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

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

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

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

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

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a ajuns să 
fie disponibil acum în 3000 limbi, iar numărul acestora este 
în continuă creştere. Ediţia 2021 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru a 
te poziţiona pentru un succes răsunător pe tot parcursul 
anului. 
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de rodire 
şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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     – Pastor Chris Oyakhilome



Nume 

Adresa personală      

Număr de telefon personal      

Mobil       

       

Adresa de e–mail      

Adresa de servici      

      

țeluri pentru această lună      

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

Marea Galileii este un lac de apă dulce în Israel, pe ale cărui 
ţărmuri Isus i‑a chemat pe pescarii Simon, Andrei (fratele 
lui Simon) și fraţii Iacov și Ioan, să fie ucenicii Lui. Biblia 
consemnează multe minuni în această zonă,printre care 

se numără pescuirea minunată, umblarea lui Isus pe mare, 
potolirea furtunii și hrănirea celor peste cinci mii de oameni. 

Isus a apărut înaintea ucenicilor Săi după înviere tot pe 
ţărmul Mării Galileii.

Marea Galileii



www.rhapsodyofrealities.org

Rapsodia 
Realităților

... UN DEVOȚIONAL COTIDIAN



Cuvântul lui Dumnezeu este elementul Său 
creati v. Puterea acestuia este nelimitată. 

Cuvântul Lui a creat toate lucrurile şi este la fel de efi cient 
şi astăzi ca întotdeauna. Cuvântul lui Dumnezeu pentru 
ti ne este tot ceea ce îţi trebuie în orice moment şi în orice 
situaţie din viaţa ta.

Gândeşte‑te la ceea ce a făcut El cu regele Solomon; 
cum l‑a făcut Dumnezeu cel mai înţelept om care a trăit 
vreodată, până la Isus? Prin intermediul cuvintelor! El i‑a 
apărut lui Solomon într‑un vis, noaptea, şi i‑a zis: „... Cere 
ce vrei să‑ţi dau” (1 Împăraţi 3:5). 

Solomon a cerut înţelepciune şi pricepere (1 
Împăraţi 3:8‑9). Dumnezeu nu i‑a „deschis” creierul lui 
Solomon să pună acolo înţelepciune, ci doar i‑a spus: „Voi 
face după cuvântul tău. Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi 
pricepută, aşa cum n‑a mai fost nimeni înaintea ta şi 
nu se va mai scula nimeni niciodată ca ti ne” (1 Împăraţi 
3:12). Binecuvântat să fi e Dumnezeu!

Din moment ce Solomon a primit cuvintele 
respecti ve, acestea au devenit pentru el şi în el ceea ce 
Dumnezeu rosti se. Înţelepciunea şi inima pricepută i‑au 
fost date. El a procedat la fel şi cu Avram; El i‑a spus: „Nu 
te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi  Avraam, 

TOT CEEA CE ÎŢI TREBUIE             
ESTE CUVÂNTUL SĂU

LUNI

Cuvântul Tău este cu totul 
încercat, şi robul Tău îl iubeşte                                     

(Psalm 119:140).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Duhul meu este iluminat prin Cuvântul lui Dumnezeu. Am 
discernământ în descoperirea tainelor Împărăţiei Lui. Sunt 
invincibil, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este viaţa mea, 
producând în mine ceea ce spune. Şi astăzi sunt întărit 
prin Cuvântul Său să domnesc peste orice circumstanţe, în 
Numele lui Isus. Amin.

pentru că te‑am făcut tatăl multor neamuri” (Geneza 
17:5, versiunea NTR).

Avram nu avea atunci copii, deoarece soţia lui era 
stearpă, dar Dumnezeu i‑a spus: „Numele tău este de acum 
Avraam, deoarece te‑am făcut tatăl multor neamuri.” De 
atunci înainte, nu au mai contat circumstanţele fizice; el a 
refuzat să privească la trupul său îmbătrânit sau la faptul 
că Sara era stearpă; el a început să mărturisească ceea ce 
Dumnezeu zisese despre el. Cuvântul Lui este tot ceea ce 
contează pentru tine; aceasta este victoria ta. 

În Romani 4:19‑20, citim: „Şi, fiindcă n‑a fost slab în 
credinţă, el nu s‑a uitat la trupul său, care era îmbătrânit 
– avea aproape o sută de ani, nici la faptul că Sara nu 
mai putea să aibă copii. El nu s‑a îndoit de făgăduinţa 
lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa 
lui, I‑a dat slavă lui Dumnezeu.” Aşa funcţionează: atunci 
când Dumnezeu spune ceva şi tu răspunzi afirmând acelaşi 
lucru cu credinţă, Cuvântul Lui devine realitate pentru 
tine, prevalând în viaţa ta şi în circumstanţele tale. Aleluia!

Matei 11:21‑30 & Geneza 32

Matei 22:15‑46 & Exod 22‑23

Proverbe 4:10; Proverbe 4:20‑22; Isaia 55:10‑11



Cuvintele lui Dumnezeu nu sunt nişte simple 
promisiuni; sunt declaraţii de fapt. Iar pentru 

făptura nouă în Cristos nu mai există promisiuni 
neîmplinite.

Ce este o promisiune? Este o declaraţie că o 
persoană va face ceva anume. Acea declaraţie îi dă 
persoanei faţă de care s‑a făcut dreptul să aştepte sau 
să ceară împlinirea sau punerea în aplicare a actului 
respecti v.

Nu există niciun loc în Noul Testament care spune 
că Dumnezeu te va vindeca şi că tu ar trebui să te rogi 
ca El să te vindece, deoarece El a făcut deja aceasta în 
Cristos! Isus Cristos este împlinirea tuturor promisiunilor 
lui Dumnezeu.

Noi nu mai aşteptăm împlinirea niciunei promisiuni. 
Noi avem adevărul Cuvântului lui Dumnezeu şi trăim 
în el ACUM. Nu mai trebuie să spui: „O, Doamne, ai 
promis că mă vindeci,” sau „Doamne, ai promis că mă 
eliberezi.” A spune aşa ceva arată fi e că eşti  indiferent, fi e 

TOATE BINECUVÂNTĂRILE LUI 
S-AU ÎMPLINIT DEJA

2 MARŢI

Pentru că toate promisiunile lui 
Dumnezeu au fost împlinite în Cristos 
cu un „da” răsunător! Şi prin Cristos, 

„Amin‑ul” nostru (care înseamnă „Da”) 
se înalţă către Dumnezeu spre slava Lui                                                     
(2 Corinteni 1:20, versiunea NLT – New 
Living Translati on – Noua Traducere Vie, 

n.tr.).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am tot ceea ce are Dumnezeu, pentru că sunt un moştenitor 
al Lui şi un comoştenitor cu Cristos. Am acces la plinătatea 
binecuvântărilor Evangheliei în Cristos. Dumnezeu m‑a 
binecuvântat cu toate binecuvântările duhovniceşti în 
locurile cereşti. Bunăstarea, succesul, bucuria, pacea şi 
toate binecuvântările Împărăţiei Lui reprezintă acum 
posesiunea mea! Slavă lui Dumnezeu!

că eşti în necunoştinţă de cauză în ce priveşte lucrurile 
pe care Cristos a venit cu adevărat să le facă. El a venit 
drept împlinire a tuturor promisiunilor lui Dumnezeu; El 
reprezintă binecuvântarea lui Dumnezeu pentru tine.

Pentru creştin, o stare bună de sănătate nu 
este o promisiune; bunăstarea nu este o promisiune; 
ştergerea păcatelor nu este o promisiune; justificarea 
nu este o promisiune; sfinţirea nu este o promisiune şi 
neprihănirea nu este o promisiune. Toate acestea sunt 
binecuvântări pe care Dumnezeu ţi le‑a dat deja fără 
plată în Isus Cristos.

Biblia spune: „Dumnezeiasca Lui putere ne‑a 
dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea 
Celui ce ne‑a chemat prin slava şi puterea Lui” (2 Petru 
1:3). Încetează să te mai lupţi să obţii ceva prin forţe 
proprii. Bucură‑te de viaţa pe care ai primit‑o deja în 
Cristos.

Matei 12:1‑9 & Geneza 33

Matei 23 & Exod 24‑25

2 Petru 1:3‑4; 1 Corinteni 3:21‑22



Prepoziţia subliniată „prin” provine din 
traducerea din original a termenului grecesc 

„dia,” care înseamnă „prin, prin intermediul, în socoteala, 
în contul”; noi domnim în viaţă prin Isus Cristos. În 
mileniu, noi nu vom mai domni prin El, ci împreună cu El. 
Noi de asemenea vom domni împreună cu El în cerul nou 
şi pe pământul nou. Biblia spune: „... vor împărăţi cu El o 
mie de ani” (Apocalipsa 20:6). Iar în 2 Timotei 2:12 citi m: 
„Dacă răbdăm, vom şi împărăţi împreună cu El. Dacă ne 
lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi.” Dar aceasta se 
va împlini în viitor. ACUM, în această viaţă, noi domnim 
prin El. Aleluia!

Umblă în această conştientizare. Aminteşte‑ţi 
de ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Romani 
6:4: „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.” Această viaţă nouă este viaţa 
regilor. În Apocalipsa 5:10 Biblia spune că El ne‑a făcut 
regi şi preoţi: noi trebuie să domnim pe pământ.

DOMNEȘTE PRIN                                   
ISUS CRISTOS

3 MIERCURI

Dacă deci, prin greşeala unuia singur, 
moartea a domnit prin el singur, 
cu mult mai mult cei ce primesc, 

în toată plinătatea, harul şi darul 
neprihănirii, vor domni în viaţă prin 

acel unul singur, care este Isus Cristos!                                      
(Romani 5:17).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am primit harul să domnesc în această viaţă, prin 
neprihănire. Tot ceea ce declar este stabilit, pentru că 
funcţionez în şi cu autoritatea lui Cristos. Refuz boala, 
eşecul şi moartea. Resping tot ce nu vine din Dumnezeu şi 
accept doar ce este în conformitate cu voia Lui desăvârşită 
pentru mine. Aleluia!

Eşti o făptură nouă, cu mentalităţi şi valori regeşti; 
priveşte lumea diferit, din perspectiva de victorie şi de 
domnie. Versiunea Amplificată a versetului tematic 
spune că ar trebui să domnim precum regii în tărâmul 
vieţii. Tu eşti un rege; prin urmare, domneşte ca un 
rege!

Domneşte prin cuvinte; aşa fac regii. Biblia 
spune: „Pentru că vorba împăratului are putere...” 
(Eclesiastul 8:4). Exercită‑ţi stăpânirea prin cuvinte. 
Emite decrete cu privire la cel rău şi la elementele 
acestei lumi şi te vor auzi şi te vor asculta, deoarece tu 
funcţionezi în şi prin domnia lui Cristos.

Tu poţi schimba cursul evenimentelor şi 
circumstanţele din odăiţa ta (Matei 6:6). De aceea 
ar trebui să nu te laşi clătinat de nimic. Indiferent 
care este situaţia, o poţi face să se alinieze la voia lui 
Dumnezeu prin cuvintele tale pline de credinţă. Slavă 
lui Dumnezeu!

Matei 12:10‑21 & Geneza 34

Matei 24:1‑35 & Exod 26‑27

Romani 5:17; Apocalipsa 5:9‑10



Luca 11:13 este unul dintre versetele despre 
Duhul Sfânt pe care mulţi nu le înţeleg cum 

trebuie. Acolo, Isus a spus: „Deci, dacă voi, care sunteţi 
răi, şti ţi să le daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai 
mult Tatăl vostru cel din ceruri le va da Duhul Sfânt celor 
ce I‑L cer!” Domnul nu le vorbea creşti nilor (care aveau să 
apară abia după învierea Sa, n.tr.), ci celor care erau încă 
sub Vechiul Legământ.

Da, oricine putea primi Duhul Sfânt, cerându‑L; şi 
din păcate, mulţi nu L‑au primit pentru că nu L‑au cerut: 
Isus a spus să ceri şi ţi se va da (Luca 11:9). Dar după ce 
Noul Testament a intrat în vigoare, de la învierea lui Isus 
Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu nu a mai menţionat 
că cineva trebuie să mai ceară Duhul Sfânt. Ceea ce ni 
se spune este că apostolii le‑au împărtăşit Duhul Sfânt 
oamenilor; ei: „s‑au rugat pentru ei, ca să primească 
Duhul Sfânt” (Faptele apostolilor 8:15); iar unii L‑au primit 
şi fără rugăciune (Faptele apostolilor 10:44‑46).

Nu mai este nevoie să Îi ceri lui Dumnezeu să îţi dea 
Duhul Sfânt, pentru că Tatăl deja L‑a trimis pe pământ. 
Duhul Sfânt este unul dintre principalele daruri ale lui 
Dumnezeu pentru oameni şi este disponibil pentru toţi cei 
care cred. Prin simpla ascultare a chemării Lui de a crede 

DUHUL SFÂNT – 
BINECUVÂNTAREA TATĂLUI

4 JOI

Noi suntem martori ai acestor lucruri, 
ca şi Duhul Sfânt, pe care li L‑a dat 

Dumnezeu celor ce ascultă de El                   
(Faptele apostolilor 5:32).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Trăiesc o viaţă extraordinară de excelenţă şi de 
supranatural, pentru că sunt umplut cu Duhul Sfânt, care 
îmi călăuzeşte paşii în victorie, în glorie, în stăpânire şi în 
putere. El binecuvântează lumea prin mine, pentru că m‑a 
făcut un dătător de viaţă şi o fântână de binecuvântări. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Evanghelia, oricine Îl poate primi. El a spus în Faptele 
apostolilor 2:17: „În zilele de pe urmă, zice Domnul, voi 
turna din Duhul Meu peste orice făptură...” Vezi, de 
asemenea, Faptele apostolilor 5:32, Evrei 5:9, Romani 2:8.

Observă că El nu a zis: „Voi turna din Duhul Meu 
peste toţi creştinii, ci peste orice făptură.” Aceasta este 
binecuvântarea Tatălui. Este disponibilă chiar acum. Fără 
Duhul Sfânt, nu poţi trăi viaţa de creştin. Dumnezeu 
doreşte ca tu să umbli în plinătatea Duhului Sfânt şi să 
trăieşti neprihănit şi victorios în aceasta lume.

Dacă eşti născut din nou, dar încă nu ai primit Duhul 
Sfânt, Biblia spune: „pentru ca binecuvântarea vestită lui 
Avraam să vină peste Neamuri, în Cristos Isus, aşa ca, prin 
credinţă, noi să primim Duhul făgăduit” (Galateni 3:14). 
Spune pur şi simplu: „În Numele lui Isus Cristos, îmi deschid 
inima acum şi primesc Duhul Sfânt”; apoi, prin credinţă, 
primeşte‑L aşa cum L‑ai primit şi pe Cristos. În timp ce Îi 
mulţumeşti, se poate să fii umplut cu Duhul Sfânt chiar 
acum şi să vorbeşti în alte limbi sau să profeţeşti. Slavă lui 
Dumnezeu!

Matei 12:22‑30 & Geneza 35

Matei 24:36‑51 & Exod 28

Faptele Apostolilor 19:6‑7; Ioan 6:63; Ioel 2:28‑29



Mulţi şi‑au clădit viaţa mai degrabă pe 
informaţii greşite, pe presupuneri şi pe 

teorii omeneşti , decât pe Cuvântul lui Dumnezeu. Spre 
deosebire de această lume şi de tot ceea ce îi aparţine, 
tu trebuie să te bazezi pe Cuvântul lui Dumnezeu, care 
este infailibil şi de neschimbat. Cuvântul Lui este veşnic 
şi trebuie să fi e sursa de informaţii pe baza căreia trăieşti .

Internetul, pe care mulţi îl consultă pentru 
informaţii, a fost corupt şi invadat de dezinformare, 
pentru a‑ţi fura credinţa în Biblie şi în Isus Cristos. 
Tot felul de oameni scriu lucruri împotriva Bibliei, 
împotriva lucrurilor pe care le‑a spus Isus şi împotriva 
lucrurilor spuse de profeţi. Ei pretind că au găsit 
contradicţii în Biblie şi că aceasta trebuie revizuită. 
Aceştia sunt nişte înşelători deghizaţi cu mintea 
deviată, care nu au Duhul Sfânt!

Biblia este singura sursă de informaţii demnă 
de încredere absolută de pe faţa pământului. Atunci 
când vei sta înaintea Domnului, El nu te va întreba ce 
te‑a învăţat profesorul tău de istorie sau alt profesor. 
El te va întreba despre Cuvântul Lui, deoarece 
informaţia de acolo este inspirată de Dumnezeu. 

CLĂDEȘTE-ŢI VIAŢA PE ADEVĂR
5 VINERI

Cuvântul Tău este o candelă 
pentru picioarele mele, şi 
o lumină pe cărarea mea                                                                       

(Psalm 119:105).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru darul Scripturilor. Îmi deschid inima 
şi mintea la Cuvântul Tău, ca să fiu călăuzit în timp ce mă supun puterii 
minunate a Duhului Sfânt şi astăzi. Pe măsură ce studiez Cuvântul lui 
Dumnezeu cu înţelegere spirituală, primesc discernământ tot mai profund 
despre trecut, despre prezent şi despre viitor cu privire la planurile Tale 
pentru Biserică, pentru mine şi pentru lume. Astfel sunt întărit şi catapultat la 
următorul nivel de succes şi de bunăstare, în Numele lui Isus. Amin.

Versetul tematic descrie lucrarea Cuvântului lui 
Dumnezeu în tine, care îţi conferă direcţie în viaţă. 
Indiferent ce auzi sau ce citeşti, urmăreşte călăuzirea 
şi direcţia Cuvântului lui Dumnezeu. Clădeşte‑ţi viaţa 
pe adevărurile lui Dumnezeu. 

Matei 12:31‑38 & Geneza 36

Matei 25:1‑30 & Exod 29‑30

2 Timotei 3:14‑17; Ioan 14:26; Ioan 17:17



Isus a spus: „îşi vor pune mâinile peste bolnavi 
şi bolnavii se vor însănătoşi” (Marcu 16:18), 

deoarece mâinile tale nu sunt obişnuite; ele sunt 
mâinile lui Isus. Aceasta citi m în versetul temati c: 
„Nu şti ţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui 
Cristos?” Picioarele tale sunt picioarele lui Cristos. Ochii 
tăi sunt ochii lui Cristos. El merge, vorbeşte, vede şi 
binecuvântează prin ti ne. Aleluia!

M‑am întrebat de multe ori atunci când creşti nii 
cântă: „Mâinile mele sunt binecuvântate...” dacă ei 
înţeleg cu adevărat implicaţiile cuvintelor lor şi puterea 
adevărului profeţit. Moti vul pentru care mâinile tale sunt 
binecuvântate constă în faptul că ele sunt mâinile lui Isus, 
iar El te‑a făcut o binecuvântare (Geneza 12:2; Galateni 
3:14). Aşadar, mâinile tale sunt extensia ta, iar tu eşti  o 
binecuvântare, deoarece eşti  extensia lui Cristos. Aleluia!

Prin urmare, învaţă să îţi foloseşti  mâinile. Tu 
ai putere de biruinţă în mâinile tale. Atunci când tu îţi 
înti nzi mâinile în rugăciune şi în închinare, se produce o 
revărsare abundentă de putere divină. Acelaşi lucru se 
întâmplă atunci când îţi înti nzi mâna în direcţia situaţiei 

MÂINILE TALE SUNT 
BINECUVÂNTATE

6 SÂMBĂTĂ

Nu şti ţi că trupurile voastre sunt 
mădulare ale lui Cristos? Aşadar, 

voi lua eu oare un mădular al 
lui Cristos şi‑l voi face mădular 
al unei prosti tuate?! Niciodată!                                                                        

(1 Corinti eni 6:15, versiunea NTR).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea Ta în mine. M‑ai 
înzestrat cu abilitate divină să vindec, să eliberez, să ridic 
poveri şi să fac oamenii să prospere! Sunt un pachet de 
soluţii pentru lumea mea. Îţi mulţumesc pentru harul 
Tău care acţionează în mine să‑i binecuvânteze şi să‑i 
încurajeze pe alţii, în Numele lui Isus. Amin.

pe care vrei să o schimbi, sau în direcţia obiectului sau 
persoanei pentru care rosteşti o binecuvântare.

De exemplu, dacă s‑a stricat ceva în casa ta, sau 
dacă este o situaţie în viaţa ta pe care o vrei schimbată, 
cu gura ta şi cu mâinile tale, poţi schimba orice! Biblia ne 
spune că prin întinderea mâinilor apostolilor s‑au făcut 
multe semne şi minuni în norod (Faptele apostolilor 
5:12).

Atunci când îţi întinzi mâna, speranţele vor fi 
restaurate; poverile vor fi ridicate; afecţiunile şi bolile 
vor fi vindecate; destinele vor fi schimbate, prin puterea 
Duhului Sfânt. Foloseşte‑ţi mâinile astăzi cu credinţă şi 
priveşte cum se întâmplă minuni.

Matei 12:39‑50 & Geneza 37

Matei 25:31‑46 & Exod 31

Exod 17:11‑13; Luca 4:40‑41; Marcu 16:17‑18



Singurul lucru pe care îl mai are creşti nul de 
primit pe acest pământ este răscumpărarea 

– transformarea sau glorifi carea trupului său fi zic. 
Înseamnă că vom fi  îmbrăcaţi cu un trup nou, dar acel 
trup va veni din ceruri şi Biblia ne spune exact când se va 
întâmpla: „Într‑o clipă, într‑o clipeală din ochi… vom fi  
schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii 
să se îmbrace în neputrezire” (1 Corinteni 15:52‑53).

Însă chiar şi acum, noi purtăm în nişte vase de lut slava 
lui Cristos. Pavel numeşte slava aceasta comoară; el spune: 
„Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca 
această putere nemaipomenită să fi e de la Dumnezeu, şi 
nu de la noi” (2 Corinteni 4:7). Lumina lui Dumnezeu este 
în ti ne, în duhul tău. Tu porţi în ti ne perfecţiunile lui Cristos. 
Aleluia!

Biblia spune: „Căci Dumnezeu, care a zis: «Să 
lumineze lumina din întuneric», ne‑a luminat inimile, 
pentru ca să facem să strălucească lumina cunoşti nţei 
slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Cristos” (2 Corinteni 
4:6). Tu eşti  cu adevărat templul lui Dumnezeu! Cristos 
trăieşte în ti ne. De ce este acest lucru atât de important?

Deoarece Biserica a depăşit stadiul de pruncie; am 
ajuns la maturitate! Citi m în versetul temati c că: „Domnul 

TU PORŢI SLAVA LUI            
DUMNEZEU ÎN TINE

7 DUMINICĂ

Da, Domnul va zidi iarăşi Sionul şi Se va 
arăta în slava Sa. Să se scrie lucrul acesta 
pentru neamul de oameni care va veni... 

(Psalm 102:16, 18).
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Pe măsură ce meditez la Cuvântul lui Dumnezeu, sunt 
transformat în mod continuu; şi nu doar că umblu în 
gloria lui Dumnezeu, eu sunt gloria Lui! Cu această glorie 
am impact în jurul meu şi astăzi, schimbând situaţii fără 
speranţă şi strălucind mai tare ca oricând într‑o lume 
întunecată. Nu pot fi înfrânt niciodată! Aleluia!

va zidi iarăşi Sionul, şi se va arăta în slava Sa. Să se scrie 
lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni.” 
Noi suntem ultima generaţie; generaţia celor chemaţi să 
manifeste slava Lui pe pământ. Aceasta aştepta pământul 
să vadă. În Romani 8:19 Biblia spune: „De asemenea, şi 
firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui 
Dumnezeu.” Am intrat în slujba pentru care am fost meniţi; 
ne‑am ocupat locul de stăpânire; avem impact în lumea 
noastră cu slava lui Dumnezeu.

Matei 13:1‑9 & Geneza 38

Matei 26:1‑30 & Exod 32‑33

Ioan 17:22; 2 Corinteni 3:18; Isaia 60:1‑2



 De la lansarea programului „1 Milion de 
campanii de distribuire” de anul trecut, milioane de 
creşti ni din toată lumea au avut ocazia de a desfăşura 
o misiune de slujire creşti nă prin câşti gare de sufl ete.
 Programul „1 Milion de campanii de 
distribuire” este încă în derulare, creând şi mai mari 
oportunităţi de impact în lucrarea creşti nă personală 
de anul acesta.

Cum poţi parti cipa:
  • Înregistrează‑te pe site‑ul 1milionoutreaches.
rhapsodyofrealiti es.org
  • Sponsorizează ti părirea a 100 de exemplare ale 
devoţionalului pentru a realiza o campanie de 
distribuire
   • Începe să distribui devoţionalul peste tot, în 
format ti părit sau online  
       • Sponsorizează şi distribuie şi mai multe exemplare

Pentru mai multe informaţii, accesează site‑ul 
h� ps://1milionoutreaches.rhapsodyofrealiti es.org/

De CAMPANII 
De DISTRIBUIRE
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Există oameni care se supun la tot felul de ritualuri 
pentru remiterea păcatelor. Unii chiar îşi provoacă răni 

adânci, în încercarea de a plăti  pentru păcatele lor cu propriul 
sânge sau cu propria suferinţă. Dar toate acestea sunt inuti le. 
Dacă aceasta a fost până acum călătoria ta sau experienţa ta, 
opreşte‑te! Pune punct acestui zbucium! Isus a plăti t pentru ti ne.

Biblia spune că El a fost rânduit să fi e jertf a de ispăşire 
pentru păcatele tale. Sintagma „jertf ă de ispăşire” din versetul 
temati c provine din traducerea din original a termenului 
grecesc „hilasterion” şi înseamnă locul îndurării sau „scaunul 
îndurării.” În Vechiul Testament, „scaunul îndurării” (Exod 
25:17, VDCL – versiunea Dumitru Cornilescu Literală, n.tr.), sau 
„capacul ispăşirii” (Exod 25:17) era situat deasupra chivotului lui 
Dumnezeu. El Se întâlnea acolo, în Locul Preasfânt, cu Marele 
Preot, iar prezenţa Lui era pe scaunul îndurării (capacul ispăşirii).

Dar astăzi, Isus Cristos este locul îndurării lui Dumnezeu 
pentru noi; El este scaunul îndurării, tronul harului (Evrei 4:16, 
versiunea NTR), Mijlocitorul ispăşirii (Evrei 12:24). A fost rânduit 
pentru acel scop, ca Dumnezeu să‑Şi poată arăta neprihănirea 
eliberându‑i pe păcătoşi (Romani 3:25); rămânând neprihănit şi 

TU AI UN PERMANENT               
SCAUN AL ÎNDURĂRII

8 LUNI

Pe El Dumnezeu L‑a rânduit mai 
dinainte să fi e, prin credinţa în sângele 
Lui, o jertf ă de ispăşire, ca să‑Şi arate 

neprihănirea Lui; căci trecuse cu 
vederea păcatele dinainte, în vremea 

îndelungii răbdări a lui Dumnezeu                                      
(Romani 3:25).
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Am fost îndreptăţit, declarat neprihănit, prin harul lui Isus 
Cristos, prin mântuirea care se află în sângele Lui! El este 
locul meu de ispăşire! Neprihănirea a fost transferată în 
contul meu, pentru că am fost născut în Cristos, în mila 
şi în harul Lui. Am fost declarat nevinovat, pentru că Isus 
S‑a jertfit pentru păcatele mele şi a înviat pentru achitarea 
mea. Binecuvântat sa fie în veci Numele Lui!

totuşi să‑i socotească neprihăniţi pe cei ce cred în Isus (Romani 
3:26). În Isus Cristos tu ai un permanent scaun al îndurării! Acesta 
diferă de acela din Locul Preasfânt unde Marele Preot intra anual 
de Ziua Ispăşirii sub Vechiul Legământ.

În Vechiul Testament, Marii Preoţi aduceau ca jertfă un 
miel şi mărturiseau păcatele oamenilor peste ţapul ispăşitor. 
Dar, în anul următor, păcatele lor erau amintite iar. Păcatele din 
trecut nu puteau fi şterse. Biblia spune: „Dar aducerea aminte 
a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe; 
căci este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă 
păcatele” (Evrei 10:3‑4).

Dar apostolul Pavel a declarat: „Să vă fie deci cunoscut, 
fraţilor, că prin El vi se vesteşte iertarea păcatelor; şi, de toate 
păcatele de care nu aţi putut fi îndreptăţiţi prin Legea lui Moise, 
este îndreptăţit oricine crede în El” (Faptele apostolilor 13:38‑39, 
versiunea NTR). El I S‑a oferit pe Sine lui Dumnezeu drept jertfă 
desăvârşită pe vecie, ca să nu mai fie nicio aducere aminte a 
păcatelor. Aceasta este Evanghelia lui Isus Cristos. Primeşte‑o şi 
vesteşte‑le‑o celor din lumea ta. Slavă lui Dumnezeu!

Matei 13:10‑23 & Geneza 39 

Matei 26:31‑56 & Exod 34‑35

Evrei 10:11‑14; Galateni 4:4‑5; Romani 4:25



Este imposibil să trăieşti  viaţa autenti că de creşti n 
fără Duhul Sfânt; ba chiar, ceea ce ai avea nici nu 

s‑ar putea numi o viaţă de creşti n. Duhul Sfânt este gloria 
creşti nismului. Nu ai putea să‑L cunoşti  pe Dumnezeu 
sau să‑L iubeşti  pe Isus fără Duhul Sfânt. Credincioşii care 
nu‑L au pe Duhul Sfânt sunt vulnerabili faţă de cel rău, 
faţă de atacurile, de manevrele şi de manipulările sale.

În Matei 12:43‑44, Isus ne spune ceva instructi v, 
care într‑un fel, descrie starea celui care nu‑L are pe Duhul 
Sfânt. El a spus: „Duhul necurat, când a ieşit dintr‑un 
om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă şi n‑o 
găseşte. Atunci zice: «Mă voi întoarce în casa mea, de 
unde am ieşit.» Şi, când vine în ea, o găseşte goală, 
măturată şi împodobită.”

Cel născut din nou care nu‑L are pe Duhul Sfânt, îşi 
are „casa duhului” curăţată şi împodobită, dar goală! În 
consecinţă, cade uşor în ispită şi în păcat. Îi este imposibil 
să îşi stăpânească fi rea pământească şi să se abţină de la 
rău. Doar prin Duhul Sfânt poţi să faci să moară faptele 
şi po� ele trupului tău: „Dacă trăiţi după îndemnurile ei, 
veţi muri, dar, dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele 
trupului, veţi trăi” (Romani 8:13).

DUHUL SFÂNT: GLORIA 
CREȘTINISMULUI

9 MARŢI

Voi însă nu mai sunteţi pământeşti , ci 
duhovniceşti , dacă Duhul lui Dumnezeu 

locuieşte în adevăr în voi. Dacă n‑are 
cineva Duhul lui Cristos, nu este al Lui 

(Romani 8:9).
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Duhule Sfânt şi scump, Îţi sunt recunoscător pentru 
privilegiul de a avea părtăşie cu Tine. M‑ai aşezat pe calea 
progresului şi a victoriei fără sfârşit. Ai adus rodire în viaţa 
mea, umplându‑mi de frumuseţe şi de bucurie umblarea 
de credinţă. Mă rog pentru cei care nu Te cunosc, ca ei 
să primească o înţelegere a lucrării Tale indispensabile în 
viaţa lor, în Numele lui Isus. Amin.

Fără Duhul Sfânt, nu poţi avea caracterul lui Cristos. 
Isus a avut nevoie de Duhul Sfânt şi la fel şi apostolii. 
Viaţa fără Duhul Sfânt este goală. Dacă nu L‑ai primit 
pe Duhul Sfânt, fă acest lucru chiar acum. Spune pur şi 
simplu: „Binecuvântatule Duh Sfânt, Te primesc în inima 
mea acum, în Numele lui Isus Cristos”; şi fii umplut de 
Duhul lui Dumnezeu. Amin.

Matei 13:24‑33 & Geneza 40

Matei 26:57‑75 & Exod 36‑37

Faptele apostolilor 19:2‑6; Ioan 14:16‑17



Când noi spunem că suntem creşti ni, nu spunem 
doar că ne închinăm înaintea lui Dumnezeu 

prin Isus Cristos. În Ioan 15:5, Isus a zis: „Eu sunt Viţa, voi 
sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân 
Eu aduce mult rod...” Aceasta este locuire reciprocă! Este 
un lucru adevărat pentru Dumnezeu şi la fel trebuie să fi e 
şi pentru ti ne. Tu nu eşti  o persoană obişnuită. Viaţa pe 
care ai primit‑o în Cristos nu poate fi  distrusă de boală, 
de maladie sau de infi rmitate.

Cu ani în urmă, am predicat despre un subiect 
important: „Impactul Duhului Sfânt asupra trupului 
uman.” Trupul uman este infl uenţat de prezenţa Duhului 
Sfânt. Când Îl ai pe Duhul Sfânt în ti ne, acest lucru 
produce literalmente efecte asupra trupului tău. În 
Coloseni 1:27 Biblia spune: „cărora Dumnezeu a voit să 
le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia 
între neamuri, şi anume Cristos în voi, nădejdea slavei.” 
Apoi, pasajul din Romani 8:10 (versiunea NTR) ne arată 
implicaţia faptului că Isus Cristos este în ti ne: „Dacă însă 
Cristos este în voi, trupul vostru este mort, din cauza 
păcatului, dar Duhul este viaţă, din cauza dreptăţii.” 

IMUN LA BOALĂ
10 MIERCURI

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      

(Romani 8:11).
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Isus S‑a ocupat de orice formă de durere care ar fi putut 
vreodată să vină înspre mine. Prin urmare, cu Cuvântul lui 
Dumnezeu pe buze, stabilesc acea victorie în viaţa mea! 
Sunt imun la boală, la maladie şi la infirmitate, pentru 
că am viaţa şi natura lui Dumnezeu în mine! Glorie lui 
Dumnezeu!

Implicaţia este că datorită neprihănirii, Duhul îi dă viaţă 
trupului mort din cauza păcatului.

El vrea să înţelegi că sintagma Cristos în tine nu 
este o declaraţie religioasă; nu este o declaraţie lipsită 
de importanţă. Acum că Isus este în tine, trupul tău nu 
mai este susţinut de sânge; este vitalizat de Duhul Sfânt! 
Eşti impenetrabil pentru boală, pentru maladie şi pentru 
infirmitate. Deseori, multe afecţiuni ale oamenilor 
afectează sângele, din cauza faptului că viaţa trupului 
uman depinde de sânge. Dar fiind născut din nou, viaţa 
ta nu mai rezidă în sânge, ci în Duhul Sfânt. Citeşte 
versetul tematic încă o dată şi descoperă cine eşti şi ce 
ai în Cristos!

Acum că eşti născut din nou şi L‑ai primit pe Duhul 
Sfânt, n‑ar mai trebui să te îmbolnăveşti niciodată în viaţă! 
Refuză să îţi laşi corpul să fie supus bolii. Ia autoritate şi 
stăpâneşte peste trupul tău prin intermediul Cuvântului 
lui Dumnezeu.

Matei 13:34‑43 & Geneza 41

Matei 27:1‑26 & Exod 38‑39

Luca 10:19; Isaia 33:24; Proverbe 4:20‑22



Apostolul Ioan ne‑a oferit revelaţia Cuvântului 
întrupat. El descrie cum Acesta (Cuvântul) se 

afl a în lume, însă lumea nu L‑a cunoscut. El declară fără 
echivoc că El este viaţa; iar această viaţă este lumina 
oamenilor!

În versetul al cincilea, Ioan conti nuă: „Lumina 
luminează în întuneric, şi întunericul nu a biruit‑o.” 
Cuvântul „a birui” provine din traducerea din original 
a termenului grecesc „katalambanō” şi înseamnă a 
cuprinde, a ati nge şi, de asemenea, a învinge. Astf el, 
lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a putut 
să ati ngă puterea acesteia; nu a putut să învingă lumina 
şi nici să o cuprindă.

Întunericul nu a putut să stăpânească sau să 
înţeleagă taina luminii. Întunericul nu a putut birui 
lumina, şi nici nu va reuşi vreodată! Ţi s‑a întâmplat 
vreodată să aprinzi lumina într‑o cameră şi întunericul 
să fi e atât de intens încât lumina să nu poată răzbate? 
Acest lucru nu se va întâmpla niciodată! Indiferent de 
profunzimea întunericului, acesta nu poate concura cu 
lumina. Chiar dacă lumina este slabă sau este vorba 
doar de o simplă licărire, întunericul este cel care se 
retrage.

TAINA LUMINII
11 JOI

Lumina luminează în întunerec, 
şi întunerecul n‑a biruit‑o                             

(Ioan 1:5).
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Oriunde sunt şi în tot ce fac, lumina mea străluceşte cu 
o mare intensitate, ca lumea să poată vedea. Manifest în 
mod deschis gloria lui Dumnezeu în lumea mea, expulzând 
întunericul cu toate lucrările lui, în Numele lui Isus. Amin.

Acest lucru ar trebui să te ajute să înţelegi cine eşti 
tu cu adevărat. În Matei 5:14, Isus spune: „Voi sunteţi 
lumina lumii...” El vorbeşte despre chemarea ta de 
creştin şi te îndemnă să conştientizezi acest adevăr. Eşti 
chemat să luminezi întunericul din lumea ta, din sfera 
ta de influenţă; tu eşti acea lumină pe care întunericul 
nu o poate birui.

Poate că eşti student, paznic, avocat, bancher, 
medic sau om de ştiinţă; tu eşti lumina comunităţii tale. 
Dacă un anumit subiect este învăluit în întuneric, tu eşti 
cel care oferă răspunsuri. Tu reprezinţi lumina în acest 
domeniu necunoscut, deţinând idei supranaturale şi 
geniale care te conduc către soluţiile necesare.

Luminează‑ţi lumea şi astăzi: „Tot aşa să lumineze 
şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă 
faptele voastre bune şi să‑L slăvească pe Tatăl vostru, 
care este în ceruri” (Matei 5:16).

Matei 13:44‑52 & Geneza 42

Matei 27:27‑44 & Exod 40

Matei 5:16; Efeseni 5:13



În Versiunea Amplifi cată a Bibliei, versetul temati c 
acordă o importanţă deosebită rugăciunii 

stăruitoare: „Rugăciunea fi erbinte (din inimă, conti nuă) 
a unui om neprihănit pune la dispoziţie o putere 
extraordinară [dinamică în acţiune]” (Iacov 5:16, 
versiunea Amplifi cată). Cuvântul „conti nuă” reprezintă 
un indiciu clar că trebuie să existe o anumită persistenţă! 
Nu te limita doar la a îngâna câteva cuvinte şi a spune 
că problema este defi niti v rezolvată; trebuie să persişti , 
până când primeşti  nota de victorie în duhul tău.

Să urmăm exemplul Domnului. În ajunul pati milor 
Sale, El i‑a luat pe cei mai apropiaţi ucenici ai Săi — Petru, 
Iacov şi Ioan — într‑un loc numit Ghetsimani, pentru a 
Se ruga. În Matei 26:39, Biblia spune: „Apoi a mers puţin 
mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi S‑a rugat, 
zicând: Tată, dacă este cu puti nţă, depărtează de la 
Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum 
voieşti  Tu.”

Luca, prin Duhul sfânt, ne dezvăluie: „A ajuns 
într‑un chin ca de moarte şi a început să Se roage şi mai 
fi erbinte; şi sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari 
de sânge, care cădeau pe pământ” (Luca 22:44). Isus S‑a 
simţit tulburat şi S‑a rugat cu multă intensitate. Aceasta nu 
a fost o rugăciune obişnuită de două minute! Aminteşte‑ţi 

STĂRUINŢA ÎN RUGĂCIUNE
12 VINERI

... Mare putere are rugăciunea 
fi erbinte a celui neprihănit                                          

(Iacov 5:16).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai ajutat să clădesc o viaţă 
de rugăciune puternică şi biruitoare prin Duhul Sfânt. Chiar 
acum mă rog pentru un mare seceriş de suflete în Împărăţia 
Ta. Slava Ta acoperă pământul şi astăzi, iar sufletele 
nemântuite sunt influenţate de lumina Evangheliei Tale, 
care îi aduce de la întuneric la lumină, în libertatea slavei 
fiilor lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

că El i‑a mustrat pe ucenici pentru slăbiciunea şi pentru 
incapacitatea lor de a veghea (a se ruga) împreună cu El 
timp de o oră (Matei 26:40).

Domnul a stăruit în rugăciune deoarece a înţeles 
miza rugăciunii Sale. Subiectul rugăciunii nu se limita 
la El; urma să fie despărţit de Tatăl Său, însă miza era 
mântuirea tuturor oamenilor: din trecut, din prezent 
şi din viitor. Şi‑a dorit viaţă veşnică pentru toţi cei care 
muriseră până atunci, pentru toţi cei care trăiau atunci şi 
pentru cei care urmau să trăiască în viitor! Aşadar, El S‑a 
rugat şi a stăruit în rugăciune.

Acest lucru ni se cere şi nouă astăzi; miza este 
mai mare ca niciodată. Există o luptă pentru sufletele 
oamenilor şi trebuie să ne rugăm fierbinte pentru 
mântuirea lor. Trebuie să continuăm să ne rugăm şi să 
mijlocim până când ultimul suflet care trebuie câştigat 
este găsit şi adus în Împărăţia lui Dumnezeu, înainte de 
răpirea Bisericii la cer.

Matei 13:53‑58 & Geneza 43

Matei 27:45‑66 & Levitic 1‑3

1 Timotei 2:8; Luca 18:1‑5



Mulţi nu înţeleg importanţa rugăciunilor 
fi erbinţi, din inimă şi neîntrerupte. Ei rostesc 

cuvinte înainte de a petrece ti mp de calitate în rugăciune 
şi se întreabă de ce declaraţiile lor de credinţă lor nu sunt 
efi ciente. Însă primul pas este să înveţi cum să accesezi 
puterea!

Trebuie să ai la dispoziţie această putere pentru a 
putea face proclamaţii de credinţă, ca să vezi schimbările 
pe care ţi le doreşti  împlinindu‑se. Citeşte povestea vieţii 
lui Ilie din 1 Împăraţi 17‑18. Acesta s‑a rugat să nu plouă 
— şi nu a plouat — nicio picătură de ploaie nu a căzut 
ti mp de trei ani şi jumătate. Când a venit ti mpul ca seceta 
să înceteze, Ilie a înaintat peti ţii în rugăciune înaintea lui 
Dumnezeu, ca El să trimită ploaie. Rugăciunea lui nu a 
fost doar o scurtă înşiruire de cuvinte neconvingătoare; 
nu! Rugăciunea lui Ilie a fost serioasă, din inimă, conti nuă 
şi fi erbinte!

El şi‑a trimis slujitorul de şapte ori pentru a vedea 
dacă există vreun semn de ploaie în ti mp ce conti nua să 
se roage, aşteptând un răspuns. Slujitorul s‑a întors a 
şaptea oară şi a spus: „Iată că se ridică un mic nor din 

ACCESEAZĂ                                
PUTEREA ÎNAINTE

13 SÂMBĂTĂ

„Rugăciunea fi erbinte (din inimă, 
conti nuă) a unui om neprihănit 

pune la dispoziţie o putere 
extraordinară [dinamică în acţiune]”                                 
(Iacov 5:16, versiunea Amplifi cată).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, mă rog pentru naţiunile din lume şi astăzi, ca 
voia Ta să fie îndeplinită pretutindeni. Fie ca liderii şi cei 
în autoritate să fie convinşi în inima lor să facă ce este 
bine. Şi declar că puterea şi influenţa celor răi sunt tăiate 
în bucăţi, iar dorinţele lor sunt anulate, în Numele lui Isus! 
Biserica prevalează şi stăpâneşte prin puterea Duhului 
Sfânt. Amin.

mare, ca o palmă de om” (1 Împăraţi 18:44). Acesta era 
răspunsul dorit de Ilie; acum ştia că a biruit!

El i‑a spus slujitorului său: „Suie‑te şi spune‑i lui 
Ahab: «Înhamă şi coboară‑te, ca să nu te oprească 
ploaia»” (1 Împăraţi 18:44). Observă succesiunea 
faptelor. Ilie a accesat o putere extraordinară prin 
intermediul rugăciunilor sale fierbinţi şi apoi a făcut o 
proclamaţie de credinţă.

În acelaşi mod, după ce stârneşti o furtună prin 
Duhul Sfânt în odăiţa ta de rugăciune, abia atunci trebuie 
să rosteşti cuvântul profetic „rhema.” Aceasta este 
singura cale prin care poţi modifica în mod eficient cursul 
evenimentelor pentru a le alinia la planul, la scopul şi 
la voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta, pentru familia ta, 
pentru oraşul tău, pentru naţiunea ta şi pentru întreaga 
lume.

Matei 14:1‑10 & Geneza 44

Matei 28 & Levitic 4‑5

Iacov 5:16‑18; 1 Împăraţi 18:41‑44



Versiunea Amplifi cată a Scripturii oferă o 
perspecti vă mai clară asupra versetului temati c: 

„Să nu faceţi nimic din moti ve de răzvrăti re [dispută, 
ceartă, egoism sau scopuri nevrednice] sau să vă lăsaţi 
mânaţi de îngâmfare şi de aroganţă deşartă...” Acest 
verset îmi aminteşte de confruntarea dintre profetul Ilie 
şi preti nşii profeţi ai lui Baal, din 1 Împăraţi 18.

Unii au studiat acest fragment şi s‑au pripit crezând 
că Ilie şi‑a dorit să iasă în evidentă, pentru a câşti ga 
aprecierea oamenilor, însă nu este adevărat. Profetul 
l‑a provocat pe regele Ahab să strângă toţi prorocii şi 
israeliţii care li se închinau dumnezeilor falşi — cei patru 
sute cincizeci de proroci ai lui Baal şi cei patru sute de 
proroci ai Astarteei — pe muntele Carmel. Toţi aveau să 
pregătească o jertf ă şi să cheme numele dumnezeului lor 
pentru a răspunde cu foc. Cel care reuşea urma să fi e 
considerat adevăratul profet.

Fiecare grup a pregăti t un taur pe un altar şi şi‑a 
chemat dumnezeul să trimită foc din cer. Prorocii lui 
Baal au strigat tare şi şi‑au făcut tăieturi cu săbiile şi cu 
cuţitele, însă nu au primit niciun răspuns de la zeul lor. 
Când a venit rândul lui Ilie, a vărsat patru vedre cu apă 

FĂ TOTUL SPRE GLORIA LUI
14 DUMINICĂ

Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din 
slavă deşartă; ci în smerenie fi ecare să îl 
privească pe altul mai pe sus de el însuşi 

(Filipeni 2:3).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Cuvântul Tău este lumina care îmi ghidează 
gândurile, planurile, deciziile şi mă ajută să navighez prin 
viaţă în glorie. Mă las călăuzit doar de Tine şi în inima mea 
nu este mândrie. Prin intermediul Cuvântului Tău, primesc 
direcţie, iluminare şi discernământ cu privire la tainele şi 
la realităţile Împărăţiei Tale, în Numele lui Isus. Amin.

peste altar şi L‑a chemat pe Dumnezeu, iar Dumnezeu a 
trimis foc din cer! Focul a mistuit complet jertfa.

Citeşte cuvintele lui Ilie din 1 Împăraţi 18:36: „… 
DOAMNE, Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Israel! Fă să 
se ştie astăzi că Tu eşti Dumnezeu în Israel, că eu sunt 
slujitorul Tău şi că toate aceste lucruri le‑am făcut după 
porunca Ta.” El a urmat călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. 
Această confruntare nu a fost o demonstraţie de mândrie 
sau de vanitate; Ilie s‑a bazat doar pe îndrumarea 
Domnului.

Observă cu atenţie rezultatul: israeliţii şi‑au pierdut 
credinţa în Ahab şi au urmat sfaturile lui Ilie, crezând şi 
recunoscând suveranitatea lui Dumnezeu. Faptele lui Ilie 
i‑au determinat pe israeliţi să Îl slăvească pe Domnul, 
Dumnezeul lui Israel. Orice întreprinzi pentru Domnul nu 
ar trebui să fie din ambiţie egoistă sau din înşelăciune. 
Ar trebui să fie pentru slava Lui. Trebuie să înveţi să 
urmezi călăuzirea Duhului Sfânt în şi prin Cuvântul lui 
Dumnezeu, asemenea lui Ilie. Iar faptele şi căile tale Îl 
vor slăvi pe Domnul.

Matei 14:11‑21 & Geneza 45

Marcu 1:1‑20 & Levitic 6‑7

1 Împăraţi 18:30‑39



  

  Viziunea „20 pentru 20” este o oportunitate 
excelentă de a celebra aniversarea a 20 de ani de 
ti par a Îngerului Mesager prin sponsorizarea a 20 de 
milioane de exemplare ale devoţionalului! Aceasta 
înseamnă că provocarea este deschisă pentru toţi 
cei care vor să parti cipe la sponsorizarea a 20 de 
milioane de rapsodii.

   Care este rolul tău?

         • Acceptă provocarea 
         • Stabileşte‑ţi ţinte pentru parteneriatul tău
        • Începe prin a coopta 20 de oameni care vor 
să sponsorizeze cel puţin 100 de rapsodii în termen 
de 10 luni
       • Depăşeşte‑ţi ţintele şi doboară recorduri cu 
parteneriatul tău 
          • Stabileşte noi recorduri

    Alătura‑te viziunii! Haidem să celebrăm 20 de ani 
de ti par cu viziunea „20 pentru 20”!



N
O

T
E

NOTE



În Matei 17, Biblia relatează cazul unui tânăr 
epilepti c, pe care ucenicii lui Isus nu l‑au putut 

vindeca. În cele din urmă, a fost adus de tatăl său la Isus, 
iar Biblia spune: „… Isus a certat dracul, care a ieşit din 
el. Şi băiatul s‑a tămăduit chiar în ceasul acela” (Matei 
17:18).

Ucenicii, derutaţi, au venit apoi la Isus şi L‑au 
întrebat deoparte de ce nu putuseră şi ei să alunge 
demonul. Isus a răspuns: „… Din cauza necredinţei 
voastre. Pentru că, adevărat vă spun, dacă veţi avea 
credinţă cât un grăunte de muştar, îi veţi zice muntelui 
acestuia: «Mută‑te de aici acolo!», şi se va muta; şi 
nimic nu vă va fi  imposibil. Dar acest fel de demoni 
nu iese decât prin rugăciune şi post” (Matei 17:20‑21, 
versiunea GBV).

Răspunsul lui Isus ne sugerează un anumit ti p 
de pregăti re care este necesar pentru anumite lucruri. 
Aşadar, impactul rugăciunii asupra duhului tău va fi  
determinat de seriozitatea cu care te rogi. Dacă ai planuri 
măreţe, de exemplu, acestea vor necesita mai mult ti mp 
de părtăşie intensă în rugăciune.

ACORDĂ MAI MULTĂ                       
ATENŢIE RUGĂCIUNII

15 LUNI

„Rugăciunea fi erbinte (din inimă, 
conti nuă) a unui om neprihănit 

pune la dispoziţie o putere 
extraordinară [dinamică în acţiune]”                                
(Iacov 5:16, 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 sunt recunoscător pentru oportunitatea de 
a mă ruga şi de a efectua schimbări în timpul acesta de 
părtăşie. Mă rog pentru sufletele pierdute din toată lumea, 
ca vălul de pe mintea lor să fie luat şi să devină receptivi 
la Evanghelie. Declar de asemenea că slujitorii Evangheliei 
sunt întăriţi pentru a desăvârşi tot mai mulţi sfinţi pentru 
această lucrare măreaţă, în Numele lui Isus. Amin.

Iată motivul pentru care trebuie să acordăm 
prioritate acestui timp de rugăciune personal, când uităm 
de toţi şi de toate pentru a petrece timp cu Domnul. 
Trebuie să ai un plan de rugăciune bine structurat şi 
organizat; planifică‑ţi timp de calitate lipsit de distrageri 
pentru părtăşia ta personală cu Domnul. Acordă mai 
multă atenţie acestui lucru, mai ales în aceste vremuri 
din urmă.

Matei 14:22‑33 & Geneza 46

Marcu 1:21‑45 & Levitic 8

Ieremia 29:12; Efeseni 6:18



În Osea 4:6, Dumnezeu declară: „Poporul Meu 
piere din lipsă de cunoşti nţă. Fiindcă ai lepădat 

cunoşti nţa, şi Eu te voi lepăda şi nu Îmi vei mai fi  preot. 
Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, îi voi uita şi 
Eu pe copiii tăi!” Pentru fi ecare dintre noi, cunoaşterea 
Cuvântului lui Dumnezeu este foarte importantă. 
Aşadar, trebuie să ne dăm toată silinţa pentru a deţine 
o cunoaştere exactă a Cuvântului Său; nu există altă 
alternati vă.

Voinţa, natura şi scopul lui Dumnezeu ne sunt 
revelate prin Cuvântul Său. A neglija Cuvântul Lui 
înseamnă a nu cunoaşte voinţa Tatălui şi modul în care 
vrea El să trăieşti . Am conceput o serie de materiale 
pentru a te ajuta în studiul tău personal. De exemplu, 
Rapsodia Realităţilor este un ghid de viaţă conceput 
pentru a îţi spori creşterea şi dezvoltarea spirituală, 
oferindu‑ţi, în fi ecare zi, o perspecti vă proaspătă asupra 
Cuvântul lui Dumnezeu.

DOBÂNDEȘTE MAI MULTĂ 
CUNOAȘTERE

16 MARŢI

Studiază, fi i zelos şi dă‑ţi toate silinţele 
să te prezinţi înaintea lui Dumnezeu ca 

un om atestat (testat prin încercări), 
ca un lucrător care n‑are de ce să‑i fi e 

ruşine, care analizează corect şi împarte 
cu acurateţe [tratează drept şi învaţă 

cu măiestrie] Cuvântul adevărului                    
(2 Timotei 2:15, versiunea Amplifi cată).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, mă bucur că mi‑ai deschis inima faţă de moştenirea 
glorioasă pe care o am în Cristos. Inima mea este inundată de 
cunoştinţe şi de discernământ la nivel spiritual. Prin cunoaşterea 
Cuvântului lui Dumnezeu, trăiesc deasupra lipsei, a bolii, a 
maladiei, a eşecului şi a tuturor elementelor acestei lumi. Viaţa 
mea merge doar înainte şi în sus, din slavă în slavă, din credinţă 
în credinţă şi din har în har, în Numele lui Isus. Amin.

Caracteristici precum subiectul zilei, versetele 
tematice, mesajul zilei, declaraţia zilnică de credinţă şi 
planul de citire a Bibliei sunt toate aspecte concepute de 
Duhul Sfânt pentru a aduce zilnic bogăţia Cuvântului lui 
Dumnezeu în viaţa ta. Profită de acestea.

De asemenea, poţi beneficia şi de ediţiile mai vechi; 
cuvintele sunt la fel de actuale; citeşte‑le şi studiază‑le. 
Aminteşte‑ţi, Cuvântul lui Dumnezeu nu este datat. Este 
potrivit şi pentru vremurile noastre.

Există, de asemenea, nenumărate alte materiale, 
atât audio, cât şi video, disponibile în Biblioteca digitală 
„Pastorul Chris,” care acoperă diverse subiecte de viaţă. 
Foloseşte‑te de acestea şi vei fi uimit de rapiditatea 
cu care vei ajunge să ai o credinţă de neclintit. Aşadar, 
include studiul personal al Cuvântului lui Dumnezeu în 
rutina ta zilnică.

Matei 14:34‑15:9 & Geneza 47

Marcu 2:1‑22 & Levitic 9‑10

2 Petru 1:5; Faptele apostolilor 20:32



Există oameni care citează pasajul din Romani 13:1 şi 
presupun că ar trebui să facă orice li se cere, atâta ti mp 

cât cel care dă astf el de instrucţiuni este o persoană cu autoritate. 
Ei spun: „Este un conducător renumit; prin urmare, trebuie să 
spună adevărul”; însă nu aşa merg lucrurile.

În primul rând, să analizăm corect versetul din Romani 
13:1: „Oricine să fi e supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu 
este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile 
care sunt au fost rânduite de Dumnezeu.” Versetul temati c ne 
îndeamnă să cercetăm duhurile. De aceea, nu trebuie să crezi sau 
să faci ce spune oricine; verifi că provenienţa oricărei autorităţi. Ar 
putea veni de la Satan. Aşadar trebuie să fi i cu băgare de seamă.

Dumnezeu poate alege un conducător care în ti mp să se 
răzvrătească. Scripturile sunt pline de exemple ale celor care I s‑au 
împotrivit Domnului, deşi au fost aleşii Lui. Povestea regelui Saul 
este un studiu de caz potrivit. În 1 Samuel 15, profetul Samuel i‑a 
dat instrucţiuni foarte precise regelui Saul. El trebuia să meargă 
la război împotriva lui Amalec şi să nimicească tot ce îi aparţinea.

Saul a mers la război, urmând instrucţiunile lui Dumnezeu 
şi a obţinut victoria. El a nimicit tot ceea ce era dispreţuit şi lipsit 

ANALIZEAZĂ CE AUZI
17 MIERCURI

Dragii mei prieteni, să nu credeţi tot 
ce auziţi. Cântăriţi cu grijă şi analizaţi 

ce vă spun oamenii. Nu oricine 
vorbeşte despre Dumnezeu vine de la 
Dumnezeu. Sunt mulţi propovăduitori 

mincinoşi care au ieşit în lume                                                                                     
(1 Ioan 4:1, versiunea Message – Mesajul, n.tr.).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, În mod deliberat trec fiecare instrucţiune prin 
filtrul Cuvântului Tău, indiferent cine mi‑o dă. Refuz să 
acţionez contrar Cuvântului Tău, care îmi dă viaţă, lumină, 
direcţie şi scop. Paşii mei sunt rânduiţi de Tine, prin 
Cuvântul Tău şi prin Duhul Sfânt, în Numele lui Isus. Amin.

de valoare, însă a cruţat ceea ce el a considerat valoros; nu 
numai că l‑a cruţat pe regele Agag, ci a cruţat şi oile cele mai 
bune împreună cu boii cei mai buni. Care a fost răspunsul lui 
Dumnezeu?

El i‑a spus profetului Samuel: „Îmi pare rău că l‑am 
pus pe Saul împărat, căci se abate de la Mine şi nu păzeşte 
cuvintele Mele...” (1 Samuel 15:11). Acest verset arată că nu 
orice conducător îl ascultă pe Dumnezeu, împlinindu‑I voia.

Cântăreşte toate lucrurile în balanţa Cuvântului lui 
Dumnezeu. În 1 Tesaloniceni 5:21, Biblia spune: „Ci cercetaţi 
toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.” Doar pentru că te‑ai simţit 
măgulit de cuvintele unei persoane cu autoritate nu înseamnă că 
aceste cuvinte sunt de la Dumnezeu. Aminteşte‑ţi întotdeauna 
că Scriptura este autoritatea supremă prin care judecăm toate 
lucrurile.

De asemenea, dacă eşti într‑o poziţie de autoritate, este 
important să Îl asculţi pe Dumnezeu. Află ce doreşte El de la tine 
şi împlineşte‑I voia. Refuză compromisul. Asigură‑te că măsurile 
pe care le iei sunt bune atât pentru Dumnezeu cât şi pentru 
oameni.

Matei 15:10‑20 & Geneza 48

Marcu 2:23‑3:12 & Levitic 11‑12

Matei 7:15‑16; 2 Corinteni 11:13‑15



Unii oameni Îl învinovăţesc pe Dumnezeu pentru 
fi ecare eveniment nefericit din viaţa lor şi din 

lume, din lipsă de cunoşti nţă. Chiar dacă Dumnezeu 
este atotputernic, puterea divină cu care se va înfăptui 
miracolul dorit sau cerut de ti ne se afl ă în interiorul tău; 
tot ce trebuie să faci este să acti vezi această putere.

Versetul temati c spune: „Iar a Celui ce, prin 
puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai 
mult decât cerem sau gândim noi.” Orice lucru săvârşit 
de Dumnezeu în viaţa ta depinde de modul în care tu 
foloseşti  această putere. Aşadar nu poţi şi nici n‑ar 
trebui să Îl faci răspunzător pentru tot ce se întâmplă 
în viaţa ta.

De asemenea, nu Dumnezeu este responsabil de 
faptul că împlinirea Cuvântului Său „întârzie” în viaţa ta; 
tu eşti  cel care acti vează puterea Domnului. Indiferent 
ce îţi doreşti , fi e că este vorba de vindecare, de creştere 
economică, de găsirea unui nou loc de muncă, de un 
copil, de dezvoltarea ta în biserică, în afaceri sau în 
carieră, etc., puterea de a face ca aceste lucruri să se 
întâmple se afl ă în ti ne. În Faptele apostolilor 1:8, 
Domnul Isus declară: „Ci voi veţi primi o putere, când 
Se va coborî Duhul Sfânt peste voi...” Această putere 

ESTE ÎN TINE
18 JOI

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează 
în noi, poate să facă nespus mai 

mult decât cerem sau gândim noi…                   
(Efeseni 3:20).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea Ta care 
acţionează în mine cu tărie, ca să efectuez schimbările 
care se impun, după Cuvântul Tău. Chiar acum, sunt 
transformat de gloria Ta, iar Cuvântul Tău prevalează în 
viaţa mea, abilitându‑mă să domnesc în neprihănire şi în 
excelenţă, în Numele lui Isus. Amin.

reprezintă abilitatea dinamică de a efectua schimbări, 
iar cel mai rapid mod de a o activa constă în vorbirea în 
alte limbi.

În 1 Corinteni 14:4, Biblia spune: „Cine vorbeşte 
în altă limbă se zideşte pe sine însuşi...” Aşadar, cel care 
vorbeşte în alte limbi prin Duhul Sfânt se energizează 
şi activează o putere supraomenească; el înflăcărează 
puterea divină din interiorul său. Această putere a 
lui Dumnezeu este activată şi atunci când proclami 
Cuvântul Său cu îndrăzneală.

Dumnezeu şi Cuvântul Său sunt una. Atunci când 
proclami Cuvântul Lui peste o anumită situaţie, invoci 
puterea lui Dumnezeu de a produce o schimbare cu 
privire la situaţia respectivă. Menţine obiceiul de a 
medita asupra Cuvântului Său; doar contemplându‑l 
şi rostindu‑l vei experimenta eliberarea puterii lui 
Dumnezeu în viaţa ta.

Matei 15:21‑28 & Geneza 49

Marcu 3:13‑35 & Levitic 13‑14

Coloseni 1:29; Romani 8:26‑27; Efeseni 5:18‑19



Cât de frumos şi de adevărat este versetul 
temati c; viaţa veşnică care ne‑a fost făgăduită 

înainte de veşnicii s‑a împlinit şi ne stă la dispoziţie. 
Planul lui Dumnezeu fost să facă accesibilă viaţa veşnică 
pentru toţi oamenii prin propovăduirea Evangheliei. 
A fost un cadou pentru întreaga lume. Ai putea spune: 
„Am crezut că viaţa veşnică este un dar pentru creşti ni.” 
Nu; în Ioan 3:16, Biblia spune: „Fiindcă atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea, că L‑a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică.”

Când un păcătos crede în Isus şi Îl mărturiseşte ca 
Domn, acesta primeşte viaţa veşnică şi devine creşti n. 
Primirea vieţii veşnice te aduce în raport de unitate şi de 
fi liaţie cu Dumnezeu. În Ioan 5:26, Isus spune: „Căci, după 
cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa I‑a dat şi Fiului să 
aibă viaţa în Sine.” De asemenea, Ioan declară în epistola 
sa: „Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne‑a dat 
viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. Cine Îl are 

UN DAR                                         
PENTRU OMENIRE

19 VINERI

În nădejdea vieţii veşnice, făgăduite 
mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, 

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

încredinţată, după porunca lui 
Dumnezeu, Mântuitorul nostru                                         

(Tit 1:2‑3).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Viaţa veşnică este în duhul meu. Nu sunt un om obişnuit; 
viaţa divină curge prin fiinţa mea! Sunt un asociat al 
Dumnezeirii! Sunt superior diavolului! Sunt imun la boală, 
la maladie şi la infirmitate. Aleluia!

pe Fiul are viaţa; cine nu Îl are pe Fiul lui Dumnezeu nu 
are viaţa” (1 Ioan 5:11‑12). Viaţa veşnică este posesia de 
actualitate a celui care Îl are pe Isus: „... Această viaţă 
este în Fiul Său. Cine Îl are pe Fiul are viaţa.”

Pentru mulţi, viaţa veşnică înseamnă viaţa care nu 
se sfârşeşte niciodată; însă viaţa veşnică reprezintă mai 
mult de atât. Aceasta este viaţa şi natura lui Dumnezeu; 
este viaţa dumnezeiască. Este esenţa divinităţii. Viaţa 
veşnică te ridică deasupra lui Satan. Viaţa veşnică ţi‑a 
înlocuit viaţa omenească atunci când te‑ai născut din 
nou. Slavă lui Dumnezeu!

Matei 15:29‑39 & Geneza 50

Marcu 4:1‑20 & Levitic 15

Romani 6:23; Ioan 10:26‑28; Ioan 17:3



În 2 Tesaloniceni 2:3, apostolul Pavel spune: 
„Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci 

nu va veni înainte ca să fi  venit lepădarea de credinţă şi 
de a se descoperi omul fărădelegii, fi ul pierzării.” Care 
este moti vul pentru care Biblia spune că mulţi îşi vor 
lepăda credinţa? În Judecători 7, Dumnezeu a vrut ca 
Ghedeon să meargă să lupte împotriva madianiţilor şi l‑a 
asigurat printr‑un înger că îşi va învinge duşmanii.

Ghedeon a crezut că va avea nevoie de o armată; 
aşa că şi‑a adunat soldaţii. Însă Dumnezeu i‑a spus, 
parafrazat: „Dacă mergi la luptă cu atât de mulţi soldaţi, 
s‑ar putea să credeţi că aţi câşti gat bătălia prin puterile 
voastre. Spune‑le tuturor celor care se tem să plece 
acasă”; iar Biblia spune că douăzeci şi două de mii 
dintre ei s‑au întors la casele lor (Judecătorii 7:3). Apoi 
Dumnezeu a spus, parafrazat: „Vreau să îi testez şi pe cei 
zece mii rămaşi. Coboară‑i la apă şi spune‑le să bea. Îi vei 
păstra doar pe cei care sunt vigilenţi ca să nu fi e atacaţi 
de duşmani chiar şi când beau apă.”

Şi Biblia spune că doar trei sute dintre ei au trecut 
acest test (Citeşte Judecătorii 7:4‑6). Nici măcar nu şti au 
că sunt testaţi. În Ieremia 9, Biblia spune că oamenii îşi 

CREDINŢA TA                                           
VA FI TESTATĂ

20 SÂMBĂTĂ

Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, 
te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, 

care are să vină peste lumea întreagă, 
ca să îi încerce pe locuitorii pământului 

(Apocalipsa 3:10).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt adânc înrădăcinat şi întemeiat în Cristos. Trăiesc 
pentru a împlini visul lui Dumnezeu, viziunea Lui de a‑Şi 
extinde Împărăţia prin evanghelizarea lumii. Mă focalizez 
pe lucrurile de sus şi nu pe plăcerile trecătoare ale acestei 
lumi. Sunt tare, neclintit şi sporesc în lucrarea Domnului 
cu bucurie, în timp ce aştept revenirea Lui.

obişnuiseră limba cu minciuna. Erau atât de mincinoşi, 
încât nu se mai puteau încrede nici măcar în fraţii lor. Din 
cauza acelor înşelătorii, ipocrizii şi minciuni, Dumnezeu 
a spus: „Iată, îi voi topi în cuptor şi îi voi încerca…” 
(Ieremia 9:7). Aşa se va întâmpla şi în aceste zile din 
urmă. Un mare test se apropie şi a început deja, deoarece 
Dumnezeu trebuie să îi despartă pe cei care sunt reali de 
cei care sunt falşi – cei care nu au fost niciodată sinceri 
cu Dumnezeu.

Dacă acest lucru nu ar fi serios, nu ar fi nevoie ca 
Isus să intervină în favoarea bisericii din Filadelfia, aşa 
cum spune versetul tematic. Autenticitatea credinţei tale 
în Cristos va fi pusă la încercare: „Pentru ca încercarea 
credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul 
care piere şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă 
ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus 
Cristos” (1 Petru 1:7). Isus Cristos şi Împărăţia Sa trebuie 
să fie tot ceea ce contează pentru tine în această viaţă.

Matei 16:1‑12 & Exod 1

Marcu 4:21‑41 & Levitic 16‑18

Iov 23:10; Coloseni 3:1‑2; Apocalipsa 3:9‑10



În versetul temati c, Domnul Isus li se adresează 
evreilor. În versetele 32‑33, El conti nuă: „... Moise 

nu v‑a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata 
pâine din cer, căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care 
Se coboară din cer şi dă lumii viaţa.”

Apoi, în versetele 49‑50, El subliniază şi mai mult 
acest adevăr: „Părinţii voştri au mâncat mană în pusti u, 
şi au murit. Pâinea care Se coboară din cer este de aşa 
fel, ca cineva să mănânce din ea şi să nu moară.” Isus 
este Pâinea Vie; Pâinea care a venit din cer.

El le‑a explicat acest lucru ucenicilor în Ioan 6:51 
astf el: „Eu sunt Pâinea vie care s‑a coborât din cer. Dacă 
mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi 
pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl 
voi da pentru viaţa lumii.” Apoi, în 1 Corinteni 10:17, 
apostolul Pavel explică cum ni se aplică nouă acest 
adevăr. El spune: „Având în vedere că este o pâine, noi, 
care suntem mulţi, suntem un trup, căci toţi luăm parte 
din aceeaşi pâine.” Dacă noi suntem una cu El, aceasta 
înseamnă că avem aceeaşi viaţă ca El, pentru că suntem 
născuţi din Cuvântul Lui (1 Petru 1:23), tot aşa cum El 
este Cuvântul întrupat (Ioan 1:14).

„O PÂINE ȘI UN TRUP”
21 DUMINICĂ

Părinţii noştri au mâncat mană în 
pusti e, după cum este scris: „Le‑a 

dat să mănânce pâine din cer”                             
(Ioan 6:31).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântat să fie Domnul! Sunt una cu El, pentru că am 
fost născut din Cuvântul Său viu şi etern! Originea mea 
este divină; sunt invincibil şi trăiesc deasupra elementelor 
acestei lumi. Domnesc în mod glorios în tărâmul vieţii prin 
Isus Cristos. Aleluia!

În Coloseni 1:18 Biblia spune: „El (Cristos) este 
Capul trupului, al Bisericii...” Capul şi trupul au aceeaşi 
viaţă. Dacă împărtăşim aceeaşi viaţă cu El, avem parte şi 
de sănătatea, de bunăstarea, de puterea şi de slava Lui.

De aceea, El ne numeşte „părtaşi la natura divină”; 
asociaţi ai Dumnezeirii (2 Petru 1:4). Iar în 1 Ioan 4:17 
citim: „Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta...” 
Tu eşti în aceeaşi clasă de făpturi cu Cristos. De aceea, 
umblă aşa cum a umblat El – în slavă, în neprihănire, în 
putere şi în autoritate. Aleluia!

Matei 16:13‑20 & Exod 2

Marcu 5:1‑20 & Levitic 19‑21

Efeseni 5:30; 1 Ioan 4:17; 1 Corinteni 10:17



   Ediţia aniversară a Rapsodiei Realităţilor aduce o 
competi ţie antrenantă în care toţi citi torii şi partenerii 
acestui Înger Mesager au ocazia să împărtăşească cel mai 
moti vator arti col pe care l‑au citi t în Rapsodia Realităţilor 
având şansa ca arti colul respecti v să fi e publicat în ediţia 
aniversară. 

       Reguli de parti cipare: 
       • Trimite o mărturie rezultată din studierea acelui arti col
   • Mărturia trebuie înregistrată în format video având 
data şi ti tlul arti colului foarte clar enunţate.
      • Încarcă mărturia pe platf orma de socializare KingsChat 
cu indicati vul #ror20.
     • Toate mărturiile trebuie trimise până pe 28 februarie 
2021.
    • Arti colele şi mărturiile selectate vor fi  publicate în 
Ediţia aniversară a Rapsodiei Realităţilor care va fi  lansată 
în aprilie 2021.

Pentru mai multe informaţii, te rugăm să apelezi numărul 
de telefon +234 1888 8186 sau să trimiţi un email pe 
adresa info@rhapsodyofrealiti es.org

Grăbeşte‑te! Urcă în acest tren chiar acum!

 
Competiţia
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Viaţa ta este o însumare a vorbelor care ies 
din gura ta. Versetul temati c subliniază cât de 

important este să îţi clădeşti  viaţa prin cuvinte. Acesta 
este cel mai frumos dar fi zic pe care i l‑a dat Dumnezeu 
omului; darul vorbirii; capacitatea de a concepe cuvinte 
şi de a le rosti .

Viaţa produce pentru ti ne o recoltă a ceea ce spui, 
iar aici nu există teren de mijloc. În calitate de creşti n, 
trebuie să vorbeşti : dacă vrei să trăieşti  în sănătate, 
rosteşte sănătate. Dacă vrei să umbli în neprihănire şi 
să produci faptele neprihănirii întotdeauna, rosteşte 
neprihănire; şi din când în când, declară: „Eu sunt 
neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos. Eu produc 
faptele şi roadele neprihănirii.”

Ca să trăieşti  aceste lucruri, trebuie să le rosteşti . 
Poate spui: „Dar dacă nu am spus nimic? Cum va fi  viaţa 
mea?” Tot vei avea o recoltă, dar nu va fi  o recoltă bună. 
Este ca şi cum ai lăsa o grădină în paragină; vor creşte 
foarte multe buruieni. Menţine‑te în victorie, în stăpânire 
şi în bunăstare prin cuvintele tale.

EȘTI CEEA CE SPUI
22 LUNI

Fiindcă adevărat vă spun că oricine îi 
va spune acestui munte: „Ridică‑te şi 

aruncă‑te în mare”; şi nu se va îndoi în 
inima lui, ci va crede că acele lucruri pe 

care le spune se vor face, el va avea orice 
spune (Marcu 11:23, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Gloria lui Dumnezeu este revelată şi astăzi în mine; înţelepciunea 
Lui este văzută şi auzită în mine, pe măsură ce umblu în Cuvântul 
Său şi aduc roadele neprihănirii. Sunt abilitat şi aprovizionat în 
mod supranatural; nimic nu lipseşte şi nimic nu este frânt în viaţa 
mea! Sunt plin de putere, pentru că Isus Cristos este în mine; El 
este gloria mea, neprihănirea mea, înţelepciunea mea, succesul 
meu şi bunăstarea mea. Binecuvântat să fie Numele Său în veci.

Dumnezeu a făcut deja tot ce era necesar ca 
tu să ai viaţă din belşug în Cristos şi să te bucuri de ea 
la maximum, prin puterea Duhului Sfânt. Acum este 
responsabilitatea ta să menţii această stare de lucruri, iar 
aceasta se face în principal prin ceea ce rosteşti. Afirmă 
întotdeauna că ai o viaţă minunată. Declară că ai fost 
chemat la slavă şi la virtute, la o viaţă de putere şi de 
excelenţă morală. Rosteşte aceste lucruri în fiecare zi.

Nu există nici un lucru care să îţi lipsească (1 
Corinteni 3:21; 2 Petru 1:3) şi nu există lucruri care să fie 
prea grele pentru tine (Filipeni 4:13). De aceea, rosteşte 
întotdeauna abundenţă, resurse supranaturale, putere, 
posibilităţi şi victorii, iar viaţa ta va merge doar în direcţia 
aceea.

Matei 16:21‑28 & Exod 3

Marcu 5:21‑43 & Levitic 22‑23

Evrei 11:3; Matei 12:36‑37



În aceste zile din urmă pe care le trăim, un singur 
lucru contează: acela de a trăi pentru Domnul şi 

pentru slava Lui; a trăi o viaţă condusă de scop. Isus este 
exemplul perfect pentru aceasta. În Ioan 17:4, El a spus: 
„Eu Te‑am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe 
care Mi‑ai dat‑o s‑o fac.” 

Şi tu ar trebui să gândeşti  la fel; proslăvirea Tatălui 
trebuie să fi e pasiunea ta şi scopul pentru care trăieşti . 
Cum Îl glorifi ci pe Tatăl? Împlinind voia Lui; înfăptuind 
ceea ce El te‑a însărcinat să faci şi terminând lucrarea. 
Ai descoperit care este scopul Său pentru viaţa ta? Te 
preocupă lucrarea Lui?

Scopul Tatălui este mântuirea întregii lumi. Acesta 
este moti vul pentru care L‑a trimis pe Isus. Şi scopul tău 
în viaţă este conectat cu aceasta. Indiferent ce faci în 
viaţă, dacă nu îi ati ngi pe cei pierduţi şi dacă nu câşti gi 
sufl ete, trăieşti  o viaţă goală. Biblia spune că Dumnezeu 
vrea ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă (2 
Petru 3:9). Tu Îi aduci slavă atunci când faci să se întâmple 
acest lucru.

El caută să înfrumuseţeze viaţa celor din jurul tău, 
şi să îi conducă în neprihănire prin ti ne; aceasta este o 

TRĂIEȘTE PENTRU GLORIA LUI
23 MARŢI

Şi El a murit pentru toţi, pentru ca 
cei ce trăiesc, să nu mai trăiască 

pentru ei înşişi, ci pentru Cel 
ce a murit şi a înviat pentru ei                                                                           

(2 Corinteni 5:15).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă tată, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea şi pentru 
abilitatea de a‑i influenţa pe cei din lumea mea cu 
Evanghelia. Şi astăzi înaintez în plinătatea binecuvântărilor 
lui Cristos, având impact în lumea mea cu harul Tău şi 
cu neprihănirea Ta, aducându‑i pe oameni din întuneric 
la lumină şi de sub puterea diavolului la Dumnezeu, în 
Numele lui Isus. Amin.

viaţă condusă de scop şi plină de sens. Indiferent cât de 
roditor sau de eficient eşti în alte zone ale vieţii, caută să 
excelezi în câştigarea de suflete, vestindu‑le Evanghelia 
celor pierduţi, fără speranţă, celor care suferă şi sunt 
respinşi, atât în zona ta de influenţă, cât şi dincolo de ea.

O viaţă trăită bine, o viaţă de succes, plăcută lui 
Dumnezeu este aceea în care împlineşti lucrurile pe care 
El te‑a destinat să le faci. De aceea, adu‑I slavă Lui fiind 
tot mai eficient în a conduce oamenii în neprihănire.

Matei 17:1‑13 & Exod 4

Marcu 6:1‑29 & Levitic 24

Ioan 15:8; Matei 5:16; 2 Corinteni 5:15



Atunci când studiezi Scripturile, foloseşte‑ţi 
imaginaţia pentru a crea imagini; priveşte cu 

ochii duhului tău, crede şi acţionează în consecinţă. Vei 
vedea manifestându‑se în viaţa ta binecuvântările pe 
care ţi le însuşeşti  în duhul tău. De aceea, atunci când 
asculţi sau studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, vizualizează‑ţi 
victoria, bunăstarea, sănătatea, pacea, progresul şi 
succesul în interiorul tău, apoi rosteşte cu credinţă ceea 
ce vizualizezi.

Înainte de a vedea manifestarea fi zică a slavei şi a 
victoriei pe care ţi le doreşti  în viaţă, trebuie să le vezi în 
duhul tău. O dată ce le‑ai văzut în ti ne, sunt ale tale. Nu 
le poţi avea niciodată în exterior, în tărâmul fi zic, dacă 
nu le‑ai văzut mai întâi în duhul tău. Aici ratează unii 
oameni. Ei vor să vadă mai întâi cu ochii fi zici şi abia apoi 
să spună că lucrurile sunt reale; credinţa nu funcţionează 
aşa. Credinţa numeşte fapt real ceea ce simţurile fi zice 
nu pot percepe încă (Evrei 11:1, versiunea Amplifi cată).

De exemplu, Dumnezeu i‑a spus lui Avraam: „Nu 
te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi  Avraam, căci 
te fac tatăl multor neamuri” (Geneza 17:5‑6). Avraam a 
trebuit să se vadă mai întâi ca fi ind tatăl multor neamuri. 

PRIVEȘTE CUVÂNTUL                          
LUI ÎN IMAGINI

24 MIERCURI

Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile 
care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci 
lucrurile care se văd, sunt trecătoare, 

pe când cele ce nu se văd, sunt veşnice                   
(2 Corinteni 4:18).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru darul de a putea pricepe 
binecuvântările minunate pe care le‑ai pregătit pentru mine, ca 
să mă bucur de ele în Cristos. Îmi vizualizez victoria, bunăstarea, 
sănătatea, pacea, progresul şi succesul în Cuvântul Tău prin 
puterea Duhului Sfânt şi intru în posesia acestor realităţi prin 
proclamaţiile mele de credinţă. O moştenire plăcută mi‑a căzut 
la sorţi, o frumoasă moşie mi‑a fost dată. Aleluia!

În momentul în care Dumnezeu i‑a spus acest lucru, el 
avea nouăzeci şi nouă de ani, iar Sara, soţia lui, avea 
nouăzeci de ani şi era stearpă.

Cu toate acestea, Biblia spune că „el nu s‑a îndoit 
de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit 
prin credinţa lui, I‑a dat slavă lui Dumnezeu” (Romani 
4:20). În Geneza 15:5, Domnul i‑a spus: „... Uită‑te spre 
cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri... Aşa va fi 
sămânţa ta.” Şi Avraam L‑a crezut. El a văzut imaginea 
urmaşilor săi nenumăraţi – la fel de mulţi ca stelele – în 
duhul lui.

Ce doreşti să vezi în viaţa ta astăzi? Dacă este un 
copil, vizualizează‑l în duhul tău mai întâi. Este cumva 
creşterea şi extinderea bisericii tale, o slujbă nouă sau 
o afacere? Creează acea imagine şi intră în posesia ei în 
duhul tău, prinde‑te de ea mai întâi cu duhul tău, pentru 
că este deja reală în tărâmul spiritual. Aleluia!

Matei 17:14‑21 & Exod 5

Marcu 6:30‑56 & Levitic 25

Eclesiastul 3:11; Geneza 13:14‑15; Geneza 15:5‑6



Biblia spune că „... nimeni nu poate zice «Isus 
este Domnul» decât prin Duhul Sfânt” (1 

Corinteni 12:3). Nimeni nu poate mărturisi domnia lui 
Isus şi nu se poate hotărî să‑I slujească lui Dumnezeu 
decât dacă este atras de Duhul Sfânt. Atunci când Biblia 
spune despre cuvântul mântuirii şi al credinţei că este 
aproape de ti ne, că este chiar în gura ta şi în inima ta 
(Romani 10:8), spune de fapt că Duhul Sfânt este Cel care 
pune acel cuvânt în inima ta. Începând din momentul 
în care cineva mărturiseşte domnia lui Isus pentru a fi  
mântuit, Duhul Sfânt acţionează în viaţa sa.

Şti ind că toţi au nevoie de Duhul Sfânt ca să poată 
crede Evanghelia, Dumnezeu a spus în versetul temati c: 
„... voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fi ii şi fi icele 
voastre vor proroci...” Observă cuvintele subliniate: 
„orice făptură.” De fapt, în traducerea Completă 
Evreiască a Bibliei, lucrurile sunt şi mai clare: „... voi 
turna Duhul Meu peste toată omenirea. Fiii şi fi icele 
voastre vor proroci...” (Ioel 3:1, versiunea CJB). Aşadar 
„orice făptură” înseamnă de fapt „întreaga omenire.”

Duhul Sfânt a fost turnat peste TOATĂ OMENIREA; 
de aceea oricine poate auzi şi primi astăzi Evanghelia. În 

DUHUL SFÂNT A FOST TURNAT
25 JOI

După aceea, voi turna Duhul Meu 
peste orice făptură; fi ii şi fi icele voastre 

vor proroci, bătrânii voştri vor visa 
visuri, şi ti nerii voştri vor avea vedenii                        

(Ioel 2:28).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt partener cu Dumnezeu în schimbarea lumii. Sunt 
partenerul Său în câştigarea de suflete. Ce onoare este să 
le propovăduiesc Evanghelia tuturor oamenilor peste care 
a fost turnat Duhul Sfânt! Inimile oamenilor din lumea 
întreagă sunt pregătite să primească Evanghelia şi astăzi. 
Evanghelia ajunge la toate naţiunile şi la orice făptură, în 
Numele lui Isus. Amin.

Faptele apostolilor 2, Biblia spune că o mare mulţime 
de evrei a venit din diverse naţiuni ale lumii ca să 
sărbătorească Cincizecimea (Faptele apostolilor 2:9‑12). 
Atunci când Petru le‑a prezentat Evanghelia, trei mii 
dintre ei şi‑au predat inimile lui Cristos.

La următoarea predică a lui Petru, cinci mii de 
suflete s‑au convertit (Faptele apostolilor 4:4). După 
puţin timp, erau deja mulţi credincioşi în Ierusalim! De 
ce? Duhul Sfânt fusese turnat peste toţi oamenii, aşa 
cum fusese promis în Ioel 2:28. Slavă lui Dumnezeu!

Noi predicăm Evanghelia pentru că ştim că toţi 
oamenii au capacitatea de a accepta Cuvântul lui 
Dumnezeu. Duhul Sfânt acţionează în toată lumea, 
convingând oamenii de păcat şi atrăgându‑i spre 
neprihănire. Slavă lui Dumnezeu!

Matei 17:22‑27 & Exod 6

Marcu 7:1‑23 & Levitic 26‑27

Marcu 16:15‑16; Ioan 3:16; 1 Corinteni 9:16



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

„charitoo” şi înseamnă a acorda har, a acorda onoare specială, 
a accepta pe cineva, a fi  foarte favorizat. De aceea, versetul 
poate fi  citi t şi astf el: „... El ne‑a făcut să fi m foarte favorizaţi în 
Cel Preaiubit.” Aleluia!

Maria este o persoană din Scripturi care a primit 
această descriere. Biblia spune: „Şi îngerul a intrat la ea şi 
a spus: «Bucură‑te, cea privilegiată: Domnul este cu ti ne; 
binecuvântată eşti  tu între femei»” (Luca 1:28, versiunea 
Fidela). Exact acelaşi lucru îţi spune Dumnezeu şi ţie: eşti  
binecuvântat şi privilegiat în mod deosebit. Eşti  foarte favorizat.

Maria a fost binecuvântată, plină de har, privilegiată, 
foarte favorizată, pentru că urma să Îl poarte pe Isus în pântecele 
ei prin Cuvântul lui Dumnezeu care fusese rosti t. Astăzi, tu Îl 
porţi pe Isus în duhul tău prin Cuvântul lui Dumnezeu. Slavă 
lui Dumnezeu! Cuvântul Lui nu există doar în ti ne, ci Cuvântul 
Lui este şi viaţa ta, pentru că tu eşti  născut prin Cuvântul Lui (1 
Petru 1:23). Ce viaţă minunată ne‑a dăruit El!

Ce înseamnă să fi i favorizat? Înseamnă să fi i binecuvântat 
peste măsură; eşti  binecuvântat de Dumnezeu chiar şi atunci 
când nu pare că meriţi. În esenţă, priveşte dincolo de abilitatea 
ta; priveşte dincolo de întrebarea dacă te califi ci sau nu; 

BINECUVÂNTAŢI ȘI FOARTE 
FAVORIZAŢI

26 VINERI

Pentru lauda gloriei harului Său în care 
ne‑a făcut acceptaţi în Cel Preaiubit 

(Efeseni 1:6, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt favorizat în mod divin şi poziţionat pentru viaţa 
glorioasă! Harul m‑a plasat în faţă şi nu pot fi niciodată 
dezavantajat! Cresc în frumuseţe, în onoare şi în influenţă. 
Trăiesc şi umblu în conştientizarea celui care este 
binecuvântat de Domnul; şi prin mine, binecuvântările 
ajung și la cei din lumea mea. Aleluia!

Dumnezeu însuşi este abilitatea ta, destoinicia ta. Aşa spune 
Biblia în 2 Corinteni 3:5: „... Destoinicia noastră, dimpotrivă, 
vine de la Dumnezeu.”

A fi foarte favorizat înseamnă că tot ceea ce faci 
prosperă. Chiar şi atunci când alţii eşuează sau înregistrează 
pierderi, tu excelezi, pentru că eşti sponsorizat de Duhul Sfânt; 
El îţi ghidează paşii. Chiar şi atunci când eşti înconjurat de 
oameni care te critică şi te desconsideră, nu eşti afectat, pentru 
că eşti bărbatul sau femeia lui Dumnezeu; eşti condus de har.

Pe măsură ce favoarea lui Dumnezeu se manifestă 
pentru tine, ţi se deschid uşi şi primeşti oportunităţi care nu pot 
fi explicate omeneşte. Biblia spune: „Şi Dumnezeu poate să 
facă orice har (orice favoare şi binecuvântare pământească) 
să ajungă la voi din abundenţă...” (2 Corinteni 9:8, versiunea 
Amplificată). Aceasta este dorinţa lui Dumnezeu pentru tine. 
Biblia spune: „Căci tu, Doamne, îl vei binecuvânta pe cel drept; 
cu favoare îl vei înconjura ca şi cu un scut” (Psalmul 5:12, 
versiunea Fidela). Conştientizează faptul că eşti binecuvântat 
şi foarte favorizat oriunde şi oricând pe tot parcursul acestui an.

Matei 18:1‑11 & Exod 7

Marcu 7:24‑8:13 & Numeri 1‑2

2 Corinteni 3:5; Psalmul 1:1‑3; Psalmul 102:13



Dumnezeu nu a folosit niciodată îngeri ca 
să predice Evanghelia pentru mântuirea 

oamenilor. Chiar dacă El poate să‑i capteze atenţia unui 
om păcătos printr‑un înger, El va trimite un creşti n care 
a primit mântuirea ca să‑i predice Evanghelia acelui 
om, pentru că El i‑a dat Bisericii onoarea de a predica 
Evanghelia (Faptele apostolilor 10:1‑6).

Totodată, El ne‑a dat nouă, sfi nţilor Săi, onoarea 
de a duce la îndeplinire judecata pe pământ asupra 
forţelor întunericului (Psalmul 149:5‑9). De aceea noi 
nu avem nici o scuză ca să nu predicăm Evanghelia şi să 
nu acoperim pământul cu neprihănirea Sa. El ne‑a dat 
puterea delegată de a  face uz de Numele Său împotriva 
forţelor demonice. El a spus: „... Duceţi‑vă în toată 
lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură... Iată 
semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele 
Meu vor scoate draci...” (Marcu 16:15‑17).

Fii entuziasmat de predicarea Evangheliei şi nu lăsa 
nimic să te împiedice să o faci. Indiferent de ameninţările, 
de persecuţiile sau de provocările cu care te confrunţi, 
nu te teme şi predică Evanghelia. Ţine minte, tu eşti  un 

ONOAREA PREDICĂRII 
EVANGHELIEI

27 SÂMBĂTĂ

Porunca pe care ţi‑o dau, fi ule 
Timotei, după proorociile făcute 
mai înainte despre ti ne, este ca, 

prin ele să te lupţi lupta cea bună                                                  
(1 Timotei 1:18).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, mă rog ca Duhul Sfânt să ridice lucrători 
pasionaţi, dedicaţi şi neînfricaţi pentru secerişul din 
toată lumea, iar sufletele oamenilor să fie pregătite să 
primească Evanghelia cu bucurie şi să intre în Împărăţia 
Ta, în Numele lui Isus. Amin.

soldat în armata lui Dumnezeu. Soldaţii nu se lasă distraşi 
de la scopul lor.

Soldaţii adevăraţi nu se retrag şi nu se predau. Ei 
luptă până la sfârşit. Aşadar fii puternic şi neclintit în a 
împlini slujba de câştigător de suflete în zilele acestea.

Roagă‑te. Tu reprezinţi Împărăţia Cerească a lui Isus 
Cristos, iar acum se dă o bătălie mare pentru sufletele 
oamenilor. Înainte de a merge să evanghelizezi oamenii, 
petrece timp în mijlocire. Biruieşte în rugăciune pentru 
sufletele oamenilor şi profeţeşte‑le mântuirea. Profeţeşte 
asupra oraşului tău, a naţiunii tale şi a naţiunilor lumii, că 
toate Îi aparţin lui Isus Cristos şi că sufletele intră în masă 
în Împărăţia lui Dumnezeu.

Ia‑ţi în serios rolul pe care îl ai de preot mijlocitor 
şi de ambasador al împăcării. Ţine minte, aceasta este 
onoarea pe care o au toţi sfinţii. Slavă lui Dumnezeu!

Matei 18:12‑20 & Exod 8

Marcu 8:14‑26 & Numeri 3‑4

Romani 10:13‑15; Psalmul 149:5‑9; Romani 1:16



În versetul temati c, apostolul Pavel mărturiseşte 
că lui Dumnezeu I‑a făcut plăcere să‑L reveleze pe 

Fiul Său în el. Acest adevăr nu este valabil doar cu privire 
la apostolul Pavel, ci este chemarea fi ecărui creşti n. 
Cristos revelat sau exprimat în viaţa ta zilnică este esenţa 
creşti nismului. Biblia spune: „Cărora Dumnezeu a voit să 
le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia 
între neamuri, şi anume Cristos în voi, nădejdea slavei” 
(Coloseni 1:27).

Se vede Cristos în ti ne? Poţi vedea viaţa Sa 
manifestată prin ti ne? Dacă Cristos este revelat în ti ne, 
nu va mai fi  loc pentru înfrângere sau pentru slăbiciune. 
Nu va mai fi  loc pentru boală în trupul tău. Speranţa 
de a fi  veşnic victorios este Cristos în ti ne. Poate ai fost 
diagnosti cat cu o boală terminală; dacă Îl poţi vedea pe 
Cristos în ti ne, acea boală va lua sfârşit. Biblia spune: „Şi 
dacă Cristos este în voi, atunci chiar dacă trupul vostru 
este supus morţii din cauza păcatului, Duhul dă viaţă 
datorită neprihănirii” (Romani 8:10, versiunea NIV – 
Noua Versiune Internaţională, n.tr.).

Nu contează cât de mare este tumoarea, Cristos în 
ti ne o va face să se dematerializeze. Petru era în trecere, 

CRISTOS ÎN TINE
28 DUMINICĂ

Dar când I‑a plăcut lui Dumnezeu, care 
m‑a pus deoparte din pântecele mamei 

mele şi m‑a chemat prin harul Său, 
pentru a‑L revela pe Fiul Său în mine...      
(Galateni 1:15‑16, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cristos este viaţa mea! El este totul pentru mine! În El 
am viaţa, mişcarea şi fiinţa. În El sunt învingător pe veci; 
sunt mai mult decât biruitor. Cristos este scăparea mea, 
înţelepciunea mea, neprihănirea mea şi justificarea mea. 
Binecuvântat să fie Numele Lui în veci.

vizitându‑i pe fraţi. Acolo l‑a întâlnit pe Enea, care era 
paralizat, ţintuit la pat de opt ani lungi. Tot ce i‑a spus 
Petru a fost: „Enea, Isus Cristos te vindecă...” (Faptele 
apostolilor 9:34).

Dacă ai experimentat simptome de boală sau 
de neputinţă în trupul tău, Cristos te însănătoşeşte. 
Conştientizează faptul că Isus Cristos locuieşte în tine. El 
este puterea ta, de aceea, dacă nu puteai umbla, ridică‑te 
şi umblă. În El şi prin El poţi face toate lucrurile! Tu eşti 
învingător pe veci. El este scăparea ta, înţelepciunea ta şi 
neprihănirea ta. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Matei 18:21‑35 & Exod 9

Marcu 8:27‑38, 9:1‑13 & Numeri 5‑6

Romani 8:11; Coloseni 1:26‑29



  
  Adoptă calendarul lui Dumnezeu pentru ti ne şi 
primeşte strategii divine pentru a naviga triumfător 
în 2021, descărcând mesajul de Anul Nou disponibil 
exclusiv în aplicaţia de mobil Pastor Chris Digital Library 
(Biblioteca digitală Pastorul Chris, n.tr.).

     Această platf ormă mobilă îţi pune la dispoziţie un lung 
şir de mesaje transformatoare ale Pastorului Chris în 
format audio şi video, cu teme privind diferite aspecte 
ale vieţii, cum ar fi : vindecare şi sănătate, credinţă, 
trăire creşti nă, părtăşie cu Duhul Sfânt, rugăciune, 
bunăstare şi fi nanţe etc.

   În plus, primeşti  noti fi cări despre noutăţi publicate 
de Pastorul Chris, despre oferte speciale, reduceri, 
gratuităţi şi multe altele. 

   

Disponibilă pe platf ormele App Store şi Google Play Store. 

Biblioteca digitală 
„Pastorul Chris”

Pastorului ChrisPastorului ChrisPastorului Chris

Acces instantaneu la peste 
300 de mesaje ale
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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 
și că Dumnezeu L‑a înviat din morți. 
Cred că este viu și 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 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.



Rapoarte
ALE SLAVEI

NOTE

N
O

T
E



Rapoarte
ALE SLAVEI

„Nodul dureros dispărut complet!”

Într‑o zi am remarcat un nodul dureros în sânul drept. Pe zi ce 
trecea, acesta continua să crească în mărime şi în durere. Am 
început să citesc articole din Rapsodia Realităţilor şi să meditez 
asupra lor. Citeam rugăciunile şi proclamaţiile cu voce tare, în 
timp ce aveam mâna pe nodul. După un timp, am descoperit 
că acesta a început să se micşoreze. După puţin timp, a dispărut 
complet cu tot cu dureri. Am observat că nodulul lăsase o pată 
neagră pe sân, dar pe măsură ce am continuat să proclam din 
rapsodie, a dispărut şi cicatricea cu totul! Glorie lui Dumnezeu

„Vindecat ca să vindec!”

Obişnuiam să cred că boala este normală şi că era în regulă ca un 
credincios să fie bolnav, până am intrat în contact cu Rapsodia 
Realităţilor. Aceasta mi‑a crescut credinţa şi mi‑a schimbat viaţa 
de rugăciune. Am învăţat despre autoritatea mea şi despre 
sănătatea mea în Cristos. Acum, nu mă mai îmbolnăvesc şi sunt 
plin de îndrăzneală să mă rog pentru bolnavi şi să‑i vindec. Slavă 
lui Dumnezeu!

„Rapsodia: Un agent transformator”

Am fost diagnosticat cu sindrom post traumatic, atac de 
panică şi mânie intensă. În calitate de soldat în armata 
Statelor Unite, am fost înscris în diferite programe ca să‑mi 
rezolv problemele, dar nimic nu a funcţionat. Însă din ziua 
în care am primit o Rapsodie a Realităţilor şi am început 
s‑o citesc, gândirea şi atitudinea mi s‑au schimbat. De unde 
eram nervos şi iraţional am ajuns să fiu bucuros şi iubitor. 
Am ştiut că trebuie să le fac cunoştinţă şi rudelor mele cu 
Îngerul Mesager. Aşa am făcut şi ei de asemenea au început 
să vadă schimbări în viaţa lor. Rapsodia ne‑a transformat! 
Slavă lui Dumnezeu!

‑R.O; Nigeria

‑L.O; SUA

‑H.R; Marea Britanie



PRAYING THE RIGHT WAY

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

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

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
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AFRICA DE SUD:
Tel: + 27 113260971
       + 27 113260972nigeria:
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      +234–8052464131, 
      +234–1–8925724

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647–341–9091 

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


