru! Nu există viaţă mai 
goală şi mai frustrantă decât să trăieşti  fără scop.

ÎNŢELEGE SCOPUL                              
VIEŢII TALE

20 VINERI

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

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

şi te făcusem proroc al neamurilor                                  
(Ieremia 1:5).
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Sunt umplut de cunoştinţa voii lui Dumnezeu în toată 
înţelepciunea şi în tot discernământul spiritual. Viaţa 
mea este pentru gloria lui Dumnezeu şi Îi sunt plăcut în 
toate lucrurile, săvârşind faptele bune pregătite de El mai 
dinainte. Sunt un vas de neprihănire al lui Dumnezeu şi 
prin mine, neprihănirea Lui este stabilită în lume şi în 
inimile oamenilor, în Numele lui Isus. Amin.

Faptul că exişti în această lume nu este un accident. 
Dumnezeu nu te‑a adus în lumea aceasta doar ca să 
„completeze spaţiile goale.” Gândeşte‑te la faptul că 
sunt mai mult de 7 miliarde de oameni pe pământ, dar 
nu există două amprente la fel.

Eşti unic şi aşa este şi destinul tău în Cristos. 
Nimeni nu poate face exact ca tine ceea ce te‑a destinat 
Dumnezeu să faci. Nimeni nu poate spune ceea ce 
Dumnezeu te‑a rânduit să spui exact aşa cum ai spune‑o 
tu. Nimeni nu poate avea rezultatele tale.

De aceea, fii entuziasmat de unicitatea ta. 
Împlineşte‑ţi scopul. Fii ceea ce te‑a făcut Dumnezeu 
să fii. El a rânduit înainte de întemeierea lumii ca tu să 
trăieşti pentru El şi să‑I slujeşti Lui. Prin tine, neprihănirea 
Sa va fi implementată pe pământ şi în inimile oamenilor. 
Slavă Numelui Său în veci!

Luca 23:44-56 & 2 Samuel 13-14

Galateni 4:21-5:1-15 & Isaia 3-5

Faptele Apostolilor 26:16; Coloseni 4:17; Efeseni 2:10



Biblia spune că, dacă ar fi  fost scrise toate 
miracolele făcute de Isus, întreaga lume nu ar 

fi  destul de încăpătoare pentru a cuprinde toate cărţile. 
Acest lucru este foarte adevărat. Întreaga Sa viaţă a fost 
un izvor nesfârşit de miracole, de semne şi de minuni. El 
le‑a adus multora speranţă, bucurie şi viaţă. Biblia spune 
că El mergea din loc în loc făcând bine şi vindecându‑i 
pe TOŢI cei care erau apăsaţi de diavolul, pentru că 
Dumnezeu era cu El (Faptele apostolilor 10:38).

Acest Isus este acelaşi ieri, azi şi în veci, chiar 
dacă este acum în cer (Evrei 13:8). El este la fel de plin 
de dragoste, de har şi de compasiune şi face minuni şi 
astăzi, aşa cum făcea în vremurile biblice. El încă ridică, 
binecuvântează şi transformă viaţa multora şi astăzi, însă 
acum face aceste lucruri prin noi.

Aceasta citi m în versetul temati c; noi suntem 
sămânţa Lui, prelungind zilele Lui. Noi acţionăm în 
Numele Lui, purtând slava şi prezenţa Lui. El ne‑a dat 
Duhul Sfânt, ca să putem duce harul, înţelepciunea, 
mântuirea, neprihănirea, dragostea, vindecarea, 

INFLUENŢEAZĂ-ŢI LUMEA PRIN 
PREZENŢA SA DIVINĂ

21 SÂMBĂTĂ

Domnul a găsit cu cale să‑L zdrobească 
prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va 

da viaţa ca jertf ă pentru păcat, 
va vedea o sămânţă de urmaşi, 

va trăi multe zile, şi lucrarea 
Domnului va propăşi în mâinile Lui                                                                     

(Isaia 53:10).
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Dragă Tată, ce privilegiu este să am parte de adevărurile Tale 
eterne şi mai ales să fiu purtător şi distribuitor al prezenţei 
Tale divine. Înţelepciunea Ta felurită, harul Tău, perfecţiunea 
Ta, mântuirea Ta, neprihănirea Ta, dragostea Ta, vindecarea 
Ta, plinătatea Ta şi frumuseţea Ta se manifestă prin mine, 
aducând o schimbare de durată în lumea mea, prin puterea 
Duhului Sfânt, în Numele lui Isus. Amin.

întregirea şi frumuseţea Lui într‑o lume întunecată şi 
frântă.

Atunci când ne apropiem de cei bolnavi, de cei 
dispreţuiţi, de cei săraci, de cei respinşi, de cei neglijaţi şi 
speriaţi – Isus Se manifestă prin noi şi există o rezolvare 
minunată pentru situaţia lor. El este soluţia pe care o 
caută lumea şi noi slujim în Numele Lui, pentru că suntem 
părtaşi naturii Lui divine (2 Petru 1:4) şi distribuitori ai 
adevărurilor şi ai dragostei Lui.

Tu porţi prezenţa Sa divină; tu eşti cartierul general 
al Cerului, pentru că eşti casa lui Dumnezeu (Efeseni 
2:22); eşti templul Său (1 Corinteni 6:19) viu, activ, 
mobil. De aceea, influenţează lumea din care faci parte 
cu prezenţa Lui divină. El este la fel de prezent şi de activ 
în tine şi prin tine ca atunci când umbla pe pământ în 
vremurile biblice.

Conştientizează acest lucru. Adoptă mentalitatea 
lui Cristos care este în tine (1 Corinteni 2:16, versiunea 
BVA) şi binecuvântează lumea din care faci parte cu 
prezenţa Sa divină pe care o porţi.

Luca 24:1-12 & 2 Samuel 15-16

Galateni 5:16-26 & Isaia 6-8

Matei 28:19-20; Matei 10:7-8



 Anul acesta la a 59‑a aniversare a independenţei 
Nigeriei pe 1 octombrie, partenerii Rapsodiei Realităţilor 
din întreaga naţiune sunt gata să organizeze campania 
de distribuire masivă numită ReachOut Nigeria, în ti mpul 
căreia Evanghelia va avea impact în fi ecare comunitate, 
limbă, grupă de vârstă şi profesie din ţară. Acest proiect se 
va realiza astf el:
 •Acoperirea unui număr mare de limbi: din totalul 
de 502 limbi vorbite în Nigeria, 299 sunt aşa numitele limbi 
vii. Anul acesta, partenerii nu vor distribui doar versiunea de 
limbă engleză a Rapsodiei Realităţilor ci şi versiunea acesteia 
tradusă în alte 300 de limbi!
 •Acoperirea localităţilor: partenerii vor ajunge 
cu distribuirea masivă a acestui devoţional care conţine 
Cuvântul lui Dumnezeu explicat în fi ecare comunitate locuită
 •Acoperirea grupelor de vârstă: campania 
ReachOut Nigeria se va desfăşura astf el încât devoţionalul 
să fi e distribuit în mod efi cient pentru seniori, pentru adulţi, 
pentru ti neri, pentru adolescenţi şi pentru copii. 
 •Acoperirea comunităţilor profesionale (CoP): 
campania se va adresa şi grupurilor profesionale cum ar fi : 
funcţionari civili, avocaţi, ingineri, profesori etc. 
 Este din nou timpul să binecuvântăm sufletul Nigeriei!
 Pentru a parti cipa la campania ReachOut Nigeria 
2019, te rugăm să apelezi următoarele numere de telefon: 
+234.802.501.3846, +234 1 888 8186 

 distribuire masivă
Campania de 
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Este nevoie de mult mai mult decât de abilitate 
sau dexteritate pentru a face lucrarea lui 

Dumnezeu. Trebuie să fi i plin de Duhul Sfânt! Citeşte încă 
o dată versetul temati c. Domnul L‑a rânduit pe Beţaleel 
să ducă la îndeplinire o însărcinare specifi că, însă mai 
întâi a fost nevoie să îl umple cu Duhul Sfânt.

Întreţinerea bisericii, departamentul de muzică sau 
departamentul tehnic, lucrarea cu copiii, întâmpinarea 
noilor veniţi, departamentul uşierilor, lucrarea cu celulele, 
unităţile de îngrijire pastorală, etc., toate acestea sunt 
aspecte ale lucrării pastorale. Nu le poţi face prin fi re, 
ci doar prin Duhul Sfânt. Tot ce faci în casa Domnului 
şi în Împărăţia Lui trebuie să fi e făcut întotdeauna prin 
puterea Duhului Sfânt, altf el acele lucruri nu vor avea 
semnifi caţie divină sau impact.

Pavel a spus în 2 Corinteni 3:5‑6: „Nu că noi, prin 
noi înşine, suntem în stare să gândim ceva ca venind 
de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la 
Dumnezeu, care ne‑a şi făcut în stare să fi m slujitori ai 
unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova 
omoară, dar Duhul dă viaţa.” Duhul Sfânt este Cel care 
dă viaţă; de aceea, lucrarea şi slujirea ta în casa Domnului 
trebuie să fi e sfi nţită de El.

MAI MULT DECÂT ABILITATE
22 DUMINICĂ

L‑am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i‑am 
dat un duh de înţelepciune, pricepere 

şi şti inţă pentru tot felul de lucrări                
(Exod 31:3).
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Tot ceea fac este prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Sunt 
mereu plin de Duhul Sfânt în înţelepciune, în judecată 
sănătoasă, în cunoştinţă, în glorie şi în stăpânire! Aşadar, 
experimentez succes neîntrerupt şi glorie tot mai mare, în 
Numele lui Isus. Amin.

În Romani 15:15‑16, Pavel vorbeşte despre harul 
care i‑a fost dat să fie slujitorul lui Dumnezeu înaintea 
Neamurilor. Apoi s‑a rugat: „... pentru ca Neamurile 
să‑I fie o jertfă bine primită, sfinţită de Duhul Sfânt.” 
Nu există slujire fără Duhul Sfânt. Nimic nu funcţionează 
fără El.

Dacă funcţionezi într‑o poziţie de lider sau de 
slujitor în biserică, Duhul Sfânt trebuie să sfinţească 
lucrarea ta! Zaharia 4:6 spune: „Lucrul acesta nu se va 
face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – 
zice Domnul oştirilor.”

Există o umplere constantă a Duhului Sfânt de 
care ai nevoie şi pe care trebuie să o experimentezi în 
umblarea ta cu Domnul. Citeşte Efeseni 5:18‑21 pentru a 
învăţa cum să fii mereu plin de Duhul Sânt.

Luca 24:13-27 & 2 Samuel 17-18

Galateni 6:1-18 & Isaia 9-10

Exod 35:31; Filipeni 2:13; Faptele Apostolilor 4:31



În Luca 4:4, Isus a spus: „... Omul nu va trăi numai 
cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura 

lui Dumnezeu.” Mai mult, în Ioan 6:35, El spune: „... Eu 
sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va fl ămânzi 
niciodată; şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată.” 
Simbolul acestei afi rmaţii este evident în Luca 9, când 
Isus a înmulţit cele cinci „pâini” şi le‑a dat ucenicilor ca să 
hrănească mulţimile cu ele. 

Pâinea este simbolul Cuvântului lui Dumnezeu 
pe care El ni l‑a dat şi pe care şi noi, la rândul nostru, 
trebuie să îl „dăm,” sau să‑l împărtăşim cu alţii. Pe 
măsură ce distribuim pâinea (Cuvântul lui Dumnezeu) şi 
împărtăşim Evanghelia cu alţii şi aducem tot mai multe 
sufl ete în Împărăţia Lui, există multi plicare. În Faptele 
Apostolilor 6:7 Biblia spune: „Cuvântul lui Dumnezeu se 
răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea 
mult în Ierusalim, şi o mare mulţime de preoţi veneau 
la credinţă.”

Pe măsură ce câşti gi tot mai multe sufl ete, Cuvântul 
lui Dumnezeu se răspândeşte, pentru că ajunge în lumea 
fi ecărui om. Dacă cinci sute de oameni au primit Cuvântul 
lui Dumnezeu, vor duce acest Cuvânt la cinci sute de lumi 
personale şi tot aşa. Ciclul conti nuă.

PÂINEA LUI DUMNEZEU
23 LUNI

Căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea 
care Se coboară din cer şi dă lumii viaţa           

(Ioan 6:33).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai făcut un custode al 
adevărului Evangheliei şi un ambasador al lui Cristos. Îţi 
mulţumesc că m‑ai împuternicit să fac ucenici din toate 
naţiunile şi să le arăt cum să trăiască. Prin puterea Duhului 
Sfânt îi determin pe mulţi să fie eficienţi în lucrarea Ta. Prin 
urmare, lumina Evangheliei slavei străluceşte puternic şi 
pătrunde în lumea fiecărui om, în Numele lui Isus. Amin!

Vrei să se răspândească tot mai mult Cuvântul 
lui Dumnezeu? Dacă răspunsul tău este „da,” atunci 
seamănă‑l în inimile oamenilor; „distribuie pâinea” 
(Cuvântul Lui). Adu‑ţi aminte că pâinea se înmulţea pe 
măsură ce ucenicii le‑o împărţeau oamenilor.

Acesta a fost planul Domnului când a rostit Marea 
Trimitere din Matei 28:19‑20. El ne‑a spus să ducem 
Evanghelia la fiecare om şi să facem ucenici din cei care fac 
parte din mediul nostru. De aceea, predică, împărtăşeşte 
din Cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât tot mai mulţi să‑l 
primească şi să devină predicatori şi învăţători destoinici 
ai aceluiaşi Cuvânt. Aleluia!

Luca 24:28-39 & 2 Samuel 19-20

Efeseni 1:1-14 & Isaia 11-12

Ioan 6:57-58; Romani 1:16; 2 Corinteni 3:6



Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, 
subliniază în versetul temati c starea tristă a 

celor necredincioşi. Să citi m acelaşi pasaj din versiunea 
Amplifi cată ca să înţelegem mesajul mai profund: 
„Înţelegerea lor morală este întunecată şi raţiunea 
lor este înceţoşată. [Ei sunt] străini (înstrăinaţi, 
auto‑separaţi) de viaţa lui Dumnezeu [fără să aibă parte 
de ea; şi aceasta] din cauza ignoranţei şi a împietririi 
inimii...”

Ce stare tristă! Dacă lipsa de cunoaştere a lui 
Dumnezeu şi a Cuvântului Său a dus omul în aşa o 
stare disperată, închizându‑l în tărâmul întunericului, 
imaginează‑ţi ce poate face o cunoaştere corectă a lui 
Dumnezeu!

În acest context, cunoşti nţa nu este şti inţifi că sau 
mentală. Ci este un ti p special de cunoaştere, defi nit 
de termenul grecesc „epignosis,” care înseamnă a‑L 
cunoaşte pe Dumnezeu cu acurateţe, deplin şi precis; o 
cunoaştere dobândită prin experienţă, prin revelaţie şi 
prin relaţie.

După ce ai primit mântuirea, este foarte important 
să te supui lucrării Cuvântului lui Dumnezeu. În Proverbe 
11:9 Biblia spune: „... cei neprihăniţi sunt scăpaţi prin 

CREȘTE ÎN CUNOȘTINŢĂ
24 MARŢI

Având mintea întunecată, fi ind străini de 
viaţa lui Dumnezeu, din pricina neşti inţei 

în care se afl ă în urma împietririi inimii lor 
(Efeseni 4:18).
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Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că îmi revelezi în duh 
Cuvântul Tău şi că mă umpli de cunoştinţa voii Tale în 
toată înţelepciunea şi în tot discernământul spiritual. 
Chiar acum sunt întărit şi edificat de Cuvântul Tău pentru 
lucrări şi mai mari, în Numele lui Isus. Amin.

ştiinţă.” Tu ai primit deja o moştenire în Cristos, însă prin 
cunoaşterea lui Dumnezeu eşti abilitat să îţi însuşeşti 
ceea ce este al tău de drept în Cristos.

Dedică‑te cunoaşterii. Fii flămând după Cuvântul 
lui Dumnezeu. Cei care nu cunosc Cuvântul Domnului 
pot fi copleşiţi uşor de circumstanţe şi înfrânţi de crizele 
vieţii. Însă prin cunoaşterea lui Dumnezeu, harul şi 
puterea asupra crizei (pacea) sunt înmulţite în viaţa ta (2 
Petru 1:1‑3). Aleluia!

Luca 24:40-53 & 2 Samuel 21-22

Efeseni 1:15-2:10 & Isaia 13-14

Faptele Apostolilor 20:32; 2 Petru 1:1-2; 2 Timotei 3:15-17



Când Isus a umblat pe pământ, El a trăit viaţa 
Împărăţiei lui Dumnezeu. Viaţa şi lucrarea Sa 

au fost miraculoase, supranaturale. El a hrănit cinci mii de 
oameni cu prânzul unui băieţel (fără a pune la socoteală 
femeile şi copiii). A înviat morţii, a umblat pe ape, etc. A 
făcut atât de multe alte lucruri supranaturale, care sunt 
scrise în Biblie pentru noi.

Însă ideea este următoarea: miracolele pe care Isus 
le‑a făcut nu erau miracole şi pentru El. Ci ele erau expresia 
vieţii Împărăţiei lui Dumnezeu pe care o avea El. Lucrurile 
pe care le‑a făcut şi modul în care a trăit ne arată cum 
trebuie să trăim şi să funcţionăm şi noi astăzi, pentru că 
suntem în Împărăţia Lui acum. Odată ce am fost născuţi 
din nou, am fost născuţi în Împărăţia Fiului dragostei lui 
Dumnezeu, unde supranaturalul este normal pentru noi.

De aceea, aşa cum a trăit Isus, şi viaţa ta, în 
fi ecare zi, trebuie să fi e un izvor nesfârşit de miraculos, 
de supranatural. Orice mişcare, orice pas, orice vorbă 
trebuie să fi e revărsări ale supranaturalului! Şi aceasta 
deoarece Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar: „Cum 
este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta...” (1 Ioan 
4:17).

NĂSCUT ÎN TĂRÂMUL 
SUPRANATURAL

25 MIERCURI

Mulţumindu‑I Tatălui, care v‑a învrednicit 
să aveţi parte de moştenirea sfi nţilor 

în lumină. El ne‑a izbăvit de sub 
puterea întunericului şi ne‑a strămutat 

în Împărăţia Fiului dragostei Lui               
(Coloseni 1:12‑13).
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Am fost născut din sămânţa nepieritoare a Cuvântului 
lui Dumnezeu; aşadar, rămân conectat la Cuvântul Său, 
pentru că acolo găsesc sănătate, bunăstare şi progres 
în viaţă. Pe măsură ce studiez Cuvântul lui Dumnezeu şi 
meditez asupra sa, moştenirea mea în Cristos îmi este 
revelată şi umblu în acea realitate. Trăiesc în mod natural 
viaţa supranaturală, în Numele lui Isus. Amin.

Noi avem aceeaşi viaţă pe care o are El. Puterea Sa 
este în tine, funcţionând tot timpul, pentru că El trăieşte 
în tine. Însă trebuie să înveţi cum să laşi această viaţă 
să curgă în lumea din jurul tău. Divinitatea acţionează în 
tine. De aceea trebuie să îţi inunzi mintea cu Cuvântul 
lui Dumnezeu şi cu gânduri de la Duhului lui Dumnezeu! 
Practică în mod deliberat viaţa lui Dumnezeu trăind în 
conformitate cu Cuvântul Lui.

Mulţi trăiesc ca oameni obişnuiţi din cauza 
faptului că nu cunosc Cuvântul Domnului (Psalmul 
82:5). Studiază Cuvântului lui Dumnezeu şi meditează 
asupra sa tot timpul pentru a‑ţi însuşi binecuvântările şi 
viaţa supranaturală în Cristos şi pentru a trăi în această 
realitate – ÎN FIECARE ZI!

Ioan 1:1-13 & 2 Samuel 23-24

Efeseni 2:11-22 & Isaia 15-18

2 Petru 1:2-4; Ioan 14:12; 1 Ioan 4:17



Versetul de mai sus nu este o promisiune. Acum 
că eşti  născut din nou, eşti  deja o creaţie nouă. 

Biblia nu a spus că vei deveni o creaţie nouă odată ce 
comportamentul tău sau căile tale au devenit perfecte; 
nu! Ceea ce te califi că este faptul că eşti  în Cristos.

Apoi, a doua parte a versetului spune: „... iată 
că toate lucrurile s‑au făcut noi.” Aceasta înseamnă să 
priveşti  prin Cuvântul lui Dumnezeu! Priveşte lucrurile 
din punct de vedere spiritual! Nu contează cum a fost 
viaţa ta înainte să Îi predai inima ta lui Cristos; acum că ai 
fost născut din nou, lucrurile s‑au schimbat!

Observă cuvântul subliniat: „iată.” Ne îndeamnă să 
privim din perspecti va lui Dumnezeu. Nu te mai uita la 
lucrurile fi zice, la realitatea pământească, ci priveşte prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt.

Poate te‑ai născut cu o problemă la inimă; cele 
vechi s‑au dus! Acea problemă cu sângele s‑a dus. 
Cancerul acela s‑a dus din trupul tău! Acele obiceiuri rele 
s‑au dus. Slavă lui Dumnezeu!

Chiar şi lucrurile poziti ve din viaţa ta sunt înlocuite 
cu lucruri mai bune. Conşti enti zează acest lucru. 
Priveşte‑te pe ti ne şi priveşte‑ţi viaţa prin Cuvântul lui 

PRIVEȘTE PRIN CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU

26 JOI

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

(2 Corinteni 5:17).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că sunt cununa creaţiei 
Tale; sunt indestructibil şi intangibil pentru influenţele 
corupte ale acestei lumi, pentru că mai mare este Cel ce 
este în mine, decât cel ce este în lume. Viaţa mea este o 
manifestare a gloriei şi a frumuseţii Dumnezeirii. Sunt viu 
pentru Dumnezeu, în duh, în suflet şi în trup, în Numele 
lui Isus. Amin.

Dumnezeu. Acum că eşti născut din nou, toate lucrurile 
din viaţa ta sunt din Dumnezeu (2 Corinteni 5:18). 
Aceasta înseamnă că sunt de origine divină; sunt foarte 
bune. Nu există „corpuri” străine în tine; nimic din cel rău 
nu are loc în tine.

Isus a spus: „...căci vine stăpânitorul lumii 
acesteia. El n‑are nimic în Mine” (Ioan 14:30). Cum 
este El, aşa suntem şi noi în această lume (1 Ioan 4:17). 
Bolile, neputinţele, infirmităţile, eşecurile şi slăbiciunile 
duşmanului nu au loc în tine. Tu ai fost creat perfect în 
Isus Cristos. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu în ceea 
ce te priveşte; priveşte‑te în lumina aceasta.

Ioan 1:14-23 & 1 Împăraţi 1

Efeseni 3:1-21 & Isaia 19-22

2 Corinteni 3:18; Iacov 1:23-25



Odată ce ai fost născut din nou, ai în ti ne viaţa 
şi natura lui Dumnezeu; de aceea nu eşti  o 

persoană obişnuită. În 2 Petru 1:4 Biblia spune: „Prin care 
El ne‑a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, 
ca prin ele să vă faceţi părtaşi fi rii dumnezeieşti , după 
ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin poft e.”

Unii creşti ni se referă la ei înşişi ca la „oameni 
obişnuiţi,” din smerenie, însă acest lucru este foarte trist. 
Câtă vreme crezi, mărturiseşti  şi acţionezi pe baza acestei 
afi rmaţii, te conformezi naturii umane. Însă adevărul este 
că natura ta omenească a fost înlocuită de natura divină a 
lui Dumnezeu în momentul în care ai fost născut din nou. 

În 2 Corinteni 5:17 citi m: „Căci, dacă este cineva în 
Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s‑au dus: iată că 
toate lucrurile s‑au făcut noi.” Tu eşti  o creaţie nouă, cu 
o viaţă nouă – viaţa divină – nu viaţa omenească. Viaţa 
din ti ne nu mai este prin sângele tău, ci prin Duhul Sfânt.

Biblia spune că viaţa trupului este în sânge (Leviti c 
17:11). Însă în Noul Testament citi m: „Şi cei care sunt 
în carne nu pot să‑I placă lui Dumnezeu” (Romani 8:8, 
versiunea GBV). Dar citeşte şi versetul următor: „Dar voi 
nu sunteţi în carne, ci în Duh...” (Romani 8:9, versiunea 
GBV).

NU TE CONFORMA NATURII 
UMANE

27 VINERI

V‑am scris aceste lucruri ca să şti ţi 
că voi care credeţi în Numele Fiului 
lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică                         

(1 Ioan 5:13).
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Am viaţa lui Dumnezeu în mine şi umblu în conştientizarea 
acestei realităţi. Nu este moarte pe cărarea mea, 
pentru că sunt întruchiparea vieţii, născut din Duhul 
Sfânt să domnesc ca un rege deasupra circumstanţelor. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Odată ce ai fost născut din Duhul Sfânt, eşti susţinut 
de Duhul Sfânt; El este viaţa din trupul tău fizic. În Romani 
8:11 Biblia spune: „Şi dacă Duhul Celui ce L‑a înviat pe 
Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce L‑a înviat 
pe Cristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre 
muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în 
voi.”

Acum poţi înţelege mai bine ce spune Biblia în 
Ioan 1:12‑13 (versiunea Fidela): „Dar tuturor celor ce 
L‑au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le‑a dat 
puterea să devină fiii lui Dumnezeu, care au fost născuţi 
nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia omului, 
ci din Dumnezeu.” Conştientizează tot mai mult viaţa lui 
Dumnezeu din tine şi lasă natura lui Cristos să se exprime 
prin tine.

Ioan 1:24-34 & 1 Împăraţi 2

Efeseni 4:1-16 & Isaia 23-24

Ioan 5:24; Romani 8:8-10; 1 Ioan 5:11-12



Blestemul morţii atârnă asupra a tot ce este 
pe pământ şi de aceea toate lucrurile de pe 

pământ se depreciază şi se deteriorează. Însă atunci 
când ai fost născut din nou, ai fost strămutat din tărâmul 
morţii în tărâmul vieţii (Coloseni 1:13).

De aceea trebuie să refuzi cu vehemenţă boala, 
pentru că boala este moartea în stare incipientă; este 
o moarte graduală, progresivă. Dacă boala încearcă 
să îţi atace trupul, nu o accepta! Acţionează pe baza 
Cuvântului lui Dumnezeu. Pe calea ta nu este moarte, 
nu este întuneric; de aceea refuză să găzduieşti  orice 
vine din întuneric. Biblia spune: „Supuneţi‑vă, dar, lui 
Dumnezeu. Împotriviţi‑vă diavolului, şi el va fugi de la 
voi” (Iacov 4:7).

În versetul temati c am citi t cuvintele lui Isus. Mai 
târziu, după ce S‑a înălţat la cer şi a luat fi inţă Biserica 
Noului Testament, apostolul Pavel a reiterat acelaşi 
adevăr. În Romani 8:1, el spune: „Acum, dar, nu este 
nici o osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care 
nu trăiesc după îndemnurile fi rii pământeşti , ci după 
îndemnurile Duhului.”

De ce nu este „moarte” sau condamnare pentru 
cei care nu umblă după îndemnurile fi rii, ci trăiesc în 

TU EȘTI ÎN                                       
TĂRÂMUL VIEŢII

28 SÂMBĂTĂ

Adevărat, adevărat vă spun că cine 
ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce 
M‑a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la 
judecată, ci a trecut din moarte la viaţă 

(Ioan 5:24).
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Legea Duhului de viaţă în Cristos m‑a izbăvit de moarte 
şi de legea păcatului; trăiesc şi umblu după legea vieţii, 
pentru că locuiesc în tărâmul vieţii. Nu există întuneric sau 
moarte pe cărarea mea. Viaţa acţionează în fiecare fibră a 
fiinţei mele, în Numele lui Isus. Amin.

conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu? Răspunsul se 
găseşte în al doilea verset: legea Duhului de viaţă în Isus 
Cristos i‑a izbăvit de legea păcatului şi de moarte (Romani 
8:2). Slavă lui Dumnezeu!

Lumea este sub blestemul legii păcatului şi a morţii, 
dar tu nu trăieşti sub acea lege. Tu trăieşti după legea 
Duhului de viaţă, iar în acel tărâm, doar viaţa controlează 
lucrurile. Meditează asupra acestui adevăr, şi lasă‑l să‑ţi 
inunde sufletul şi să se manifeste în trupul tău. 

Ioan 1:35-42 & 1 Împăraţi 3

Efeseni 4:17-5:1-2 & Isaia 25-26

Ioan 5:24; 1 Ioan 5:11-13



 Pregăteşte‑te pentru o extraordinară 
experienţă de studiu cu noua aplicaţie ROR Bible+, 
o interfaţă interacti vă de citi t Biblia care pune la 
dispoziţie facilităţi speciale cum ar fi :

 • Arti cole moti vaţionale
 • Planuri de studiu biblic
 • Resurse de studiu (Biblia în Ebraică 
şi în greacă, dicţionar exti ns ebraic şi grecesc, 
Concordanţa LoveWorld, Concordanţa exti nsă şi 
exhausti vă Strong)
 • Studiu paralel prin împărţirea ecranului şi 
multe altele! 

MAI MULT DECÂT O BIBLIE!
 În plus faşă de facilităţile de notare, 
subliniere, semne de carte, această nouă aplicaţie te 
va abilita să accesezi mai multe versiuni ale Bibliei 
în peste 70 de limbi, pe care le vei putea descărca şi 
uti liza fără a fi  necesară conexiunea la internet!

 Descarcă astăzi aplicaţia ROR Bible+! Este 
necesară pentru orice student al Cuvântului lui 
Dumnezeu! Este disponibilă în magazinele online 
Google Play Store şi App Store.
www.rorbible.plus

Îţi prezentăm

Citește, studiază, meditează, triumfă

Biblia Rapsodia 
Realităţilor                
(ROR Bible)
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Fiecare creşti n este un împărat‑preot înaintea 
lui Dumnezeu. Poate spui: „Nu am răspuns 

niciodată chemării de a fi  preot.” Însă în ziua în care L‑ai 
făcut pe Isus Cristos Domn al vieţii tale, ai fost catapultat 
imediat în acea funcţie. Şi responsabilitatea ta primordială 
în calitate de împărat şi preot este aceea de a mijloci.

În mijlocire, tu lucrezi împreună cu Dumnezeu; te 
aliezi cu El pentru a duce la îndeplinire voia Sa în viaţa 
altcuiva. Aceasta înseamnă că trebuie să cunoşti  voia şi 
scopul Său în ce priveşte acea persoană, ţară, situaţie sau 
orice subiect pentru care te rogi, ca să te poţi ruga cu 
acurateţe.

Unii creşti ni au îmbrăţişat ideea eronată conform 
căreia lucrarea de mijlocire este doar pentru unii creşti ni, 
sau doar pentru cei ce fac parte din grupul de rugăciune 
sau de mijlocire al bisericii, însă acest lucru nu este 
adevărat. Cu toţii avem obligaţia de a mijloci (Efeseni 
6:18).

În 1 Timotei 2:1‑3, apostolul Pavel scrie, insufl at 
de Duhul Sfânt: „Vă îndemn dar, înainte de toate, să 
faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi 
oamenii... Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea 

PRIMA NOASTRĂ RESPONSABILITATE 
CA ÎMPĂRAŢI ȘI PREOŢI

29 DUMINICĂ

Şi ne‑a făcut împăraţi şi preoţi 
pentru Dumnezeu şi Tatăl Său, 

a Lui fi e gloria şi domnia pentru 
totdeauna şi întotdeauna. Amin                                                       

(Apocalipsa 1:6, versiunea Fidela).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că m‑ai socotit vrednic să 
îmi încredinţezi lucrarea de mijlocire. Declar că Evanghelia 
lui Cristos are trecere liberă şi este glorificată în toate 
naţiunile acestei lumi, în Numele lui Isus. Amin.

lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru...” Aşadar, trebuie să 
împlineşti lucrarea de mijlocire pe care o ai ca împărat şi 
preot, şi, făcând acest lucru, trebuie să fii conştient de 
câteva lucruri.

În primul rând, mijlocirea are loc întotdeauna 
pentru altcineva. În al doilea rând, trebuie să fii 
consecvent şi să insişti, pentru că încerci să biruieşti 
pentru ca altcineva să se alinieze cu voia lui Dumnezeu. 
Astfel, trebuie să continui în rugăciune cât de mult este 
necesar, concentrând influenţa puterii lui Dumnezeu spre 
omul sau spre situaţia pentru care doreşti o schimbare. 
De asemenea, fii atent şi aşteaptă nota aceea de victorie 
în duhul tău; atunci eşti sigur că ai primit ceea ce ceri.

Implică‑te în lucrarea de mijlocire şi învaţă să 
provoci schimbări în Numele lui Isus. Dumnezeu ţi‑a dat 
domnia şi autoritatea de a schimba cursul evenimentelor 
pe pământ – întâmplările din viaţa ta, din familia ta şi 
din viaţa celor din jurul tău. Poţi reuşi acest lucru prin 
lucrarea ta de mijlocire în calitate de împărat şi preot.

Ioan 1:43-51 & 1 Împăraţi 4

Efeseni 5:3-21 & Isaia 27-28

Eclesiastul 8:4; Romani 8:26-28; 1 Petru 2:9-10



Este foarte important să înţelegem darul profeti c 
şi modul în care funcţionează pentru a‑l putea 

folosi cu acurateţe. Profeţia este adeseori implicată 
atunci când rosti m cuvinte de credinţă. O rosti re de 
credinţă este o declaraţie a unor cuvinte care se vor 
întâmpla sau care îţi doreşti  să se întâmple.

Cu toate acestea, nu poţi folosi doar acel nivel 
de a rosti  cuvinte de credinţă pentru a schimba cursul 
unei naţiuni, unui oraş, unei familii sau al vieţii unei 
alte persoane. Trebuie să cunoşti  voia lui Dumnezeu şi 
îndrumarea Duhului Sfânt ca să rosteşti  cuvinte care sunt 
în sincronizare cu Duhul lui Dumnezeu pentru a genera 
acea schimbare după voia Sa.

Aceasta înseamnă că darul profeti c trebuie să 
opereze prin revelaţie, nu doar prin declaraţiile tale de 
credinţă. De exemplu, poate te găseşti  într‑o întâlnire de 
rugăciune, unde liderul întâlnirii spune, condus de Duhul 
Sfânt: „Profeţeşte asupra ţării tale.” Atunci, tu începi 
să rosteşti  cuvinte profeti ce; lucruri care îţi doreşti  să se 
întâmple în ţara ta.

Cu toate acestea, simplul fapt că ai profeţit cum 
ţi s‑a spus nu înseamnă neapărat că ai rosti t exact ce 

PROFEŢIE                                           
PENTRU SCHIMBARE

30 LUNI

Deoarece avem felurite daruri, după 
harul care ne‑a fost dat: cine are 
darul prorociei să‑l întrebuinţeze 

după măsura credinţei lui                                                                 
(Romani 12:6).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru darul profeţiei, care este 
funcţional în viaţa mea şi cu ajutorul căruia binecuvântez şi edific 
lumea mea. Prorocesc faptul că neprihănirea Ta este stabilită în 
inimile oamenilor în toată lumea; şi prin adevărul Evangheliei, al 
mântuirii, al vindecării şi al sănătăţii, al bunăstării şi al succesului, 
al eliberării, al întregirii, al protecţiei, al păcii şi al bucuriei ajunge 
la toate naţiunile pământului, în Numele lui Isus. Amin.

dorea Dumnezeu să spui despre ţara ta în acel moment. 
Cuvintele pe care le‑ai rostit este posibil să nu fie aliniate 
cu revelaţia lui Dumnezeu.

Aceasta înseamnă că nu poţi rămâne doar la nivelul 
de a rosti cuvinte de credinţă; ai nevoie şi de partea de 
revelaţie. Trebuie să cunoşti gândurile lui Dumnezeu. 
Când le vei cunoaşte, vei şti ce cuvinte să rosteşti şi nu 
te vei poziţiona împotriva Sa. Acesta este motivul pentru 
care ne rugăm mult în Duhul Sfânt. Atunci când facem aşa, 
duhul nostru este mai deschis să recepţioneze vibraţiile 
înţelepciunii lui Dumnezeu în noi care ne călăuzeşte în 
alegerea cuvintelor potrivite. 

Mai mult, studierea Scripturilor are un rol vital. 
Pe măsură ce studiezi Scripturile şi meditezi asupra lor, 
duhul tău este inundat de lumină; eşti iluminat şi înţelegi 
planurile şi scopurile lui Dumnezeu şi astfel te poţi ruga 
şi poţi profeţi în acord cu voia Sa. Aleluia!

Ioan 2:1-11 & 1 Împăraţi 5

Efeseni 5:22-6:1-9 & Isaia 29-30

1 Corinteni 14:1-5; Ezechiel 37:9-10;
 Faptele Apostolilor 2:17
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RUGĂCIUNE 
PENTRU  MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

Tel: +1 647‑341‑9091
Bucureşti, Aleea Gura Câlnăului 12‑22
www.bisericariulvietii.ro www.raul‑vietii.ro ;
Pentru consiliere, rugăciune şi comenzi
sunaţi la: Tel.: +40.31.432.7000

AFRICA DE SUD:

SUA:NIGERIA:

CANADA
ROMÂNIA:

MAREA BRITANIE:



DESPRE  AUTOR

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

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

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

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

„Vindecată de hipertensiune”
Acum un an, m-am alăturat reţelei de influenţă online 
a Rapsodiei Realităţilor numită Rhapsody of Realities 
Influencers şi mi-am luat angajamentul să distribui rapsodii. 
După un timp, am început să experimentez o pace care poate 
veni doar de la Dumnezeu, în ciuda oricăror provocări. Mă 
confruntam de o vreme cu hipertensiune arterială, dar după 
ce am început să împărtăşesc proclamaţiile de credinţă cu 
cei din lista mea de contacte virtuale, am fost vindecată; 
tensiunea mea este acum normală. Slavă lui Dumnezeu!

„Sămânţa mi‑a adus bebeluşul minune”
În 2018 am început un parteneriat cu devoţionalul Rapsodia 
Realităţilor în cadrul campaniei de distribuire masivă ReachOut 
Nigeria şi am primit un seceriş de 2000% faţă de contribuţia 
mea iniţială. Am mai făcut aceasta încă odată, fiind condusă 
de Duhul Sfânt, şi am experimentat un izvor nesfârşit de 
miracole. Soţul meu şi cu mine ne doream un copil de peste 3 
ani, iar după ce am început parteneriatul cu devoţionalul, am 
descoperit că am rămas gravidă. Glorie lui Dumnezeu!

„Fratele meu este complet vindecat”
Fratele meu se îmbolnăvise şi situaţia s-a înrăutăţit până în 
punctul în care el a intrat în depresie, dar am continuat să 
mă rog pentru el. Nu după mult timp, a trebuit să fie dus cu 
ambulanţa la spital. Dar pentru că mă rugam şi ascultam 
mereu predici ale omului lui Dumnezeu, Pastorul Chris, am 
rămas neclintit în credinţă; m-am dus la culcare în noaptea 
aceea ştiind că totul este bine. Astăzi, fratele meu este complet 
vindecat, iar eu îi dau toată gloria lui Dumnezeu. Aleluia!

M. Jessie; Zambia

D. Williams-Harisson; Canada

M. Winifred; Nigeria



PRAYING THE RIGHT WAY

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

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

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.
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