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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 6000 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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În ziua în care ai venit pe lume, Dumnezeu ţi‑a 
alocat îngeri. Responsabilitatea lor principală a 

fost să te protejeze şi să se asigure că auzi Evanghelia şi 
că o primeşti  pentru mântuirea ta. Apoi, pe măsură ce 
progresezi în viaţa de creşti n, în funcţie de ceea ce te‑a 
chemat Dumnezeu să faci, El îţi poate aloca mai mulţi 
îngeri.

Pe de altă parte, Satan a trimis şi el demoni la 
ti ne încă de când erai copil, ca să te înşele, să te abată 
de la calea neprihănirii şi chiar să te distrugă. În cartea 
Apocalipsa, Biblia ne învaţă despre femeia care era pe 
cale să nască un copil de parte bărbătească şi diavolul era 
acolo, aşteptând naşterea (Apocalipsa 12:4‑5).

Această imagine nu se referă doar la copilul 
respecti v; Dumnezeu a folosit acea ilustrare profeti că 
pentru a ne arăta modul de operare al diavolului. Chiar şi 
acum când eşti  născut din nou, Satan tot mai caută să te 
împiedice să‑L slujeşti  pe Dumnezeu. Biblia spune: „Fiţi 
treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, 
dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să 
înghităˮ (1 Petru 5:8).

AUTORITATE                                  
ASUPRA DEMONILOR

LUNI

Vindecaţi‑i pe cei bolnavi, înviaţi‑i 
pe cei morţi, curăţiţi‑i pe cei leproşi, 
scoateţi afară demonii! Fără plată 

aţi primit, fără plată să daţi!                                               
(Matei 10:8, versiunea NTR).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru îngerii Tăi puternici care 
lucrează pentru mine şi pentru că mi‑ai dat autoritate asupra 
diavolului şi a demonilor lui. Îţi mulţumesc că Domnul Isus 
a învins diavolul şi întreaga oştire a întunericului, iar acum 
eu umblu în victoria Sa. Duşmanul nu are nicio stăpânire în 
casa mea, în trupul meu, în finanţele sau în circumstanţele 
mele, în Numele lui Isus. Amin.

De aceea trebuie să fii vehement atunci când ai 
de‑a face cu Satan; alungă‑l! Tu ai autoritate în Numele lui 
Isus să izgoneşti demonii (Marcu 16:17). Acea autoritate 
este de neegalat şi de netăgăduit în cer, pe pământ şi 
chiar în iad. Prin urmare, atunci când spui: „Diavole, ieşi 
de aici, în Numele lui Isus,ˮ el trebuie să se conformeze.

În Filipeni 2:9 Biblia spune că Dumnezeu L‑a înălţat 
pe Domnul Isus şi I‑a dat Numele care este mai presus de 
orice nume. În Efeseni 1:21 ni se spune că El este aşezat 
mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice 
putere, de orice dregătorie şi de orice nume, care se 
poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.

Şi cea mai bună parte dintre toate este aceea că 
tu eşti în El; eşti aşezat cu El pe tronul de har, domnind 
prin El. Aleluia! Satan nu mai are niciun drept să îşi facă 
planuri în naţiunea ta, în oraşul tău, pe strada ta, în casa 
ta, în viaţa ta sau în viaţa celor dragi ţie. Pune capăt 
lucrărilor lui; alungă‑l în Numele lui Isus şi el va pleca!

Efeseni 5:1‑8 & Isaia 52

Romani 6:1‑14 & Psalmii 56‑59

Marcu 16:17; Luca 10:19 



Apostolul Pavel ne spune în versetul temati c că 
suntem binecuvântaţi cu toate binecuvântările 

duhovniceşti  în Cristos. El repetă acelaşi lucru şi în versetul 
din 1 Corinteni 3:21, când spune: „… toate lucrurile sunt 
ale voastre.ˮ În acelaşi sens, apostolul Petru ne spune că: 
„… Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit tot ce priveşte 
viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat 
prin slava şi puterea Lui…ˮ (2 Petru 1:3).

Însă una este să şti i că ai fost binecuvântat cu 
toate lucrurile în toate domeniile şi alta este să intri cu 
adevărat în posesia tuturor binecuvântărilor. Cheia este 
conectarea ta cu credinţă la Cuvântul lui Dumnezeu; 
aceasta a făcut Avraam. Dumnezeu i‑a spus: „… te‑am 
făcut tată al multor naţiuniˮ (Geneza 17:5, versiunea 
Fidela). Avraam s‑a conectat cu credinţa lui; el a trebuit 
să vadă cu ochii minţii.

Biblia spune că Avraam L‑a crezut pe Dumnezeu şi 
aceasta i‑a fost socoti tă ca neprihănire. El a crezut, pentru 
că vizualizase realitatea viitorilor săi copii în ti mp ce 
încerca să numere stelele (Geneza 15:5). Prin credinţă, el 
a văzut şi a acceptat realitatea Cuvântului lui Dumnezeu 
în duhul lui, l‑a rosti t cu tărie şi acesta s‑a întâmplat.

CONECTEAZĂ-TE                                   
CU CREDINŢA TA

2 MARŢI

Binecuvântat să fi e Dumnezeu, Tatăl 
Domnului nostru, Isus Cristos, care ne‑a 

binecuvântat cu tot felul de binecuvântări 
duhovniceşti , în locurile cereşti , în Cristos 

(Efeseni 1:3).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că mi‑ai luminat ochii 
minţii şi ai inimii prin Cuvântul Tău. Eu sunt sămânţa lui 
Avraam şi toate lucrurile sunt ale mele. Sunt campion 
pentru totdeauna! Ochii minţii mele sunt deschişi să 
vizualizeze şi să ia în stăpânire orice lucru bun care îmi 
aparţine în Isus Cristos, spre lauda şi slava Numelui Tău, în 
Numele lui Isus. Amin.

În Romani 4:20‑22 Biblia spune: „El nu s‑a îndoit 
de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit 
prin credinţa lui, I‑a dat slavă lui Dumnezeu, deplin 
încredinţat că El ce făgăduieşte poate să şi împlinească. 
De aceea, credinţa aceasta «i‑a fost socotită ca 
neprihănire».ˮ Învaţă să vizualizezi şi să iei în stăpânire 
proviziile lui Dumnezeu în Isus Cristos pentru tine. Refuză 
să te îndoieşti de Cuvântul lui Dumnezeu prin necredinţă; 
intră în posesia binecuvântărilor tale mai întâi în duhul 
tău, apoi rosteşte‑le cu credinţă şi adu‑le astfel în 
domeniul vizibil.  

Efeseni 5:9‑16 & Isaia 53

Romani 6:15‑7:6 & Psalmii 60‑63

2 Corinteni 3:17‑18; 2 Corinteni 4:17‑18; Filimon 1:6



Nu îţi place faptul că în calitate de creşti n, tu nu 
trebuie să nu te îngrijorezi de nimic? Stresul 

este eliminat din viaţa ta. Îngrijorarea doar înrăutăţeşte 
lucrurile. Aminteşte‑ţi ce a spus Isus: „Şi apoi, cine 
dintre voi, chiar îngrijorându‑se, poate să adauge ceva 
la viaţa sa?ˮ (Matei 6:27, versiunea Passion – Pasiunea, 
n.tr.). Refuză să te îngrijorezi cu privire la chiria ta. Refuză 
să te îngrijorezi cu privire la sănătatea ta. Refuză să te 
îngrijorezi cu privire la orice altceva!

Unii oameni cred că până nu se îngrijorează şi nu se 
tulbură, Dumnezeu nu va face nimic cu privire la situaţia 
lor. Ceea ce ei nu şti u este că, de fapt, acea îngrijorare 
scurtcircuitează puterea lui Dumnezeu în viaţa lor. Dacă 
îngrijorarea ar fi  avut vreun efect poziti v, Dumnezeu ar 
fi  spus: „Îngrijorează‑te; de fapt, fi i foarte îngrijorat.ˮ 
Dar El nu a spus niciodată aceasta. Ci El a zis: „... Nu vă 
îngrijoraţi dar, zicând: «Cu ce ne vom îmbrăca?» Fiindcă 
toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel 
ceresc şti e că aveţi trebuinţă de eleˮ (Matei 6:31‑32).

ÎNGRIJORAREA                      
ÎNRĂUTĂŢEȘTE LUCRURILE

3 MIERCURI

Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în 
orice lucru, aduceţi cererile voastre 

la cunoşti nţa lui Dumnezeu, prin 
rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. 

Şi pacea lui Dumnezeu, care 
întrece orice pricepere, vă va păzi 
inimile şi gândurile în Cristos Isus                                                                  

(Filipeni 4:6‑7).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Resping îngrijorarea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Nu mă 
îngrijorez de nimic, ci în toate, aduc cererile mele la 
cunoştinţa lui Dumnezeu, iar pacea Lui care întrece orice 
pricepere îmi păzeşte inima şi mintea. Toate lucrurile 
lucrează împreună pentru binele meu; nu pot fi niciodată 
dezavantajat. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Îngrijorarea este „o săgeată arzătoare a celui răuˮ 
(Efeseni 6:16); aşa că, atunci când te atacă, respinge‑o. 
Foloseşte Cuvântul lui Dumnezeu împotriva ei. În fiecare 
zi, fii hotărât să practici Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul 
Lui spune: „Nu vă tulburaţi şi nu vă îngrijoraţi. În loc 
să vă îngrijoraţi, rugaţi‑vă. Petiţiile şi laudele să vă 
transforme îngrijorările în rugăciuni, aducând cererile 
voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu. Înainte să vă daţi 
seama, un simţământ al întregirii lui Dumnezeu care vă 
asigură că toate lucrează împreună spre bine, va veni şi 
vă va da stabilitate. Este minunat ce se întâmplă atunci 
când Cristos dispersează îngrijorarea în centrul vieţii 
voastreˮ (Filipeni 4:6‑7, versiunea Message – Mesajul, 
n.tr.). Aleluia!

Efeseni 5:17‑24 & Isaia 54

Romani 7:7‑25 & Psalmii 64‑67

Matei 6:25‑34



În Noul Testament, s‑ar putea să te surprindă 
faptul că termenul „închinareˮ nu este des 

întâlnit în asociere directă cu creştinii. Bineînţeles, 
găseşti termenul în Evanghelii (Matei, Marcu, Luca şi 
Ioan), dar în Evanghelii, Isus avea de‑a face cu evrei, 
nu cu creştini. În cartea Faptele apostolilor, termenul 
„închinareˮ este folosit de patru ori, şi în niciuna dintre 
ocazii nu se aplica bisericii.

Apoi, vezi cuvântul folosit o singură dată, în 1 
Corinteni şi de două ori în Evrei. Totuşi, atunci când 
citeşti cartea Apocalipsa, termenul închinare este 
folosit de 22 de ori! Poate că te întrebi: „Cum se 
poate ca un lucru atât de important să lipsească din 
epistole?ˮ

Este aşa, pentru că în epistole, Domnul ne 
oferă o înţelegere practică a închinării; El ne spune 
ce înseamnă închinarea. Aminteşte‑ţi, în Ioan 4:24, El 
a spus: „Dumnezeu este Duh; şi cine I se închină Lui 
trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.ˮ Aşa că, în 
epistole, în general, şi în versetul tematic în special, 
în loc de termenul „închinare,ˮ apostolul Pavel ne 
oferă o afirmaţie particulară care este în concordanţă 

ÎNŢELEGEREA                           
PRACTICĂ A ÎNCHINĂRII

4 JOI

Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul 
meu, în Evanghelia Fiului Său, 

îmi este martor că vă pomenesc 
neîncetat în rugăciunile mele                                                              

(Romani 1:9).



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‑mi 
exprima dragostea faţă de Tine. Te binecuvântez pentru 
măreţia Ta, pentru bunătatea Ta, pentru dragostea Ta, 
pentru mila Ta şi pentru harul Tău! Tu domneşti peste 
naţiuni, Rege al regilor şi Domn al domnilor. Astăzi Îţi aduc 
jertfe de laudă, rodul buzelor mele, mulţumindu‑Ţi pentru 
tot ceea ce ai făcut prin intermediul Bisericii Tale în aceste 
zile din urmă şi chiar pentru lucrările şi mai mari ce vor 
urma! Fii preamărit în veci, în Numele lui Isus. Amin.

cu cuvintele lui Isus citate anterior. Este vorba despre 
propoziţia: „Îi slujesc lui Dumnezeu în duhul meu.ˮ

A‑L sluji pe Dumnezeu în duhul tău include 
închinare, pentru că închinarea în Noul Testament 
este diferită de închinarea din Vechiul Testament. În 
Vechiul Testament, închinarea avea loc în exterior. Dar 
în Noul Testament, este spirituală, chiar şi în cazul în 
care avem manifestări exterioare.

De aceea este important să înţelegi că ceea ce 
contează în închinare nu este actul în sine, ci dacă Cel 
căruia ne închinăm acceptă această închinare. Părtăşia 
intensă cu Cuvântul lui Dumnezeu şi cu Duhul Sfânt 
te face închinător în duh şi în adevăr. Tatăl aşteaptă o 
astfel de închinare.

Efeseni 5:25‑33 & Isaia 55

Romani 8:1‑17 & Psalmii 68‑69

Filipeni 3:3; Ioan 4:23‑24; Evrei 13:15



Astăzi, mulţi încă preferă să aibă „altareˮ 
speciale unde ei „se întâlnesc cu Dumnezeu.ˮ 

Poate să fi e o cameră anume din casă sau un colţ în 
sufragerie unde ei au comuniune cu Domnul. În ti mp ce 
este important pentru noi să avem inti mitate cu Domnul 
oricând este posibil, nu trebuie neapărat să creăm „altare 
specialeˮ astăzi pentru a‑L întâlni. Acum noi suntem 
locaşurile Lui vii; inima ta este noul Lui altar.

În Vechiul Testament, bărbaţii şi femeile 
construiau altare unde se închinau Domnului. Aceste 
altare deveneau locul unde ei se întâlneau cu Dumnezeu 
şi primeau călăuzire. De exemplu, Iacov, a trebuit să 
se întoarcă la Betel, şi acolo a construit primul lui altar 
pentru Dumnezeu (Geneza 35:3). În Geneza 8:20 Biblia 
ne spune despre Noe: „... I‑a zidit un altar Domnului, a 
luat din toate dobitoacele curate şi din toate păsările 
curate şi a adus arderi‑de‑tot pe altar.ˮ Aceasta era 
vechea ordine.

Astăzi, unde eşti  tu, acolo este altarul, pentru că 
altarul este în templu, iar tu eşti  templul Dumnezeului cel 
viu: „Căci noi suntem Templul Dumnezeului cel viu, cum 
a zis Dumnezeu: «Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul 

INIMA TA ESTE                                 
NOUL LUI ALTAR

5 VINERI

Dumnezeu care a făcut lumea 
şi tot ce este în ea este Domnul 

cerului şi al pământului şi nu 
locuieşte în temple făcute de mâini                                               

(Faptele apostolilor 17:24).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt un vas purtător de Dumnezeu, sunt casa prezenţei 
Lui; Nu pot eşua şi nu pot fi înfrânt niciodată, pentru 
că mai mare este Cel care este în mine. Şi astăzi îmi 
influenţez lumea cu prezenţa Lui divină şi inund mediul 
înconjurător cu slava şi cu neprihănirea Lui. Binecuvântat 
să fie Dumnezeu!

lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu»ˮ (2 
Corinteni 6:16). Iar în 1 Corinteni 3:16 Biblia spune: „Nu 
ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui 
Dumnezeu locuieşte în voi?ˮ

Oriunde eşti tu este locul prezenţei Lui. Poţi să te 
rogi în camera ta, să vorbeşti în limbi în bucătărie şi să te 
închini în Duhul Sfânt chiar şi în baie! Şi oricine vine în 
contact cu tine, este în contact cu divinitatea, deoarece 
tu eşti un purtător de Dumnezeu, eşti casa prezenţei lui. 
Aleluia!

Efeseni 6:1‑9 & Isaia 56

Romani 8:18‑39 & Psalmii 70‑73

1 Corinteni 3:16‑17; 2 Corinteni 6:16



Atunci când citeşti  versetul temati c aşa cum 
este el, te poţi gândi că vorbeşte despre 

legea păcatului şi a morţii ca fi ind o singură lege. Însă 
Duhul Sfânt ne comunică ceva diferit aici. El Se referă 
la legea păcatului pe de o parte şi la moarte pe de altă 
parte. Pentru claritate, am putea rearanja cuvintele, iar 
versetul ar fi  aşa: „În adevăr, legea Duhului de viaţă în 
Cristos Isus m‑a izbăvit de moarte şi de legea păcatului.ˮ 
Atunci când citeşti  această nouă versiune, vei descoperi 
că sensul lui este foarte clar: nu este „legea păcatului şi a 
morţiiˮ ci „legea (sau principiul) păcatuluiˮ pe de o parte, 
şi „moarteaˮ pe de altă parte.

Aceasta înseamnă că legea Duhului de viaţă în 
Cristos Isus te‑a izbăvit de moarte, în acelaşi mod cum 
te‑a izbăvit de păcat! Aleluia! La această lege a duhului 
de viaţă sau lege a vieţii se face referire şi în Iacov 1:25 
şi în Iacov 2:12 ca fi ind legea libertăţii. Iar Ioan spune: 
„Cine Îl are pe Fiul are viaţa; cine nu‑L are pe Fiul lui 
Dumnezeu n‑are viaţa. V‑am scris aceste lucruri ca să 
şti ţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu 
aveţi viaţa veşnicăˮ (1 Ioan 5:12‑13).

Această viaţă (veşnică) este în Fiul, şi din moment 
ce o ai, nu trebuie să te mai lupţi cu păcatul, cu boala, 

ELIBERAT DE                                    
PĂCAT ȘI DE MOARTE

6 SÂMBĂTĂ

În adevăr, legea Duhului de 
viaţă în Cristos Isus m‑a izbăvit 
de legea păcatului şi a morţii                                                                        

(Romani 8:2).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am fost strămutat din tărâmul morţii în tărâmul vieţii! Nu 
este moarte pe cărarea mea; nu este întuneric; viaţa lui 
Dumnezeu este în mine. Prin urmare, refuz să găzduiesc 
vreo formă de întuneric, pentru că trăiesc după legea 
Duhului de viaţă şi în acest tărâm, viaţa prevalează. 
Aleluia!

cu afecţiunea, cu infirmităţile şi cu moartea. Gândeşte‑te 
la aceasta: la 120 de ani, ochii lui Moise nu slăbiseră şi 
puterea nu îi trecuse (Deuteronom 34:7).

Moise traia sub Vechiul legământ, dar el avea 
conştientizarea vieţii; el ştia că este revigorat şi primeşte 
viaţă prin Cuvântul lui Dumnezeu (Deuteronom 
32:46‑47). Trebuie să ai aceeaşi mentalitate, deoarece 
atunci când ai fost născut din nou, ai trecut din moarte la 
viaţă şi din păcat la neprihănire. Aleluia!

Efeseni 6:10‑20 & Isaia 57

Romani 9:1‑29 & Psalmii 74‑77

Ioan 5:24; 1 Ioan 5:11‑13



Atunci când te‑ai născut din nou, ai fost recreat 
în neprihănire şi în sfi nţenie adevărată. Spre 

deosebire de omul neregenerat, tu eşti  complet trezit la 
paternitatea lui Dumnezeu; eşti  viu pentru El. În 1 Ioan 
3:2 Biblia spune: „Preaiubiţilor, acum suntem copii ai 
lui Dumnezeu.ˮ Eşti  în relaţie de fi liaţie cu Domnul; eşti  
născut din El. Aceste este sensul versetului din 1 Ioan 4:4: 
„Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu...ˮ; tu provii din 
El; originea ta este în El. Aleluia!

Petru ne numeşte părtaşi ai naturii divine (asociaţi 
ai dumnezeirii) (2 Petru 1:4, versiunea NTR). Tu ai natura 
din Dumnezeu, care este înnoită spre cunoşti nţă, după 
chipul Celui ce te‑a creat (Coloseni 3:10). Aceasta este 
adevărata ta identi tate. Umblă în această lumină. Nu mai 
eşti  aceeaşi persoană care ai fost înainte să te naşti  din 
nou. De aceea, Biblia spune: „Căci, dacă este cineva în 
Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s‑au dus, iată că 
toate lucrurile s‑au făcut noiˮ (2 Corinteni 5:17).

Vechea natură de păcat a fost înlocuită cu viaţa 
de neprihănire a lui Dumnezeu. Oamenii poate că încă 
te asociază cu unele dintre lucrurile greşite pe care le‑ai 

RECUNOAȘTE-ŢI                                 
NOUA TA IDENTITATE

7 DUMINICĂ

Şi să vă înnoiţi în duhul minţii 
voastre, şi să vă îmbrăcaţi în 

omul cel nou, făcut după chipul 
lui Dumnezeu, de o neprihănire 

şi sfi nţenie pe care o dă adevărul                                                               
(Efeseni 4:23‑24).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru noua mea natură şi 
pentru noua mea identitate în Cristos; Am fost curăţat, 
sfinţit, îndreptăţit, în Numele Domnului Isus şi prin Duhul 
Sfânt. Eu umblu în realitatea noii vieţi de neprihănire, pe 
care am primit‑o în Cristos, producând roadele şi faptele 
neprihănirii, în Numele lui Isus. Amin.

făcut înainte să te naşti din nou, dar, adevărul este că, 
acea persoană care a făcut acele lucruri, nu mai există. 
Ceea ce Biblia spune despre tine acum este că tu eşti 
spălat, sfinţit, justificat, în Numele Domnului Isus şi prin 
Duhul lui Dumnezeu (1 Corinteni 6:11). Aleluia!

Efeseni 6:21‑24 & Isaia 58

Romani 9:30‑10:21 & Psalmul 78

Efeseni 4:23‑24; Romani 6:5‑7; Coloseni 3:10



 Campania de distribuire globală TeeVoluti on 
reprezintă o strategie divină de a ajunge la adolescenţii 
din toată lumea în fi ecare lună cu revista TeeVo, care este 
Rapsodia realităţilor pentru ti neret.
 Apropiata celebrare a Zilei Internaţionale a 
Tineretului, din data de 12 august, reprezintă o mare 
oportunitate de a parti cipa la această campanie de a pune 
devoţionalul TeeVo în mâinile ti nerilor de pretuti ndeni. 

 Implică‑te prin sponsorizarea campaniei 
TeeVoluti on:
● În şcolile din vecinătate
● În şcoala unde ai învăţat
● În formarea programei unei şcoli

Pentru mai multe detalii legate de această campanie, te 
rugăm să vizitezi site‑ul www.teevotogo.org 

 



N
O

T
E

NOTE



În versetul nostru temati c, Duhul lui Dumnezeu, 
prin apostolul Pavel, nu Se referea la cunoaşterea 

mintală, ci la cunoaşterea spirituală — cunoaşterea prin 
revelaţie. Este posibil să cunoaştem voia lui Dumnezeu 
pentru viaţa noastră. Biblia spune că lucrurile spirituale 
pot fi  înţelese doar în mod spiritual: „Dar omul fi resc nu 
primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el 
sunt o nebunie, şi nici nu le poate înţelege, pentru că 
trebuie judecate duhovniceşte” (1 Corinteni 2:14).

Când duhul tău este luminat de Cuvântul lui 
Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt, eşti  capabil să 
cunoşti  voia şi scopul lui Dumnezeu. Călăuzirea Duhului 
Sfânt este foarte importantă în viaţa noastră. El îţi 
călăuzeşte paşii şi îţi dă înţelegerea Scripturii. Cu El, nu 
ajungi niciodată în confuzie, la răscruce de drumuri. A‑L 
cunoaşte şi a umbla împreună cu El reprezintă cheia pentru 
acea viaţă de succes pe care ţi‑ai dorit‑o întotdeauna. El 
te aduce în moştenirea ta şi în desti nul tău în Dumnezeu. 
Aleluia!

Dacă nu eşti  sigur de voia perfectă a lui Dumnezeu 
într‑o anumită privinţă, fă‑ţi ti mp să te rogi în Duhul Sfânt. 
El este întruchiparea tuturor cunoşti nţelor. Întreabă‑L pe 

CĂLĂUZA TA SIGURĂ
8 LUNI

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). 



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 Tău cel scump 
care mă învaţă şi mă călăuzeşte pe cărarea cea dreaptă pe 
care Tu ai pregătit‑o mai dinainte pentru mine şi mă ajută 
s‑o împlinesc. Mă supun Lui, pentru că mă călăuzeşte 
în tot adevărul şi mă face să iau deciziile corecte care 
sunt în concordanţă cu voia Ta desăvârşită pentru mine, 
făcându‑mă un succes absolut în viaţă, în Numele lui Isus. 
Amin.

El şi El îţi va dezvălui cunoştinţele sau călăuzirea de care ai 
nevoie în duhul tău.

Poţi face acelaşi lucru în ceea ce priveşte munca ta; 
activează lucrarea Lui în viaţa ta şi El te va învăţa cum să fii 
cel mai bun în ceea ce faci. El îţi va acorda o amplitudine 
extraordinară de înţelegere şi o pătrundere supranaturală 
pentru a excela în tot ceea ce faci. El va face ca modelul tău 
de gândire să fie excelent; ingeniozitatea, creativitatea, 
intuiţia, inteligenţa ascuţită vor fi nelimitate pentru tine!

Aminteşte‑ţi cuvintele lui Isus, care ne‑a asigurat: 
„Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care‑L va 
trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile 
şi vă va aduce aminte de tot ce v‑am spus Eu” (Ioan 14:26). 
Cu Duhul Sfânt, nu poţi niciodată să umbli în întuneric sau 
să fii confuz în legătură cu ceva. El te va ajuta să păstrezi 
cunoştinţele şi informaţiile în duhul tău şi să conştientizezi 
aceste informaţii la momentul potrivit. Aleluia!

Filipeni 1:1‑8 & Isaia 59

Romani 11:1‑24 & Psalmii 79‑81

Ioan 14:16‑18; Romani 8:14; Ioan 8:12



Uneori oamenii se roagă: „Tată, facă‑se voia Ta,” 
fără să realizeze importanţa acestei declaraţii. 

Nu este o declaraţie pe care o faci la întâmplare. Tu nu spui 
doar: „Facă‑se voia ta”; trebuie să şi cunoşti  ce cuprinde 
voia Lui. Când Isus S‑a rugat şi a spus aceleaşi cuvinte, El a 
şti ut exact care este voia Tatălui şi a menţionat‑o. 

Există o diferenţă între o voinţă şi o dorinţă. Faptul 
că ceva reprezintă voia lui Dumnezeu la un moment dat nu 
înseamnă neapărat că reprezintă dorinţa Sa cea mai adâncă 
sau voia Lui desăvârşită. Să luăm un exemplu din Biblie. În 
Isaia 38, Scriptura relatează despre regele Ezechia care era 
bolnav. Profetul Isaia a fost trimis la el de Dumnezeu să‑i 
spună să‑şi pună casa în ordine pentru că urma să moară. În 
acel moment, Dumnezeu Şi‑a exprimat voinţa clară pentru 
viaţa regelui Ezechia.

După ce a primit acest mesaj de la profet, Ezechia 
şi‑a întors faţa la perete şi s‑a rugat lui Dumnezeu plângând. 
Atunci Cuvântul Domnului i‑a vorbit lui Isaia astf el: „Du‑te 
şi spune‑i lui Ezechia: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul 
tatălui tău David: ‘Am auzit rugăciunea ta şi am văzut 

ROAGĂ-TE                                 
CONFORM DORINŢEI LUI

9 MARŢI

Şi aceasta este încrederea (asigurarea, 
privilegiul îndrăznelii) pe care o 

avem în El: [suntem siguri] că dacă 
cerem ceva (facem orice solicitare) 
după voia Lui (în concordanţă cu 

planul Său), El ne aude şi ne ascultă                                                              
(1 Ioan 5:14, versiunea Amplifi cată).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, sunt inspirat de adevărul Cuvântului Tău, de dragostea 
Ta şi de bunătatea Ta eternă care transmit dorinţa Ta ca noi să 
prosperăm şi ca sănătatea noastră să sporească aşa cum sporeşte 
sufletul nostru. Chiar acum, sunt încurajat să mă rog, ştiind că este 
desfătarea Ta să asculţi şi să răspunzi la rugăciunile mele. Bucuria 
mea este deplină astăzi, fiind încredinţat de dragostea Ta şi de 
puterea Ta care acţionează în mine, în Numele lui Isus. Amin.

lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă cincisprezece ani 
la zilele vieţii tale’»” (Isaia 38:4‑5). Slăvit să fie Dumnezeu!

Când lui Ezechia i s‑a spus că va muri, dacă ar fi 
răspuns: „Facă‑se voia Ta, Doamne,” ar fi murit. Dar el 
ştia că nu aceasta era dorinţa lui Dumnezeu pentru el. 
Dumnezeu l‑a creat pentru lauda Sa. În rugăciunea sa, el I‑a 
spus Domnului: „Nu Locuinţa morţilor Te laudă. Numai cei 
vii Te pot lăuda aşa cum o fac eu astăzi” (Isaia 38:18‑19).

Când te rogi pentru voia lui Dumnezeu, află dacă acel 
lucru este în concordanţă cu caracterul Său. Numai atunci 
vei şti cum să te rogi cel mai bine. De exemplu, în Vechiul 
Testament, Dumnezeu i‑a condus pe copiii lui Israel în mai 
multe bătălii şi a purtat războaie pentru ei, dar Biblia ne 
spune că El este un Dumnezeu al păcii. El S‑a descoperit 
sub numele de Dumnezeul păcii mai mult decât sub orice 
alt nume din Biblie. Aceasta ne arată dorinţa Lui; ceea ce 
vrea El cu adevărat este pacea, nu războiul. Acest tip de 
înţelegere te va ajuta să te rogi întotdeauna în conformitate 
cu dorinţele Lui, aşa cum sunt revelate în Cuvântul Său.

Filipeni 1:9‑14 & Isaia 60

Romani 11:25‑36 & Psalmii 82‑84

1 Petru 3:12; Romani 8:26‑27; Luca 22:41‑44



Pentru a umbla în plinătatea binecuvântărilor 
Evangheliei, trebuie mai întâi să înţelegi ce 

este Evanghelia lui Isus Cristos. Atunci poţi să crezi cu 
adevărat. În Proverbe 4:7 Biblia spune: „... dobândeşte 
înţelepciunea şi, cu tot ce ai, dobândeşte priceperea.” 
Este foarte important să înţelegi Evanghelia. Pavel a 
spus: „Căci mie nu mi‑e ruşine de Evanghelia lui Cristos, 
fi indcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea 
fi ecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului” 
(Romani 1:16).

Aşadar, ce cuprinde Evanghelia? Pe scurt, este 
Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la Isus Cristos: cine 
este Isus şi misiunea Lui; ce a venit să facă. Înţelegerea 
Evangheliei este imperati vă pentru a trăi o viaţă creşti nă 
victorioasă în mod consecvent.

Isus a spus o pildă despre semănătorul care a ieşit 
să semene şi, în ti mp ce semăna, unele seminţe au căzut 
pe marginea drumului şi păsările cerului au venit şi le‑au 
luat. În interpretarea Sa, Isus a spus că sămânţa este 
Cuvântul lui Dumnezeu. El a mers mai departe arătând 
că seminţele care au căzut pe marginea drumului îi 
reprezintă pe cei care aud Cuvântul lui Dumnezeu şi 

ÎNŢELEGEREA EVANGHELIEI
10 MIERCURI

Căci mie nu mi‑e ruşine de Evanghelia 
lui Cristos, fi indcă ea este puterea lui 

Dumnezeu pentru mântuirea fi ecăruia 
care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului                                                        

(Romani 1:16).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai arătat puterea minunată 
care este în Evanghelie. Prin intermediul Cuvântului Tău, 
am descoperit proviziile glorioase pe care le am în Isus 
Cristos! Am fost născut în slavă şi umblu în victorie astăzi 
şi întotdeauna; sunt inspirat să le propovăduiesc Vestea 
Bună tuturor, în Numele lui Isus. Amin.

nu‑l înţeleg; atunci Satan vine repede şi ia Cuvântul care 
a fost semănat în inimile lor (Marcu 4:15). Cuvântul lui 
Dumnezeu intrase în mintea sau în inima lor, dar pentru 
că nu l‑au înţeles, diavolul l‑a luat de la ei. Trebuie să 
înţelegi mesajul Evangheliei. Odată ce l‑ai înţeles, eşti 
pregătit pentru viaţă; nu vei mai avea nevoie de „un alt 
foc,” pentru că ai ajuns să înţelegi lucrarea Duhului Sfânt 
în viaţa ta.

Nu este de mirare că Duhul Sfânt mijloceşte prin 
Pavel în Efeseni 1:18 astfel: „şi să vă lumineze ochii inimii, 
ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este 
bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi.” Afirmă adesea că 
ai o inimă înţelegătoare şi că tainele Evangheliei îţi sunt 
dezvăluite în duh şi că umbli în plinătatea binecuvântărilor 
Evangheliei în fiecare zi. Aleluia!

Filipeni 1:15‑22 & Isaia 61

Romani 12:1‑16 & Psalmii 85‑88

Romani 1:16; 2 Timotei 1:8‑10



Când oamenii nu înţeleg Scripturile, se vede în 
melodiile pe care le cântă. De‑a lungul anilor, 

credincioşii din poporul lui Dumnezeu au cântat multe 
melodii nebiblice care i‑au emoţionat, dar care nu aveau 
un impact spiritual real sau durabil. 

Un astf el de cântec este imnul „Umple‑mi paharul, 
Doamne.” Mulţi îl cântă cu plăcere, însă nu stau să judece 
ce vor să spună cu adevărat atunci când Îi cer Domnului să 
„umple paharul lor.” Cu ce vor ei să li‑l umple? Un alt vers al 
cântecului spune: „Vino şi potoleşte setea sufl etului meu...” 

Dacă Îl ai pe Cristos, nu îţi va mai fi  niciodată sete. Isus 
i‑a spus femeii de la fântână: „... Dar oricui va bea din apa pe 
care i‑o voi da Eu în veac nu‑i va fi  sete, ba încă apa pe care 
i‑o voi da Eu se va preface în el într‑un izvor de apă, care va 
ţâşni în viaţa veşnică” (Ioan 4:14). Acestea sunt cuvintele lui 
Isus. Aşadar, cum poate să îţi mai fi e sete? 

Apoi cântă: „Pâinea cerului, hrăneşte‑mă până mă 
voi sătura...” Cum s‑ar întâmpla aceasta? În Ioan 6:35, Isus 
a declarat: „... Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu 
va fl ămânzi niciodată şi cine crede în Mine nu va înseta 
niciodată.” Aceasta ne arată clar că, dacă Îl ai pe Isus, nu vei 
mai fi  niciodată fl ămând şi însetat. 

ASCULTĂ CE CÂNŢI
11 JOI

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când 
închinătorii adevăraţi I se vor închina 

Tatălui în duh şi în adevăr, fi indcă 
astf el de închinători doreşte şi Tatăl                              

(Ioan 4:23).



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 umplut cu cunoştinţa 
voii Tale în toată înţelepciunea şi înţelegerea spirituală, să 
o cunosc şi să mă închin Ţie în duh şi în adevăr. Cuvântul 
Tău stă la baza relaţiei mele cu Tine; prin urmare, voi fi 
atent ca toate cântările mele de laudă să fie în concordanţă 
cu Scriptura mereu, deoarece Cuvântul Tău este adevărul, 
în Numele lui Isus. Amin.

Oamenii încă mai cântă astfel de imnuri pentru că nu 
realizează ce au. Psalmul 82:5 spune: „Dar ei nu vor să ştie 
de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric...” Nu cânta 
o melodie doar pentru că sună frumos; ascultă versurile; 
asigură‑te că sunt în concordanţă cu mesajul Evangheliei lui 
Cristos. 

Domnul Isus revine pentru o Biserică fără pată, fără 
riduri, fără prihană sau altceva de felul acesta (Efeseni 5:27). 
Iar El spune că ar trebui să nu mai fim copii, plutind încoace 
şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură (Efeseni 4:14); ci 
să creştem în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului 
nostru Isus Cristos (2 Petru 3:18). Aşadar, atunci când cânţi 
cântece de închinare, cântă cunoscând şi înţelegând adevărul 
Cuvântului lui Dumnezeu.

Filipeni 1:23‑30 & Isaia 62

Romani 12:17‑13:14 & Psalmul 89

Coloseni 1:9; 1 Cronici 16:8‑12; Psalmul 66:1‑4



Nu există nicio religie în lume care să asigure 
adepţii ei că sunt iubiţi. Majoritatea religiilor 

predică în general judecata. Acestea nu au nicio soluţie 
pentru păcat. Unii oameni clasifi că creşti nismul drept una 
dintre multele religii din lume, dar greşesc. În creşti nism, 
Isus ne‑a oferit o soluţie pentru păcat. El a făcut acest 
lucru dându‑Şi viaţa pentru toţi oamenii. 

Datorită morţii lui Cristos în locul nostru, şti m 
cât de preţioşi suntem pentru Dumnezeu. El a spălat 
păcatele noastre în propriul Său sânge (Apocalipsa 1:5) şi 
ne‑a făcut neprihăniţi cu propria Sa neprihănire (Romani 
3:26, 5:1). 

Isus Şi‑a dat propria viaţă pentru a ne dovedi că 
Dumnezeu ne iubeşte la fel de mult cum Îl iubeşte pe 
El (Isus). Tatăl ne preţuieşte la fel de mult ca pe Isus. 
Aceasta înseamnă că El ne consideră importanţi. Doar un 
nechibzuit ar plăti  ceva pentru nimic, iar Dumnezeu nu 
este aşa. Aşadar, nu te gândi niciodată că eşti  un nimeni, 
sau că nu valorezi nimic; El a plăti t foarte scump pentru 
ti ne. Cunoaşte‑ţi valoarea; eşti  special! 

EL A PLĂTIT SCUMP                    
PENTRU TINE

12 VINERI

Căci şti ţi că nu cu lucruri pieritoare, cu 
argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi 

din felul deşert de vieţuire pe care‑l 
moşteniserăţi de la părinţii voştri, 
ci cu sângele scump al lui Cristos, 
Mielul fără cusur şi fără prihană                                             

(1 Petru 1:18‑19).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, ce bucurie este să ştiu că orice suflet pe pământ 
este preţios înaintea Ta, pentru că Tu i‑ai salvat pe toţi 
prin sângele preţios al Fiului Tău, Isus. Îţi mulţumesc că 
mă iubeşti şi că mi‑ai arătat cât de mult mă preţuieşti prin 
preţul pe care l‑ai plătit pentru mântuirea mea. Îi privesc 
pe cei din jur cu ochii iubirii Tale şi le propovăduiesc Vestea 
Bună a mântuirii, în Numele lui Isus. Amin.

În 2 Petru 1:4, Biblia ne descrie ca fiind părtaşi 
ai naturii divine. Cu alte cuvinte, suntem parteneri, 
prieteni şi asociaţi ai dumnezeirii! Acest lucru înseamnă 
că aparţinem clasei făpturilor dumnezeieşti. În Ioan 
10:34 Biblia spune: „Isus le‑a răspuns: «Nu este scris în 
Legea voastră: ‘Eu am zis: Sunteţi dumnezei’»?” Aleluia! 
Aceasta este realitatea. 

Nu ar trebui să trăieşti o viaţă de cerşetor după 
ce Isus a plătit atât de mult pentru tine. Când te rogi, 
nu te ruga ca cineva care încearcă să obţină ceva de la 
Dumnezeu. Nu! Nimic nu este prea bun pentru tine. El 
deja a făcut şi a dat ce este mai bun pentru tine; El ţi‑a 
dat TOTUL când ţi L‑a dat pe Cristos. Aleluia!

Filipeni 2:1‑11 & Isaia 63

Romani 14:1‑15:4 & Psalmii 90‑93

Luca 15:7; Ioan 3:16 



Biblia se confruntă astăzi cu multe atacuri din 
diferite direcţii. Şti m că aceste atacuri sunt 

inspirate de duhul anti cristului care este deja în lume: „... 
ci este duhul anti cristului, de a cărui venire aţi auzit. El 
chiar este în lume acum” (1 Ioan 4:3). 

Duhul anti cristului împinge diferite persoane 
şi organizaţii să prezinte Biblia ca fi ind nedemnă de 
încredere şi nesigură. Acesta este duhul care îi determină 
să publice cărţi şi să promoveze fi lme care caută să 
descurajeze credinţa în Biblie. 

În 2 Ioan 1:7 Biblia spune: „Căci în lume s‑au 
răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus 
Cristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anti cristul!” 
Unii dintre aceşti  oameni preti nd în mod surprinzător că 
sunt creşti ni. Dar aminteşte‑ţi că în cartea lui Iov, atunci 
când fi ii lui Dumnezeu, adică îngerii, au venit să prezinte 
la Dumnezeu într‑o anumită zi, şi Satan a venit între ei 
(Iov 1:6). Acest lucru se întâmplă şi astăzi. 

Când copiii lui Dumnezeu se adună înaintea 
Domnului în biserici şi în comunităţi, sunt între ei şi alţii 
care nu sunt ai lui Dumnezeu. Aceşti a s‑au lăsat folosiţi 

BIBLIA                                                               
NU ESTE DEMODATĂ 

13 SÂMBĂTĂ

Copilaşilor, este ceasul cel de pe 
urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să 
vină anti cristul, să şti ţi că acum s‑au 
ridicat mulţi anti crişti  – prin aceasta 

cunoaştem că este ceasul de pe urmă                                
(1 Ioan 2:18).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea Cuvântului Tău, 
pentru consecvenţa şi veridicitatea lui, pentru faptul că a 
rămas demn de încredere de‑a lungul secolelor şi pentru 
abilitatea acestuia de a mă scoate victorios din orice 
situaţie. Sunt un împlinitor al Cuvântului Tău! Pe măsură 
ce privesc în oglinda Cuvântului Tău, sunt transfigurat în 
slava realităţilor pe care le văd: imagini şi viziuni de slavă, 
de succes şi de excelenţă, în Numele lui Isus. Amin.

de Satan pentru a ataca Biblia, astfel încât oamenii să‑şi 
piardă credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu; însă eforturile 
lor vor eşua pe măsură ce poporul lui Dumnezeu se roagă 
şi predică adevărul. 

Nu le acorda atenţie celor care spun că Biblia este 
de modă veche şi că ar trebui eliminată. Biblia este la 
fel de relevantă astăzi aşa cum a fost în orice moment 
al istoriei. Este documentul adevărului lui Dumnezeu şi 
este demnă de toată încrederea. Credinţa ta în Biblie să 
fie de neclintit.

Filipeni 2:12‑18 & Isaia 64

Romani 15:5‑13 & Psalmii 94‑98

2 Timotei 3:16‑17; Iacov 1:22‑25; Evrei 4:12



În anii mei de adolescenţă, studiind mesajul lui 
Isus Cristos şi ceea ce a venit El să facă, m‑am 

gândit că dacă Isus a avut nevoie să‑Şi dovedească 
mesajul cu semne, cu puteri şi cu miracole, iar apostolii 
i‑au urmat exemplul, atunci eu trebuia să fac şi mai mult 
decât atât; aceasta deoarece aveam să predic înaintea 
unei generaţii care nu cunoaşte acele miracole. Trebuia 
să le dovedesc că Isus Cristos este viu şi că El este acelaşi 
ieri, astăzi şi în veci (Evrei 13:8). Dacă nu puteam dovedi 
aceasta, cum aveam să îi conving? 

Dumnezeu vrea ca noi să putem dovedi mesajul 
Evangheliei. De aceea El ne numeşte martori. Biblia 
spune: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul 
Sfânt peste voi, şi‑Mi veţi fi  martori în Ierusalim, în toată 
Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului” 
(Faptele apostolilor 1:8). Cine este martorul? Este cineva 
care are dovezi; nu vorbeşte doar din auzite, ci are dovezi 
concrete, de primă mână. 

Când ai primit Duhul Sfânt, ai primit putere — 
capacitatea de a depune mărturie despre adevărul Său, 
despre moartea şi despre învierea Lui. Cu această putere, 
poţi face acelaşi lucru lucruri pe care le‑a făcut Isus. 

EVANGHELIA ESTE 
DEMONSTRABILĂ

14 DUMINICĂ

În ti mp ce Dumnezeu întărea 
mărturia lor cu semne, puteri şi 

felurite minuni şi cu darurile Duhului 
Sfânt, împărţite după voia Sa!                                                             

(Evrei 2:4).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea Ta nelimitată 
care ne este disponibilă astăzi prin Duhul Sfânt şi prin 
Cuvântul Tău! Mă supun învăţăturii, inspiraţiei şi umplerii 
date de Duhul Sfânt şi de Cuvântul Tău, purtând prezenţa 
Ta divină pentru a schimba lumea mea, în Numele lui Isus. 
Amin.

Ai aceeaşi putere a Duhului Sfânt care a acţionat în El 
pentru a face lucrările lui Dumnezeu. 

Isus a făcut schimbări în lume, iar acum poţi face şi 
tu, pentru că ai Numele Lui, iar puterea Lui este activă în 
tine. Duhul Său şi viaţa Lui în noi constituie dovada că El a 
fost cine El a spus că este: Fiul lui Dumnezeu. Isus Cristos 
este viu, iar noi trebuie să dovedim acest lucru cu semne 
şi cu miracole. Pe măsură ce predici Evanghelia în lumea 
ta astăzi, conştientizează că ţi s‑a dat puterea de a aduce 
dovezi că Isus este viu. Slavă Domnului!

Filipeni 2:19‑30 & Isaia 65

Romani 15:14‑33 & Psalmii 99‑101

Faptele apostolilor 5:30‑32; Faptele apostolilor 2:22; 
Romani 15:18‑19; Evrei 13:8



 Vino alături de noi la aniversarea de 25 de ani 
de lucrare în televiziune a Pastorului Chris. Se anunţă 
o celebrare specială în care se vor trece în revistă atât 
minuni de vindecare, cât şi strategii de evanghelizare 
prin media. 

Data: 14‑21 august 2022

 Pentru mai multe detalii şi pentru a trimite 
mărturii despre impactul lucrării în televiziune a 
Pastorului Chris, te rugăm să accesezi site‑ul www.
tvtesti monies.org sau să trimiţi un email pe adresa 
tvtesti monies@loveworld360.com



N
O

T
E

NOTE



Versetul temati c nu este o promisiune; este o 
lege. Este exact cum spune Biblia în 2 Corinteni 

5:17: „Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură 
nouă. Cele vechi s‑au dus, iată că toate lucrurile s‑au 
făcut noi.” Acest verset şi versetul temati c nu sunt 
promisiuni, ci declaraţii suverane ale lui Dumnezeu. 

Omul născut din nou este o nouă creaţie; are viaţa şi 
natura lui Dumnezeu. Fiind născut din nou, viaţa ta umană 
a fost înlocuită de viaţa şi de natura lui Dumnezeu. Acum, 
corpul tău găzduieşte un nou ti p de viaţă care este imun şi 
nesuscepti bil la boală sau la maladie. Lucrurile vechi au 
trecut; iată că toate lucrurile au devenit noi! Dar dacă nu şti i 
despre această nouă viaţă, nu o vei putea acti va niciodată; vei 
trăi viaţa umană obişnuită, când tu ai viaţa divină în ti ne. 

Învaţă să acti vezi viaţa divină din ti ne declarând şi 
personalizând Cuvântul lui Dumnezeu. Aminteşte‑ţi că cele 
mai mari minuni s‑au săvârşit prin cuvinte. Îmi doresc să 
înţelegi puterea şi energia cuvintelor tale! Biblia spune: 
„Niciun locuitor nu zice: «Sunt bolnav!»” (Isaia 33:24). De ce? 
Deoarece şi‑au recunoscut şi îmbrăţişat originea divină. 

Biblia spune în 2 Petru 1:4: „Prin care El ne‑a dat 
făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să 

RECUNOAȘTE ȘI AFIRMĂ 
ORIGINEA TA DIVINĂ

15 LUNI

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că L‑a dat pe singurul Lui 

Fiu, pentru ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viaţa veşnică                                            

(Ioan 3:16).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îţi mulţumesc, neprihănitule Tată, pentru viaţa Ta 
din mine! Sunt ceresc! Sunt născut să domnesc peste 
această lume! Viaţa mea este o mărturie a harului Tău, 
a slavei şi a măreţiei Tale. Sunt binecuvântat şi distribui 
binecuvântările Tale şi bunătatea Ta, în Numele lui Isus. 
Amin.

vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti...” Tu eşti un asociat al 
dumnezeirii; tu provii de sus; originea ta este divină. Nu este 
de mirare că Isus a spus: „Nu este scris în Legea voastră: «Eu 
am zis: ‘Sunteţi dumnezei’»? (Ioan 10:34). 

Recunoaşte‑ţi şi afirmă‑ţi originea divină; practic‑o. 
Conform Bibliei, comunicarea, exprimarea de zi cu zi a 
credinţei tale, devine eficientă pe măsură ce recunoşti şi 
afirmi cine eşti în Cristos (Filimon 1:6, versiunea Fidela). 
Aleluia!

Filipeni 3:1‑12 & Isaia 66

Romani 16:1‑27 & Psalmii 102‑103

Filimon 1:6; Psalmul 87:3; 1 Corinteni 2:12‑13



Avem lucrarea creşti nismului, războiul 
creşti nismului şi umblarea creşti nismului. 

Pentru lucrarea creşti nismului, Domnul ne‑a pus la 
dispoziţie unelte ca noi să o putem îndeplini în mod 
efi cient. Aceste instrumente sunt determinate de fi şa 
postului fi ecărei lucrări. 

De exemplu, în slujba împăcării oamenilor cu 
Dumnezeu, avem nevoie să şti m unde sunt oamenii şi cum 
putem ajunge la ei. Această descriere clară determină 
ti pul de instrumente pe care le avem pentru lucrarea 
noastră evanghelică, precum diferitele evanghelizări pe 
care le organizăm pentru a ajunge la oameni acolo unde 
se afl ă, etc. 

În acelaşi ti mp ne afl ăm în plin război spiritual; noi 
luptăm acti v, atacând forţele întunericului care încearcă 
să ni se opună în ti mp ce noi câşti găm în mod deliberat 
sufl ete pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Armele noastre 
de luptă sunt determinate de descrierea şi de înţelegerea 
vrăjmaşului. 

De exemplu, Biblia identi fi că clar armele folosite 
de David când s‑a confruntat cu uriaşul Goliat din Gat; 
acestea erau o piatră, o praşti e şi cuvintele pe care le‑a 

LUCRAREA, RĂZBOIUL                          
ȘI UMBLAREA

16 MARŢI

Căci armele cu care ne luptăm noi 
nu sunt supuse fi rii pământeşti , 

ci sunt puternice, întărite de 
Dumnezeu ca să surpe întăriturile                                                                            

(2 Corinteni 10:4).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Viaţa mea constă în împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu. 
Vorbesc şi acţionez în concordanţă cu acesta; îl împlinesc 
în fiecare zi. Duc o viaţă de creştin; aceasta este expresia 
personalităţii mele. Lucrez, lupt şi umblu conform 
Cuvântului Său. Aleluia! Amin.

rostit. Studiază desfăşurarea confruntării; vei vedea 
spiritualitatea acţiunilor lui David. Armele cu care ne 
luptăm noi nu sunt fizice, însă sunt întărite de Dumnezeu 
pentru neutralizarea vrăjmaşului (2 Corinteni 10:4). 

Cu toate acestea, pentru umblarea noastră de 
creştin, care se referă la activităţile cotidiene ale vieţii 
noastre creştine prin care relaţionăm cu alţii şi cu 
Dumnezeu, nu avem nevoie de „instrumente.” Odată 
ce te‑ai născut din nou, trăirea vieţii creştine este cel 
mai normal lucru pentru natura ta nouă în Cristos. Este 
natural să umblăm în lumina a ceea ce suntem în Cristos 
şi în moştenirea noastră în El. 

Orice te face dependent de ajutoare sau de „unelte” 
este ca o cârjă de care are nevoie un invalid pentru a se 
putea deplasa. Dumnezeu nu vrea ca tu să trăieşti astfel. 
Nu este dorinţa Lui ca tu să depinzi de medicamente 
pentru a rămâne în viaţă. El vrea să locuieşti în sănătate 
divină în fiecare zi, la fel cum doreşte să trăieşti în 
neprihănirea Sa şi să manifeşti slava şi înţelepciunea Lui 
pretutindeni. Slavă Domnului!

Filipeni 3:13‑21 & Ieremia 1

1 Corinteni 1 & Psalmii 104‑106

1 Timotei 1:18; Iacov 1:23‑25; 2 Corinteni 5:18‑19



Fiind născut din nou, viaţa ta a fost planifi cată şi 
prestabilită în mod excelent de către Dumnezeu. Tot 

ce vrea El este ca tu să urmezi planul Său. De exemplu, căsătoria 
sau naşterea copiilor, deşi consti tuie o dorinţă naturală şi o 
binecuvântare de la Dumnezeu, nu reprezintă neapărat planul 
specifi c al lui Dumnezeu pentru toată lumea (Matei 19:10‑12; 
Isaia 56:4‑5; 1 Corinteni 7:1‑40). De asemenea, predicarea 
Evangheliei pretuti ndeni este instrucţiunea lui Cristos pentru 
toţi creşti nii, însă El are planuri specifi ce şi îţi poate interzice 
să faci acest lucru în anumite locuri sau circumstanţe (Faptele 
apostolilor 16:6‑10). 

Unii oameni au născut copii care probabil nu ar fi  trebuit 
să se nască niciodată (de exemplu, din relaţii nelegiti me, n.tr.). 
Acest lucru ţi se poate părea surprinzător, însă dacă studiezi 
Scripturile destul de bine, vei înţelege. Cineva poate întreba, 
„Nu spune Biblia despre copii că sunt o moştenire de la 
Domnul?" Acesta este unul dintre moti vele pentru care trebuie 
să afl i care este voia Lui pentru ti ne. 

Unele cupluri nu L‑au întrebat niciodată pe Dumnezeu: 
„Ar trebui oare să avem copii?” sau „Câţi copii ar trebui să 

AFLĂ SCOPUL LUI DUMNEZEU
17 MIERCURI

Căci noi suntem lucrarea [capodopera] 
Lui şi am fost zidiţi în Cristos Isus [născuţi 
din nou] pentru faptele bune pe care le‑a 
pregăti t Dumnezeu mai dinainte pentru 
noi [pe cărări potrivite din ti mp], ca să 

umblăm în ele [trăind viaţa bună pe care 
El a prestabilit‑o şi a aranjat‑o pentru noi]                                       

(Efeseni 2:10, versiunea Amplifi cată).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, manifestarea slavei şi a neprihănirii Tale zi 
de zi constituie pasiunea mea şi scopul meu primordial. 
Sunt umplut de cunoştinţa voii Tale în toată înţelepciunea 
şi înţelegerea duhovnicească, fiindu‑Ţi plăcut în toate 
şi realizând faptele bune pe care mi le‑ai pregătit mai 
dinainte ca să umblu în ele, în Numele lui Isus. Amin.

avem?” Ei cred că odată ce se căsătoresc, trebuie să aibă copii, 
oricât de mulţi. Căsătoria nu se realizează doar pentru a avea 
copii; de aceea este înţelept să te rogi şi să Îl întrebi pe Domnul. 

O doamnă a avut trei copii, însă înainte ca aceştia să 
împlinească cincisprezece ani, au murit. S‑ar putea să te întrebi 
de ce a îngăduit Dumnezeu să treacă printr‑o astfel de tragedie. 
Însă ar trebui să te întrebi ce s‑a întâmplat cu adevărat acolo, 
cine este responsabil pentru aceasta şi cum au venit pe lume 
acei copii. Noi trebuie să discernem prin Duhul Sfânt şi prin 
Cuvântul Domnului, planul şi scopul lui Dumnezeu pentru viaţa 
noastră şi cum să le îndeplinim. 

Sunt lucruri pe care mulţi oameni le fac în viaţă, chiar 
dacă acestea nu fac parte din planul lui Dumnezeu pentru 
ei. Ei vor să îşi trăiască viaţa pentru bucuria altor oameni; vor 
anumite locuri de muncă, profesii sau poziţii în urma presiunilor 
altora. Ca în toate lucrurile, Dumnezeu vrea să te călăuzească. 
Să nu crezi că El va tăcea dacă Îl întrebi; vei fi surprins de 
promptitudinea şi de claritatea cu care îţi va vorbi şi de modul 
în care te va îndruma la nevoie. 

Niciodată să nu insişti pe ceea ce vrei tu; întreabă‑L pe 
Dumnezeu. Vei fi mai fericit ca oricând împlinind scopul lui 
Dumnezeu pentru viaţa ta. Acesta este cel mai important lucru 
— descoperirea scopului tău divin şi îndeplinirea lui.

Filipeni 4:1‑7 & Ieremia 2

1 Corinteni 2 & Psalmii 107‑108

Evrei 10:7; Faptele apostolilor 26:16; Coloseni 4:17



Biblia ne spune că Isus le‑a slujit foarte multor 
oameni când umbla pe străzile din Israel. Cu o 

anumită ocazie, El a predicat înaintea unei mulţimi pe malul 
lacului Galileea, iar Biblia consemnează în mod specifi c că 
norodul s‑a îmbulzit pentru a fi  aproape de El, pentru a 
asculta Cuvântul lui Dumnezeu (Luca 5:1). 

Isus a predicat că Împărăţia cerurilor avea să vină, iar 
oamenii trebuiau să se pocăiască de păcatele lor pentru a 
intra în Împărăţia pe care El venise să o întemeieze (Marcu 
1:14‑15). Dar în loc să creadă în El şi să intre în Împărăţia Lui, 
oamenii L‑au respins. Isus a fost crucifi cat; cu toate acestea, 
El a împlinit planul şi scopul lui Dumnezeu. 

Apoi au venit apostolii; şi ei au propovăduit că 
Împărăţia pe care a întemeiat‑o Isus este reală, că Isus 
este Fiul lui Dumnezeu şi că deşi oamenii L‑au răsti gnit, 
Dumnezeu L‑a înviat din morţi (Faptele apostolilor 2:22‑24). 
Ei au predicat că Isus este viu şi că El a fost pus de Dumnezeu 
să fi e Judecătorul celor vii şi al celor morţi (Faptele apostolilor 
10:42). Aleluia! 

În prima zi în care Petru a predicat acest mesaj, 
după ce a fost umplut cu Duhul Sfânt, Biblia spune că din 
mulţimea care îl asculta, trei mii de oameni şi‑au predat 

ALĂTURĂ-TE                                    
ACESTEI MARI MIȘCĂRI

18 JOI

Cu atâta putere se răspândea şi 
se întărea Cuvântul Domnului                                       

(Faptele apostolilor 19:20).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Tu ne‑ai trimis ca să pregătim calea Domnului 
Isus prin transmiterea mesajului mântuirii tuturor 
oamenilor. Sunt angajat în predicarea Evangheliei şi 
astăzi, ducând Cuvântul Tău până la marginile pământului, 
învăţând toate naţiunile calea neprihănirii. Ne‑ai dat acces 
în toată lumea, iar noi influenţăm naţiunile cu adevărul 
Tău, în Numele lui Isus. Amin.

inima lui Cristos (Faptele apostolilor 2:41). Următoarea 
dată când a predicat, cinci mii de oameni şi‑au predat 
inima lui Cristos (Faptele apostolilor 4:4). După aceea, s‑a 
înmulţit numărul celor care au crezut (Faptele apostolilor 
6:2). Dintr‑o mulţime, credincioşii au devenit „... o mare 
mulţime...” (Faptele apostolilor 14:1). Aleluia! 

Acest lucru nu s‑a schimbat în zilele noastre. Asistăm 
la cea mai mare mişcare a Duhului Sfânt în aceste zile din 
urmă. Există o recoltă fără precedent de suflete pentru 
Împărăţia lui Dumnezeu, dincolo de ceea ce am văzut 
vreodată. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândeşte şi se 
întăreşte în naţiunile lumii. 

Acest devoţional este unul dintre instrumentele 
folosite pentru a ajunge la întreaga lume într‑un mod 
corespunzător. Aceasta este porunca lui Dumnezeu pentru 
noi şi harul Său se manifestă cu putere prin noi. Alătură‑te 
acestei mari mişcări de câştigare a sufletelor. Te poţi înscrie 
chiar acum la www.reachoutworld.org, dacă nu eşti deja 
înscris; află cum poţi să ai impact asupra zonei tale, a 
cartierului tău, a comunităţii în care locuieşti sau faci afaceri 
şi chiar în regiunile de dincolo de sfera ta de contact.

Filipeni 4:8‑13 & Ieremia 3

1 Corinteni 3 & Psalmii 109‑112

Matei 24:14; Matei 28:19‑20; Daniel 12:3



Recunoaşterea şi declararea adevărului îi 
acti vează puterea. Crede adevărul şi declară‑l. 

Acesta este modul de a umbla în mod consecvent în 
binecuvântările lui Dumnezeu.

Să luăm de exemplu textul din 1 Ioan 5:13 care 
spune: „V‑am scris aceste lucruri ca să şti ţi că voi, care 
credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa 
veşnică.” Mulţi au trăit şi au murit, fără să realizeze că 
aveau viaţa veşnică. Ei au crezut în Isus, însă nimeni nu 
le‑a subliniat vreodată adevărul că viaţa veşnică este în 
posesia lor la ora actuală. Nu au recunoscut niciodată 
acest adevăr; prin urmare, nu a fost acti vat în viaţa lor. 
De aceea îl subliniez astăzi. Trebuie să şti i acest lucru!

Biblia mai spune: „Şi dacă Cristos este în voi, trupul 
vostru, da, este supus morţii din pricina păcatului, dar 
duhul vostru este viu din pricina neprihănirii” (Romani 
8:10). Crede şi afi rmă întotdeauna acest lucru despre ti ne. 
Duhul lui Dumnezeu pe care L‑ai primit dă viaţă trupului 
tău; prin urmare, corpul tău este revigorat, însufl eţit de 
acelaşi Duh (Romani 8:11). 

RECUNOAȘTE ADEVĂRUL
19 VINERI

Dacă Îl mărturiseşti  deci cu gura ta pe 
Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta 

că Dumnezeu L‑a înviat din morţi, vei fi  
mântuit. Căci prin credinţa din inimă se 
capătă neprihănirea şi prin mărturisirea 

cu gura se ajunge la mântuire               
(Romani 10:9‑10).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cuvântul lui Dumnezeu acţionează în mine, pentru că 
m‑am născut din Cuvântul Său. Sunt un biruitor în Isus 
Cristos; domnesc peste circumstanţe; îmblânzesc şi 
domin această lume prin proclamaţiile mele de credinţă. 
Înregistrez progres continuu, rodind în umblarea mea cu 
Domnul şi în slujirea din via Lui. Viaţa mea este mărturia 
harului lui Dumnezeu. Aleluia!

Când activezi aceste adevăruri prin declaraţii de 
credinţă, indiferent de tipul de boală care încearcă să 
îţi atace corpul sau de adversităţile cu care te confrunţi, 
vei fi imun la orice. Slavă lui Dumnezeu! Isus a spus în 
Marcu 11:23 că pentru a avea un lucru trebuie mai întâi 
să‑l declari cu credinţă. În epistola către Filimon, Pavel 
evidenţiază faptul că trebuie să recunoşti adevărul lui 
Dumnezeu despre tine: cine eşti şi care este moştenirea 
ta în Cristos pentru a avea o viaţă eficientă de glorie şi 
de triumf din ce în ce mai mare: „Astfel încât părtăşia 
credinţei tale să devină lucrătoare prin recunoaşterea 
oricărui lucru bun care este în voi, în Cristos Isus” 
(Filimon 1:6, versiunea Fidela).

Filipeni 4:14‑23 & Ieremia 4

1 Corinteni 4 & Psalmii 113‑116

2 Corinteni 4:13; Marcu 11:23



Apostolii aveau o înţelegere deosebită a 
Cuvântului lui Dumnezeu – o perspecti vă 

profundă asupra adevărului. Să reluăm ce spune versetul 
temati c. Ioan foloseşte arti colul hotărât pentru „viaţă” 
şi spune: „pentru că viaţa a fost arătată.” El mai spune 
că viaţa care era la Tatăl ne‑a fost arătată. Aceasta este 
o expresie care depăşeşte raţionamentul uman. Cum ar 
putea viaţa, cu arti col hotărât, să ni se arate? 

Este viaţa o persoană? Acum poţi înţelege ce a spus 
Isus în Ioan 14:6: „...Eu sunt Calea, Adevărul, şi Viaţa...” 
El este viaţa care s‑a defi nit în totalitate, într‑o persoană 
umană, şi ni s‑a arătat. În 1 Ioan 1:2 Biblia spune: „... 
pentru că viaţa a fost arătată şi noi am văzut‑o...” Cum 
poate cineva să vadă viaţa? Cum arată viaţa? Acum şti i: 
Isus este viaţa. Dar aceasta este o descoperire pe care 
trebuie să o faci singur; trebuie să devină o revelaţie a 
adevărului în duhul tău, nu o informaţie mentală. 

VIAŢA – MANIFESTATĂ
20 SÂMBĂTĂ

Ce era de la început, ce am auzit, ce 
am văzut cu ochii noştri, ce am privit 

şi ce am pipăit cu mâinile noastre 
cu privire la Cuvântul vieţii – pentru 

că viaţa a fost arătată şi noi am 
văzut‑o şi mărturisim despre ea şi vă 
vesti m viaţa veşnică, viaţă care era 
la Tatăl şi care ne‑a fost arătată –                                                                                    

(1 Ioan 1:1‑2).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am viaţa veşnică acum! Trăiesc în această realitate în 
Cristos. Sunt părtaş al naturii divine. Sunt un asociat al 
dumnezeirii. Cum este Isus, aşa sunt şi eu. Viaţa mea a 
devenit manifestarea bunătăţii, a slavei, a harului şi a 
dragostei Lui. Slavă lui Dumnezeu!

Isus este întruchiparea vieţii. În 1 Ioan 5:12 Biblia 
spune: „Cine Îl are pe Fiul are viaţa; cine nu‑L are pe Fiul 
lui Dumnezeu n‑are viaţa.” În versetul următor, mesajul 
culminează astfel: „V‑am scris aceste lucruri ca să ştiţi că 
voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi 
viaţa veşnică” (1 Ioan 5:13).

Oriunde te‑ai afla, dacă faci parte din poporul 
lui Dumnezeu, aceasta este realitatea ta: Ai VIAŢA — 
viaţa veşnică! Isus este viaţa veşnică: „Ştim că Fiul lui 
Dumnezeu a venit şi ne‑a dat pricepere să Îl cunoaştem 
pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este 
adevărat, adică în Isus Cristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul 
adevărat şi viaţa veşnică” (1 Ioan 5:20).

Coloseni 1:1‑8 & Ieremia 5

1 Corinteni 5 & Psalmii 117‑118

1 Ioan 5:11‑13; Ioan 6:47



Este foarte important să înţelegem că, atunci 
când am fost născuţi din nou, ne‑am născut de 

fapt din Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune: „Fiindcă 
aţi fost născuţi din nou nu dintr‑o sămânţă care poate 
putrezi, ci dintr‑una care nu poate putrezi, prin Cuvântul 
lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac” (1 
Petru 1:23). Tu eşti  odrasla Cuvântului lui Dumnezeu. Eşti  
chemat să trăieşti  prin Cuvântul lui Dumnezeu în ti mp 
ce eşti  zidit de Cuvântul Său. Tu locuieşti  în Cuvântul 
Domnului.

De aceea, în calitate de om născut din Cuvântul 
lui Dumnezeu, cuvintele pe care le rosteşti  nu mai sunt 
simple vorbe. De aceea Biblia spune despre Cuvântul lui 
Dumnezeu: „... Cuvântul este aproape de ti ne: în gura şi 
în inima ta. Şi cuvântul acesta este cuvântul credinţei, 
pe care‑l propovăduim noi” (Romani 10:8). Tu trebuie 
întotdeauna să rosteşti  Cuvântul Domnului.

Duhul Sfânt îţi spune chiar acum: „În domeniul 
spiritual, Cuvântul lui Dumnezeu este tot ceea ce îţi 
trebuie; primeşte Cuvântul din gura Mea, spune Domnul, 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ESTE 
TOT CE ÎŢI TREBUIE

21 DUMINICĂ

Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu 
şi lucrător, mai tăietor decât orice 

sabie cu două tăişuri: pătrunde 
până acolo că desparte sufl etul 

şi duhul, încheieturile şi măduva, 
judecă simţirile şi gândurile inimii                                                                

(Evrei 4:12).



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 care 
acţionează cu putere în viaţa mea. Sunt modelat de 
Cuvântul Tău; prin urmare, viaţa mea este o manifestare 
a suflării Tale. Cuvântul Tău este în inima mea şi în gura 
mea, şi pe măsură ce îl rostesc, acesta produce rezultate, 
în Numele lui Isus. Amin.

poartă‑l în duhul tău, pentru că duhul tău este căminul 
Cuvântului. Pe măsură ce primeşti Cuvântul Meu, vei 
gândi gândurile Mele şi vei umbla din tărâmul vieţii Mele. 
Astfel, atunci când vorbeşti, se va întâmpla ceea ce spui, 
pentru că rosteşti Cuvântul; spune Duhul Domnului!”

Da, tu eşti născut în acest tărâm; creat, format şi 
ascuţit de Cuvântul lui Dumnezeu. Pe măsură ce creşti în 
Cuvântul lui Dumnezeu, devii o manifestare a Cuvântului 
Său. Aşa era Isus; El era suflarea lui Dumnezeu, Cuvântul 
lui Dumnezeu întrupat. El, Cuvântul întrupat, umbla pe 
străzile Israelului. Şi cum este El, aşa suntem şi noi în 
lumea aceasta (1 Ioan 4:17). Suntem numiţi cuvântul – 
epistola lui Cristos: „Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola 
lui Cristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, 
ci cu Duhul Dumnezeului cel viu; nu pe nişte table de 
piatră, ci pe nişte table care sunt inimi de carne” (2 
Corinteni 3:3): Meditează zilnic asupra acestor adevăruri.

Coloseni 1:9‑18 & Ieremia 6

1 Corinteni 6 & Psalmul 119:1‑112

1 Petru 2:2‑3; 2 Petru 1:2; 2 Petru 3:18;                               
Faptele apostolilor 20:32



 
 Provocarea din cloud Read & Earn vine cu o 
oportunitate incitantă de a câşti ga în ti mp ce citeşti  
Rapsodia Realităţilor din aplicaţia de mobil şi îi înscrii şi pe 
alţii să facă acelaşi lucru.
 Ce înseamnă „citeşte şi câşti gă”?
 Pe măsură ce citeşti  Rapsodia Realităţilor în fi ecare 
zi, câşti gi puncte. O parte din acele puncte se valorifi că 
automat pentru a sponsoriza ti părirea şi distribuirea de 
Rapsodii din partea ta. Cealaltă parte este folosită pentru 
ca tu să benefi ciezi de reduceri şi de oferte speciale la 
achiziţionarea de cărţi electronice din librăria Rhapsody 
Bookstore, la procurarea de bilete la fi lm de la casa de 
producţie Angel Wave Producti on şi la obţinerea de ti chete 
avantajoase pentru anumite linii aeriene, hoteluri ş.a.!
 Acceptă chiar acum provocarea astf el: 
• Înregistrează‑te 
• Înscrie‑te şi citeşte Rapsodia zilnic
• Înscrie‑i şi pe alţii să citească Rapsodia în fi ecare zi
 Începe astăzi şi creşte‑ţi nivelul de sponsorizare a 
Rapsodiei Realităţilor acumulând puncte Read & Earn! 

Pentru înregistrare, accesează site‑ul de internet 
readandearn.reachoutworld.org
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Într‑o zi, doi dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul au 
venit la Domnul Isus; ei au observat în primul rând 

că Isus avea o casă, pentru că până atunci îl urmaseră pe 
Ioan Botezătorul prin pusti u. Au rămas cu Isus toată ziua, 
punându‑I întrebări despre Împărăţia lui Dumnezeu; şi 
Isus le‑a răspuns la toate. 

Atunci când a venit seara, ei nu au vrut să meargă 
înapoi, iar Biblia consemnează că ei au rămas cu Isus de 
atunci încolo, fără să se mai întoarcă vreodată la Ioan. Au 
găsit lucrul după care tânjea sufl etul lor; căutarea lor a 
luat sfârşit, au ajuns acasă.

Da, în Cristos eşti  acasă. Cristos este o Persoană, 
dar El este şi un loc – un loc cum nu este altul. În El ai 
pace. În El eşti  împlinit. În El, ai ajuns, ai găsit ce căutai. 
Cristos! Ce loc minunat! Atunci când ucenicii aceia au 
ajuns la El, au găsit locul în care locuieşte dragostea, 
unde ea domneşte şi conduce, un loc unde abundă doar 
harul şi neprihănirea.

Ucenicii lui Ioan au fost absorbiţi în dragoste atunci 
când au venit la Isus; tot aşa cum suntem şi noi astăzi. 
În ti mp ce ei ascultau cuvintele Lui, căutarea lor a luat 
sfârşit. Atunci când ai venit la El, ai ajuns acasă, toate 

CRISTOS:                                                            
UN LOC CUM NU ESTE ALTUL

22 LUNI

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 pentru Isus Cristos care 
locuieşte în mine prin Duhul Sfânt. Cristos este locul meu 
de odihnă, casa mea, sănătatea mea, bunăstarea mea şi 
slava mea. Datorită faptului că Isus locuieşte în mine şi eu 
în El, sunt victorios în toate lucrurile. Înregistrez progres 
extraordinar şi înaintez cu paşi de uriaş prin Duhul Sfânt. 
Chiar şi la cel mai mic efort pe care‑l depun, am parte din 
belşug de rezultate remarcabile, în Numele lui Isus. Amin.

luptele tale iau sfârşit. Dacă nu L‑ai primit pe Cristos, 
primeşte‑L acum; vino la Cristos acum rostind rugăciunea 
mântuirii de la sfârşitul acestui devoţional.

Coloseni 1:19‑29 & Ieremia 7

1 Corinteni 7 & Psalmul 119:113‑176

Ioan 1:12‑13; Coloseni 1:26‑27, Matei 11:28‑29



Adeseori ne gândim la unele lucruri care li 
s‑au întâmplat unor oameni foarte „buni” şi 

spunem: „Dacă aşa ceva i s‑a putut întâmpla lui cutare, 
oare ce mi se poate întâmpla mie? Persoana aceea 
este mai bună decât mine!” Ei bine, nu contează cine 
este mai bun decât cine. Contează umblarea pe care o 
ai cu Domnul, şi credinţa ta în Cuvântul Său. Contează 
cuvintele pline de credinţă pe care le rosteşti . Într‑adevăr, 
oamenilor buni li se pot întâmpla lucruri rele.

Meditează din nou la cuvintele pline de ungere 
ale psalmistului, pe care le‑am citi t în versetul temati c. 
A fost mărturisirea sa de credinţă şi trebuie să devină şi 
mărturisirea ta. Declară din când în când: „Domnul este 
Refugiul meu şi Cetăţuia mea, El este Dumnezeul meu, pe 
El mă bazez şi în El mă încred fără grijă!”

Învaţă ce putere şi ce valoare au gândirea corectă 
şi vorbirea corectă. Dacă gândeşti  greşit, acest lucru se va 
refl ecta în cuvintele tale. Şi dacă vorbele tale sunt greşite, 
lucrurile nu vor merge bine în viaţa ta. Ceea ce declari 
îţi guvernează viaţa. Biblia spune: „Eşti  prins în capcană 

DECLARAŢIILE TALE ÎŢI 
GUVERNEAZĂ VIAŢA

23 MARŢI

Voi spune despre Domnul: „El este 
Refugiul meu şi Fortăreaţa mea, 
Dumnezeul meu; pe El mă bazez 
şi în El mă încred [fără grijă]!”                         

(Psalmul 91:2, versiunea Amplifi cată).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Domnul este tăria vieţii mele! Chiar dacă ar fi să trec prin 
valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, pentru că 
El este cu mine. Toiagul şi nuiaua Lui mă mângâie. Mă ia 
de mâna dreaptă şi îmi spune: „Nu te teme; sunt aici să te 
ajut.” Prin urmare, mă întăresc în El şi în puterea tăriei Lui! 
Slavă lui Dumnezeu!

prin cuvintele gurii tale, prin cuvintele gurii tale eşti 
prins!” (Proverbe 6:2, versiunea Fidela).

Biblia ne îndeamnă să fim foarte atenţi la ce rostim 
şi să rostim doar ce este drept: „... Voi lua seama la căile 
mele, ca să nu păcătuiesc cu limba mea, îmi voi ţine 
gura cu un frâu...” (Psalmul 39:1, versiunea Fidela). În 
Iacov 3:2 este scris: „Toţi greşim în multe feluri. Dacă 
nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit şi 
poate să‑şi ţină în frâu tot trupul.”

În Proverbe 15:4 Biblia spune: „Limba dulce este 
un pom de viaţă...”; O limbă dulce, sau sănătoasă, este 
cea care vorbeşte în conformitate cu ceea ce a câştigat 
şi a pregătit Cristos pentru noi în Evanghelia Sa. Vrei 
să trăieşti viaţa extraordinară, veşnică, de slavă tot 
mai mare pe care Dumnezeu a pregătit‑o pentru tine? 
Cuvintele pe care le rosteşti constituie cheia împlinirii 
acestei năzuinţe: „Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă 
zile bune, să‑şi înfrâneze limba de la rău, şi buzele de 
la cuvinte înşelătoare” (1 Petru 3:10). A‑ţi înfrâna limba 
de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare înseamnă a 
vorbi doar în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Coloseni 2:1‑7 & Ieremia 8

1 Corinteni 8 & Psalmii 120‑127

Marcu 11:23; Proverbe 18:21; 1 Corinteni 2:12‑13



În calitate de creşti n, trebuie să priveşti  lucrurile 
dintr‑o perspecti vă spirituală, în special atunci 

când întâlneşti  circumstanţe care îţi provoacă serios 
credinţa. Te confrunţi cu o provocare în ce priveşte 
sănătatea ta, ai făcut tot ce ai şti ut şi totuşi prognozele 
sunt sumbre? Sau ai aplicat toate strategiile pe care le 
cunoşti  în fi nanţele tale, dar pare că situaţia ta merge din 
rău în mai rău şi te întrebi ce să faci pe mai departe?

În asemenea momente, fi i tare în credinţă. Trebuie 
să realizezi că există un adversar care face tot ce îi stă în 
puti nţă ca să se opună Evangheliei şi să îţi şubrezească 
efi cienţa în lucrurile lui Dumnezeu. În Efeseni 6:10‑11 
Biblia spune: „Încolo, fraţilor, întăriţi‑vă în Domnul şi 
în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi‑vă cu toată armura lui 
Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva unelti rilor 
diavolului.” Unelti rile diavolului înseamnă strategiile lui. 
În acest pasaj apostolul Pavel vrea să înţelegi că există un 
duşman care pândeşte şi face strategii împotriva ta şi a 
Bisericii.

Dar, pentru a contracara acest inamic, el îţi spune să 
îmbraci toată armura lui Dumnezeu. De ce? Pentru că şti e 
că, dacă nu te îmbraci cu toată armura lui Dumnezeu, nu‑i 

STAI ÎN PICIOARE                             
TARE ÎN CREDINŢĂ

24 MIERCURI

Căci armele cu care ne luptăm noi 
nu sunt supuse fi rii pământeşti , 

ci sunt puternice, întărite de 
Dumnezeu ca să surpe întăriturile                                                                          

(2 Corinteni 10:4).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea 
de a fi binecuvântat şi astăzi de Cuvântul Tău preţios. Nu 
sunt în necunoştinţă de planurile celui rău şi refuz să‑i 
cad în plasă. Declar că cel rău şi cohortele întunericului 
sunt sub picioarele mele, în Numele puternic al lui Isus. 
Amin.

poţi ţine piept duşmanului. Versetul 12 din acelaşi capitol 
continuă astfel: „Căci noi n‑avem de luptat împotriva 
cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva 
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui 
veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile 
cereşti” (Efeseni 6:12).

Trebuie să înţelegi ceva despre această luptă: 
nu este vorba doar de o luptă corp la corp, ci denotă 
faptul că duşmanul încearcă să te îndepărteze de la 
calea dreaptă prin amăgire. Dar atunci când ai Cuvântul 
lui Dumnezeu în gura ta şi în inima ta, eşti învingător 
împotriva duşmanului. În Iacov 4:7 citim: „Supuneţi‑vă 
dar lui Dumnezeu, împotriviţi‑vă diavolului şi el va fugi 
de la voi.” 

Textul din Apocalipsa 12:11 ne arată cum să ne 
împotrivim lui. Spune astfel: „Ei l‑au biruit prin sângele 
Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi‑au 
iubit viaţa chiar până la moarte.” Indiferent ce aruncă 
duşmanul în calea ta, rămâi tare în credinţă şi foloseşte 
Numele Atotputernic al lui Isus ca să îl neutralizezi. 
Aleluia!

Coloseni 2:8‑15 & Ieremia 9

1 Corinteni 9 & Psalmii 128‑134

Evrei 10:35‑39; 1 Ioan 5:4; 1 Corinteni 15:58



Din versetul temati c deducem ce fel de om era 
Enoh; el era un profet al lui Dumnezeu. El era 

profetul lui Dumnezeu care a văzut în vedenie venirea 
Domnului împreună cu zecile de mii de sfi nţi ai Săi: „Şi 
pentru ei a prorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la 
Adam, când a zis: «Iată că a venit Domnul cu zecile de mii 
de sfi nţi ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor, 
şi să îi încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi, de toate faptele 
nelegiuite pe care le‑au făcut în chip nelegiuit, şi de 
toate cuvintele de ocară, pe care le‑au rosti t împotriva 
Lui aceşti  păcătoşi nelegiuiţi»” (Iuda 14‑15). În Evrei 11:5 
Biblia consemnează: „Prin credinţă a fost mutat Enoh de 
pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n‑a mai fost găsit, 
pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea 
lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.”

Enoh a fost ridicat la cer fi ind în viaţă şi nu a gustat 
niciodată moartea. Biblia spune că, înaintea mutării lui 
la cer, el a primit mărturia că Îi era plăcut lui Dumnezeu. 
Cum Îi poţi fi  plăcut lui Dumnezeu? Îi eşti  plăcut umblând 
prin credinţă, pentru că Biblia spune: „Fără credinţă este 
cu neputi nţă să Îi fi m plăcuţi lui Dumnezeu” (Evrei 11:6). 
Îţi poţi da seama dacă Îi eşti  plăcut lui Dumnezeu; trebuie 

FĂ-I PLĂCERE LUI                      
DUMNEZEU CU VIAŢA TA

25 JOI

La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh 
l‑a născut pe Metusala. După naşterea lui 

Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu 
trei sute de ani; şi a născut fi i şi fi ice 

(Geneza 5:21‑22).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că acţionezi în mine şi îmi 
dai şi voinţa şi înfăptuirea voii Tale, ca să Îţi pot fi plăcut. 
Viaţa mea este o reflexie a lui Cristos. Cristos în mine este 
manifestarea slavei Tale în toate domeniile vieţii mele. Îţi 
mulţumesc, Doamne, pentru privilegiul de a umbla în şi cu 
Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

să răspunzi la întrebarea următoare: „Umbli prin credinţă, 
sau te laşi condus de percepţiile tale senzoriale?”

Credinţa este acţionarea pe baza Cuvântului lui 
Dumnezeu; este împlinirea Cuvântului Său. Enoh ştia 
că Îi era plăcut lui Dumnezeu pentru că era o persoană 
care împlinea Cuvântul Său. În Iacov 1:22 Biblia spune: 
„Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, 
înşelându‑vă singuri.” Este asemănător cu ce a spus Isus 
în Ioan 14:15: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.” 
Tu îţi arăţi dragostea faţă de Dumnezeu împlinindu‑I 
Cuvântul; iar credinţa lucrează prin dragoste.

Învaţă să umbli în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. 
În Coloseni 1:10; Pavel se roagă prin Duhul Sfânt astfel: 
„Pentru ca astfel să vă purtaţi într‑un chip vrednic de 
Domnul, ca să‑I fiţi plăcuţi în orice lucru: aducând roade 
în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoştinţa lui 
Dumnezeu.” Acest lucru este împlinit în fiecare zi în viaţa 
ta prin credinţă, pentru că cei neprihăniţi vor trăi prin 
credinţă (Romani 1:17, 2 Corinteni 5:7; Galateni 3:11). 
Aleluia!

Coloseni 2:16‑23 & Ieremia 10‑11

1 Corinteni 10:1‑13 & Psalmii 135‑138

Coloseni 1:9‑10; Filipeni 2:13



Atunci când mă gândesc la a doua venire a 
Domnului, inima mea este plină de bucurie. 

Dar şti i, cam cu şapte ani înainte de venirea Sa, va avea 
loc Răpirea (1 Tesaloniceni 4:17) şi ne vom înălţa la ceruri 
pentru a lua parte la ospăţul nunţii Mielului. Va fi  ceva 
măreţ!

Biblia spune: „Şi am auzit ca un glas de gloată 
multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete 
puternice, care zicea: «Aleluia! Domnul, Dumnezeul 
nostru cel Atotputernic a început să împărăţească»” 
(Apocalipsa 19:6). Glorie lui Dumnezeu. Acesta este 
principalul moti v pentru care va avea loc Răpirea. Vom fi  
luaţi din această lume şi vom fi  duşi în ceruri pentru un 
ospăţ măreţ. Binecuvântat să fi e Dumnezeu! Te pregăteşti  
pentru acea mare celebrare? 

Biblia mai spune: „După aceea, am auzit în cer ca 
un glas puternic de gloată multă care zicea: „Aleluia! 
A Domnului, Dumnezeului nostru, este mântuirea, 
slava, cinstea şi puterea” (Apocalipsa 19:1). Trebuie să 
te hotărăşti  să nu ratezi acest eveniment. Nu a fost şi nici 
nu va mai fi  vreodată vreo petrecere regală sau vreun 
eveniment organizat de monarhii sau de preşedinţii lumii 

OSPĂŢUL NUNŢII MIELULUI
26 VINERI

Apoi mi‑a zis: „Scrie: Ferice de cei 
chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!” 

Apoi mi‑a zis: „Acestea sunt 
adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!”                                            

(Apocalipsa 19:9).



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 fi un 
custode al acestei Evanghelii şi de a participa la slujba 
împăcării. Îţi mulţumesc pentru asigurarea că osteneala 
dragostei mele nu este zadarnică. Dedicarea mea şi 
pasiunea mea pentru răspândirea Evangheliei Împărăţiei 
Tale rămân neabătute, în timp ce aştept cu nerăbdare 
acea zi de răsplătire, în Numele lui Isus. Amin.

acesteia care să se poată compara cu măreaţa recepţie 
pe care Dumnezeul Atotputernic o va da pentru noi în 
cer.

Şi ce crezi? Invitaţia este deschisă pentru toţi; 
tot ce trebuie să faci este să fii născut din nou. Aceia 
dintre noi care ajung acolo prin Răpire sunt doar o 
parte dintre invitaţi, pentru că toţi cei pe care Isus i‑a 
luat cu El atunci când a înviat aşteaptă deja acolo. Nu 
rata acest eveniment! Toţi cei care vor rămâne în urmă 
vor fi măcinaţi de regrete. A doua parte a versetului 
tematic spune: „Acestea sunt adevăratele cuvinte ale 
lui Dumnezeu.” 

Acea zi este mai aproape decât îşi imaginează 
mulţi. De aceea ne implicăm cu totul pentru a ajunge 
cu Evanghelia în toată lumea prin Rapsodia Realităţilor, 
pentru ca să‑i pregătim pe mulţi pentru acea zi glorioasă 
a Răpirii. Scopul nostru este acela de a ajunge la 7 
Miliarde de oameni de toate vârstele, în toate cele 7.139 
de limbi ale lumii. Şi tu poţi fi parte din aceasta. Vizitează 
site‑ul  ca să ni te alături în lucrarea de a atinge miliarde 
de oameni cu Evanghelia.

Coloseni 3:1‑11 & Ieremia 12

1 Corinteni 10:14‑11:1 & Psalmii 139‑141

Apocalipsa 19:6‑7; Coloseni 3:23‑24; Maleahi 3:16



Există oameni care deseori se comportă 
neînţelept, chiar dacă sunt născuţi din nou. 

Moti vul nu este unul greu de crezut; Biblia spune că 
cel care nu este disciplinat de o persoană înţeleaptă şi 
înţelegătoare va creşte ca un om neînţelept. Cuvântul 
lui Dumnezeu este remediul pentru această lipsă de 
înţelepciune, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este 
înţelepciunea lui Dumnezeu.

Pavel îl îndeamnă pe Timotei să acorde atenţie 
totală Cuvântului lui Dumnezeu, datorită puterii acestuia 
de a‑l face pe om înţelept: „Din pruncie cunoşti  Sfi ntele 
Scripturi, care pot să‑ţi dea înţelepciunea care duce la 
mântuire, prin credinţa în Cristos Isus” (2 Timotei 3:15). 
De aceea predicarea şi învăţarea Cuvântului lui Dumnezeu 
sunt atât de importante.

Nu lăsa niciodată Cuvântul lui Dumnezeu să devină 
ceva banal pentru ti ne. Nu fi i niciodată delăsător în ce 
priveşte ti mpul tău de studiere a Scripturii şi de meditare 
asupra sa. Dumnezeu foloseşte Cuvântul Său pentru a‑ţi 
modela personalitatea şi caracterul, pentru a‑ţi crea 
obiceiuri şi pentru a‑ţi trasa cursul în viaţă ca tu să poţi 
ajunge în desti nul tău divin.

INUNDĂ-ŢI FIINŢA CU            
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

27 SÂMBĂTĂ

Nebunia este lipită de inima copilului, 
dar nuiaua certării o va dezlipi de el 

(Proverbe 22:15).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt condus de Duhul Sfânt şi guvernat de Cuvântul lui 
Dumnezeu. Privesc, înţeleg şi îmi reînnoiesc mintea prin 
prisma Cuvântului Său. Sunt cultivat prin Cuvântul Lui 
pentru viaţa Împărăţiei Sale. Cuvântul lui Dumnezeu îmi 
controlează valorile, ideile, opiniile, alegerile şi deciziile. 
Slavă lui Dumnezeu!

A te îmbiba de Cuvântul lui Dumnezeu şi a‑l depozita 
în tine este mai important decât aerul pe care îl respiri. 
Dacă nu te mai hrăneşti cu Cuvântul lui Dumnezeu, te vei 
trezi umblând în direcţii contrare cu scopurile Lui. Dacă 
vrei ca viaţa ta să fie echilibrată, plină de excelenţă, de 
slavă şi de har, cheia este Cuvântul lui Dumnezeu.

Iov spunea: „N‑am părăsit poruncile buzelor Lui; 
mi‑am plecat voia la cuvintele gurii Lui” (Iov 23:12). 
Tot aşa cum mâncarea este necesară pentru creşterea şi 
dezvoltarea trupului tău, duhul tău uman trebuie să se 
hrănească din Cuvântul lui Dumnezeu. În Coloseni 3:16 
ni se spune: „Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug 
în voi în toată înţelepciunea...” Inundă‑ţi toată fiinţa cu 
Cuvântul lui Dumnezeu. Antrenează‑te să gândeşti doar 
din perspectiva Cuvântului lui Dumnezeu şi astfel Îi vei fi 
plăcut în toate, iar viaţa ta va fi plină de slava Sa.

Coloseni 3:12‑25 & Ieremia 13

1 Corinteni 11:2‑34 & Psalmii 142‑145

Iosua 1:8; Faptele apostolilor 20:32; 1 Timotei 4:15



În calitate de copil al lui Dumnezeu, ai chemarea 
de a conduce şi de a trasa noi cărări în toate 

domeniile, în muzică, în arte, în agricultură, în educaţie, 
în organizare, în administrare, în produse şi în servicii, 
etc. Da, acesta este planul lui Dumnezeu. Şi unul dintre 
benefi ciile faptului că Duhul Sfânt este în viaţa ta este 
acela că El te face creati v şi chiar inovator. El îţi deschide 
ochii ca să vezi ceea ce alţii nu văd, şi urechile ca să auzi ce 
alţii nu aud. El îţi unge ochii ca să vezi lucrurile potrivite şi 
mintea, ca să înţelegi şi să concepi idei măreţe.

David era un astf el de om. Puterea lui Dumnezeu 
a venit peste el atunci când profetul Samuel l‑a uns ca 
rege al Israelului şi a devenit o minune a zilelor lui. Atunci 
când i‑a făcut faţă lui Goliat din Gat, el a venit pe câmpul 
de bătălie cu ceva nou; a venit cu o inovaţie.

Armele lui David nu erau sofi sti cate; erau simple, şi 
foarte diferite de ceea ce se aştepta duşmanul. Praşti a pe 
care a folosit‑o nu era nouă pentru evrei. De fapt, dacă 
citeşti  Biblia, descoperi că existau oameni care puteau 
folosi această armă mai bine decât David. Dar nici unul 
dintre ei nu s‑a gândit că o praşti e şi câteva pietre netede 

CREATIV ȘI INOVATOR
28 DUMINICĂ

Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am 
fost zidiţi în Cristos Isus pentru faptele 
bune, pe care le‑a pregăti t Dumnezeu 

mai dinainte, ca să umblăm în ele                                 
(Efeseni 2:10).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Duhul Sfânt a adus slava lui Dumnezeu în viaţa mea, 
dându‑mi îndrumare şi direcţie; El mă face creativ şi chiar 
inovator. M‑a umplut de o abilitate supranaturală de a 
face lucruri dincolo de imaginaţie; eu văd valoare acolo 
unde alţii nu o văd; eu aduc lucruri noi în această lume. 
Am discernământ în descoperirea tainelor prin Duhul 
Sfânt. Slavă lui Dumnezeu!

vor fi suficiente pentru a‑l înfrânge pe Goliat. Doar David 
s‑a gândit la acest lucru, influenţat de Dumnezeu.

Aceasta este inovaţia; să gândeşti diferit prin 
abilitatea lui Dumnezeu. Aceasta aşteaptă Dumnezeu de 
la tine. Versetul tematic spune că ai fost „... zidit în Cristos 
Isus pentru faptele bune...” Aleluia! Am fost creaţi ca să 
fim ingenioşi, să gândim diferit, nou şi proaspăt. Poate 
ceea ce Dumnezeu îţi spune să faci nu e la fel de sofisticat 
ca uneltele şi strategiile pe care le folosesc alţii, dar fii 
liniştit că vei câştiga. El este strategul extraordinar.

El te poate ghida să vii cu o idee nouă din ceva vechi, 
dintr‑o idee preexistentă. Implică Persoana, puterea şi 
lucrarea Duhului Sfânt în viaţa ta. El este avantajul tău. El 
te face să vezi, să gândeşti, să spui şi să faci lucruri la un 
nivel superior, supranatural. Ideile Lui sunt imbatabile; 
sunt cele mai bune şi vor învinge de fiecare dată. Aleluia!

Coloseni 4:1‑9 & Ieremia 14

1 Corinteni 12 & Psalmii 146‑150

Exod 30:1‑5; Isaia 43:19; Geneza 1:1‑3



Urmăreşte şti ri actualizate despre progresul 
distribuirii Rapsodiei în lume în cadrul noilor programe 
ReachOut World TV:

• ReachOut World Daily: prezintă un raport 
zilnic despre acţiunile partenerilor Rapsodiei din toată 
lumea privind distribuirea devoţionalului şi câşti garea 
sufl etelor.

• How I ReachOut (H.I.R.O. – cum vestesc 
Evanghelia, n.tr.): un program din viaţa coti diană a 
unor oameni care întrebuinţează Rapsodia Realităţilor 
pentru evanghelizare.

• LINGUAL 7.1.3.9.: un program care trece în 
revistă noi traduceri ale Rapsodiei Realităţilor.

Pentru a viziona aceste programe interesante, 
accesează site‑ul de internet: rhapsodytv.live
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Toată lumea Îi aparţine lui Isus. El a cumpărat 
toată ţarina. Versetul 38 din acelaşi capitol ne 

arată că ţarina este lumea: „Ţarina este lumea; sămânţa 
bună sunt fi ii Împărăţiei; neghina sunt fi ii celui rău.” El 
conduce lumea!

Domnia şi stăpânirea Lui asupra lumii sunt 
absolute. El deţine „... responsabilitatea guvernării 
universului, totul de la galaxii la guverne, niciun nume 
şi nicio putere neputându‑se sustrage conducerii Lui. Şi 
nu numai în vremea de acum, ci în veci” (Efeseni 1:21, 
versiunea The Message, Mesajul, n.tr.).

Biblia mai spune: „Al Domnului este pământul cu 
tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!” (Psalmul 24:1). 
Aleluia! Aceasta înseamnă că toată lumea ne aparţine 
nouă, pentru că suntem moştenitori ai lui Dumnezeu şi 
împreună‑moştenitori cu Cristos: „Şi dacă suntem copii, 
suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi 
împreună‑moştenitori cu Cristos...” (Romani 8:17). De 
aceea noi putem supune lumea aceasta şi o putem ţine 
sub autoritatea noastră, în conformitate cu scopul lui 
Dumnezeu. Astf el le putem interzice total diavolului şi 

NOI SUNTEM                                         
DE PARTEA ÎNVINGĂTOARE

29 LUNI

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).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Domnul Isus ocupă poziţia cea mai înaltă care există; El 
stă la dreapta Tatălui, cu mult mai presus de orice domnie, 
putere, autoritate şi de orice nume care poate fi numit, iar 
eu sunt în El! Eu stau cu El în slavă, având stăpânire asupra 
diavolului şi a stăpânitorilor întunericului. Aleluia!

cohortelor întunericului să mai facă ravagii în naţiuni.
Domnia anticristului şi politicile lui nu se pot 

impune câtă vreme noi (Biserica lui Isus Cristos) suntem 
încă aici pe pământ. Noi suntem o forţă care restrânge 
activităţile anticristice ale diavolului, iar noi stăm ferm 
pe poziţia pe care ne‑a dat‑o Dumnezeu. Ne‑am ocupat 
locul. Anticristul poate fi la comanda lumii abia după 
Răpirea Bisericii. Câtă vreme încă suntem aici, el este 
lichidat.

Anticristul va funcţiona prin puterea lui Satan: 
„Fiara pe care am văzut‑o, semăna cu un leopard; avea 
labe ca de urs, şi gură ca o gură de leu. Balaurul i‑a 
dat puterea lui, scaunul lui de domnie, şi o stăpânire 
mare” (Apocalipsa 13:2). Dar binecuvântat să fie 
Dumnezeu! Noi avem deja autoritate asupra lui Satan, 
de aceea, indiferent care este puterea pe care acesta 
i‑o va da anticristului, este egală cu zero în comparaţie 
cu Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, menţine‑ţi atenţia 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu şi nu lăsa nimic să te 
perturbe. Tu eşti de partea învingătoare.

Coloseni 4:10‑18 & Ieremia 15

1 Corinteni 13 & Proverbe 1‑2

Psalmul 149:5‑9; Luca 10:19



Prin predicarea Evangheliei, noi eliberăm 
oamenii de sub domnia lui Satan şi îi aducem 

sub autoritatea lui Dumnezeu. Este un război. Aşadar 
trebuie să fi i pregăti t. Şi slavă lui Dumnezeu că este un 
război în care suntem victorioşi.

Creşti nii care nu sunt pregăti ţi se lasă descurajaţi 
prea uşor şi uneori chiar sunt scoşi din luptă, pentru că 
nu au înţeles că lucrarea de câşti gare de sufl ete pentru 
Cristos este un război. Nu poţi câşti ga sufl ete fără să duci 
un război în mijlocire. Dacă vrei să îi conduci pe mulţi la 
Cristos şi să evanghelizezi sfera ta de infl uenţă, trebuie 
să lupţi, să ai un adevărat travaliu în mijlocire până când 
oamenii aceia să fi e născuţi din nou.

Aceasta este fundaţia pe care Dumnezeu ne‑a dat‑o 
câtorva dintre noi cu mai mulţi ani în urmă, pe vremea 
când eram încă foarte ti neri. Nu şti am decât rugăciune, 
rugăciune şi iar rugăciune, zi şi noapte, mijlocind pentru 
sufl etele oamenilor şi pentru naţiunile lumii. Biblia spune 
că Satan, dumnezeul acestei lumi, a orbit mintea celor 
care nu cred pentru ca inima lor să nu primească lumina 
Evangheliei (2 Corinteni 4:4). 

CÂȘTIGAREA DE                             
SUFLETE ESTE O LUPTĂ

30 MARŢI

Căci noi n‑avem de luptat împotriva 
cărnii şi sângelui, ci împotriva 

căpeteniilor, împotriva domniilor, 
împotriva stăpânitorilor întunericului 

acestui veac, împotriva duhurilor 
răutăţii care sunt în locurile cereşti                                             

(Efeseni 6:12).



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 în Numele 
lui Isus! Mă rog chiar acum pentru cei din ţara mea, din 
oraşul meu şi din cartierul meu care nu L‑au cunoscut 
încă pe Domnul, ca lumina Evangheliei slavei lui Cristos 
să strălucească în inimile lor chiar astăzi. Declar că orice 
împotrivire faţă de Evanghelie este zdrobită, iar inimile lor 
sunt receptive la mesajul pentru mântuirea lor, iar robia şi 
înşelăciunea diavolului sunt distruse, în Numele lui Isus. Amin.

Astfel ni se revelează natura spirituală a acestui 
război. Avem un adversar – diavolul. Biblia spune: „Fiţi 
treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, 
dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să 
înghită. Împotriviţi‑vă lui tari în credinţă...” (1 Petru 
5:8‑9).

Diavolul face tot ce poate ca să stea împotriva 
Evangheliei şi a copiilor lui Dumnezeu. Dar în rugăciune, 
tu distrugi eficient întăriturile lui din inima oamenilor 
şi stratagemele şi maşinaţiile sale împotriva ta şi a 
lucrării tale ca mesager al neprihănirii. Aşadar, roagă‑te 
întotdeauna în Duhul Sfânt pentru cei cărora intenţionezi 
să le predici Evanghelia.

1 Tesaloniceni 1:1‑10 & Ieremia 16

1 Corinteni 14 & Proverbe 3‑4

Efeseni 6:10‑12; 2 Corinteni 10:3‑5



Ce vrea să spună Biblia atunci când ne îndeamnă 
să Îl binecuvântăm pe Domnul? În Matei 26:26, 

Biblia spune: „Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine şi, 
după ce a binecuvântat, a frânt‑o...” Cum a binecuvântat 
Isus pâinea? Apostolul Pavel explică acest lucru prin Duhul 
Sfânt în 1 Corinteni 11:23‑24 astf el: „Căci am primit de la 
Domnul ce v‑am învăţat; şi anume că Domnul Isus, în 
noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi după ce 
I‑a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt‑o...”

Matei spune că Isus a luat pâinea şi a binecuvântat‑o; 
apoi, Pavel primeşte revelaţia şi ne spune exact cum 
a procedat Isus: El I‑a mulţumit Tatălui! În esenţă, 
atunci când spunem: „Haideţi să‑L binecuvântăm pe 
Domnul,” acest lucru înseamnă să Îi aducem mulţumiri. 
Îi mulţumeşti  pentru ceea ce este El, pentru ce a făcut în 
viaţa ta şi pentru toate lucrările Sale măreţe.

MULŢUMIREA,                                    
LAUDA ȘI ÎNCHINAREA

31 MIERCURI

M‑am uitat, şi împrejurul scaunului 
de domnie, în jurul făpturilor vii şi în 

jurul bătrânilor am auzit glasul multor 
îngeri. Numărul lor era de zece mii 

de ori zece mii şi mii de mii. Ei ziceau 
cu glas tare: „Vrednic este Mielul, 

care a fost înjunghiat, să primească 
puterea, bogăţia, înţelepciunea, 

tăria, cinstea, slava şi lauda!”                                 
(Apocalipsa 5:11‑12).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc, în Numele lui Isus! Eu trăiesc 
fiecare zi într‑o atitudine de închinare, de mulţumire, 
pentru că ştiu că, indiferent de situaţie, Tu deja mi‑ai dat 
victoria. Îţi mulţumesc pentru ceea ce eşti, pentru ceea ce 
ai făcut în viaţa mea şi pentru toate lucrările Tale măreţe! 
Aleluia!

Acest lucru se întâmplă în închinare. Biblia spune: 
„Prin El să Îi aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă 
de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc Numele 
Lui” (Evrei 13:15). Lauda este sinonimă cu aducerea de 
mulţumiri. În Apocalipsa 11:16‑17, observăm o jertfă de 
laudă adevărată; spune astfel: „Şi cei douăzeci şi patru de 
bătrâni, care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele 
lor de domnie, s‑au aruncat cu feţele la pământ şi I s‑au 
închinat lui Dumnezeu, şi au zis: «Îţi mulţumim Doamne, 
Dumnezeule Atotputernice, care eşti şi care erai şi care 
vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare şi ai început 
să împărăţeşti.»” Aleluia!

Trăieşte fiecare zi într‑o atitudine de închinare, 
de mulţumire. Acesta este secretul pentru a fi fericit tot 
timpul, pentru că ştii că, indiferent de provocările cu care 
te confrunţi, mai mare este Cel ce este în tine decât cel ce 
este în lume. Tu învingi întotdeauna. Slavă lui Dumnezeu 
în veci!

1 Tesaloniceni 2:1‑9 & Ieremia 17

1 Corinteni 15:1‑34 & Proverbe 5‑7

1 Corinteni 14:16‑17; Evrei 13:15; Coloseni 3:17 



RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

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

AFRICA DE SUD:

SUA:NIGERIA:

CANADA
ROMÂNIA:

MAREA BRITANIE:



DESPRE AUTOR
Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele 

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

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

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

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

„Cuvântul funcţionează”

Am dat peste Rapsodia Realităţilor prin intermediul 
platformelor de socializare. Înainte de aceasta, am tot 
încercat să rămân însărcinată de mai bine de trei ani. Am luat 
mai multe pastile de fertilitate şi am făcut proceduri FIV, dar 
nimic a funcţionat. Studierea acestui devoţional mi‑a stârnit 
credinţa şi mi‑am dat seama că orice situaţie fără speranţă 
poate fi schimbată cu declaraţia mea plină de credinţă. În 
prezent sunt însărcinată în nouă săptămâni! Într‑adevăr, 
Cuvântul lui Dumnezeu funcţionează.

„O nouă infuzie de viaţă”

Am fost obeză şi am avut diabet, colesterol ridicat, infecţii 
respiratorii cronice, insomnie, un nodul la sânul drept şi 
multe altele. Simţeam mereu atâta durere şi atâta slăbiciune 
încât am început să folosesc un cadru pentru a mă deplasa. 
Într‑o zi, am întâlnit întâmplător un frate creştin care mi‑a 
prezentat Rapsodia Realităţilor. Am citit‑o în fiecare zi şi am 
început să înţeleg şi să meditez la Scripturi. Apoi s‑a întâmplat: 
Am început să pierd în greutate. În câteva luni, durerile au 
dispărut şi am fost vindecată de toate bolile! Acum, mă mişc 
liber fără cadru. Rapsodia Realităţilor mi‑a adus o viaţă de 
sănătate, de pace şi de bucurie!

„Rapsodia Realităţilor mi‑a schimbat viaţa!”

Am fost cu adevărat binecuvântat de Rapsodia Realităţilor. 
Citind‑o zilnic, mi‑am schimbat viaţa. Îi mulţumesc lui 
Dumnezeu că S‑a atins de prietenii care mi‑au trimis şi mie 
devoţionalul.

‑N. P; Malaezia

‑Z. G; SUA

L. B; SUA



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   


