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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 4900 limbi, iar numărul acestora este 
în continuă creştere. Ediţia 2022 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



Valea Ela este o vale plată situată la marginea vestică a 
munților Iudeii. Numele văii înseamnă în limba ebraică Valea 

Terebintului sau a „Stejarului sau arborelui de fistic,” care 
crește în această zonă.

Una dintre cele mai populare istorisiri din Biblie este 
confruntarea dintre David și Goliat, care a avut loc în această 

vale. David l‑a ucis în luptă pe uriașul Goliat cu o praștie și 
cu una dintre cele cinci pietre netede pe care le‑a luat din 

pârâul care curge prin vale, ceea ce a dus la victoria Israelului 
împotriva filistenilor. 

Imaginea de pe copertă surprinde parteneri ai 
Rapsodiei Realităţilor în Durban, Africa de Sud.Valea Ela
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țeluri pentru această lună 
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Versetul temati c ne arată un principiu spiritual 
important: apostolul Ioan a văzut în viziunea 

pe care a avut‑o prin Duhul Sfânt că pe măsură ce 
oamenii lui Dumnezeu au mărturisit Cuvântul Lui şi au 
declarat adevărul – având credinţă în sângele lui Isus 
Cristos cu semnifi caţia acestuia din Noul Testament 
– l‑au biruit pe cel rău, iar îngerii au câşti gat bătălia 
(Apocalipsa 12:7‑10).

Implicaţia este că bătălia în tărâmul spiritual este 
câşti gată sau pierdută ca urmare a ceea ce facem noi pe 
pământ. Aşadar, conti nuă să Îl mărturiseşti  pe Cristos, 
afi rmând Cuvântul lui Dumnezeu şi luând parte la Cina 
Domnului. Aşa îţi menţii victoria şi conti nui să domneşti  
în viaţă prin Isus Cristos. Biblia spune: „... 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).

El ne‑a spus în Ioan 16:33: „... îndrăzniţi, Eu am 
biruit lumea.” Reiterând viaţa victorioasă pe care noi 
am primit‑o în El, apostolul Ioan ne spune: „Pentru că 
oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea...” 
(1 Ioan 5:4). El ne‑a dat victoria, însă depinde de noi 
să umblăm în lumina acestei victorii. Tu ai biruit lumea 

VICTORIA LUI                                      
ESTE A NOASTRĂ

SÂMBĂTĂ

Ei l‑au biruit, prin sângele Mielului 
şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu 

şi‑au iubit viaţa chiar până la moarte                
(Apocalipsa 12:11).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Vin împotriva structurilor, a sistemelor şi a planurilor 
diavolului de a propaga înşelarea şi frica lui în naţiuni; 
proclam răsturnarea acestor structuri şi victorie pentru 
oamenii lui Dumnezeu şi pentru naţiunile lumii, în Numele 
lui Isus. Amin. 

şi răutatea, falsitatea, frica, înşelăciunile, sistemele şi 
economiile ei. Aleluia! 

Satan şi demonii lui nu au niciun drept să facă 
ravagii, să provoace haos şi să comită rău în viaţa ta şi în 
mediul tău ambiant; ei nu au nicio jurisdicţie în „aionul” 
(universul) tău. Isus ne‑a spus să alungăm demonii 
(Matei 10:8). Aşadar, izgoneşte demonii oricând şi 
oriunde îşi arată feţele urâte. În cartea profetică a lui 
Dumnezeu este scris că noi am biruit, prin urmare să 
umblăm în victoria care ne‑a fost dată în Numele lui 
Isus.

Proclamă victoria lui Cristos în casa ta, peste 
trupul tău, peste familia ta, peste lucrarea ta şi peste 
tot ceea ce are legătură cu tine. Proclamă victoria Lui 
peste oraşul tău, peste naţiunea ta şi peste naţiunile 
lumii. Aminteşte‑ţi că Isus este Domn peste toţi şi peste 
toate; toată puterea I‑a fost dată în cer şi pe pământ; 
iar noi suntem părtaşi ai slavei, ai domniei, ai măreţiei, 
ai victoriei şi ai puterii Lui. Victoria Lui este şi victoria 
noastră. Slavă în veci Numelui Său!

Faptele apostolilor 5:33‑42 & Neemia 3

Matei 1 & Geneza 1‑2

1 Ioan 3:8; Romani 5:17



Atunci când unii oameni vorbesc despre slava 
lui Dumnezeu pe care speră să o vadă fi e 

în adunările lor, fi e în ti mpul de părtăşie, sau în viaţa 
personală, aşteptările lor sunt determinate în cea mai 
mare parte de o înţelegere inadecvată a Scripturii. Ei fac 
afi rmaţii precum: „Doamne, manifestă-Te şi lasă slava Ta 
să cuprindă această întâlnire.”

Prin aceasta, ei aşteaptă o manifestare fi zică, la fel 
cum aveau cei din Vechiul Testament; aşteaptă să apară 
un nor supranatural deasupra capetelor lor, ceva fulgere 
în cameră; poate să audă un tunet, o voce pătrunzătoare, 
etc.

Nu trăi în tărâmul simţurilor. Nu aştepta să vezi slava 
Domnului în exterior, ca să poţi spune: „Uau, Domnul 
a fost în mijlocul nostru astăzi.” De ce ar trebui să cauţi 
o manifestare de ti pul celei de care aveau parte cei din 
Vechiul Testament? Atâta vreme cât vei avea o astf el de 
mentalitate, vei trăi o viaţă tot aşteptând ca Dumnezeu 
să facă ceva ce a isprăvit şi a numit „o slavă mai mică.”

Toată slava pe care Duhul Sfânt a manifestat‑o 
în Vechiul Testament – vocea, lumina, viziunile, etc., 
toate acestea sunt în ti ne acum. Slava este în ti ne! 
Apostolul Pavel sinteti zează astf el: „Comoara aceasta o 

TEMPLUL SLAVEI LUI
2 DUMINICĂ

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

(1 Corinteni 3:16).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru slava Ta şi pentru 
neprihănirea Ta care rezidă în duhul meu. Îmi influenţez 
lumea cu prezenţa ta şi direcţionez frumuseţea Ta, 
desăvârşirea Ta şi harul Tău către toţi cei din jur. Din 
izvoarele adânci ale duhului meu, scot binecuvântări 
pentru a face lumea mea mai bună, în Numele lui Isus. 
Amin.

purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere 
nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, şi nu de la noi” 
(2 Corinteni 4:7).

În Coloseni 1:27 el spune că taina şi slava 
creştinismului se concretizează în faptul că Isus Cristos 
este în tine. Slava lui Dumnezeu locuieşte în duhul tău. 
Eşti un purtător al prezenţei lui Dumnezeu. Adoptă 
această mentalitate. Prezenţa ta într‑un loc implică faptul 
că slava lui Dumnezeu s‑a manifestat în acel loc. Aceasta 
este o parte din ceea ce înseamnă să fii templul Duhului 
Sfânt. În Vechiul Testament, slava era în templu; şi tu eşti 
acel templu astăzi – templul slavei Lui. Binecuvântat să 
fie Dumnezeu!

Faptele apostolilor 6:1‑8 & Neemia 4‑5

Matei 2 & Geneza 3‑5

Coloseni 1:26‑27; 2 Corinteni 3:18



Este foarte important să aloci ti mp rugăciunii. Există 
anumite vremuri şi situaţii pentru care nu este 

nevoie să te rogi îndelung, pentru că primeşti  răspuns imediat 
la rugăciunea de credinţă. Dar pentru alte vremuri şi situaţii 
(care nu depind de ti ne) se impune rugăciune de mijlocire, 
stăruitoare, fi erbinte, din inimă. Ambele ti puri de rugăciune 
sunt importante, în funcţie de situaţia cu care te confrunţi. 
Ideea de bază este că, pentru ti ne, în calitate de creşti n, 
rugăciunea trebuie să fi e un mod de viaţă.

Moti vul rugăciunii nu este să Îl convingi pe Dumnezeu 
că eşti  serios cu privire la obiecti vele pentru care te rogi. Ci este 
vorba despre ce efecte are asupra duhului tău ti mpul petrecut 
în părtăşie cu El. Acordă cel mai bun ti mp, cele mai producti ve 
momente ale tale, pentru a te ruga. Încearcă să nu te rogi în 
grabă, deoarece uneori, atunci când crezi că ai terminat să te 
rogi, Duhul Sfânt s‑ar putea să mai vrea ca tu să conti nui. El îţi 
aduce cuvinte cu care să te rogi. Aminteşte‑ţi, El are o lucrare în 
viaţa noastră; El este Cel care ne învaţă cum să ne rugăm.

Atunci când ne rugăm, nu şti m întotdeauna ce să 

RUGĂCIUNEA SĂ FIE UN MOD DE 
VIAŢĂ PENTRU TINE

3 LUNI

În acelaşi fel, rugăciunea este esenţială 
în acest război conti nuu. Rugaţi‑vă 

îndelung şi stăruitor. Rugaţi‑vă pentru 
fraţii voştri şi pentru surorile voastre. 
Ţineţi‑vă ochii deschişi. Susţineţi‑vă 

duhul ridicat unii altora astf el ca nimeni 
să nu rămână în urmă sau să cadă                                                                   
(Efeseni 6:18, 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, Îţi mulţumesc pentru privilegiul de a avea 
părtăşie cu Tine prin Duhul Sfânt în rugăciune. Îţi 
mulţumesc pentru privilegiul de a fi de partea Ta, de a 
implementa voia Ta pe pământ şi de a‑mi exercita domnia 
asupra circumstanţelor, a diavolului şi a cohortelor 
întunericului, în Numele lui Isus. Amin.

spunem cu privire la anumite situaţii. Dar Dumnezeu, prin 
Duhul Sfânt, ne învaţă ce să spunem şi cum să ne rugăm corect 
şi eficient (Romani 8:26). De aceea este important să acorzi 
timp şi atenţie rugăciunii. Acordă atenţie rugăciunii în alte 
limbi; nu te lăsa distras.

Atunci când este timpul să te rogi, fii disciplinat şi lasă 
alte lucruri la o parte. Cu cât încearcă alte lucruri să te distragă, 
cu atât mai mult să te concentrezi şi să continui să te rogi. 
Antrenează‑ţi duhul în acest sens; apoi, vei atinge scopul 
primordial al rugăciunii, care este prelucrarea duhului tău şi a 
minţii tale până când gândurile lui Dumnezeu devin gândurile 
tale şi cuvintele Lui devin cuvintele tale. Cuvintele specifice, 
creative, pe care Duhul Sfânt ţi le aduce pe buze în aceste 
momente de rugăciune, produc rezultate.

Câteva minute de rugăciune nu sunt suficiente pentru 
a modela duhul tău. Trebuie să‑I acorzi timp şi atenţie lui 
Dumnezeu. În rugăciune se produc anumite lucruri pentru 
tine şi în tine prin Duhul Sfânt; eşti antrenat şi transformat, în 
aşa fel încât ţi se influenţează modul în care vorbeşti, alegerea 
cuvintelor, caracterul şi comportamentul. Fii disponibil pentru 
ca această transformare să aibă loc pe măsură ce faci din 
rugăciune un mod de viaţă.

Faptele apostolilor 6:9‑15 & Neemia 6

Matei 3 & Geneza 6‑8

1 Corinteni 14:15; 1 Ioan 5:14‑15; Ieremia 29:12



Atunci când te‑ai născut din nou, ţi‑au fost 
transferate în duh viaţa şi natura lui Dumnezeu 

la capacitate maximă, adică nu există ceva mai bun decât 
atât. În plus, ţi s‑a dat neprihănirea lui Dumnezeu, la care 
nu mai poţi adăuga nimic. De asemenea, ai primit Duhul 
Sfânt în plinătatea Lui; nu lipseşte nimic. Mai mult, faci 
parte din Împărăţia lui Dumnezeu; ACUM eşti  un cetăţean 
de bună credinţă al cerului (Filipeni 3:20, versiunea NIV).

Noi toţi am primit aceeaşi natură din Dumnezeu, 
acelaşi Duh Sfânt, ne‑am născut în aceeaşi Împărăţie, 
şi am primit aceeaşi măsură de credinţă; atunci de ce 
unii au rezultate diferite faţă de alţii, sau de ce este o 
discrepanţă între aceste realităţi şi ceea ce trăiesc unii în 
viaţa lor? Moti vul trebuie să fi e altul: puterea şi folosirea 
minţii noastre în mod individual!

Dacă vrei să te schimbi – dacă vrei să fi i altf el, mai 
infl uent, mai efi cient, mai puternic – trebuie să îţi schimbi 
modul în care gândeşti . Trebuie să aibă loc o schimbare 
semnifi cati vă în mintea ta. Faptul că ai devenit creşti n sau 
că ai primit Duhul Sfânt nu înseamnă că gândirea ta se va 
schimba de la sine. Aceasta este responsabilitatea ta.

ESTE VORBA                                    
DESPRE MINTEA TA

4 MARŢI

Şi nu vă conformaţi acestei lumi; 
ci fi ţi transformaţi prin înnoirea 
minţii voastre, pentru a deosebi 
care este voia lui Dumnezeu, cea 

bună şi plăcută şi desăvârşită                                                                     
(Romani 12:2, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt transformat în mod continuu prin înnoirea minţii mele cu 
Cuvântul lui Dumnezeu. Mă supun lucrării Cuvântului lui Dumnezeu, 
inundându‑mi astfel duhul cu adevăruri şi elevându‑mi mintea 
să nutrească gândurile Împărăţiei Lui. Am o mentalitate nouă, de 
unde rezultă o manifestare intensificată a slavei lui Dumnezeu în 
viaţa mea! Cuvântul Său mi‑a oferit o mentalitate de succes, de 
excelenţă, de victorie, de domnie şi de abundenţă. Aleluia!

Aşa cum citim în versetul tematic, Dumnezeu ne‑a 
dat nouă responsabilitatea de a schimba modul în care 
gândim, de a ne reînnoi mintea folosind Cuvântul lui 
Dumnezeu. Trebuie să te supui Cuvântului Său pentru a‑ţi 
schimba mintea şi pentru a‑ţi da un nou mod de gândire.

Nu contează faptul că un creştin citează versete 
biblice; atât timp cât acele versete nu i‑au influenţat 
mintea, el nu va fi diferit. Nu demult am scris cartea 
„Puterea Minţii Tale.” Scopul acestei cărţi se vede din 
titlu.

Tot ce are legătură cu viaţa ta, inclusiv creşterea ta 
în umblarea de credinţă, are mult de‑a face cu folosirea 
minţii tale. Aşadar, umple‑ţi mintea de Cuvântul lui 
Dumnezeu; hrăneşte‑te din Cuvântul Lui şi meditează 
asupra Lui. Impactul garantat va fi o transformare în toată 
fiinţa ta, care va rezulta în creşterea manifestării slavei 
lui Dumnezeu în viaţa ta! Succesul, excelenţa, victoria, 
domnia şi abundenţa vor constitui marca distinctivă a 
vieţii tale zilnice. Aleluia!

Faptele apostolilor 7:1‑11 & Neemia 7‑8

Matei 4 & Geneza 9‑11

Efeseni 4:22‑24; Filipeni 4:8; Romani 12:2



Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să înveţe 
să cheme lucrurile în fi inţă. Biblia spune că 

Dumnezeu „... cheamă lucrurile care nu sunt ca şi cum 
ar fi ” (Romani 4:17). De ce anume ai nevoie în viaţa ta? 
Poţi chema acel lucru în fi inţă! Altf el, s‑ar putea să nu se 
întâmple. Dar apoi, pentru ca rosti rile tale de credinţă să 
aibă rezultat, trebuie să fi i un om al rugăciunii.

Rugăciunea aduce duhul tău într‑o stare anume 
care face ca părtăşia ta cu Dumnezeu să fi e mai reală şi 
mai sincronizată. Te sincronizezi cu voia şi cu scopul Lui; 
gândurile lui Dumnezeu devin gândurile tale; cuvintele 
Lui devin cuvintele tale.

Unii oameni se miră de ce recită versete în faţa 
adversităţilor şi nu se întâmplă nimic. Nu trebuie doar 
să citezi versete ca să ai rezultate; ci trebuie să îţi aliniezi 
mintea şi inima cu versetul pe care îl rosteşti , pentru 
a funcţiona; aceasta face ca ceea ce spui să pătrundă 
dincolo de raza de acţiune a vocii tale.

În ti mp ce te rogi, mintea ta să fi e deschisă şi atentă 
la Dumnezeu, la ceea ce îţi va spune. Ceea ce îţi va spune 
El poate să nu aibă legătură cu cererile tale, dar indiferent 
ce spune El, este exact ce îţi trebuie. Prin urmare, ascultă 
cuvintele Lui în duhul tău. Cuvântul Lui a creat întreaga 

CHEMAREA LUCRURILOR                   
ÎN FIINŢĂ

5 MIERCURI

Isus i‑a răspuns: „Este scris: «Omul nu va 
trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt 

care iese din gura lui Dumnezeu»”             
(Luca 4:4).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

În Ioan 8:47, Isus a spus: „Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele 
lui Dumnezeu...” Eu provin din Dumnezeu; prin urmare, primesc 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare situaţie. În timp ce vorbesc în 
alte limbi şi astăzi, duhul meu este acordat pe frecvenţa lui Dumnezeu, 
iar eu primesc Cuvântul Rhema pentru schimbarea de care am 
nevoie. Umblu în bunăstare, în victorie, în tărie şi în sănătate. Declar, 
în Numele Domnului Isus că influenţa diavolului de peste naţiuni este 
frântă şi activităţile demonice din naţiuni sunt paralizate. Aleluia!

lume, şi tot prin Cuvântul Lui tu poţi schimba lumea. Cu 
acel Cuvânt în gura ta, poţi să chemi lucruri şi să schimbi 
circumstanţele vieţii şi lumii tale. Slavă lui Dumnezeu!

Faptele apostolilor 7:12‑21 & Neemia 9

Matei 5:1‑20 & Geneza 12‑14

Romani 4:17; Evrei 4:12; Marcu 11:23



Dacă un creştin are o idee sau o percepţie 
greşită despre Dumnezeu, va crede lucruri 

greşite, va gândi lucruri greşite şi va spune lucruri 
greşite. Inevitabil, modul său de viaţă va fi greşit. Să 
luăm, de exemplu, nişte creştini care nu înţeleg care 
este marea diferenţă între Vechiul Testament şi Noul 
Testament şi, drept rezultat, ei mereu aşteaptă ca 
Dumnezeu „să-Şi împlinească” promisiunile!

Aşteptările unor asemenea oameni sunt 
inadecvate, deoarece se bazează pe o înţelegere 
inadecvată a Scripturii. „A te ţine de promisiunile lui 
Dumnezeu” sau „a aştepta ca El să-Şi împlinească 
promisiunile” este un efort inutil, pentru că toate 
promisiunile lui Dumnezeu au fost împlinite deja în 
Cristos. Aceasta citim în versetul tematic.

Cristos este răspunsul final. Cristos înseamnă 
că toate promisiunile sunt împlinite! În Cristos, avem 
toate lucrurile: „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). Orice lucru consideri că îţi trebuie este deja al 
tău în Cristos. 

CRISTOS ESTE                         
RĂSPUNSUL FINAL

6 JOI

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

(2 Corinteni 1:20).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cu gura mea, îmi modelez viaţa şi viitorul ca să se 
sincronizeze în mod deplin cu proviziile divine ale lui 
Dumnezeu şi cu destinul Lui pentru mine! Am o viaţă 
excelentă, glorioasă şi triumfătoare, bucurându‑mă de tot 
ceea ce moartea, îngroparea şi învierea lui Isus Cristos au 
făcut disponibil pentru mine. Slavă lui Dumnezeu!

Nu spune că aştepţi ca Dumnezeu să‑Şi 
împlinească promisiunea de a te vindeca; mai degrabă, 
declară că eşti sănătos deoarece El ţi‑a dat viaţa divină. 
Nicio boală nu poate rămâne în trupul tău deoarece 
tu eşti născut din Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! 
Indiferent pentru ce te rogi astăzi, Dumnezeu nu 
are un răspuns în afară de Cristos, adică în afară de 
Cuvântul Său. Aminteşte‑ţi, toate lucrările Lui au fost 
isprăvite de la întemeierea lumii (Evrei 4:3).

Aşa că, atunci când ai o dorinţă, răspunsul lui 
Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, este să te călăuzească 
în realitatea a ceea ce deja îţi aparţine: „Şi noi n‑am 
primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, 
ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le‑a dat 
Dumnezeu prin harul Său” (1 Corinteni 2:12).

Versetul treisprezece ne spune ce trebuie să 
facem odată ce ne‑au fost descoperite: le rostim; 
le chemăm în fiinţă: „... Acele lucruri pe care le şi 
vorbim...” (1 Corinteni 2:13, versiunea Fidela). Aleluia!

Faptele apostolilor 7:22‑32 & Neemia 10

Matei 5:21‑48 & Geneza 15‑17

1 Corinteni 3:21; 2 Petru 1:3‑4; 2 Corinteni 1:20



Viaţa creşti nă este o chemare la slavă şi la 
virtute; aceasta înseamnă o chemare la o 

viaţă de onoare, de demnitate şi de excelenţă. Ai fost 
onorat, înnobilat şi glorifi cat; şi Cel care a făcut aceasta 
este Dumnezeul cel Atotputernic. Nimic nu poate aduce 
ruşine în viaţa ta. Isus a luat orice ruşine din viaţa ta. Biblia 
spune: „Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea 
credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria 
care‑I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit 
ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui 
Dumnezeu” (Evrei 12:2).

Tu eşti  bucuria care I‑a fost pusă înainte şi care L‑a 
făcut să îndure crucea şi să dispreţuiască ruşinea. Astăzi, 
tu eşti  fără vină. Aleluia! Biblia spune: „Şi pe voi, care 
odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin 
faptele voastre rele, El v‑a împăcat acum prin trupul 
Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi 
înaintea Lui sfi nţi, fără prihană şi fără vină” (Coloseni 
1:21‑22). Gândeşte‑te la aceasta!

Biblia mai spune: „Aşa cum dumnezeiasca lui 
putere ne‑a dăruit toate lucrurile pentru viaţă şi evlavie, 
prin cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat la glorie şi virtute” 

ONOARE, DEMNITATE                             
ȘI EXCELENŢĂ

7 VINERI

Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului 
nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să 
vă dea un duh de înţelepciune şi 

de descoperire, în cunoaşterea Lui                                              
(Efeseni 1:17).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru harul de a străluci şi 
de a domni în mod glorios prin neprihănire. Manifest 
laudele Tale şi slava Ta pe pământ. Am o viaţă de slavă şi 
de excelenţă, lipsită de ofensă, de reproş, de aversiune, 
de păcat şi de efectele acestuia, în Numele lui Isus. Amin.

(2 Petru 1:3, versiunea Fidela). În epistola anterioară în 1 
Petru 1:11, el vorbeşte despre suferinţele lui Cristos şi 
despre slava de care aveau să fie urmate. Nu îţi da altă 
opţiune decât aceea de a trăi o viaţă de slavă, de onoare 
şi de demnitate, indiferent de greutăţi, de nedreptăţi 
sau de persecuţii; Cristos în tine este nădejdea slavei lui 
Dumnezeu (Coloseni 1:27)! Aleluia! 

Faptele apostolilor 7:33‑42 & Neemia 11

Matei 6:1‑18 & Geneza 18‑19

1 Petru 2:9; 1 Petru 1:11



 Adoptă calendarul lui Dumnezeu pentru ti ne 
şi primeşte strategii divine pentru a naviga triumfător 
în 2022, 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. 



N
O

T
E

NOTE



În Matei 25, Isus vorbea despre trei slujitori 
cărora li se încredinţaseră nişte talanţi. Unul a 

primit un talant, altul doi talanţi şi cel de‑al treilea cinci 
talanţi. Talanţii le‑au fost daţi în funcţie de abilităţile lor. 
Astf el, stăpânul lor căuta să verifi ce credincioşia lor.

Cel cu cinci talanţi s‑a întors cu profi t de 100% 
(Matei 25:20). Cel care a primit doi talanţi, a mai produs 
alţi doi talanţi, ceea ce înseamnă tot profi t de 100% 
(Matei 25:22). Dar slujitorul care a primit un talant a fost 
o dezamăgire pentru stăpân. Acesta a spus „Doamne, am 
şti ut că eşti  om aspru, care seceri de unde n‑ai semănat 
şi strângi de unde n‑ai vânturat” (Matei 25:24). Nu a 
făcut nimic cu ceea ce a primit.

În mod clar, era un plângăreţ. Viaţa lui nu a fost 
niciodată producti vă. A avut abilitatea de a administra 
un singur talant şi tot a eşuat. Stăpânul l‑a numit rob 
viclean şi leneş, pentru că ar fi  vrut ca acest slujitor să‑i 
fi e credincios. La fel vrea şi Domnul nostru. După cum am 
citi t în versetul temati c, fi ecare are de la Dumnezeu darul 
lui unic, iar El doreşte să‑I fi m credincioşi; Se aşteaptă la 
rezultate de la noi.

Poate că te întrebi: „De unde să şti u ce se aşteaptă 
de la mine?” Este simplu. Ajungi să cunoşti  ce se aşteaptă 

EL VREA CREDINCIOȘIA TA
8 SÂMBĂTĂ

Eu aş vrea ca toţi oamenii să fi e ca 
mine, dar fi ecare are de la Dumnezeu 

darul lui: unul într‑un fel, altul într‑altul                            
(1 Corinteni 7:7).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Domnul m‑a binecuvântat din belşug cu har în Cristos 
pentru înaintarea Evangheliei, iar eu voi rămâne credincios. 
Viaţa mea este pentru gloria Sa, pentru expansiunea 
Împărăţiei Lui şi pentru răspândirea neprihănirii Sale pe 
pământ. Amin.

de la tine din ceea ce ţi s‑a spus. Destoinicia lui Dumnezeu 
vine prin Cuvântul Său; La ce anume te‑a expus? Ce 
informaţie ţi‑a oferit? Când analizezi ceea ce ţi‑a spus, 
înţelegi ce aşteptări are de la tine.

Orice te‑a învăţat sau te învaţă Domnul; orice 
lucru la care te‑a expus sau orice te‑a ajutat să cunoşti, 
totul este pentru înaintarea Evangheliei. Prin urmare, 
găseşte oportunitatea să le foloseşti pentru înaintarea 
neprihănirii şi a domniei Împărăţiei Lui pe pământ.

Ţine minte, El îţi testează credincioşia. Dacă te 
confrunţi cu dificultăţi în a realiza ceea ce te‑a chemat El 
să faci, singura ta opţiune ar trebui să fie victoria! Nu căuta 
scuze. Fii complet devotat răspândirii Evangheliei. Rămâi 
ferm pe poziţie, prisosind mereu în lucrarea Domnului. 
Cu siguranţă, la finalul tuturor lucrurilor, Domnul îţi va 
spune: „Bine, rob bun şi credincios...” (Matei 25:21).

Faptele apostolilor 7:43‑53 & Neemia 12

Matei 6:19‑7:6 Geneza 20‑22

Romani 12:6‑8; 1 Timotei 1:12; 1 Corinteni 4:1‑2



Odată, i‑am spus unui demon să iasă dintr‑un 
om, iar demonul a răspuns: „Nu plec” şi a 

devenit violent. Uşierii încercau să‑l ţină pe om, dar le‑am 
spus să‑l lase. În ti mp ce venea spre mine nervos, eu am 
rămas calm şi am spus: „Ai plecat!” Dintr‑odată, omul s‑a 
calmat şi a căzut în ti mp ce demonul l‑a părăsit.

Unul dintre ofi cialii care erau cu mine mi‑a spus mai 
târziu: „Pastore, nu înţeleg ce s-a întâmplat mai exact. 
I-ai poruncit unui demon să iasă şi n-a făcut-o. Apoi, i-ai 
spus: «Ai plecat” şi atunci a ieşit.»” Şi i‑am răspuns: „Ei 
bine, orice cuvânt al lui Dumnezeu reprezintă un nume; şi 
ceea ce spune sau descrie El, aceea ia fi inţă, se întâmplă.”

În Marcu 7:25‑30, găsim un situaţie extraordinară 
cu Domnul Isus. O femeie sirofeniciană a venit la Isus 
şi L‑a rugat să scoată demonul din fi ica ei. Isus i‑a spus: 
„Pentru vorba aceasta, du‑te; a ieşit dracul din fi ică‑ta” 
(Marcu 7:29). Demonul a trebuit să răspundă la numele 
(descrierea) pe care tocmai i‑l pusese Isus: „... a ieşit.”

Biblia spune că femeia a ajuns acasă şi şi‑a găsit 
fi ica eliberată de duhul necurat. Câteodată, ai nevoie 
să şti i cum să te adresezi demonului pentru a‑l expulza. 
Alteori, eşti  condus de Duhul Sfânt să‑i spui demonului: 
„Ieşi şi nu te mai întoarce niciodată.”

EI TREBUIE SĂ RĂSPUNDĂ LA 
NUMELE PE CARE LI-L DAI

9 DUMINICĂ

Iată semnele care îi vor însoţi pe 
cei ce vor crede: în Numele Meu vor 
scoate draci; vor vorbi în limbi noi                             

(Marcu 16:17).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru autoritatea pe care ne‑ai 
dat‑o în Cristos cu care noi să ne putem exercita domnia 
asupra diavolului şi a demonilor lui. Influenţa lor este 
frântă de peste naţiuni! Punem capăt ravagiilor provocate 
de ei. Biserica este biruitoare, domnind prin Cristos pe 
pământ prin puterea Duhului Sfânt, în Numele lui Isus. 
Amin.

Chiar şi când te rogi împotriva activităţilor 
demonilor din naţiuni, este important să spui ceea ce 
trebuie: taie în bucăţi influenţa lor de peste naţiunea ta 
şi spune‑le: „Sunteţi expulzaţi din această ţară! Influenţa 
voastră a fost frântă; domnia voastră a fost oprită!” 
Aleluia!

Cineva a spus, referindu‑se la activităţile demonilor, 
că ceea ce vedem în lume acum sunt doar nişte lovituri 
de picioare ale unui cal muribund. Dar noi suntem plini 
de putere şi avem stăpânire asupra lor. Sunt frustraţi, 
paralizaţi; lucrarea lor a fost distrusă. Suntem victorioşi, 
domnind prin Cristos şi prin puterea Duhului Sfânt asupra 
diavolului şi a cohortelor întunericului. Aleluia!

Faptele apostolilor 7:54‑60 & Neemia 13

Matei 7:7‑29 & Geneza 23‑24

Marcu 7:25‑30; Luca 10:19



În Ioan 15:5, Isus a spus: „Eu sunt Viţa, voi 
sunteţi mlădiţele...” Aceasta este descrierea 

uniunii, a unirii noastre cu El. Acelaşi mesaj se transmite 
şi în versetul temati c. Cuvântul „mădulare” din versetul 
temati c provine din traducerea din original a termenului 
grecesc „melos” care înseamnă membre, cum ar fi  
mâinile şi picioarele tale; suntem mădularele Trupului 
Său!

În 1 Corinteni 6:15 se conti nuă ideea: „Nu şti ţi că 
trupurile voastre sunt mădulare ale lui Cristos?” Aici se 
face referire la Biserică; aceasta înseamnă că picioarele 
tale sunt ale lui Isus! Mâinile tale sunt mâinile Lui; trupul 
tău este extensia fi zică a lui Cristos în lume.

Înţelegerea acestui aspect îţi va da o nouă 
mentalitate cu privire la cine eşti  tu cu adevărat. Nu poţi 
să fi i în uniune cu El şi să fi i bolnav. Nu poţi fi  una cu El 
şi să‑ţi cedeze organele. Viaţa Lui în ti ne te desăvârşeşte 
tot mai mult.

Acelaşi mesaj este redat în 1 Corinteni 12:27: „Voi 
sunteţi trupul lui Cristos şi fi ecare, în parte, mădularele 
lui.” Aceasta înseamnă că eşti  un mădular defi nit. Aleluia! 
Ocupi un loc special, unul disti nct, în Trupul lui Cristos. 
Aceasta este extraordinar!

UN SINGUR                                                       
DUH CU EL

10 LUNI

Pentru că noi suntem mădulare 
ale trupului Lui, carne din 

carnea Lui şi os din oasele Lui                                                                 
(Efeseni 5:30).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt un mădular al Trupului Lui, carne din carnea Lui şi 
os din oasele Lui! Umblu în conştientizarea uniunii mele 
cu Isus Cristos. Iar prin puterea Duhului Sfânt, accesez în 
trupul meu slava trupului Său înviat. Nicio boală, nicio 
maladie sau infirmitate nu poate propăşi în trupul meu, 
pentru că sunt unit într‑un singur Duh cu El. Divinitatea 
acţionează în mine. Slavă lui Dumnezeu!

Susţinându‑şi răspicat punctul de vedere, apostolul 
Pavel a spus în Efeseni 5:28: „Tot aşa trebuie să‑şi 
iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine 
îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi.” El susţine 
că atunci când doi oameni sunt căsătoriţi, trupurile 
le aparţin unul celuilalt. Apoi, ne spune în 1 Corinteni 
6:15 că trupurile noastre sunt mădulare ale Trupului lui 
Cristos, ceea ce înseamnă că trupul tău Îi aparţine lui Isus 
Cristos.

Pavel descrie această legătură ca fiind mai puternică 
decât relaţia conjugală când spune: „Dar cine se lipeşte 
de Domnul este un singur duh cu El” (1 Corinteni 6:17). 
Aceasta înseamnă că Isus are dreptul asupra trupului tău 
şi tu ai dreptul să aparţii trupului Său. Dar din moment 
ce trupul Lui este în cer, Pavel spune că eşti unit într‑un 
singur duh cu Domnul şi astfel, prin Duhul Sfânt, poţi 
accesa în trupul tău gloria trupului Său înviat. Aleluia!

Acum poţi să înţelegi mai bine când spune Biblia 
„Cristos în voi, nădejdea slavei” (Coloseni 1:27). Trăieşte 
fiecare zi conştientizând uniunea ta cu Isus Cristos.

Faptele apostolilor 8:1‑13 & Estera 1‑2

Matei 8:1‑27 & Geneza 25‑26

Ioan 14:16‑17; Ioan 14:20; Ioan 17:20‑21



Cuvântul „unelti ri” din versetul temati c provine 
din traducerea din original a termenului 

grecesc „methodeia” şi înseamnă, într‑o abordare 
simplă, înşelăciune. Unelti rea este defi nită în primul 
rând ca o denaturare a sensului cuvintelor. Este atunci 
când se spune ceva cu intenţia de a induce în eroare, 
de a manipula, de a profi ta de cineva cu un anumit 
scop. Uneori, se transmit chiar şi şti ri false. În spatele 
înşelăciunii se afl ă nimeni altul decât diavolul, pe care 
Biblia îl numeşte tatăl minciunii (Ioan 8:44) şi unelti tor 
(Efeseni 6:11). 

Totuşi, un cuvânt mai potrivit decât unelti re este 
„şiretenie,” termen pe care îl putem întâlni şi în Efeseni 
4:14: „Ca să nu mai fi m copii, pluti nd încoace şi încolo, 
purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia 
oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire.” 
Cuvântul şiretenie provine aici din traducerea din original 
tot a termenului grecesc „methodeia,” care înseamnă, 
în sens mai larg, şiretenie în mijloace de amăgire, sau 
minciună lansată cu scopul de a înşela.

Modul în care acţionează Satan se bazează pe 
amăgire prin vorbe deşarte. Iar strategia Lui principală 
reprezintă dezinformarea chiar şi prin unele platf orme 
mass‑media. În calitate de creşti n, nu ar trebui să ignori 

CUNOAȘTE LUMINA                              
LUI ȘI UMBLĂ ÎN EA

11 MARŢI

Îmbrăcaţi‑vă cu toată armătura lui 
Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept 

împotriva unelti rilor diavolului                
(Efeseni 6:11).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru instrucţiunile din Cuvântul 
Tău. Sunt adânc înrădăcinat şi întemeiat în Cuvântul Tău 
şi ghidat de adevărul Tău în Isus Cristos. Trăiesc deasupra 
diavolului, a înşelăciunilor şi a manipulărilor lui, în Numele 
lui Isus. Amin.

acest aspect. În Efeseni 5:6, Biblia spune: „Nimeni să nu 
vă înşele cu vorbe deşarte, căci din pricina acestor lucruri 
vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători.”

Acesta este motivul pentru care ar trebui să 
cunoşti adevărul lui Dumnezeu – lumina Lui – Cuvântul 
Lui şi să umbli în el. În Ioan 8:12, Isus spune: „… Eu sunt 
Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla 
în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Cu alte cuvinte, 
dacă vei umbla în lumina Lui, Satan nu te va putea 
amăgi niciodată. Dedică‑te studiului Bibliei. Cuvântul lui 
Dumnezeu îţi va lumina calea şi îţi va deschide inima şi 
mintea astfel încât să nu te simţi niciodată pierdut sau 
înşelat. Aleluia!

Faptele apostolilor 8:14‑25 & Estera 3‑4

Matei 8:28‑9:17 & Geneza 27‑28

1 Petru 5:8‑9; Psalmul 119:15



Cuvintele subliniate din versetul tematic sugerează 
faptul că acestea reprezintă continuarea unui subiect 

dezvoltat anterior. Contextul cel mai relevant se află în versetul 18 
din capitolul precedent, unde Pavel îi scrie lui Timotei, spunând: 
„Porunca pe care ţi‑o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute 
mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupţi lupta cea 
bună...” (1 Timotei 1:18). Următoarele două versete se abat uşor 
de la subiect, iar apoi Pavel continuă: „Vă îndemn dar...”

Aşadar, Pavel îi arată lui Timotei cum să lupte lupta cea bună: 
„… Înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri 
pentru toţi oamenii.” „Înainte de toate” înseamnă că toate aceste 
instrucţiuni reprezintă o prioritate atunci când vrei să lupţi lupta cea 
bună. Începi prin a face rugăciuni pentru binele oamenilor, nu în 
interes personal.

Multă vreme, destul de mulţi oameni din poporul Domnului 
s‑au rugat fără a conştientiza acest îndemn din versetul tematic. 
În rugăciunile lor, mulţi s‑au arătat foarte preocupaţi de propriile 
nevoi şi dorinţe (bani, avere, faimă sau alte lucruri pământeşti) 
iar Satan a profitat de pe urma egoismului lor şi a adus haos în 
lume; însă Biserica a învăţat din greşeli şi acum este conştientă 
de responsabilităţile sale. Acţionăm conform Cuvântului lui 
Dumnezeu, rugându‑ne în primul rând pentru semenii noştri. 

Am fost chemaţi la lupta cea bună şi instrucţiunile sunt 

RUGĂCIUNE PENTRU                          
TOŢI OAMENII

12 MIERCURI

Vă îndemn dar, înainte de toate, să 
faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, 

mulţumiri pentru toţi oamenii                                                  
(1 Timotei 2:1).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Ţi‑ai turnat Duhul peste orice 
făptură din lume astfel încât cunoştinţa adevărului Tău 
să le fie transmisă în mod eficient tuturor. Mă rog pentru 
toţi cei la care ajunge Evanghelia şi astăzi, ca lumina 
Evangheliei să strălucească în inimile lor, aducându‑i la 
mântuire. Îţi mulţumesc pentru acest har, în Numele lui 
Isus. Amin.

foarte clare. Pavel spune: „Înainte de toate,” cu alte cuvinte: 
înainte să te rogi pentru împlinirea nevoilor tale, fie că este 
vorba despre familia ta, despre afacerea ta sau despre situaţia ta 
financiară, roagă‑te mai întâi pentru ceilalţi. Este foarte important! 
Atât de important încât aceasta ar trebui să se numere printre 
învăţăturile fundamentale ale Bisericii. Pe măsură ce conducem 
sufletele oamenilor către Cristos şi îi aducem la Biserică, ar trebui 
să îi ajutăm să conştientizeze faptul că au un duşman care vrea să 
îi distrugă. Trebuie să îi învăţăm să se roage în calitate de soldaţi 
ai Domnului, mai întâi pentru nevoile semenilor lor şi nu pentru 
împlinirea propriilor dorinţe.

Difuzările live ale emisiunii Maraton de Rugăciune cu 
Pastorul Chris îţi oferă oportunitatea de a li te alătura altor milioane 
de creştini în îndeplinirea slujirii tale preoţeşti de rugăciune şi 
mijlocire pentru toţi oamenii, într‑un maraton de rugăciune fără 
oprire. Dumnezeu ne‑a îndemnat să ne rugăm astfel şi rugăciunea 
continuă ar trebui să devină noul nostru mod de viaţă. Poţi să li 
te alături milioanelor de creştini care se roagă împreună în acelaşi 
timp şi să aduci schimbări în lume prin „Reţeaua globală de 
rugăciune PastorChrisLive.” Pentru a a urmări @PastorChrisLive, 
descarcă aplicaţia KingsChat, accesând https://lwappstore.com/.

Faptele apostolilor 8:26‑40 & Estera 5‑6

Matei 9:18‑38 & Geneza 29‑30

Efeseni 6:18; 1 Timotei 2:1‑4



În versetul tematic sunt menţionate toate tipurile de 
rugăciune pe care ar trebui să le foloseşti când te rogi 

pentru alţii: „… Înainte de toate, te îndemn să faci cereri, rugăciuni, 
mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii...” Expresia „să faci cereri” 
provine din traducerea din original a termenului grecesc „deēsis,” 
care se referă la petiţii sau solicitări precise. În sens general, o petiţie 
este o cerere oficială scrisă, prin care soliciţi anumite lucruri în 
mod legal. Astfel, atunci când facem rugăciuni, înaintăm petiţii pe 
temeiurile legale ale prevederilor Evangheliei.

Următorul cuvânt este „rugăciuni,” iar acesta provine 
din traducerea din original a termenului grecesc „proseuchē” 
şi semnifică „a aduce rugăciuni ca jertfă.” „Proseuchē” este un 
derivat al unui alt cuvânt grecesc, „proseuchomai,” şi înseamnă 
„a te ruga lui Dumnezeu în închinare.” Dumnezeu vrea ca noi să Îi 
aducem rugăciuni de închinare, proclamând binecuvântări asupra 
tuturor oamenilor. 

Următorul mod de rugăciune constă în „mijlociri,” cuvânt 
ce provine din traducerea din original a termenului grecesc 
„enteuxis,” un derivat al cuvântului „entugchanō,” şi se referă la 
a purta o discuţie asemănătoare unui interviu. În acest caz, poţi 

PARTENERI CU EL PRIN 
RUGĂCIUNE 

13 JOI

Înainte de toate, te îndemn să faci 
cereri, rugăciuni, mijlociri şi mulţumiri 

pentru toţi oamenii... Acest lucru 
este bun şi bine primit înaintea lui 

Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Care 
doreşte ca toţi oamenii să fi e mântuiţi 

şi să vină la cunoaşterea adevărului                                    
(1 Timotei 2:1‑4, 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 dragostea Ta şi pentru harul 
Tău măreţ care s‑au manifestat în Isus Cristos. Dorinţa Ta este 
ca toţi să fie mântuiţi şi să ajungă la cunoştinţa adevărului. 
Prin urmare, mă rog şi astăzi pentru cei nemântuiţi, ca ei să 
audă şi să primească mesajul cu care ne‑ai trimis, pe noi, 
lucrătorii Tăi, şi mă rog ca ochii inimii lor să fie luminaţi să 
recunoască adevărul, în Numele lui Isus. Amin. 

discuta cu interlocutorul tău ca şi când l‑ai cunoaşte de foarte mult 
timp, expunându‑ţi părerea într‑un mod foarte convingător.

Astfel ne învaţă Biblia: „Eu, chiar eu, sunt cel care am şters 
fărădelegile tale de dragul Meu şi nu îmi voi aminti păcatele 
tale. Adu‑Mi aminte, să pledăm împreună; vesteşte, ca să poţi fi 
declarat drept” (Isaia 43:25‑26, versiunea Fidela). Domnul spune: 
„Să pledăm împreună.” Cu alte cuvinte, „să ne argumentăm 
cazul,” ca într‑o sală de judecată. Astfel procedezi şi atunci când 
mijloceşti pentru alţi oameni; pledezi în faţa Domnului.

Ultimul mod de rugăciune constă în „mulţumiri,” cuvânt 
provenit din traducerea din original a termenului grecesc 
„eucharistia.” Cu acest tip de rugăciune îţi exprimi recunoştinţa 
faţă de Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut şi face în viaţa 
tuturor oamenilor din această lume. Dumnezeu ne cheamă să Îi 
fim parteneri în rugăciune. Dorinţa Lui este ca toţi oamenii să fie 
mântuiţi şi să ajungă la cunoaşterea adevărului.

Conştientizează necesitatea vestirii Evangheliei şi mijloceşte 
pentru toţi cei nemântuiţi şi pentru toate naţiunile. Roagă‑te ca 
tot mai mulţi oameni din întreaga lume să primească mântuirea 
şi să trăiască pentru Domnul. Asigură‑te că te rogi astfel în mod 
continuu; aceasta este obligaţia ta în calitate de creştin.

Faptele apostolilor 9:1‑9 & Estera 7‑8

Matei 10:1‑23 & Geneza 31‑33

1 Timotei 2:1‑4; Filipeni 4:6‑7; Faptele apostolilor 1:14



Citi nd despre armura lui Dumnezeu în Efeseni 
6, vei descoperi că descrierea armelor şi a 

accesoriilor de care ai nevoie în luptă dezvăluie modul 
în care atacă vrăjmaşul şi armele lui: „Staţi gata dar, 
având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa 
neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna 
Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi 
scutul credinţei cu care veţi putea sti nge toate săgeţile 
arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii” (Efeseni 
6:14‑17).

Observă ce se spune despre credinţă: dacă ai 
credinţă, poţi sti nge toate săgeţile arzătoare ale lui Satan. 
Aceasta ne arată că săgeţile diavolului sunt confecţionate 
din înşelăciuni menite să te determine să accepţi sau 
să crezi ceva împotriva lui Dumnezeu. Acestea pot fi  
săgeţi arzătoare de descurajare, de depresie, de frică, de 
eşec sau de boală; toate menite să te facă să acţionezi 
împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Însă Biblia spune: 
„... Luaţi scutul credinţei cu care veţi putea sti nge toate 
săgeţile arzătoare ale celui rău” (Efeseni 6:16). Credinţa 
ta poate sti nge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. 
Credinţa ta este scutul tău.

IA SCUTUL CREDINŢEI
14 VINERI

Pentru aceasta, luaţi toată armura 
lui Dumnezeu, ca să vă puteţi 

împotrivi în ziua cea rea şi, după ce 
veţi fi  învins toate, să staţi în picioare                                          

(Efeseni 6:13, versiunea GBV).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Credinţa mea este o armă de apărare şi un instrument 
de victorie împotriva adversarilor şi a adversităţilor. Cu 
ea, sting toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Cuvântul 
lui Dumnezeu a pus stăpânire totală pe duhul meu, pe 
sufletul meu şi pe trupul meu. Sunt pe veci biruitor în 
Cristos, deoarece credinţa mea este ceea ce câştigă 
biruinţa asupra lumii!

Ia scutul credinţei tale şi nu renunţa la el! Cineva 
mi‑a spus: „Chiar am avut credinţă, însă lucrurile au luat 
o întorsătură greşită şi, în cele din urmă, am renunţat.” 
Nu! Nu renunţa la credinţa ta; săgeţile pe care forţele 
demonice le aruncă spre tine nu pot fi neutralizate decât 
prin forţa credinţei.

În Romani 10:17, Biblia spune: „Astfel, credinţa 
vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul 
lui Cristos.” Cu cât vei primi mai mult din Cuvântul lui 
Dumnezeu în duhul tău, cu atât vei primi mai multă 
credinţă şi o vei putea folosi din plin, deoarece vei fi întărit 
în credinţa ta; iar când diavolul îşi va arunca săgeţile, vei 
putea sta neclintit în faţa lor, deoarece acestea vor fi 
distruse de scutul credinţei tale.

Faptele apostolilor 9:10‑20 & Estera 9‑10

Matei 10:24‑42 & Geneza 34‑35

1 Ioan 5:4; 1 Corinteni 16:13; Romani 4:19‑20



 Doar Cuvântul lui Dumnezeu merită să aibă 
răspândire şi penetrare la scară globală, iar pentru 
Îngerul Mesager Rapsodia Realităţilor acesta este 
obiecti vul principal.
 Pregăteşte‑te pentru o inundare fără 
precedent a oraşelor şi satelor din toate ţările cu 
Cuvântul lui Dumnezeu, în cadrul campaniei de 
distribuire globală „ReachOut World.”
 Poţi parti cipa şi tu alături de noi la această 
vesti re mondială a Evangheliei astf el: 
    •Identi fi că oraşe, străzi şi case pe care vrei să le 
adopţi în vederea distribuirii Rapsodiei Realităţilor.   
     •Decide procentajul populaţiei din oraşul tău, din 
naţiunea ta, sau din alte oraşe ale lumii cărora vrei să 
le distribui Rapsodia Realităţilor anul acesta.
  •Decide cât de des vrei să ajungi la ei: lunar, 
trimestrial sau anual.
 Nu lăsa în urmă niciun oraş, nicio stradă şi nicio 
casă, în această revărsare a Cuvântului lui Dumnezeu 
prin Rapsodia Realităţilor în toate naţiunile în 2022! 

Pentru mai multe informaţii,
te rugăm să trimiţi un email pe adresa 
reachoutcampaigns@loveworld360.com, să accesezi 
site‑ul: www.reachoutcampaigns.org 
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În studiul anterior, am învăţat despre armura lui 
Dumnezeu şi, în special, despre accesoriile noastre 

de apărare, aşa cum sunt ele enumerate în Efeseni 6:14‑17. 
Dintre toate cele şapte piese ale acestei armuri, doar una 
este desti nată atacului şi aceasta este sabia Duhului Sfânt. 
Sabia Duhului este Cuvântul lui Dumnezeu de ti p „Rhema.” 
Rhema este termenul grecesc din original din care a fost 
tradus termenul „Cuvânt” în versetul temati c.

Rhema este Cuvântul pentru prezent – un Cuvânt 
personal şi actual care te vizează în mod direct. Este 
diferit de Logosul lui Dumnezeu (Logos este un alt termen 
grecesc folosit în original pentru a descrie „Cuvântul”), care 
reprezintă revelaţia generală a Cuvântului lui Dumnezeu. 
Biblia ne îndeamnă să folosim Rhema şi să biruim forţele 
întunericului. Cum? Vorbind. Rhema este Cuvântul lui 
Dumnezeu rosti t; este rosti rea inspirată de Duhul Sfânt 
a Cuvântului lui Dumnezeu din gura ta, în ti mp ce, prin 
comparaţie, dacă citeşti  Logosul (Cuvântul scris) cu voce 
tare aceasta este mai degrabă o rosti re raţională.

Biblia descrie „Rhema” lui Dumnezeu ca fi ind „sabia 
Duhului.” Sabia simbolizează judecata şi poziţia „gata de 

CUVÂNTUL PROFETIC             
„RHEMA” PENTRU RĂZBOI

15 SÂMBĂTĂ

Luaţi... sabia Duhului, care este Cuvântul 
lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, 

prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi 
cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată 

stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfi nţii                     
(Efeseni 6:17‑18).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îmi exercit domnia asupra forţelor întunericului şi le frâng 
activităţile din oraşul meu şi din naţiunea mea. Preiau 
controlul din domeniul spiritual chiar astăzi, rostind 
cuvinte de victorie, de bunăstare, de sănătate şi de tărie. 
Având Cuvântul Său în gura mea, înving în mod glorios, 
domnind şi stăpânind peste toate circumstanţele în 
Numele Domnului Isus Cristos. Amin.

atac.” Este, aşadar, o armă pe care o îndrepţi către vrăjmaş.
În versetul tematic, Pavel ne arată cum să folosim 

Rhema pentru a duce lupta cea bună: „Faceţi în toată 
vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. 
Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru 
toţi sfinţii” (Efeseni 6:18). Acesta este un alt fel de Rhema; 
un Rhema pentru război! Când Biblia ne spune să luăm 
sabia Duhului, foloseşte o expresie de luptă. Dumnezeu ne 
anunţă că este nevoie să atacăm constant forţele răului şi 
nu doar să ne apărăm de acestea.

Pe măsură ce ne rugăm necurmat, cu toată stăruinţa 
în Duhul Sfânt, rostim cuvinte de credinţă îndreptate atât 
către oamenii pe care dorim să îi ajutăm cât şi împotriva 
forţelor întunericului şi ale răului.

Organizaţia din care faci parte te presează să 
renunţi la Cuvântul lui Dumnezeu? Guvernul ţării tale 
adoptă politici care sunt nefavorabile Evangheliei? Nu 
renunţa; luptă neobosit! Tu eşti cel care îi vei dejuca toate 
planurile diavolului. Rezistă‑i prin Rhema, prin Cuvântul lui 
Dumnezeu rostit sub inspiraţia Duhului Sfânt!

Faptele apostolilor 9:21‑31 & Iov 1‑2

Matei 11:1‑30 & Geneza 36‑37

1 Ioan 4:4; Iosua 1:8; Evrei 4:12



Unul dintre moti vele pentru care va veni 
judecata peste lume este nedreptatea şi 

opresiunea care au pus stăpânire astăzi pe diferite 
naţiuni. Există organizaţii, agenţii şi chiar guverne care 
adoptă politi ci opresive şi nedrepte. Folosesc tot felul 
de reglementări pentru a zdrobi şi a sărăci oamenii deja 
sărmani şi nevoiaşi, creând, în acelaşi ti mp, oportunităţi 
pentru ei şi pentru acoliţii lor.

Chiar dacă poate părea doar o chesti une politi că 
sau economică, Scripturile spun că este mai mult decât 
atât; este o chesti une spirituală. În Cartea profetului Isaia, 
Biblia dezvăluie că un duh rău este responsabil pentru 
sărăcirea multor naţiuni din această lume: „Am împins 
înapoi hotarele popoarelor şi le‑am jefuit visti eriile şi, 
ca un viteaz, am dat jos pe cei ce şedeau pe scaunele 
lor de domnie; am pus mâna pe bogăţiile popoarelor ca 
pe un cuib şi, cum se strâng nişte ouă părăsite, aşa am 
strâns eu tot pământul: niciunul nu a mişcat vreo aripă, 
nici nu a deschis ciocul ca să ciripească” (Isaia 10:13‑14).

Mulţi presupun că economiile lor sunt în scădere 
din cauza pieţei de schimb valutar, însă Biblia arată clar 
cine le‑a jefuit bogăţia. De aceea trebuie să conti nuăm 

NOI SUNTEM                            
SPERANŢA NAŢIUNILOR

16 DUMINICĂ

Poporul din ţară se dedă la silnicie, 
fură, asupreşte pe cel nenorocit 

şi pe cel lipsit, calcă în picioare pe 
străin împotriva oricărei dreptăţi                                         

(Ezechiel 22:29).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Declar că Evanghelia are cale liberă în ţara mea şi că 
neprihănirea lui Dumnezeu este stabilită pe pământul 
ţării mele şi în inima oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu 
prevalează în această naţiune (numele naţiunii tale), 
producând un tot mai mare seceriş de suflete pentru 
Împărăţia lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

să ne rugăm pentru ţările oprimate, astfel încât, în   loc 
de suferinţă şi de nedreptate, să fie pace, evlavie şi 
onestitate. Dumnezeu ştie că acest lucru este posibil 
în zilele noastre, de aceea ne‑a cerut să ne rugăm. Să 
ne exercităm autoritatea şi stăpânirea în Cristos asupra 
tuturor naţiunilor.

Suntem singurii care putem elibera naţiunile. În 
Romani 8:19, Biblia spune că întreaga creaţie este în 
suferinţă, aşteptând cu o dorinţă înfocată descoperirea 
fiilor lui Dumnezeu. În Numele lui Isus, noi deţinem 
autoritatea de a schimba soarta acestor naţiuni. Aşadar, 
foloseşte Numele lui Isus împotriva puterilor demonice şi 
frânge‑le asuprirea şi influenţa. Declară prin Duhul Sfânt 
puterea neprihănirii asupra conducătorilor comunităţii, 
oraşului, ţării sau organizaţiei din care faci parte în 
Numele lui Isus. Amin.

Faptele apostolilor 9:32‑43 & Iov 3‑4

Matei 12:1‑21 & Geneza 38‑39

2 Tesaloniceni 2:7; Ieremia 29:7; Romani 8:19‑22



Când apostolul Ioan vorbeşte despre „prooroci 
mincinoşi,” se referă la cei care înşală oamenii 

sub infl uenţa demonilor. Vedem foarte mulţi astf el de 
prooroci mincinoşi în aceste zile din urmă. Iată de ce Ioan 
ne îndeamnă să cercetăm duhurile, referindu‑se la vocile 
acelor oameni infl uenţaţi de duhuri demonice, care 
caută să amăgească, să înşele şi să manipuleze oameni 
şi naţiuni.

Citi nd versetul temati c şi următoarele două versete, 
vei observa că Ioan vorbeşte despre duhul anti cristului; 
nu despre acel „Anti crist” – denumit şi „fi ara,” „omul 
fărădelegii” sau „fi ul pierzării” – ci despre duhul din 
spatele lucrărilor sale. Acest duh al anti cristului se afl ă 
în lume încă din vremea lui Ioan, iar noi putem disti nge 
acţiunile lui malefi ce.

Şi slavă Domnului, nu numai că putem discerne 
acţiunile acestui duh demonic şi ale acoliţilor lui, ci le‑am 
şi biruit. În 1 Ioan 4:4, Biblia spune: „Voi, copilaşilor, 
sunteţi din Dumnezeu şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este 
în voi este mai mare decât cel ce este în lume.”

În următoarele versete, Ioan conti nuă: „Ei sunt din 
lume; de aceea vorbesc ca din lume şi lumea îi ascultă. 

CERCETEAZĂ DUHURILE
17 LUNI

Preaiubiţilor, să nu daţi crezare 
oricărui duh, ci să cercetaţi duhurile 
dacă sunt de la Dumnezeu; căci în 

lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi                                               
(1 Ioan 4:1).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău prin 
intermediul căruia navighez prin viaţă. Am discernământ 
şi sunt pătrunzător; sunt invincibil în faţa doctrinelor 
false, a înşelărilor, a minciunilor, a vicleşugurilor şi a 
manipulărilor duhului anticristului aflat în lume astăzi, 
pentru că sunt condus de Cuvântul Tău şi de Duhul Sfânt, 
în Numele lui Isus. Amin.

Noi însă suntem din Dumnezeu; cine Îl cunoaşte pe 
Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu 
ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem duhul adevărului 
şi duhul rătăcirii” (1 Ioan 4:5‑6). Umblă în adevărul lui 
Dumnezeu şi fii vigilent în duh. Astfel vei fi apărat de 
prorocii mincinoşi, de propovăduitorii pseudo‑ştiinţei şi 
de înşelăciunea pe care aceştia o propagă.

Aminteşte‑ţi, adevărul se află în duhul tău, 
deoarece Duhul Sfânt – Duhul adevărului – locuieşte 
în tine. În 2 Ioan 1:2, Biblia spune: „Pentru adevărul 
acesta care rămâne în noi şi care va fi cu noi în veac.” 
Adevărul lui Dumnezeu te protejează, te eliberează şi te 
salvează de necazuri. Biblia mai spune: „… Adevărul Său 
este scutul tău şi pavăza ta” (Psalmul 91:4, versiunea 
Cornilescu Literală).

Faptele apostolilor 10:1‑8 & Iov 5‑6

Matei 12:22‑50 & Geneza 40‑41

2 Petru 2:1; 1 Ioan 2:18‑20



În urmă cu mulţi ani, discutam despre Scripturi cu 
un lider creşti n şi am citat un fragment cu care 

acesta nu era familiarizat. Surprins, m‑a întrebat: „De 
unde ai luat acest verset?” Când i‑am arătat că am citat o 
epistolă, a fost uimit. Nu cunoştea respecti vul fragment, 
deoarece nu studiase niciodată cu atenţie epistolele.

Acesta este un lucru comun în rândul multora din 
poporul lui Dumnezeu; foarte puţini studiază cu atenţie 
epistolele. Unii dintre ei le consideră simple scrisori către 
biserici, însă epistolele au o semnifi caţie cu mult mai 
importantă. Aceeaşi situaţie apare şi în cazul oamenilor 
care consideră Evangheliile după Matei, Marcu, Luca şi 
Ioan ca fi ind simple istorisiri ale Noului Testament. Nu! 
Acestea reprezintă revelaţia Omului Isus Cristos.

Dacă studiezi cu atenţie Evangheliile, vei descoperi 
că Isus este viu. Cuvintele Lui sunt la fel de vii astăzi 
precum au fost în trecut, când au fost rosti te de însuşi 
Isus. Nu sunt simple poveşti . Matei, Marcu, Luca şi Ioan 
sunt revelaţia Capului Bisericii, în ti mp ce epistolele 
sunt revelaţia Trupului lui Cristos. Aleluia! Se referă la 
noi: noua creaţie, creşti nii, cei născuţi din nou.

Când studiezi epistolele, te descoperi pe ti ne. 
De exemplu, în epistole, creşti nilor nu li se cere să 

EPISTOLELE:                                             
O REVELAŢIE A TA

18 MARŢI

Voi sunteţi epistola noastră, 
scrisă în inimile noastre, 

cunoscută şi citi tă de toţi oamenii                                                                  
(2 Corinteni 3:2).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt epistola lui Cristos, strălucirea gloriei Lui, manifestarea 
bunătăţii şi a neprihănirii Lui. Viaţa mea este un mesaj citit 
de toţi oamenii, prin intermediul căruia mulţi sunt aduşi 
în slava, în frumuseţea, în desăvârşirea, în libertatea, în 
bucuria lui Cristos şi la cunoştinţa Lui. Aleluia!

aibă credinţă, ci se specifică faptul că aceştia au deja 
credinţă: „… Potrivit cu măsura de credinţă pe care 
i‑a împărţit‑o Dumnezeu fiecăruia” (Romani 12:3). 
Iată cine eşti tu de fapt; un om al credinţei! Epistolele 
sunt albumul noii creaţii; acordă‑le atenţie. Studiază 
adevărul epistolelor, meditează asupra sa şi trăieşte 
conform acestuia!

Faptele apostolilor 10:9‑20 & Iov 7‑8

Matei 13:1‑23 & Geneza 42‑43

2 Corinteni 3:18; 2 Corinteni 3:2‑3



Expresia „ca un hoţ noaptea” îi tulbură pe unii 
creşti ni. Unii nu îi înţeleg semnifi caţia, în ti mp 

ce alţii sunt îngroziţi de înţelesul ei. Aceşti a îşi imaginează 
că, dacă greşesc înainte de a merge la culcare, Isus va 
veni ca un hoţ noaptea şi îi va lăsa în urmă. Însă, versetul 
temati c are un înţeles total diferit.

În versetul temati c, Pavel li se adresează fraţilor 
săi la persoana a doua plural, spunând: „... Nu aveţi 
trebuinţă să vi se scrie, fraţilor.” Deşi cuvântul „fraţilor” 
este masculin, acesta nu se referă exclusiv la bărbaţi, ci la 
toţi cei care se afl ă în Cristos, bărbaţi sau femei.

Iar în următorul verset citi m ceva cu adevărat 
important: „Când vor zice: «Pace şi linişte!» atunci o 
prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile 
naşterii peste femeia însărcinată, şi nu va fi  chip de 
scăpare” (1 Tesaloniceni 5:3). Aici, Pavel nu se mai referă 
la fraţii săi, deoarece foloseşte persoana a treia plural: 
„Când vor zice...” 

Cuvântul „ei” din 1 Tesaloniceni 5:3 se referă la cei 
care nu sunt încă în Cristos. Biblia îi descrie drept copii ai 
neascultării, ţinta mâniei lui Dumnezeu: „Între ei eram 
şi noi toţi odinioară, când trăiam în poft ele fi rii noastre 
pământeşti , când făceam voile fi rii pământeşti  şi ale 

TU EȘTI UN FIU AL ZILEI
19 MIERCURI

Cât despre vremuri şi soroace, nu aveţi 
trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. Pentru 

că voi înşivă şti ţi foarte bine că ziua 
Domnului va veni ca un hoţ noaptea              

(1 Tesaloniceni 5:1‑2).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt un fiu al luminii şi al zilei; Îl slujesc pe Domnul cu 
bucurie, în aşteptarea apropiatei Lui reveniri. Umblu în 
lumina şi în neprihănirea Lui, împlinind voia Lui desăvârşită 
spre slava Numelui Lui. Amin.

gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi 
ceilalţi” (Efeseni 2:3).

Însă mesajul Bibliei pentru voi, cei născuţi din nou, 
este: „Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca 
ziua aceea să vă prindă ca un hoţ” (1 Tesaloniceni 5:4). 
Versetele în care Domnul Isus vorbeşte despre venire 
Sa pe pământ au de‑a face cu venirea la judecată, şi nu 
se referă la Biserică. În Ioan 5:24, Mântuitorul declară: 
„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.” Tu eşti 
un fiu al luminii şi al zilei; nu al nopţii şi al întunericului (1 
Tesaloniceni 5:5).

Slujeşte‑I Domnului cu bucurie, în aşteptarea 
apropiatei Lui reveniri. Declară asemenea lui Isus: „Cât 
este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M‑a trimis; 
vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât 
sunt în lume, sunt Lumina lumii” (Ioan 9:4‑5).

Faptele apostolilor 10:21‑33 & Iov 9‑10

Matei 13:24‑43 & Geneza 44‑45

Efeseni 5:8; Apocalipsa 3:10; 1 Tesaloniceni 5:5



Când te‑ai născut din nou, ai fost strămutat în 
Împărăţia Fiului dragostei lui Dumnezeu. Chiar 

dacă acum trăieşti  şi umbli în prezenţa Lui, trebuie să 
înveţi cum să te porţi în această Împărăţie a Luminii, iar 
Scripturile te vor ajuta să înţelegi acest lucru prin puterea 
Duhului Sfânt.

În 1 Timotei 3:15, Pavel îi scrie lui Timotei astf el: 
„Dar, dacă voi zăbovi, să şti i cum trebuie să te porţi în 
casa lui Dumnezeu...” Prin urmare, există un anumit mod 
de a te comporta în casa lui Dumnezeu. Creşti nismul nu 
este în sine un mod de viaţă, însă presupune un anumit 
mod de viaţă. În Împărăţia Fiului, se vorbeşte o limbă 
aparte, care are propriile reguli de comunicare. Şi există 
un mod de viaţă aparte; locuitorii acestei Împărăţii 
gândesc diferit. Diavolul nu îşi doreşte ca tu să cunoşti  
aceste lucruri, deoarece vrea să rămâi un prizonier al 
întunericului.

În 1 Samuel, Biblia relatează că la un moment dat, 
israeliţii au cerut să aibă şi ei un rege. Samuel li l‑a dat pe 
Saul şi, îndată, Israel a devenit o împărăţie. Samuel şti a 
că o împărăţie nu funcţionează ca orice altă societate, 
iar Biblia specifi că faptul că: „Samuel a făcut cunoscut 
poporului dreptul împărăţiei şi l‑a scris într‑o carte, 
pe care a pus‑o înaintea Domnului” (1 Samuel 10:25). 

MODUL DE VIAŢĂ                                    
DIN ÎMPĂRĂŢIA LUI

20 JOI

El ne‑a izbăvit de sub puterea 
întunericului şi ne‑a strămutat 

în Împărăţia Fiului dragostei Lui                
(Coloseni 1:13).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am viaţa şi natura lui Dumnezeu în mine; m‑am îmbrăcat 
cu omul cel nou, care este făcut după chipul lui Dumnezeu 
de o neprihănire şi sfinţenie pe care le dă adevărul. Sunt 
înnoit în cunoştinţă după chipul lui Dumnezeu. Nutresc 
gânduri excelente şi văd doar imagini de excelenţă, de 
succes, de victorie şi de abundenţă! Slavă lui Dumnezeu!

Samuel a făcut cunoscut oamenilor „dreptul împărăţiei.” 
Ce înseamnă acest lucru?

Pe măsură ce studiezi mai multe traduceri, vei 
descoperi că Samuel i‑a învăţat pe supuşii săi principiile, 
drepturile, privilegiile, judecăţile şi modul de viaţă din 
împărăţia sa. A trebuit să scrie aceste reguli şi să le 
transmită apoi oamenilor. Samuel a procedat asemenea 
lui Isus. Isus a propovăduit despre Împărăţia lui Dumnezeu 
şi, din când în când, a explicat cum va funcţiona aceasta. 
Mântuitorul spunea adesea: „Împărăţia Cerurilor este 
aşa şi aşa,” explicând regulile după care aceasta avea 
să funcţioneze. El a propovăduit despre importanţa 
cuvintelor şi a rugăciunii în Împărăţia Sa.

Acum că te afli în Împărăţia lui Dumnezeu, nu mai 
trăi ca cei din lume. Biblia ne îndeamnă: „Nu vă minţiţi 
unii pe alţii, întrucât v‑aţi dezbrăcat de omul cel vechi, 
cu faptele lui, şi v‑aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se 
înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l‑a făcut” 
(Coloseni 3:9‑10). În Împărăţia Fiului există o mentalitate 
complet diferită, un alt mod de viaţă pe care trebuie să 
ţi‑l asumi pe deplin.

Faptele apostolilor 10:34‑43 & Iov 11‑12

Matei 13:44‑14:12 & Geneza 46‑48

1 Timotei 3:14‑15; Coloseni 3:1‑2



În unele versiuni ale Bibliei, pasajul subliniat 
din versetul temati c este tradus prin expresia: 

„o creaţie nouă.” Însă este foarte bună şi traducerea „o 
făptură nouă,” adică o „creatură” nouă. De ce? Pentru 
că accentul nu este pus pe crearea omului nou în Cristos, 
ci pe fi inţă; este o creatură nouă, o specie nouă care nu 
a existat niciodată până acum.

Este ca şi cum ai vedea un animal ciudat că trece 
pe lângă ti ne şi te întrebi: „Ce fel de fi inţă este aceasta?” 
Nu ai putut să îţi dai seama exact ce era, pentru că nu 
semăna cu nimic din ce ai văzut până acum. Aceasta 
s‑a întâmplat atunci când ai fost născut din nou. Să ne 
aducem aminte cuvintele Domnului Isus din Ioan 3:8, 
unde El explică ce înseamnă să fi i născut din nou. El a 
spus: „Vântul sufl ă încotro vrea, şi‑i auzi vuietul; dar 
nu şti i de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu 
oricine este născut din Duhul.” Tu eşti  un ti p diferit de 
fi inţă.

Atunci când ai fost născut din nou s‑a întâmplat 
ceva real în domeniul spiritual: viaţa ta umană cu care 
te‑ai născut din părinţii tăi a fost înlocuită de viaţa divină: 
„V‑am scris aceste lucruri ca să şti ţi că voi, care credeţi 
în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică” 

O CREAŢIE NOUĂ
21 VINERI

Căci, dacă este cineva în Cristos, este o 
făptură (sau: zidire) 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, Îţi mulţumesc că m‑ai făcut o comoară 
deosebită şi m‑ai pus deoparte pentru Tine ca să‑Ţi aduc 
slavă. Umblu şi astăzi în realitatea Cuvântului Tău şi declar 
că, prin puterea Duhului Sfânt, voi împlini voia Ta pentru 
viaţa mea, spre slava Numelui Tău. Amin.

(1 Ioan 5:13). Aceasta este realitatea. Atunci când eşti 
născut din nou are loc o naştere reală, o recreare a 
duhului uman.

Biblia spune: „El, de bună voia Lui, ne‑a născut 
prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă 
a făpturilor Lui” (Iacov 1:18). „Pârgă” înseamnă cele 
dintâi şi cele mai bune roade. În Tit 3:5 Biblia spune: 
„El ne‑a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în 
neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea 
naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt.” 
Pasajul din Coloseni 3:10‑11 spune că acest om nou se 
înnoieşte în cunoaştere după chipul lui Dumnezeu, care 
l‑a creat.

Priveşte‑te aşa cum te priveşte Dumnezeu. Eşti 
special, regal, excelent şi plin de slavă. Dumnezeu te‑a 
creat o persoană unică. Nu ai dublură. De aceea, dă tot 
ai mai bun şi trăieşte la potenţialul tău maxim pentru 
Dumnezeu.

Faptele apostolilor 10:44‑11:3 & Iov 13‑14

Matei 14:13‑36 & Geneza 49‑50

1 Petru 2:9; Tit 2:13‑14



 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.
Vino alături de creşti ni din toată lumea pentru a 
organiza campanii de distribuire pe străzile oraşului 
tău şi misiuni în alte oraşe. 

 Facilitează‑le celor din sfera ta de infl uenţă 
parti ciparea la studiul acestui devoţional pe diferite 
grupe de vârstă şi în orice format, sponsorizând cel 
puţin 100 de rapsodii şi încurajează‑i şi pe alţii să 
ni se alăture în această acţiune masivă de vesti re a 
Evangheliei prin acest adevărat Înger Mesager. 

 Pentru mai multe informaţii, accesează site‑ul 
h� ps://1milionoutreaches.rhapsodyofrealiti es.org/
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Cu ani în urmă, dacă se descopereau relaţii 
între persoane de acelaşi sex, oamenii aceia se 

ascundeau. Dar în zilele de noastre, există oameni care spun 
că luptă pentru drepturile oamenilor „gay.” Dar ce spune 
Biblia despre aceasta?

Biblia îi clasează pe cei care practi că aceste acti vităţi 
alături de cei fărădelege, neascultători, păcătoşi, neevlavioşi, 
nesfi nţi şi profani: „Noi şti m că legea (mozaică) ar fi  uti lă 
doar dacă s‑ar folosi corect. În plus, prevederile ei nu sunt 
făcute pentru omul (care este deja declarat) corect, ci pentru 
cei care îi încalcă regulile şi care nu vor să şti e de existenţa 
lor, ca şi pentru cei profani şi păcătoşi. Ea mai este desti nată 
celor care nu sunt sfi nţi, celor care trăiesc fără (să asculte 
de) Dumnezeu şi celor care îşi omoară părinţii. Prevederile 
legii (mozaice) sunt şi pentru cei care comit crime omorând 
alţi oameni, pentru cei care trăiesc în imoralitate, pentru 
homosexuali, pentru cei care fac comerţ cu sclavi, pentru 
mincinoşi, pentru cei care jură făcând declaraţii mincinoase 
şi pentru cei care se opun doctrinei sănătoase. Această 
doctrină este în acord cu învăţătura glorioasei Veşti  Bune 
care a venit de la binecuvântatul Dumnezeu şi care mi‑a fost 
încredinţată (pentru proclamare)” (1 Timotei 1:8‑11 BVA).

RĂMÂI BINE ÎNTEMEIAT                             
PE CUVÂNTUL LUI

22 SÂMBĂTĂ

Nu şti ţi că cei nedrepţi nu vor moşteni 
Regatul lui Dumnezeu? Să nu vă 

faceţi iluzii; ... nici imoralii sexual, 
nici idolatrii, nici cei ce comit adulter, 

nici prosti tuaţii, nici homosexualii                                                      
(1 Corinteni 6:9 BVA).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Duhul Sfânt care mă ghidează 
pe calea neprihănirii şi a sfinţeniei adevărate. Sunt pe veci 
stabilit în Cuvântul Tău. Mă rog pentru aceia a căror minte a 
fost orbită, ca influenţa celui rău să fie frântă de peste viaţa 
lor şi de acum în colo, inima lor să fie deschisă să primească 
dragostea Ta pentru ei şi să fie strămutaţi din întuneric în 
libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

Homosexualitatea datează din vremurile biblice, 
încă din cartea Geneza. Şi Biblia condamnă clar acest lucru. 
Este unul dintre motivele pentru care unii oameni încearcă 
să scape de Biblie prin orice mijloace, dar acest lucru nu 
se va întâmpla. Există chiar şi „lucrători” care spun că sunt 
homosexuali şi care îi căsătoresc pe alţii. Unele ţări chiar au 
legalizat acest lucru.

Cu toate acestea, în calitate de creştin, rămâi ferm 
ancorat în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu te lăsa dus de cursul 
lumii. Nu fă ce spune legea seculară sau politică; împlineşte 
Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune: „Nu iubiţi lumea, nici 
lucrurile care sunt în lume. Dacă cineva iubeşte lumea, 
dragostea Tatălui nu este în el. Pentru că tot ce este în lume, 
pofta cărnii şi pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este din 
Tatăl, ci este din lume” (1 Ioan 2:15‑16).

Planul vrăjmaşului este acela de a se asigura că faci 
compromisuri; dar tu fii înţelept. În ciuda tuturor şiretlicurilor 
lui, trebuie să rămâi bine întemeiat în Cuvântul lui Dumnezeu. 
În Ioan 14:15, Isus a spus: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile 
Mele.” Dovada dragostei tale pentru El este împlinirea 
Cuvântului Lui, iar Cuvântul Lui îţi spune să te abţii de la păcat.

Faptele apostolilor 11:4‑14 & Iov 15‑16

Matei 15:1‑28 & Exodul 1‑2

1 Timotei 1:9‑11; Romani 1:26‑32



Versetul temati c vorbeşte despre a doua venire 
a Domnului Isus, atunci când El va apărea 

călare pe un cal alb şi va purta o haină înmuiată în sânge. 
Observă că Ioan nu a spus că El va purta o haină roşie; 
detaliul acesta este foarte important. Femeia care stătea 
pe fi ara din Apocalipsa 17:4 era îmbrăcată în haine roşii 
şi violet: „Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi 
stacojiu...” Isus, pe de altă parte, poartă o haină înmuiată 
în sânge. Ce semnifi că acest lucru?

Atunci când vrei să îţi adjudeci ceva ce ai cumpărat, 
iei chitanţa. Isus a cumpărat toată lumea: „Împărăţia 
cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într‑o 
ţarină. Omul care o găseşte, o ascunde; şi, de bucuria 
ei, se duce şi vinde tot ce are, şi cumpără ţarina aceea” 
(Matei 13:44). Versetul 38 ne arată că ţarina este lumea. 
Acum, singura dovadă, singura „chitanţă” pe care o 
are Isus, care vine din cer pe pământ, este sângele Lui. 
Haina Sa înmuiată în sânge este dovada faptului că El a 
cumpărat toată lumea. Aleluia!

În 1 Corinteni 6:20 Biblia spune: „Căci aţi fost 
cumpăraţi cu un preţ...” Nu ai fost cumpărat cu orice 
materiale obişnuite ca aurul, argintul sau pietrele 
preţioase. Valuta cu care El a plăti t pentru păcatele întregii 

O DOVADĂ INCONTESTABILĂ             
A CUMPĂRĂRII

23 DUMINICĂ

Era îmbrăcat cu o haină 
înmuiată în sânge. Numele Lui 
este „Cuvântul lui Dumnezeu”                                             

(Apocalipsa 19:13).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne Isuse, Îţi mulţumesc că ai plătit preţul pe care 
eu nu l‑aş fi putut plăti niciodată, demonstrând astfel 
dragostea necondiţionată a Tatălui, mila şi bunătatea 
Lui pentru mine. Îţi mulţumesc că m‑ai cumpărat cu totul 
pentru Tatăl! Acum, trăiesc cu bucurie în neprihănire, 
liber să Te slujesc fără vină, fără inferioritate sau 
condamnare. Aleluia!

lumi a fost sângele Lui (1 Petru 1:18‑19). Odată ce a plătit 
preţul păcatelor noastre, Isus ne‑a cumpărat ca daruri 
pentru Dumnezeu: „Şi cântau o cântare nouă, şi ziceau: 
«Vrednic eşti tu să iei cartea şi să‑i rupi peceţile: căci ai 
fost înjunghiat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu 
sângele Tău, oamenii din orice seminţie, de orice limbă, 
din orice norod şi de orice neam»” (Apocalipsa 5:9).

Isus a plătit pentru viaţa ta şi tu nu mai eşti al 
tău. El te‑a cumpărat cu un preţ foarte mare. De aceea, 
trăieşte pe acest pământ doar pentru El, pentru că 
sângele Lui, care reprezintă viaţa Lui, este adevărata 
ta valoare. Sângele lui Isus îţi dă ştergerea păcatelor, 
justificare, acces, părtăşie, curăţire şi binecuvântările 
Noului Testament. Biblia spune: „Şi a intrat, odată pentru 
totdeauna, în Locul preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi 
de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o 
răscumpărare veşnică” (Evrei 9:12). Aleluia!

Faptele apostolilor 11:15‑30 & Iov 17

Matei 15:29‑16:12 & Exodul 3‑5

1 Corinteni 6:19‑20; Galateni 2:20; 1 Petru 1:18‑19



Scaunul de judecată al lui Cristos este diferit de 
judecata de la Marele Tron Alb. Această judecată 

de la Marele Tron Alb este cea mai terifi antă dintre 
toate judecăţile şi este rezervată păcătoşilor. Scaunul de 
judecată al lui Cristos, pe de altă parte, este locul unde 
noi, în calitate de creşti ni, ne primim răsplata fi ecare în 
parte de la Domnul, şi nu în grup: „... pentru ca fi ecare să 
primească cele făcute în trup, conform cu ce a practi cat, 
fi e bine, fi e rău (2 Corinteni 5:10, versiunea Fidela).”

Expresia „cele făcute în trup” nu se referă la ceea 
ce ai făcut în ti mpul întregii tale vieţi pământeşti , ci la 
ceea ce ai făcut din momentul în care ai devenit parte din 
Trupul lui Cristos. Atunci când ai fost născut din nou, ai fost 
botezat în Trupul lui Cristos şi acolo eşti  şi acum. Cum ai 
funcţionat în Trupul Lui până acum? Ai făcut bine sau rău 
în Trupul Lui? Ai grijă ce faci în Trupul lui Cristos, pentru 
că fi ecare îşi va primi răsplata după cele făcute în Trup, fi e 
bine, fi e rău: „Dar pentru ce îl judeci tu pe fratele tău? Sau 
pentru ce îl dispreţuieşti  tu pe fratele tău? Căci toţi ne 
vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Cristos. 
Fiindcă este scris: «Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că 
orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă Îi 

SCAUNUL DE JUDECATĂ                       
AL LUI CRISTOS

24 LUNI

Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea 
scaunului de judecată al lui Cristos, 

pentru ca fi ecare să‑şi primească 
răsplata după binele sau răul pe 

care‑l va fi  făcut când trăia în trup                                              
(2 Corinteni 5:10).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Doamne Isuse, Îţi mulţumesc pentru privilegiul 
de a participa la propovăduirea Evangheliei. Aştept cu 
nerăbdare ziua în care voi sta înaintea Ta să dau socoteală 
pentru tot ceea ce am făcut în Trup. Sunt entuziasmat să 
ştiu că toate eforturile şi sacrificiile mele pentru Împărăţia 
Ta nu sunt în zadar! Ce zi de bucurie va fi! Amin.

va da slavă lui Dumnezeu»” (Romani 14:10‑11).
La Scaunul de Judecată al lui Cristos, nici unul dintre 

cei care sunt în Cristos nu va fi condamnat: „De aceea să 
nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, 
care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric, 
şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare îşi va 
căpăta lauda de la Dumnezeu” (1 Corinteni 4:5). Cu toţii 
vom fi lăudaţi, chiar dacă este vorba despre o judecată la 
care vom da socoteală.

„Dar cum rămâne cu toate lucrurile rele pe care le-a 
făcut un creştin?” se întreabă unii. Găsim răspunsul în 1 
Corinteni 3:13‑15: „Lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: 
ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi 
în foc. Şi focul va dovedi cu este lucrarea fiecăruia. Dacă 
lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în 
picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi 
arsă, îşi va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, 
dar ca prin foc.” Lucrează mai mult pentru Domnul şi 
slujeşte‑I cu dedicare, din toată inima. Aleluia!

Faptele apostolilor 12:1‑10 & Iov 18‑19

Matei 16:13‑17:13 & Exodul 6‑7

Apocalipsa 22:12; 1 Corinteni 9:24‑25



Când Dumnezeu te binecuvântează, El 
binecuvântează tot ce are legătură cu ti ne, fi e 

că este vorba de banii tăi, de hainele tale, de proprietăţi 
sau de orice altceva; ele devin obiecte şi mijloace ale 
binecuvântării. Gândeşte‑te la acest lucru. Citi m în Biblie 
că Pavel ati ngea basmale şi şorţuri şi apoi bolnavii erau 
vindecaţi prin acestea: „Şi Dumnezeu făcea minuni 
nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că 
peste cei bolnavi se puneau basmale sau şorţuri, care 
fuseseră ati nse de trupul lui, şi‑i lăsau bolile, şi ieşeau 
afară din ei duhurile rele” (Faptele apostolilor 19:11‑12).

Puterea lui Dumnezeu era peste haine pentru că ele 
ati nseseră trupul lui Pavel. Acest lucru s‑a întâmplat prima dată 
cu Isus. Luca 8:43‑48 ne relatează experienţa femeii cu o scurgere 
de sânge care şi‑a făcut drum prin mulţime ca să ati ngă poala 
hainei Lui şi a fost vindecată instantaneu. Isus a spus că o putere 
a ieşit din El.

De asemenea, în Luca 6 citi m că mulţimi mari de oameni 
din toată Iudeea, din Ierusalim şi din oraşele mariti me ale Tirului 
şi Sidonului au venit să‑L asculte pe Isus şi să fi e vindecaţi de bolile 
lor, inclusiv cei care erau munciţi de duhuri necurate.

OBIECTE ALE                
BINECUVÂNTĂRII

25 MARŢI

Până acolo că scoteau pe bolnavi 
chiar pe uliţe, şi îi puneau pe paturi 
şi pe aşternuturi, pentru ca, atunci 
când va trece Petru, măcar umbra 
lui să treacă peste vreunul din ei                                  

(Faptele apostolilor 5:15).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tot ceea ce are legătură cu mine creşte, se multiplică şi îşi 
măreşte în mod semnificativ relevanţa; tot ce pleacă de la 
mine îşi păstrează valoarea, pentru că sunt umplut cu Duhul 
Sfânt în mod continuu. Sunt un distribuitor al bunătăţii lui 
Dumnezeu în lumea mea. Sunt extensia şi manifestarea 
harurilor Sale felurite faţă de toţi cei cu care intru în contact 
şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

Luca, inspirat de Duhul Sfânt, consemnează specific: „Şi 
tot norodul căuta să se atingă de El, pentru că din El ieşea o 
putere care‑i vindeca pe toţi” (Luca 6:19). Aceasta înseamnă că 
binecuvântarea – puterea vindecătoare – impregnase hainele 
Lui şi acţiona în cei care se atingeau de El, având ca rezultat 
vindecări miraculoase. Remarcabil!

Acesta este unul dintre motivele pentru care trebuie 
să ai grijă de lucrurile pe care ţi le dă Dumnezeu, pentru că 
puterea Lui curge prin ele. Fie că este vorba de hainele tale, de 
pantofi, de cravate, de maşini, de unelte, sau de orice altceva 
care are legătură cu tine, fiecare dintre acestea este un obiect al 
binecuvântării. Are puterea de a atrage mai mult.

Înnoieşte‑ţi mintea cu acest fel de gândire, dacă nu ai 
gândit aşa până acum. Tot ce este conectat cu tine este conectat 
cu Împărăţia lui Dumnezeu şi este binecuvântat, pentru că tu 
eşti în Cristos. Atunci când înţelegi acest lucru, viaţa ta va căpăta 
o semnificaţie nouă; modul în care gândeşti, în care vorbeşti şi 
în care umbli printre cei din jurul tău se va schimba. Mai mult, 
binecuvântările din viaţa ta vor continua să crească şi să aibă 
impact asupra altora.

Faptele apostolilor 12:11‑19 & Iov 20‑21

Matei 17:14‑18:14 & Exodul 8‑9

Faptele apostolilor 5:15; Matei 14:35‑36; Luca 8:43‑48



Uneori, unii oameni spun: „Vreau să-mi 
consolidez viaţa din punct de vedere fi nanciar, 

sau vreau să îmi edifi c viaţa spiritual...” Indiferent în ce 
domeniu vrei să îţi clădeşti  viaţa, tot ce îţi trebuie este 
Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este singurul material 
care ne‑a fost dat ca să ne construim viaţa. Cuvântul 
lui Dumnezeu te va zidi spiritual, mental, fi nanciar, 
emoţional, fi ziologic, etc. Citeşte versetul temati c din 
nou!

Viaţa ta, conform Scripturii, este ca o casă care 
trebuie construită, şi de aceea Isus a spus că oricine 
ascultă, împlineşte şi trăieşte Cuvântul Lui este ca un om 
care şi‑a zidit casa pe stâncă. El a spus: „A dat ploaia, au 
venit şuvoaiele, au sufl at vânturile şi au bătut în casa 
aceea, dar ea nu s‑a prăbuşit, pentru că avea temelia 
zidită pe stâncă” (Matei 7:25).

Însă cel care nu se supune Cuvântului lui Dumnezeu 
este asemănat cu un om care şi‑a construit casa pe nisip 
şi, atunci când furtunile vieţii lovesc în casa aceea, ea are 
parte de un sfârşit tragic: „... şi prăbuşirea i‑a fost mare” 
(Matei 7:27). Construieşte‑ţi viaţa pe temelia Cuvântului 
lui Dumnezeu şi, indiferent de crizele şi de adversităţile 

VIAŢA TA ESTE O „CASĂ”
26 MIERCURI

Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna 
lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său, 
care vă poate zidi sufl eteşte, şi vă poate 

da moştenirea împreună cu toţi cei sfi nţiţi 
(Faptele apostolilor 20:32).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Ce putere transformatoare are Cuvântul lui Dumnezeu! Voi 
rămâne neclintit şi puternic mereu, chiar şi în mijlocul celor 
mai cumplite furtuni, pentru că viaţa mea este zidită pe 
Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Lui îmi dă curaj, excelenţă şi 
stăpânire în duh. Mă menţine în sănătate, în tărie, în victorie, 
abilitându‑mă să experimentez progres, pace şi bunăstare 
fără precedent în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

care i‑ar putea veni împotrivă, va rămâne în picioare şi va 
fi un edificiu impunător! Slavă lui Dumnezeu.

Faptele apostolilor 12:20‑25 & Iov 22‑23

Matei 18:15‑35 & Exodul 10‑12

Iacov 1:22‑25; Matei 7:24‑27



Versiunea în limba engleză contemporană a 
Bibliei pune versetul tematic într‑o lumină 

foarte frumoasă: „... El îţi va da succes în tot ce faci. 
Vei avea bani din belşug să împrumuţi alte popoare, 
dar tu nu vei lua cu împrumut.” Conştientizează acest 
adevăr în duhul tău, iar mentalitatea ta se va schimba. 
Eşti încărcat de binecuvântări pentru generaţia ta. 
Tu eşti custodele binecuvântărilor felurite ale lui 
Dumnezeu.

De aceea, oriunde eşti, distribuie binecuvântări; 
distribuie‑le harul, dragostea şi compasiunea lui 
Dumnezeu celor cu care vii în contact; este chemarea 
ta! Fii darnic, datorită identităţii tale şi datorită locului 
din care vii: tu eşti sămânţa lui Avraam. Domnul i‑a 
spus lui Avraam: „Toate neamurile pământului vor fi 
binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de 
porunca Mea” (Geneza 22:18). Aleluia!

Domnul Isus a împlinit lucrarea pe care a făcut‑o 
pe cruce pentru ca binecuvântarea lui Avraam să vină 
şi peste Neamuri, şi aşa s‑a şi întâmplat (Galateni 
3:14). Slavă lui Dumnezeu! Noi am primit promisiunea 

MOȘTENITORI AI  
BINECUVÂNTĂRII

27 JOI

Domnul îţi va deschide comoara Lui cea 
bună, cerul, ca să trimită ţării tale ploaie 
la vreme şi ca să binecuvânteze tot lucrul 
mâinilor tale: vei da cu împrumut multor 
neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut 

(Deuteronom 28:12).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, ce onoare este să fiu un moştenitor al 
binecuvântării avraamice, un purtător al bunătăţii Tale şi un 
distribuitor al adevărurilor Tale veşnice. În calitate de sămânţă 
a lui Avraam, umblu în neprihănire şi în stăpânire şi astăzi, 
conştient că sunt binecuvântat ca să fiu o binecuvântare. Port cu 
mine şi distribui bunătatea lui Dumnezeu în folosul multora, în 
Numele lui Isus. Amin.

Duhului Sfânt. Galateni 3:29 spune: „Şi dacă sunteţi ai 
lui Cristos, sunteţi «sămânţa» lui Avraam, moştenitori 
prin făgăduinţă.” Lumea îţi aparţine. Fii conştient de 
acest adevăr.

Faptele apostolilor 13:1‑12 & Iov 24‑25

Matei 19:1‑15 & Exodul 13‑14

Galateni 3:8‑9; Galateni 4:28; 1 Petru 3:9



În 2 Timotei 4:7, apostolul Pavel a spus: „M‑am 
luptat lupta cea bună, mi‑am isprăvit alergarea, 

am păzit credinţa.” Despre ce luptă este vorba? Explică 
acest lucru în versetul temati c: „lupta cea bună a 
credinţei.” Indiferent ce ţi se întâmplă în viaţă – în lume, 
sau în jurul tău – refuză să fi i frânt, deziluzionat sau 
copleşit; foloseşte‑ţi credinţa!

Credinţa ta este cea care câşti gă biruinţa asupra lumii 
şi asupra eşecurilor, a corupţiei, a întunericului, a răutăţii şi 
a decadenţei ei. Fiecare adversitate cu care te confrunţi este 
oportunitatea ta de a obţine o mărturie uti lizând arsenalul 
formidabil pe care îl ai: scutul credinţei. Aceasta este piesa 
de armament pe care eşti  îndemnat să o foloseşti  cel mai 
mult: „Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, 
cu care veţi putea sti nge toate săgeţile arzătoare ale celui 
rău” (Efeseni 6:16).

Prin credinţa ta tu poţi sti nge, neutraliza şi distruge 
TOATE săgeţile arzătoare ale celui rău. Nu te gândi niciodată 
că te confrunţi cu o provocare prea mare, căreia nu poţi 
să îi faci faţă; nici o problemă nu e prea mare pentru ti ne! 
Cu scutul credinţei eşti  invincibil. Nu contează cum şi câte 
săgeţi aruncă Satan spre ti ne; rămâi puternic în credinţă!

VICTORIA ESTE SIGURĂ
28 VINERI

Luptă‑te lupta cea bună a credinţei; apucă 
viaţa veşnică la care ai fost chemat, 

şi pentru care ai făcut acea frumoasă 
mărturisire înaintea multor martori                                                                   

(1 Timotei 6:12).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Indiferent de problemele din lume, de ceea ce văd, aud 
sau simt, victoria mea este asigurată! Sunt ceea ce spune 
Dumnezeu că sunt, am ceea ce spune Dumnezeu că am şi 
pot ceea ce spune Dumnezeu că pot! Refuz să accept boala, 
sărăcia, înfrângerea sau să dau crezare vreunui lucru contrar 
moştenirii mele divine în Cristos. Declar în continuare 
Cuvântul lui Dumnezeu tare în credinţă, dându‑I slavă, 
pentru că Cel care este mai mare locuieşte în mine! Aleluia!

Poate ţi se pare că tot iadul se dezlănţuie în trupul 
tău; poate simţi dureri mari şi disconfort; refuză însă să 
cedezi în faţa bolii şi a neputinţei; foloseşte‑ţi credinţa. Şi în 
timp ce faci acest lucru, nu uita de „... sabia Duhului, care 
este Cuvântul lui Dumnezeu” (Efeseni 6:17). Acesta este 
Cuvântul Rhema al lui Dumnezeu rostit de buzele tale.

Indiferent cât de mare este durerea ta, continuă să îţi 
afirmi vindecarea şi sănătatea. Credinţa ta va birui în scurt 
timp şi vei putea spune ca Pavel: „M‑am luptat lupta cea 
bună... am păzit credinţa.” Păzeşte‑ţi şi menţine‑ţi mereu 
credinţa şi încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu.

În Evrei 10:35 Biblia spune: „Să nu vă părăsiţi dar 
încrederea voastră, pe care o aşteaptă o mare răsplătire!” 
Nu spune niciodată: „Doamne, a devenit prea greu; a 
trebuit să cedez”; Nu! Luptă! Lupta credinţei este lupta ta 
personală, şi este o luptă bună pentru că învingi întotdeauna. 
Perseverează, pentru că victoria îţi este garantată!

Faptele apostolilor 13:13‑25 & Iov 26‑27

Matei 19:16‑20:16 & Exodul 15

Efeseni 6:10‑13; Romani 4:19‑20; 1 Ioan 4:4



 Canalul de televiziune online Rhapsody TV prezintă 
impactul global al Rapsodiei Realităţilor prin programe 
moti vaţionale, informati ve, educati ve şi antrenante ca 
buleti ne de şti ri, talk-show-uri, documentare, transmisiuni 
directe, evenimente, emisiuni de diverti sment şi multe 
altele, care îţi inspiră credinţă pentru realizări tot mai 
mari cu acest adevărat Înger Mesager. 

 Bucură-te de acces facil la arhive de mărturii şi 
la videoclipuri de impact care consti tuie un instrument 
indispensabil pentru evanghelizare. Poţi face comentarii 
în direct, poţi accesa echipa de suport în ti mp real, îţi poţi 
împărtăşi mărturiile şi multe altele!

 Pentru a viziona chiar acum, accesează site-ul de 
internet: rhapsodytv.live
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În Ioan 7 citi m despre necredinţa şi opoziţia 
fraţilor lui Isus faţă de El în ti mpul Sărbătorii 

Corturilor: „Prin urmare, fraţii Lui I‑au zis: «Pleacă de 
aici şi du‑te în Iudeea, ca să vadă şi ucenicii Tăi lucrările 
pe care le faci! Căci nimeni nu face ceva pe ascuns când 
caută să devină cunoscut! Dacă faci aceste lucruri, 
arată‑Te lumii!»” (Ioan 7:3‑4, versiunea NTR). Versetul 
următor spune foarte clar: „Căci nici chiar fraţii Lui nu 
credeau în El” (Ioan 7:5, versiunea NTR).

Fără îndoială că fraţii lui Isus auziseră de la mama 
lor despre naşterea Lui miraculoasă şi despre poveşti le 
uimitoare ale copilăriei Lui. Şi tatăl lor, Iosif, trebuie să 
le fi  spus cum a primit vizite angelice de mai multe ori în 
legătură cu Isus. Şi cu toate acestea, ei nu credeau în El.

Acest lucru ne spune ceva foarte important: 
credinţa vine din inimă. Poţi să alegi să crezi şi poţi să 
alegi să îţi împietreşti  inima. Versetul temati c spune: 
„Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea...” 
Deschide‑ţi inima pentru adevărurile lui Dumnezeu! 
Atât de multe lucruri ne sunt revelate în Scripturi despre 
divinitatea lui Isus şi despre mântuirea prin Numele Lui; 
îmbrăţişează aceste realităţi.

DESCHIDE-ŢI INIMA                  
PENTRU ADEVĂR

29 SÂMBĂTĂ

Căci prin credinţa din inimă se capătă 
neprihănirea, şi prin mărturisirea 

cu gura se ajunge la mântuire                             
(Romani 10:10).
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Încă de la început, Dumnezeu m‑a ales pentru mântuire 
prin sfinţirea Duhului Sfânt şi prin credinţa adevărului. 
Prin urmare, indiferent câţi anticrişti, profeţi şi învăţători 
mincinoşi sunt în lume, eu nu pot fi înşelat, pentru că inima 
mea şi mintea mea sunt unse să recunoască adevărul. Am 
discernământ în tainele Împărăţiei lui Dumnezeu. Slavă lui 
Dumnezeu!

Dorinţa lui Dumnezeu pentru noi este să fim 
plini de cunoştinţa voii Sale, să cunoaştem adevărul Lui 
şi să umblăm în acord cu el. De aceea găsim această 
rugăciune frumoasă a Duhului Sfânt prin apostolul Pavel 
pentru copiii lui Dumnezeu: „De aceea şi noi, din ziua 
când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm 
pentru voi şi să cerem [în mod special] să vă umpleţi de 
cunoştinţa deplină (profundă şi clară) a voii Lui, în toată 
înţelepciunea spirituală [în inspiraţie cuprinzătoare 
în căile şi scopurile lui Dumnezeu] şi în pricepere şi 
discernământ privind lucrurile spirituale” (Coloseni 
1:9‑10, versiunea Amplificată). Aleluia!

Faptele apostolilor 13:26‑41 & Iov 28‑29

Matei 20:17‑34 & Exodul 16‑17

1 Timotei 4:1‑2; 2 Tesaloniceni 2:11‑13; 1 Ioan 2:20‑21



În calitate de creşti ni, noi am primit autoritate 
peste demonii întunericului, ca să îi alungăm din 

oameni, din oraşe, din localităţi, din sate şi din naţiuni. 
Dar uneori simplul fapt că i‑am izgonit nu rezolvă 
toate problemele; trebuie să intensifi căm acti vităţile 
neprihănirii în acele locuri şi în împrejurimi.

Să ne aducem aminte ce a spus Isus în Matei 
12:43‑45. El a spus că, atunci când un duh necurat este 
scos dintr‑un om, merge în locuri secetoase şi caută 
odihnă; dar, pentru că nu găseşte, se întoarce în locul 
din care a fost scos, şi dacă îl găseşte gol, măturat şi 
împodobit, mai ia încă şapte duhuri cu el, care sunt şi 
mai rele decât el, şi toate opt intră în om, iar el ajunge 
într‑o stare mai rea ca înainte.

Omul nu ar fi  trebuit să fi e gol! Ar fi  trebuit 
să înceapă imediat să se hrănească din Cuvântul lui 
Dumnezeu prin studiu şi prin meditaţie. Tot aşa, atunci 
când scoatem demonii dintr‑un oraş, sau dintr‑o naţiune, 
trebuie să intrăm acolo cu evanghelizare şi să umplem 
ţara de Cuvântul lui Dumnezeu.

Dacă nu predicăm şi nu intensifi căm acti vităţile 
neprihănirii în aceste locuri, le lăsăm deschise şi 
vulnerabile unei alte vizite din partea demonilor. Trebuie 

PERSEVEREAZĂ ÎN               
ACTIVITĂŢILE NEPRIHĂNIRII

30 DUMINICĂ

                                                                                 
... Ocupaţi‑vă de acestea până vin              

(Luca 19:13 BTF).



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 înţelegerea Cuvântului 
Tău, că mi‑ai zidit credinţa şi că mi‑ai dat autoritate să 
scot draci şi să stabilesc voia Ta pe pământ. Naţiunile 
lumii au fost create pentru slava Ta; prin urmare, influenţa 
diavolului este frântă şi Evanghelia este răspândită fără 
nicio piedică în toată lumea, în Numele lui Isus. Amin.

să preluăm controlul asupra acestor locuri imediat, 
invadându‑le cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Mai mult, perseverează în rugăciune şi în mijlocire 
pentru aceste regiuni ca să le faci incomode pentru 
demoni, iar ei să nu se poată reinstala acolo. Aşa cum 
citim în versetul tematic, Isus a spus: „... Ocupaţi‑vă de 
acestea până vin.” Adică perseverează în predicare şi în 
rugăciune pentru sufletele oamenilor. Perseverează în 
activităţile neprihănirii. Slavă lui Dumnezeu!

Faptele apostolilor 13:42‑52 & Iov 30‑31

Matei 21:1‑32 & Exodul 18‑19

Matei 24:14; Marcu 16:15



Putem face foarte multe dacă aplicăm adevărul 
profund revelat în versetul temati c. Autoritatea 

noastră în Cristos este totală şi nelimitată. Suntem aşezaţi 
împreună cu Cristos în locul puterii, într‑o poziţie de 
autoritate şi de mare slavă. Aleluia!

Putem opri înşelăciunea, catastrofele şi relele pe 
care diavolul şi cohortele sale le plănuiesc în lume. Poţi 
rămâne ferm pe poziţie rosti nd Cuvântul lui Dumnezeu în 
rugăciune şi exercitându‑ţi autoritatea în Isus Cristos peste 
trupul tău, peste familia ta, peste cei dragi, peste oraşul 
tău şi peste ţara ta. Noi deţinem controlul!

Noi funcţionăm în locul lui Isus; noi Îi ţinem locul 
şi funcţionăm în autoritatea Lui! Priveşte ce le‑a făcut el 
cohortelor întunericului din Locuinţa morţilor: „Cristos a 
DEZARMAT autorităţile şi guvernările...” (Coloseni 2:15, 
BVA). Aleluia! Citeşte mai departe traducerea Phillips a 
Noului Testament şi dansează de bucurie: „Apoi smulgând 
boldul tuturor puterilor ridicate împotriva noastră, le‑a 
expus, le‑a împrăşti at, le‑a evacuat şi le‑a înfrânt, în actul 
Său fi nal triumfător şi glorios” (Coloseni 2:15, versiunea 
Phillips).

Ce crezi? Atunci când El a făcut toate acele lucruri în 
Locuinţa morţilor, erai şi tu în El. Aşadar, în El, tu ai zdrobit, 

AUTORITATE NELIMITATĂ
31 LUNI

El ne‑a înviat împreună, şi ne‑a 
pus să şedem împreună în 

locurile cereşti , în Cristos Isus                                                   
(Efeseni 2:6).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Toată creaţia, inclusiv diavolul, demonii, îngerii, tot ce priveşte 
viaţa, toate elementele din natura însufleţită şi neînsufleţită au 
primit ordinul să mi se supună, pentru că am fost aşezat împreună 
cu Cristos în poziţia Lui de autoritate. Opresc distrugerea de vieţi 
omeneşti pe care demonii întunericului o propagă în naţiunile 
lumii. Declar că influenţa lor este tăiată în bucăţi; se înmulţesc 
faptele neprihănirii şi voia lui Dumnezeu este stabilită în naţiuni şi 
în inima oamenilor, în Numele lui Isus. Amin.

ai dezarmat şi ai înfrânt cohortele diavolului, în frunte cu 
el însuşi. Menţine‑ţi domnia şi victoria asupra lor. Atunci 
când te rogi pentru toţi oamenii, pentru oraşul tău, pentru 
naţiunea ta şi pentru liderii ei, afirmă că influenţa lui Satan 
este nimicită.

Rămâi ferm în autoritatea ta în Cristos şi rosteşte 
cuvinte de viaţă, de slavă, de libertate, de bunăstare, 
de binecuvântare şi de har. Binecuvântează‑ţi lumea cu 
cuvinte de neprihănire. Ţine minte, cuvintele nu pot fi 
îngrădite; şi divinitatea ta, domnia ta şi autoritatea ta în 
Cristos sunt exprimate în principal prin cuvinte. Slavă lui 
Dumnezeu!

Faptele apostolilor 14:1‑7 & Iov 32‑33

Matei 21:33‑22:14 & Exodul 20‑21

Efeseni 2:4‑6; Filipeni 2:9‑10; Efeseni 1:19‑23
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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.



Rapoarte
 ALE SLAVEI
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Rapoarte
 ALE SLAVEI

„Rapsodia este un furnizor!”

Într‑o zi, stăteam în camera mea descurajat din cauza faptului 
că nu mai aveam bani în contul meu bancar şi rămăsesem şi 
fără mâncare. Prin credinţă, mi‑am pus card‑ul bancar într‑o 
Rapsodie a Realităţilor şi am lăsat o altă rapsodie în magazinul 
de unde îmi iau mâncare. Următoarea zi, am mers la ATM ca să 
scot bani, ştiind clar că nu am bani în cont. Am tastat o anumită 
sumă pentru retragere şi, spre surprinderea mea, bancomatul 
mi‑a dat exact suma introdusă de mine! Cu acei bani am putut să 
cumpăr mâncare. Rapsodia este un furnizor! Slavă lui Dumnezeu!

„Rapsodia ajută la intrarea oamenilor în Împărăţia lui Dumnezeu”

Îngerul mesager este plin de inspiraţie şi de înţelepciunea lui 
Dumnezeu. Prin intermediul rugăciunilor şi al proclamaţiilor 
de la finalul lecţiilor, am învăţat să fiu curajos. Am învăţat de 
asemenea să‑mi programez lumea şi să îmi influenţez sfera de 
contact cu Evanghelia. Sunt un lider de celulă în biserica mea 
şi, punând în aplicare Cuvântul lui Dumnezeu din devoţional, 
vedem cum celula noastră continuă să crească şi tot mai multe 
suflete sunt aduse zilnic în Împărăţia Lui. Slavă lui Dumnezeu!

„Acum răspândesc vindecare!”

Înainte eram un fricos. Eram plin de temeri, de îngrijorări, de 
îndoieli şi mereu eram depresiv. Mă îmbolnăveam des din 
această cauză. Mă detestam şi aveam des gânduri suicidale. 
Toate acestea s‑au schimbat când am intrat în contact cu 
Rapsodia Realităţilor. Pe măsură ce o citeam, toate temerile 
dispăreau. Am început să mă văd cum mă vede Dumnezeu şi 
să‑i învăţ pe alţii despre dragostea lui Cristos. Nu m‑am mai 
îmbolnăvit şi acum alţii se vindecă când mă rog pentru ei. 
Slavă lui Dumnezeu!

‑E.M; Nigeria

‑E; Norvegia

‑S.J; Regatul Unit



PRAYING THE RIGHT WAY

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

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

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
CĂRȚI DISPONIBILE DE LA EDITURA

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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647–341–9091 

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


