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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.

Vă invităm să vă delectaţi în prezenţa glorioasă a Domnului pe 
tot parcursul anului, savurând zilnic fragmente din Cuvântul Său! 
Vă iubim! Dumnezeu să vă binecuvânteze!  

              - Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 203 limbi şi încă 

mai numărăm. Ediţia 2014 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru 
a te poziţiona pentru un real succes 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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Versetul tematic descrie starea israeliţilor care 
s-au strâns atunci în jurul lui David, formând 

o gloată de oameni zdrobiţi, ruinaţi şi marginalizaţi. Însă 
înainte de aceasta, David fusese uns de Duhul Sfânt prin 
profetul Samuel (1 Samuel 16:12-13). Iar oamenii aceia 
s-au strâns în jurul lui David pentru că ştiau că ungerea lui 
Dumnezeu era peste el. Şi mai ştiau că ungerea Duhului 
Sfânt poate răsturna situaţia spre binele lor. 

Citind mai departe capitolul douăzeci şi trei din 2 
Samuel, descoperim că doar câţiva ani mai târziu, situaţia 
lor jalnică de odinioară se schimbase. Lăsând în urmă 
starea lor de nevoie, datorie şi nemulţumire, ei deveniseră 
de acum vitejii lui David (2 Samuel 23:8). Iar când a sosit 
vremea donaţiilor pentru construirea Templului, aceşti 
oameni care fuseseră cândva ruinaţi, erau acum prosperi şi 
dăruiau din belşug (1 Cronici 29:6-7). 

Acelaşi lucru se întâmplă şi astăzi când le predicăm 
Cuvântul lui Dumnezeu oamenilor de pretutindeni. Pe 
cei care primesc propovăduirea noastră, indiferent de 
circumstanţe, Cuvântul lui Dumnezeu îi propulsează din 
obscuritate spre măreţie. Cuvântul lui Dumnezeu are 
ungerea de a transforma viaţa oamenilor şi de a-i pregăti 
pentru glorie. Îmi amintesc de vremea când am început şi 
noi lucrarea, cu ani în urmă. Cei care au venit la noi erau 

De la nevoie… la măreţie

Toţi cei ce se aflau în nevoie, care aveau datorii sau 
care erau nemulţumiţi, s-au strâns la el, şi el a ajuns 

căpetenia lor. Astfel s-au unit cu el aproape patru 
sute de oameni (1 Samuel 22:2).

JOI

1



Note

| Proclamaţie
Domnul m-a pus deoparte pentru 
măreţie! Ungerea pe care am 
primit-o rămâne veşnic în mine, 
mă învaţă toate lucrurile şi mă face 
productiv în toate acţiunile pe care 
le întreprind, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Luca 24:13-35
2 Samuel 9-11

consideraţi de alţii prea fireşti, 
prea zdrobiţi, prea respingători sau 
prea pierduţi pentru a mai putea 
fi transformaţi. Cu toate acestea, 
noi aveam ungerea care a realizat 
diferenţa. Astăzi, povestea vieţii 
lor s-a schimbat şi aceeaşi oameni 
înfăptuiesc mari isprăvi pentru 
Domnul pe tot cuprinsul globului.  

 Biblia spune: „Până când 
duhul va fi turnat de sus peste noi 
şi pustiul va fi un câmp roditor şi 
câmpul roditor socotit ca pădure” 
(Isaia 32:15, versiunea Fidela). Duhul 
Sfânt aduce ungerea în viaţa ta şi 
te face productiv, prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. El transformă pustiul tău 
într-un câmp roditor. El face ca apa să 
izvorască în deşertul tău. Umblând 
în Duhul Sfânt vei experimenta 
productivitate, creştere, progres şi 
extindere în toate domeniile vieţii 
tale!

1 Corinteni 2:1-11
Psalmii 143-144

1 Samuel 2:7-8;
1 Ioan 2:27

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Sunt oameni care spun: „Eu cred în Isus Cristos, 
dar nu cred că El este singurul Mesia.” Oricine 

susţine această mărturisire de credinţă nu cunoaşte 
Scripturile, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este foarte 
clar: mântuirea nu se poate obţine în nici un alt mod şi 
în nici un alt nume, ci doar în Numele lui Isus! Nu poţi 
să crezi în Isus Cristos şi în acelaşi timp să crezi că mai 
există şi „altă” cale. El este SINGURA Cale! El a spus: 
„… Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la 
Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6). Observă că EL nu a 
spus: „Eu sunt o cale,” ci a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul 
şi Viaţa.” El a fost deopotrivă precis şi categoric! Prin 
urmare este greşit să spui că există şi alte căi către 
Dumnezeu, în afară de Isus Cristos.

În Romani 1:4 citim că Isus a fost dovedit cu 
putere a fi Fiul lui Dumnezeu, potrivit duhului sfinţeniei, 
prin învierea dintre morţi. Nimeni nu a putut fi descris 
astfel de-a lungul istoriei, decât Domnul Isus. Scripturile 
declară cu fermitate că El a fost înviat din morţi şi este 
viu în vecii vecilor. Nu mai există nici o carte în lume 
care să declare că vreun lider religios a înviat şi trăieşte 
şi acum – nici măcar una! Când au murit, toţi ceilalţi 
lideri şi-au încheiat existenţa. Numai Isus a murit, a fost 
îngropat, însă a fost înviat prin slava Tatălui şi apoi S-a 
înălţat fizic la ceruri în trup glorificat.  

VINERI

2
Cristos: Viaţa de glorie!

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer 
nici un alt Nume dat oamenilor în care trebuie să 

fim mântuiţi (Faptele apostolilor 4:12).



Note

Creştinismul nu se numără 
printre religiile lumii, pentru că 
nu este o religie. Este viaţa lui 
Cristos cel înviat pulsând în trupul 
uman. Este Divinitatea trăind în 
umanitate. Este Cristos preluând 
comanda în cartierul general al 
inimii tale. Astfel, să fii creştin nu 
înseamnă să pătrunzi într-o religie, 
ci să vii în Cristos, îmbrăţişând viaţa 
veşnică de stăpânire, excelenţă, 
putere, neprihănire şi nesfârşită 
bucurie care nu se află în altă parte 
decât în El. 

Luca 24:36-53
2 Samuel 12-14

1 Corinteni 2:12-16
Psalmii 145-146

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
mântuirea eternă pe care mi-ai 
dăruit-o în Cristos Isus, Marele 
Păstor. Viaţa mea este centrată 
în El. Mă rog ca şi astăzi mulţi 
să primească acest har de la 
Dumnezeu, care a adus mântuire 
pentru toţi oamenii, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Evrei 7:25;
Faptele Apostolilor 16:31

STUDIU SUPLIMENTAR
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În Cristos ne-am născut într-o Împărăţie spirituală 
reală şi funcţională. Acolo trăim noi acum şi 

de acolo ne desfăşurăm activităţile zilnice. Cu toate 
acestea, ca să te poţi bucura de binecuvântările tale din 
acel tărâm în domeniul vizibil de pe pământ, trebuie să 
ai cunoştinţe adecvate din Cuvântul lui Dumnezeu şi să 
înţelegi principiile spirituale ale Împărăţiei Lui. 

Mulţi creştini încă nu conştientizează pe deplin 
că sunt într-o împărăţie spirituală, ci sunt preocupaţi 
doar de ceea ce se întâmplă în domeniul fizic. Ei nu 
pot realiza că sunt înconjuraţi de miliarde de îngeri şi 
nici nu pot beneficia de lucrarea Duhului Sfânt care le 
vorbeşte dinăuntru şi încearcă să-i îndrume în orice 
circumstanţe; oamenii aceştia trăiesc doar la nivelul 
unei vieţi obişnuite.

Evanghelia lui Isus Cristos este Evanghelia vieţii 
spirituale. În Romani 6:11, Biblia spune: „Tot aşa şi voi 
înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru 
Dumnezeu, în Isus Cristos, Domnul nostru.” Cu alte 
cuvinte, socotiţi-vă vii pentru domeniul spiritual, pentru 
lucrurile lui Dumnezeu, dincolo de tărâmul percepţiilor 
senzoriale. Versetul nostru tematic spune: „Şi umblarea 
după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când 
umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace” 
(Romani 8:6).

Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este 
moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului 

este viaţă şi pace (Romani 8:6).

SÂMBĂTĂ

3
Conştientizează 

spiritualitatea ta!



Note

Oricine crede în Isus Cristos 
a trecut din moarte la viaţă, ceea 
ce înseamnă că ai fost automat 
strămutat din tărâmul întunericului 
în domeniul vieţii, pe care Biblia 
îl numeşte „Împărăţia Fiului 
dragostei Lui” (Coloseni 1:13). Tu 
trăieşti acum în acea Împărăţie. 
Chiar dacă eşti încă în lume, nu 
mai eşti din lumea aceasta. De 
aceea nu îţi mai poţi permite să 
trăieşti după principiile lumii fizice. 

Adevăratul succes este 
cel nepieritor, spiritual, bazat pe 
principii spirituale. Conştientizează 
domeniul spiritual şi de acolo preia 
controlul asupra lucrurilor acestei 
vieţi. Atunci când umbli după 
lucrurile Duhului şi funcţionezi 
din domeniul spiritual, nimic 
din lumea fizică nu mai poate să 
împiedice succesul tău în viaţă. 

Ioan 1:1-18
2 Samuel 15-17

1 Corinteni 3:1-9
Psalmii 147-148

| Proclamaţie
Văd şi experimentez doar posibilităţi 
şi victorii, în timp ce îmi focalizez 
atenţia asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu. Sentimentele mele 
se asociază doar realităţilor din 
împărăţia spirituală din care provin. 
Trăiesc şi merg înainte conştient pe 
deplin de tot ceea ce îmi aparţine în 
Cristos Isus. Glorie în veci Numelui 
Său! 

2 Timotei 4:18;
Coloseni 1:13

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
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Dumnezeu vrea să prosperi în fiecare domeniu 
al vieţii tale, pentru că El Îşi găseşte plăcerea în 

bunăstarea copiilor Săi (Psalmul 35:27, versiunea Fidela). 
Pasajul din 3 Ioan 1:2 ne descoperă dorinţa Duhului Sfânt 
pentru tine ca să prosperi şi să fii sănătos, după cum 
sufletul tău prosperă. În Cristos Isus, tu ai intrat într-o bogată 
moştenire, într-un loc de favoare divină. În 2 Petru 1:3, Biblia 
ne spune că Dumnezeu ţi-a dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia. 

Într-adevăr, atunci când L-ai primit pe Cristos, ai fost 
catapultat automat într-un tărâm glorios de bunăstare, 
devenind moştenitor al lui Dumnezeu şi împreună moştenitor 
cu Cristos (Romani 8:17). Cu toate acestea, în Galateni 4:1, 
Biblia spune: „Dar, câtă vreme moştenitorul este nevârstnic, 
eu spun că nu se deosebeşte cu nimic de un rob, măcar că 
este stăpân pe tot.” Cu alte cuvinte, deşi eşti moştenitor al lui 
Dumnezeu şi împreună moştenitor cu Cristos şi toate bogăţiile 
inestimabile ale lui Dumnezeu îţi aparţin, trebuie să te 
maturizezi în Cuvântul Lui pentru a beneficia de moştenirea ta. 

Aici intră în scenă meditaţia asupra Cuvântului şi 
aplicarea sa în viaţa ta. Pe măsură ce meditezi asupra 
Scripturilor, Cuvântul îţi condimentează duhul, aşa încât ajungi 
să gândeşti, să vorbeşti şi să trăieşti Cuvântul lui Dumnezeu. 
Iar Biblia ne învaţă că acesta este şi modul în care îţi poţi face 

DUMINICĂ

4
Fă-ţi calea prosperă

Această carte a legii să nu se depărteze de gura ta, 
ci cugetă asupra ei zi şi noapte, ca să iei seama să 

faci conform cu tot ce este scris în ea; fiindcă atunci 
vei face calea ta prosperă şi atunci vei avea mult 

succes (Iosua 1:8, versiunea Fidela).



Note

calea prosperă: meditând asupra 
Cuvântului, rostindu-l şi căutând să-l 
împlineşti întocmai. Aici nu este vorba 
doar de bunăstare financiară, ci în 
toate aspectele vieţii tale. 

În 1 Timotei 4:15, apostolul Pavel 
reiterează acelaşi adevăr: „Pune-ţi pe 
inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te 
în totul cu ele, pentru ca înaintarea 
ta să fie văzută de toţi.” Atunci când 
vei medita cu consecvenţă asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu, progresul, 
bunăstarea şi victoriile tale se vor 
răspândi şi vor fi evidente pentru toţi. 
Aceasta înseamnă că dezvoltarea şi 
succesul tău depind în întregime de 
tine. Pentru a prospera în tot ce faci 
– în slujbă, în familie, în sănătate, în 
finanţe, etc., meditează neîncetat 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu. 
Aceasta este harta Sa divină care ne 
arată calea spre bunăstare veritabilă şi 
susţinută.

Ioan 1:19-51
2 Samuel 18-19

1 Corinteni 3:10-23
Psalmii 149-150

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, scumpul meu Tată 
ceresc, pentru marea mea moştenire 
în Cristos. Îţi mulţumesc pentru 
că m-ai pregătit pentru o viaţă de 
victorie neîntreruptă şi de bunăstare 
susţinută! Pe măsură ce studiez 
Cuvântul Tău şi meditez asupra lui, 
înaintarea mea este văzută de toţi, în 
Numele lui Isus. Amin.

Psalmul 1:1-3;
Psalmul 35:27

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cu puţin timp înainte de ridicarea Sa la cer, Domnul 
Isus le-a spus ucenicilor: „Mai am să vă spun multe 

lucruri, dar acum nu le puteţi purta” (Ioan 16:12). El a afirmat 
aceste lucruri nu pentru că ascundea anumite lucruri de ei, 
ci pentru că ei nu le puteau primi atunci. Isus I-a rezervat 
Duhului Sfânt mandatul de a ne conduce mai adânc în tainele 
şi revelaţiile profunde ale lui Dumnezeu. Aşa se interpretează 
versetul tematic. A trebuit ca ucenicii să aştepte coborârea 
Duhului Sfânt pentru a putea înţelege majoritatea lucrurilor 
despre care a vorbit Isus. Care erau aceste lucruri? 

Evangheliile după Matei, Marcu, Luca şi Ioan 
istorisesc viaţa Fiului lui Dumnezeu în trup uman, 
consemnând vindecările şi minunile Sale, iar apoi detaliind 
ce a făcut El înainte să meargă la cruce. Biblia ne spune 
şi de ce au fost scrise toate aceste lucruri: „Dar lucrurile 
acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este 
Cristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în 
Numele Lui” (Ioan 20:31). Ele le-au fost scrise oamenilor 
care nu aveau viaţa lui Dumnezeu în ei şi nu aveau revelaţia 
lui Isus în calitate de Fiu al lui Dumnezeu. 

Vreau să observăm că Evangheliile nu ne precizează 
de ce a trebuit Isus să moară pe cruce, sau de ce a fost 
El înviat din morţi. Cei care trăiau în acea vreme nu au 
înţeles aceste evenimente. Aduceţi-vă aminte de reacţia 
lui Petru când Domnul a vorbit despre moartea Sa 
iminentă (Marcu 8:31-32). Duhul Sfânt trebuia să vină să 

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are 
să vă călăuzească în tot adevărul… (Ioan 16:13).

LUNI

5
Înţelegerea lucrurilor 

adânci ale lui Dumnezeu



Note

ne descopere lucrurile adânci ale 
lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 2:9-
10, Biblia spune: „… Lucruri pe care 
ochiul nu le-a văzut, urechea nu 
le-a auzit, şi la inima omului nu 
s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care 
le-a pregătit Dumnezeu pentru cei 
ce-L iubesc.” Nouă însă Dumnezeu 
ni le-a descoperit prin Duhul Său. 
Căci Duhul cercetează totul, chiar şi 
lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.”

Prin Duhul Sfânt descoperim 
lucrurile care ne-au fost dăruite în Isus 
Cristos. Astfel, în timp ce Evangheliile 
vorbesc despre persoana lui Isus, 
epistolele, începând cu Romani, 
vorbesc despre noi – cine suntem 
noi în Cristos – despre abilităţile şi 
moştenirea noastră în El! Epistolele 
îţi oferă imaginea ta din perspectiva 
lui Dumnezeu, în calitate de făptură 
nouă, născută din Duhul, superioară 
diavolului şi tuturor sistemelor 
acestei lumi. Aleluia! 

Ioan 2:1-25
2 Samuel 20-21

1 Corinteni 4:1-10
Proverbe 1

2 Timotei 2:15

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi 
inunzi inima cu înţelepciune şi 
cu înţelegere în ceea ce priveşte 
realităţile spirituale! Mintea mea 
este luminată de Duhul Sfânt să 
pot cunoaşte moştenirea mea în 
Cristos şi să pot intra în posesia ei, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În 2 Petru 1:5, când apostolul Pavel a spus: „De 
aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi 

cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa...” el a 
folosit în original termenul grecesc „gnosis” care a fost 
tradus prin cuvântul „cunoştinţă”; „Gnosis” reprezintă 
cunoştinţele pe care le obţii prin activitate intelectuală, 
sau cunoaşterea bazată pe ştiinţă. Prin urmare, 
el elaborează aici excelenţa gândirii intelectuale! 
Dumnezeu doreşte ca tu să îţi pui mintea la contribuţie, 
să acumulezi cunoaştere intelectuală, să fii inteligent şi 
informat; practic, să devii un erudit. Iată de ce ţi-a dat o 
minte sănătoasă, chibzuită (2 Timotei 1:7).

Când Duhul Sfânt intră în viaţa ta, te întregeşte 
sub toate aspectele. El aduce sănătate mentală şi 
perspicacitate intelectuală în viaţa ta. Biblia spune că 
Isus Cristos este întruchiparea cunoaşterii depline, ceea 
ce înseamnă că El ştie totul cu privire la orice carieră, 
domeniu sau disciplină şi poate să transmită minţii 
tale orice informaţie pe plan profesional, astfel încât în 
fiecare zi a vieţii tale, în orice situaţie te-ai afla, să ştii ce 
să faci! Mintea ta va fi activă, iar abilitatea ta intelectuală 
va funcţiona la potenţialul optim. 

Cunoaşterea este foarte importantă. Dacă nu îţi 
aprofundezi cunoştinţele, ai de pierdut în viaţă şi chiar 
dacă ai credinţă, poţi fi înşelat cu uşurinţă. Dumnezeu 

Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-
ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin 

credinţa în Cristos Isus (2 Timotei 3:15).

Dumnezeu vrea
să fii erudit

MARȚI
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Note

a spus: „Poporul Meu piere din 
lipsă de cunoştinţă” (Osea 4:6). 
Iată de ce trebuie să studiezi. Pe 
lângă cunoaşterea prin revelaţie, 
Dumnezeu vrea ca tu să acumulezi 
şi cunoaştere intelectuală. El 
doreşte ca tu să procedezi cu 
înţelepciune şi cu excelenţă în 
toate situaţiile vieţii. Acest fapt 
devine o realitate pe măsură 
ce meditezi în mod constant la 
Cuvântul Său: „Cartea aceasta a 
Legii sa nu se depărteze de gura 
ta, ci meditează asupra ei zi si 
noapte, ca să poţi cunoaşte şi 
împlini totul în conformitate cu 
ceea ce este scris în ea. Pentru că 
atunci vei face calea ta prosperă şi 
atunci vei proceda cu înţelepciune 
şi vei avea succes” (Iosua 1:8, 
versiunea Amplificată).

Ioan 3:1-21
2 Samuel 22

1 Corinteni 4:11-21
Proverbe 2

Proverbe 11:9;
1 Timotei 4:15-16

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru inspiraţia, mângâierea, 
sfătuirea, călăuzirea şi 
înţelepciunea pe care le primesc din 
Cuvântul Tău astăzi şi întotdeauna! 
Cuvântul Tău mi-a descoperit calea 
mântuirii şi m-a învăţat să abordez 
cu înţelepciune toate situaţiile 
vieţii, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



După ce Domnul Isus li s-a arătat femeilor după 
Înviere, El le-a salutat: „Bucuraţi-vă!” (Matei 

28:9). Acesta era un adevărat strigăt de biruinţă. În 1 
Ioan 3:8, Biblia spune: „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca 
să nimicească (să paralizeze, să pulverizeze) lucrările 
diavolului.” Vrăjmaşul a fost înfrânt, iar lucrările lui 
paralizate. Isus a făcut deja aceasta lucrare. El nu 
încearcă să ne facă biruitori astăzi; noi suntem deja mai 
mult decât biruitori în El. 

Unii oameni încă nu au înţeles pe deplin versetul 
nostru tematic; însă înţelesul lui este transmis foarte 
clar. A spune că „suntem mai mult decât biruitori” 
înseamnă că biruinţa asupra adversarului nostru este o 
concluzie stabilită de multă vreme; noi de acum nu mai 
sărbătorim înfrângerea sa, ci trăim deja în biruinţă. 

Imaginează-ţi un sportiv care câştigă o medalie 
de aur. El îşi ridică trofeul în semn de celebrare şi toţi 
spectatorii se bucură împreună cu el. După aceea, 
organizatorii întrecerii sportive îl anunţă că premiul lui 
valorează cinci milioane de dolari, care vor fi depozitaţi 
în contul lui. Imediat după aceea, campionul începe să 
trăiască la un nivel de viaţă conferit de banii obţinuţi din 
premiu. Din acel moment, sportivul nu îşi mai celebrează 
victoria, ci îşi trăieşte victoria, deoarece acum foloseşte 
banii pe care i-a câştigat. 

Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult 
decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit 

(Romani 8:37). 

Trăieşte în victoria
lui Cristos

MIERCURI
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Note

În mod similar, nu mai 
trebuie să te lupţi cu diavolul, cu 
teama, cu boala, sau cu eşecul, 
pentru că ai depăşit acel nivel. 
Victoria ta asupra celui rău, 
asupra cohortelor şi lucrărilor 
întunericului a fost anunţată când 
Isus le-a dezarmat, le-a paralizat 
şi a ieşit biruitor asupra lor prin 
cruce (Coloseni 2:15). Iar tu ai 
celebrat acea victorie atunci când 
ai aflat că erai şi tu în Cristos în 
triumful Său asupra diavolului şi 
a cohortelor sale. Acum suntem 
mai mult decât biruitori, trăind în 
victoria lui Cristos.

Ioan 3:22-36
2 Samuel 23-24

1 Corinteni 5:1-13
Proverbe 3

1 Ioan 4:4;
2 Corinteni 2:14

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
făcut un învingător în această viaţă 
prin Isus Cristos. Cel care este 
în mine este mai mare decât cel 
rău şi decât toate sistemele lumii 
acesteia. În El am putere, stăpânire 
şi autoritate asupra bolii, a morţii, a 
firii pământeşti şi a diavolului. Sunt 
mai mult decât biruitor, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



100 DE MILIOANE DE RAPSODII – O REALITATE!!!

Răspunsul la toate nevoile oamenilor se află doar în 
Cuvântul lui Dumnezeu, iar Rapsodia Realităţilor este cel 
mai popular ghid de studiu biblic care îţi dezvăluie bogăţiile 
Scripturii pe înţelesul tău. Astfel, fiecare om merită un 
exemplar din acest devoţional transformator. 

De aceea, anul acesta vom distribui în toată lumea 100 de 
milioane de Rapsodii în orice format posibil.

Este chemarea Duhului Sfânt pentru acest moment, la care 
poţi răspunde şi tu. Poţi să ni te alături în această campanie 
de distribuire masivă a 100 de milioane de Rapsodii în 
FIECARE ORAŞ de pe glob prin:

• Organizarea unei astfel de campanii la locul de 
muncă, la domiciliu, etc. 

• Binecuvântarea oamenilor din alte oraşe, participând 
la acţiuni similare din împrejurimi. 

• Organizarea unei campanii de distribuire masivă la 
nivel de oraş sau chiar de ţară.

Pentru mai multe informaţii despre modul în care te poţi 
implica, te rugăm să apelezi următoarele numere de 
telefon: Nigeria: +234-703-000-0927, +234-812-340-
6791, +234-812-340-6816, +234-01-462-5700; Africa 
de Sud: +27 83 987 3601, +27 71 377 1011, +27 11 326 
0971.

De asemenea, te rugăm să vizitezi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org 
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Trupul tău nu eşti tu, ci este adresa sau casa 
duhului tău. Spre exemplu, ochii tăi fizici nu 

reprezintă întregul tău sistem vizual; însă aceştia sunt 
ferestrele prin care duhul tău vede lumea din jurul 
tău. În Romani 12:1, Biblia spune: „Vă îndemn, dar, 
fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi 
trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui 
Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă 
duhovnicească.” Dacă viaţa ta s-ar reduce doar la 
trupul tău, cum ai putea să-ţi aduci trupul înaintea lui 
Dumnezeu ca o slujbă duhovnicească? Versetul acesta 
arată că tu eşti mai mult decât un trup, eşti o fiinţă 
spirituală. Adevărata ta persoană este duhul tău. 

Când un om este născut din nou, el nu renaşte 
în trupul sau în mintea lui, ci în duhul lui. Acolo îşi are 
reşedinţa viaţa lui Dumnezeu. Atunci când primeşti 
Duhul Sfânt, El întrepătrunde duhul tău, într-o uniune 
inseparabilă: „Dar cine se lipeşte de Domnul este un 
singur duh cu El” (1 Corinteni 6:17). Acum poţi înţelege 
mai bine de ce este atât de preţios duhul tău pentru 
Dumnezeu. 

Este important să înveţi să funcţionezi din duhul 
tău, iar aceasta se face focalizându-ţi atenţia asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu, refuzând să fii clintit de ceea 
ce îţi dictează simţurile fizice. De exemplu, s-ar putea 
ca doctorii să te fi diagnosticat cu o disfuncţie în corpul 

Dumnezeu este Duh; şi cine I se închină Lui trebuie 
să I se închine în duh şi în adevăr (Ioan 4:24).

Scoate lucruri bune 
dinăuntrul tău

JOI

8



Note

tău. Chiar şi aşa, trebuie să îţi 
aminteşti în permanenţă că trupul 
tău nu eşti tu. Astfel, tu poţi să te 
ocupi de acea anormalitate din 
corpul tău eliberând vindecare 
şi sănătate din duhul tău. Biblia 
spune că omul bun scoate lucruri 
bune din visteria bună a inimii 
(duhului) lui (Luca 6:45).   

Tot ce este bun şi ţi-ai putea 
dori în viaţă a fost depozitat de 
Dumnezeu în duhul tău (2 Petru 
1:3); aşadar, scoate lucruri bune 
dinăuntrul tău. Antrenează-ţi 
duhul cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
Cuvântul lui Dumnezeu revelează 
toate lucrurile frumoase pe care 
le-a aşezat Dumnezeu în duhul 
tău, cum ar fi sănătate divină, 
bunăstare, victorie, excelenţă şi o 
viaţă de stăpânire. Stârneşte-le să 
se poată manifesta dinăuntrul tău.

Ioan 4:1-26
1 Împăraţi 1:1-53

1 Corinteni 6:1-11
Proverbe 4

Filipeni 3:3;
Faptele Apostolilor 13:2

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
viaţa de nivel înalt pe care o 
am în Cristos. Eu nu mai trăiesc 
în plan obişnuit. Am gândurile 
lui Dumnezeu, pentru că mi-a 
fost dăruită mentalitatea celor 
neprihăniţi, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic descrie cele şapte manifestări 
independente ale Duhului Sfânt în viaţa credinciosului, 

care reprezintă indicatorii plinătăţii Duhului Sfânt. Este un singur 
Duh Sfânt, dar care Se manifestă în şapte feluri diferite. Sintagma 
„cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu” este folosită pentru a 
descrie Duhul Sfânt în Apocalipsa 1:4, 4:5 şi 5:6.

Să citim Apocalipsa 1:4 (versiunea Amplificată): „… din 
partea Celui ce este, Celui ce era şi celui ce trebuie să vină şi din 
partea celor şapte Duhuri [Duhului Sfânt înşeptit] dinaintea 
tronului Său…” Textul din Zaharia 3:9 aduce şi o altă lumină în 
acest subiect: „Căci iată că numai spre piatra aceasta pe care 
am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptaţi şapte ochi; iată, Eu 
însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oştirilor; 
şi într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea ţării acesteia.” 
Remarcăm expresia: „… spre piatra aceasta pe care am pus-o 
înaintea lui Iosua sunt îndreptaţi şapte ochi.” Aceşti şapte ochi 
sunt ochii Domnului (Zaharia 4:10) care cutreieră tot pământul. 

Pasajul din Apocalipsa 5:6 declară că „cele şapte Duhuri 
ale lui Dumnezeu” au fost trimise pe tot pământul. Aceasta 
înseamnă că orice creştin care a primit Duhul Sfânt, a primit şi 
acest potenţial de manifestare înşeptită a Sa. Cu toate acestea, 
una este să primeşti Duhul Sfânt şi cu totul altceva este să ai 
cele şapte manifestări ale Sale demonstrate în viaţa ta. Însă 
până când Domnul nu Îşi arată plinătatea în viaţa ta prin 
aceste şapte manifestări ale Duhului Sfânt, nu poţi cunoaşte 

Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de 
înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, 

duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul (Isaia 11:2).

Cele şapte manifestări 
ale Duhului Sfânt

VINERI
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Note

superlativul creştinismului, care este 
viaţa Lui supranaturală, miraculoasă. 

Nu este de mirare că suntem 
îndemnaţi în Efeseni 5:18 să fim plini 
de Duhul Sfânt: „Nu vă îmbătaţi 
de vin, aceasta este destrăbălare. 
Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.” Faptul 
că suntem instruiţi să fim plini de Duh 
presupune nu suntem totdeauna aşa. 
El vrea să avem plinătatea Duhului 
Sfânt în noi şi este posibil, pentru că 
ne aparţine! Recunoaşte şi preţuieşte 
lucrarea Duhului Sfânt în viaţa ta 
şi dedică-te studierii Cuvântului lui 
Dumnezeu. Învaţă să rosteşti şi să 
cânţi Cuvântul pentru tine însuţi 
în psalmi şi în imnuri duhovniceşti; 
compune-I Domnului melodii în inima 
ta totdeauna, aducându-I mulţumiri 
pentru toate lucrurile, în Numele 
Domnului nostru Isus Cristos (Efeseni 
5:19-20). Acestea sunt modurile în care 
activezi şi umbli în plinătatea Duhului 
Sfânt. Pentru a învăţa mai mult, 
procură-ţi cartea noastră „Cele şapte 
Duhuri ale lui Dumnezeu.” 

Ioan 4:27-54
1 Împăraţi 2-3

1 Corinteni 6:12-20
Proverbe 5

Apocalipsa 1:4; Apocalipsa 4:5; 
Apocalipsa 5:6

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că îmi dai plinătatea Duhului. 
Trăiesc şi astăzi în puterea şi în 
stăpânirea Duhului Sfânt, domnind 
în viaţă şi manifestând puterea şi 
gloria Divinităţii peste tot în jur, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Înainte de acest moment, Domnul Isus le 
spusese ucenicilor Săi să aştepte în cetatea 

Ierusalim până când aveau să fie umpluţi cu putere de 
sus (Luca 24:49). În Ziua Cincizecimii când Duhul Sfânt a 
coborât peste ei, au primit şi au fost umpluţi (îmbrăcaţi) 
cu puterea supranaturală de a predica şi de a învăţa 
Cuvântul lui Dumnezeu. Când acest lucru s-a întâmplat, 
ei au ieşit şi au început să vorbească, ştiind că Duhul 
Sfânt va energiza cuvintele lor cu puterea de a-i mântui 
pe cei ce îi vor auzi. 

Petru a recunoscut această putere şi a beneficiat 
de ea. Iată de ce a putut să îi spună omului de la poarta 
Frumoasă a templului: „Argint şi aur n-am; dar ce am, îţi 
dau: în Numele lui Isus Cristos din Nazaret, scoală-te şi 
umblă!” (Fapte 3:6). Când a văzut că omul nu răspunde, 
Petru l-a luat de mână şi l-a ridicat, iar gleznele acestuia 
s-au întărit şi el a început să umble. Petru ştia că are 
putere; ştia că Duhul Domnului este peste el. 

Acelaşi Duh care era peste Domnul Isus este în 
fiecare dintre noi astăzi. În acelaşi mod în care L-a uns 
pe Învăţătorul, acest Duh te-a uns pe tine să le predici 
Evanghelia celor săraci. El te-a trimis să le predici 
Evanghelia celor cu inima rănită, să le predici Evanghelia 
prinşilor de război şi să le aduci orbilor căpătarea 

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).

El te împuterniceşte

SÂMBĂTĂ
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Note

vederii! El te-a împuternicit să 
le aduci libertate celor apăsaţi 
şi să predici anul de îndurare al 
Domnului (Luca 4:18-19). 

Tu ai fost împuternicit să 
aduci Vestea Bună, iar pe măsură 
ce o vei proclama, va aprinde 
credinţa în cei ce te ascultă pentru 
a primi mântuirea.

Ioan 5:1-30
1 Împăraţi 4-6

Ioan 5:1-30
1 Împăraţi 4-6

Mica 3:8; 
Luca 10:19

| Rugăciune
Cu adevărat, sunt plin de putere 
prin Duhul Domnului. El m-a uns să 
proclam harul şi adevărul Lui până 
la marginile pământului, aducând 
oameni din întuneric în moştenirea 
lor divină în Cristos, în Numele lui 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Tatăl L-a aşezat pe Isus nu doar mai presus de 
orice domnie şi de orice putere, ci cu mult 

mai presus decât orice categorie de fiinţe spirituale: 
căpetenii, prinţi, stăpânitori, autorităţi, tronuri, sau 
dregători şi decât orice nume care se poate numi. Nume 
precum cancer, diabet, leucemie, astm, HIV/SIDA etc. se 
pleacă înaintea Numelui lui Isus. El deţine toată puterea 
şi autoritatea şi este cu mult mai presus decât regi, 
preşedinţi şi guverne. El este „... fericitul şi singurul 
Stăpânitor, împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor” 
( 1 Timotei 6:15).

Când Dumnezeu L-a aşezat în acest loc înalt 
de slavă a pus toate lucrurile sub picioarele Lui şi L-a 
declarat din punct de vedere legal ca fiind Conducător 
peste toate lucrurile spre beneficiul Bisericii. Citeşte 
Efeseni 1:22-23 „El I-a pus totul sub picioare şi L-a 
dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este 
trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.”

Biserica este trupul Său. Aşadar, dacă toate 
lucrurile au fost aşezate sub picioarele Sale, iar noi 

Şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita 
mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei 
Lui, pe care a desfăşurat-o în Cristos, prin faptul că 
L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, 

în locurile cereşti, 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 (Efeseni 1:19-21).

Mai presus de orice 
putere… 

DUMINICĂ
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Note

suntem trupul Lui, înseamnă că 
toate lucrurile au fost aşezate sub 
picioarele Bisericii! Satan este 
sub picioarele tale. Eşecul, boala, 
sărăcia şi moartea sunt toate sub 
picioarele tale. Slavă Domnului!

Nu contează care parte din 
trup eşti tu. Chiar dacă abia ţi-
ai predat inima lui Cristos şi te-
ai alăturat Bisericii ieri sau chiar 
astăzi, tot eşti mai presus de toate 
lucrurile. Eşti aşezat la dreapta lui 
Dumnezeu în Cristos Isus; aceasta 
înseamnă că eşti poziţionat într-
un loc de autoritate divină şi 
putere. Aşadar domneşte în viaţă 
şi stăpâneşte peste circumstanţe. 
Exercită stăpânirea Duhului Sfânt. 
Aleluia!

Ioan 5:31-47
1 Împăraţi 7-8

1 Corinteni 7:10-24
Proverbe 7

Efeseni 2:5-6;
1 Ioan 5:4

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că m-ai aşezat împreună cu Cristos 
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! Mă 
bucur de această binecuvântare 
extraordinară în timp ce îmi exercit 
stăpânirea în Cristos, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul „excelenţă” are următoarele sinonime: 
superioritate, frumuseţe extraordinară, glorie şi 

măreţie. Excelenţa înseamnă măreţie. „Măreţie” înseamnă 
aici „întrecerea altora.” Cu alte cuvinte, excelenţa te face 
să îi întreci pe alţii. Aceasta ne ajută să înţelegem oameni 
ca Avraam şi David, despre care se spune că erau măreţi. 
Din moment ce măreţia este un sinonim al excelenţei, 
Avraam şi David erau oameni excelenţi.

Excelenţa mai înseamnă şi discreţie extraordinară; 
înseamnă să ai o percepţie excelentă. Mulţi nu percep 
nevoile celor din jurul lor, dar acest lucru face diferenţa 
dintre cei măreţi şi cei mici. Oamenii măreţi au viziuni 
măreţe, dar viziuni măreţe nu însemnă planuri sau 
ambiţii măreţe, ci o mare capacitate de percepţie – 
abilitatea de a vedea mai multe lucruri în acelaşi timp.

Duhul lui Dumnezeu ne antrenează să fim 
excelenţi în moduri diferite. Uneori El foloseşte lucruri 
aparent nesemnificative pentru a ne antrena pentru 
măreţie. Imaginează-ţi că intri într-o cameră şi vezi o 
cană de sticlă aşezată periculos de aproape de marginea 
mesei. O persoană măreaţă va muta repede cana, ca să 
nu se spargă. Dacă poţi salva o cană, Dumnezeu poate 
avea încredere în tine că vei salva şi oameni. Vei fi mai 
predispus să vezi pericolul şi să acţionezi pentru a-i 
proteja pe alţii.

Am aflat despre tine că ai în tine duhul dumnezeilor 
şi că la tine se găseşte lumină, pricepere şi o 
înţelepciune nemaipomenită (Daniel 5:14).

Uns cu înţelepciune 
nemaipomenită

LUNI
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Note

Dacă manifeşti excelenţă în 
mod consecvent faţă de lucrurile 
mici, îţi programezi duhul pentru 
măreţie. Acele lucruri mici pe care 
le faci reprezintă expresia lucrurilor 
care se întâmplă înăuntrul tău. De 
exemplu, faptul că ridici o hârtie 
de pe jos arată excelenţa sufletului 
tău. Într-adevăr, excelenţa este 
măreţie, pentru că te face să vezi 
toate lucrurile mici pe care alţii le 
ignoră, plasându-te mai presus de 
ei.

Proverbe 4:7-8; 
Efeseni 1:17

1 Corinteni 7:25-40
Proverbe 8

Proverbe 4:7-8;
Efeseni 1:17

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru înţelepciunea divină pe care 
mi-ai dăruit-o în Cristos. Gândurile, 
vorbele şi faptele mele sunt unse 
pentru a produce excelenţă. 
Sunt propulsat spre onoare şi 
promovare, prin înţelepciunea Ta 
care acţionează în mine, în Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Deşi Satan este creatorul răului şi al răutăţii, nu 
toate bolile de care suferă oameni vin direct 

de la diavol. Isus nu a lăsat niciodată să se înţeleagă că 
toate bolile şi afecţiunile sunt direct conectate cu Satan. 
Bineînţeles că el are o implicare indirectă, prin faptul că 
a fost cauza păcatului de la început. Romani 5:12 spune: 
„De aceea, după cum printr-un singur om a intrat 
păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel 
moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricina 
că toţi au păcătuit.” Boala este o formă incipientă a 
morţii; astfel, odată ce păcatul a intrat în lume, a fost 
urmat de boală. 

Unii se întreabă: „Dacă Satan are ceva de-a face 
cu boala, direct sau indirect, cum pot doctorii să trateze 
şi să vindece anumite boli şi afecţiuni?”

Ei bine, Satan nu este atotputernic. El nu deţine 
toată puterea şi nu poate controla toată natura. Prin 
urmare indiferent ce face Satan, omul obişnuit (lăsând 
la o parte creştinul) tot are ceva putere şi autoritate; el 
îşi poate exercita acea autoritate împotriva lui Satan. De 
exemplu, Biblia ne vorbeşte despre un om din Gadara 
care era posedat de demoni. Era posedat de o legiune 
de demoni şi aşa cum Isus trecea pe acolo, el a alergat 
către El şi I s-a închinat (Marcu 5:6-7). Deşi avea demoni 
în el, aceştia nu l-au putut împiedica să alerge către Isus. 
Nu demonii l-au făcut să meargă către Isus; el s-a dus din 

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul 
Sfânt peste voi… (Faptele apostolilor 1:8).

Autoritatea noastră în 
Cristos

MARȚI
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Note

propria lui voinţă, arătând astfel că 
demonii nu aveau control absolut 
asupra lui. Altfel l-ar fi împiedicat 
să meargă la Isus.

Indiferent ce face Satan, tu 
ai puterea şi influenţa de a anula 
orice a făcut el. Fiinţele umane 
au fost create pentru a fi mai 
presus de îngeri, iar demonii sunt 
îngeri căzuţi. Când Dumnezeu a 
creat omul, i-a acordat putere 
peste forţele satanice. Însă 
pentru că omul a căzut în grădina 
Edenului, şi-a pierdut autoritatea. 
Isus Cristos a venit să ne redea 
autoritate în Numele Său, pentru 
ca ceea ce nu se putea realiza 
prin abilitate umană, să putem 
face acum în Numele Său. Slavă 
Domnului că le-a dat medicilor 
abilitatea de a trata anumite boli şi 
afecţiuni, dar unde ei eşuează, noi 
demonstrăm puterea lui Cristos şi 
înfăptuim minuni.

Ioan 6:25-59
1 Împăraţi 10-11

1 Corinteni 8:1-13
Proverbe 9

Luca 10:19;
Luca 9:1

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
puterea Ta mare care acţionează în 
mine pentru a vindeca bolnavii şi a 
înfăptui minuni. Recunosc şi activez 
autoritatea mea în Cristos pentru a 
domni ca un rege în această viaţă. 
Îţi mulţumesc că m-ai făcut un 
campion, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Odată ucenicii lui Isus au încercat fără succes 
să scoată un drac dintr-un băiat. Când a venit 

Domnul, El a izgonit demonul şi băiatul a fost vindecat. 
Bineînţeles, ucenici au rămas surprinşi, pentru că Isus nu 
făcuse ceva cu care ei nu erau familiarizaţi. Au încercat 
tot ce L-au văzut pe El făcând, însă demonul nu a ieşit. 
Tulburaţi, ei L-au întrebat apoi în particular: „Noi de ce 
n-am putut să-l scoatem?” (Matei 17:19) 

Domnul le-a răspuns simplu şi fără echivoc: „Din 
pricina necredinţei voastre” (Matei 17:20). Chiar şi 
astăzi, mulţi îşi pun întrebări similare: „Doamne, m-am 
rugat în felul în care mi-ai cerut să mă rog, am făcut tot ce 
mi-ai cerut să fac. De ce nu am putut vindeca copilul? De 
ce am pierdut sarcina? De ce acel om a murit?” Domnul 
are acelaşi răspuns şi pentru tine: din cauza necredinţei 
tale. Cu siguranţă ucenicii au crezut că aveau credinţă, 
altfel nu ar fi încercat să scoată demonul, dar Isus le-a 
arătat clar că ei operau în necredinţă, nu în credinţă. 

Unii creştini din ziua de azi s-ar certa cu tine dacă 
le-ai spune că umblă în necredinţă şi nu în credinţă. 
Însă dovada că ei umblă în necredinţă în loc de credinţă 
este tocmai faptul că ceea ce consideră ei a fi credinţă 
nu funcţionează, în vreme ce credinţa funcţionează 
întotdeauna. Simplu fapt că întrebi: „De ce nu am primit 
slujba aceea?” ori „De ce nu am primit banii?” arată că te-

Isus a răspuns: „Tu zici: «Dacă poţi!»… Toate 
lucrurile îi sunt cu putinţă celui ce crede!”

(Marcu 9:23).

Credinţa face totul 
posibil

MIERCURI
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Note

ai îndoit. Credinţa nu recunoaşte şi 
nu acceptă imposibilul. Credinţă 
nu întreabă „De ce nu am primit?” 
deoarece credinţă deja a primit. 
Domnul Isus a zis: „Adevărat va 
spun că, dacă aţi avea credinţă 
cât un grăunte de muştar, i-aţi 
zice muntelui acestuia: «Mută-te 
de aici acolo, şi s-ar muta; nimic 
nu v-ar fi cu neputinţă»” (Matei 
17:20). 

Să nu accepţi niciodată ceea 
ce spun unii despre credinţă, că 
uneori funcţionează şi alteori 
nu. Credinţa funcţionează 
întotdeauna! În 1 Corinteni 13:13, 
Biblia spune: „Acum, dar, rămân 
acestea trei: credinţa, nădejdea 
şi dragostea.” Dacă „rămân,” 
înseamnă că acestea trei nu sunt 
instabile, nu eşuează, ci produc 
rezultate tot timpul.

Ioan 6:60-71
1 Împăraţi 12-14

1 Corinteni 9:1-10
Proverbe 10

Evrei 11:6;
Romani 10:17

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
intrarea Cuvântului Tău în duhul 
meu, care îmi creşte credinţa să 
producă rezultate şi mai mari. 
Cuvântul Tău câştigă biruinţa în 
mine şi astăzi, iar eu experimentez 
puterea şi stăpânirea sa în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



ŞCOALA DE VINDECARE SESIUNEA DE 
VARĂ CU PASTORUL CHRIS ÎN CANADA

Sesiunea de vară a Şcolii de Vindecare cu Pastorul 
Chris se va desfăşura în Ontario, Canada în lunile 
iulie şi august 2014. Va fi un timp de împărtăşire 
şi transformare pentru mulţi oameni care îşi vor 
recăpăta sănătatea în trupul lor prin ungerea de 
vindecare administrată de omul lui Dumnezeu. 
Puterea de vindecare a lui Dumnezeu va fi activată şi 
mulţi vor fi eliberaţi de durere, boală şi infirmitate. 

ÎNREGISTRARE 

Pentru a participa la sesiunea de vară a Şcolii 
de Vindecare în Ontario, Canada, este nevoie de 
înregistrare prealabilă, întrucât locurile sunt limitate. 

Te poţi înregistra prin email la adresa application@
healing-school.org. De asemenea, te mai poţi înscrie 
şi de pe dispozitivul tău mobil direct pe site-ul www.
enterthehealingschool.mobi 

Pentru mai multe informaţii, te rugăm să vizitezi site-
ul www.enterthehealingschool.org 
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Semnele şi minunile măreţe făcute de Isus şi de 
ucenici nu au fost consemnate în Biblie doar ca 

noi să le citim şi să fim informaţi în acest sens. Ci au fost 
scrise mai ales pentru a ne inspira, ca să ştim că putem 
face la fel şi în zilele noastre prin puterea aceluiaşi Duh 
Sfânt. 

Unii creştini doar îşi citesc Biblia, învaţă, predică, 
cântă, se roagă, fără a face mai mult. Fără îndoială 
creştinismul înseamnă mai mult decât atât. Trebuie 
să ai manifestarea puterii în viaţa ta. Biblia susţine că 
împărăţia lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. 
Pavel a declarat: „Şi învăţătura şi propovăduirea mea 
nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, 
ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere” (1 Corinteni 
2:4-5) 

Pe măsură ce te apropii de Duhul prin părtăşie, 
puterea Lui se va manifesta în mod extraordinar în viaţa 
ta. Deseori, înainte să slujesc, aştept ca ungerea Duhului 
să vină peste mine. Când vine, ştiu că ceva s-a întâmplat. 
Câteodată, când mă rog, îmi dau seama că nu doar eu 
mă mişc, ci puterea Duhului Sfânt mă mişcă. Înţeleg că 
El vrea să-Şi pună mâinile prin mine şi să facă lucruri 
măreţe prin mine. Întrebarea este: Cât de mult vrei tu 
ca puterea Duhului Sfânt să fie manifestată în viaţa ta? 
Are legătură cu foamea ta pentru El; cu dorinţa ta ca 

Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în 
vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o 

dovadă dată de Duhul şi de putere (1 Corinteni 2:4).

Dovada puterii

JOI
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Note

ungerea să fie manifestată în viaţa 
ta. Adu-ţi aminte că El este Şeful, 
aşa că nu noi Îl determinăm să facă 
anumite lucruri. În schimb noi ne 
pregătim pentru El. Biblia spune că 
dacă eşti un vas pregătit, vei fi gata 
să-I fii folositor Stăpânului tău (2 
Timotei 2:21);

El Îşi va manifesta mereu 
puterea, neprihănirea, harul şi 
dragostea Lui prin tine.

Ioan 7:1-24
1 Împăraţi 15-17

1 Corinteni 9:11-19
Proverbe 11

Matei 28:18-19;
Faptele Apostolilor 14:8-11

| Rugăciune
Duhule Sfânt, Îţi mulţumesc pentru 
că m-ai învrednicit să fiu un vestitor 
al Evangheliei – un distribuitor de 
adevăruri eterne – într-o dovadă 
dată de Duhul şi de putere! Îţi 
mulţumesc că m-ai făcut destoinic 
cu destoinicia Ta să predic bogăţiile 
nemăsurate ale harului şi ale 
înţelepciunii lui Cristos, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Evanghelia lui Cristos este singurul mesaj 
de mântuire pentru lume. Nu există o altă 

alternativă pentru mântuire. Poate că lumea nu acceptă 
acest adevăr, dar noi vedem foarte clar acest lucru în 
Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să acţionăm ca 
atare. Imaginează-ţi că eşti administratorul unui mesaj, 
singurul mesaj care garantează mântuirea oamenilor 
şi care poate schimba lumea. Evanghelia glorioasă a 
binecuvântatului Domn Isus Cristos, ţi-a fost încredinţată 
ţie (1 Timotei 1:11). Prin urmare nu ar trebui să o tratezi 
cu uşurinţă, sperând că, oricum, într-un fel sau altul, 
oamenii vor auzi şi vor crede în Isus; Nu! Vesteşte-o 
personal şi chiar finanţeaz-o. 

Tu eşti administratorul singurei puteri mântuitoare 
din lume: „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos; 
fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea 
fiecăruia care crede...” (Romani 1:16). Evanghelia lui 
Cristos nu este una dintre cerinţele necesare mântuirii, ci 
este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Dumnezeu 
a vrut să mântuiască omenirea şi ne-a dat Evanghelia. 
Nu există un alt mod sau o altă putere pentru a mântui 
un om. Să trăieşti fără Cristos înseamnă să trăieşti fără 
Dumnezeu, în condamnare. Numai Evanghelia lui Cristos 
poate elibera oamenii din robia diavolului. Dacă nu ai fost 
născut din nou, acum este vremea mântuirii (2 Corinteni 

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer 
nici un alt Nume dat oamenilor în care trebuie să 

fim mântuiţi (Faptele apostolilor 4:12).

Administratorii puterii 
Lui mântuitoare

VINERI

16



Note

6:2); este timpul să-L primeşti pe 
Isus Cristos ca Domnul vieţii tale. 
Rosteşte această rugăciune din 
toată inima: „Doamne Dumnezeule, 
vin la tine în Numele lui Isus. Cred că 
Isus Cristos este Fiul Dumnezeului 
cel viu. Cred că Dumnezeu L-a înviat 
din morţi. Mărturisesc cu gura mea 
că începând de astăzi, Isus Cristos 
este Domnul vieţii mele. Primesc 
prin credinţă, iertarea păcatelor 
pentru sufletul meu şi viaţă veşnică 
în duhul meu. Sunt născut din nou!”

Dacă eşti deja născut din 
nou, fii şi mai pasionat pentru 
Evanghelie. Trebuie să devenim 
înflăcăraţi în vestirea Evangheliei, 
asigurându-ne că cei de aproape 
şi cei de departe aud şi primesc 
Vestea Bună, căci aceasta este 
singura putere a lui Dumnezeu 
pentru mântuire.

Ioan 7:25-8:11
1 Împăraţi 18-19

1 Corinteni 9:20-27
Proverbe 12

Romani 1:16;
1 Timotei 2:5-6

| Rugăciune
Dragă Tată, cred în inima mea şi 
declar cu gura mea că Isus este 
Domnul în cer şi pe pământ! El 
este Domnul vieţii mele şi Păstorul 
sufletului meu! Pasiunea mea 
pentru Evanghelie este aprinsă 
astăzi mai mult ca oricând şi vestesc 
Cuvântul Tău într-o dovadă dată de 
Duhul Sfânt şi de putere, în Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Creştinismul reprezintă descoperirea lui 
Cristos în tine. Este împlinirea Cuvântului 

lui Dumnezeu într-o fiinţă umană. În esenţă, creştinul 
este expresia Cuvântului lui Dumnezeu; totodată 
este şi imaginea, sau demonstrarea sa practică, astfel 
încât fiecare pas, fiecare lucru făcut să fie împlinirea 
Cuvântului lui Dumnezeu. Aşa era Isus când a umblat 
pe pământ. El era descoperirea Cuvântului: „Şi Cuvântul 
S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de 
adevăr” (Ioan 1:14). El era manifestarea lui Dumnezeu, 
întipărirea Fiinţei Lui (Evrei 1:3). 

Acum că eşti în Cristos, tu eşti expresia imaginii lui 
Cristos. În familia ta, la locul de muncă, în cartier, oraş şi 
în ţară – în locul unde ai fost aşezat – tu eşti prototipul 
lui Cristos pe care oamenii îl văd. Prin urmare, cuvintele 
pe care le rosteşti, viaţa pe care o trăieşti, felul în care 
faci lucrurile, ar trebui să exprime viaţa lui Cristos. Când 
oamenii se uită la tine, ar trebui să vadă slava făpturii 
noi.

Eşti un vas purtător de Dumnezeu. Tu manifeşti 
mireasma cunoştinţei şi a slavei Lui în orice loc (2 
Corinteni 2:14). Prezenţa Lui trebuie să fie evidentă 
în cuvintele şi în faptele tale. Prin tine El Îşi manifestă 
dragostea, puterea, compasiunea şi harul faţă de 
lume. Conştientizează zilnic că Isus este viu în tine, 

Cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care 
este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi 

anume: Cristos în voi, nădejdea slavei (Coloseni 1:27).

Expresia vieţii lui 
Cristos!

SÂMBĂTĂ
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Note

binecuvântând vieţi şi schimbând 
generaţii. Visul lui Dumnezeu 
pentru tine este ca Isus să Se 
exprime prin tine; Aşa se măsoară 
adevăratul succes – imaginea 
lui Cristos în tine – cât de mult 
din caracterul şi personalitatea 
Lui sunt descoperite prin tine. 
Prin urmare scopul tău ar trebui 
să fie să devii din ce în ce mai 
mult ca El, să vorbeşti ca El şi să 
relaţionezi cu oamenii la fel ca El. 
În tot ceea ce faci ar trebui să se 
vadă manifestarea lui Cristos în 
tine, excelenţa Sa exprimată prin 
tine, căci tu eşti templul Lui cel viu 
(Efeseni 2:21:22).

Ioan 8:12-30
1 Împăraţi 20-21

1 Corinteni 10:1-13
Proverbe 13

Ioan 1:14;
Coloseni 1:27

| Proclamaţie
Viaţa mea este expresia slavei lui 
Cristos; El Se descoperă şi astăzi prin 
mine faţă de toţi cei din jur. Viaţa 
divină se manifestă prin mine şi îi 
aduc şi pe alţii la această viaţă prin 
Evanghelie. Trăiesc conştientizând 
viaţa divină şi originea mea în 
Cristos, ştiind că înţelepciunea, 
abilitatea şi puterea Lui acţionează 
în şi prin mine, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Mândria este înşelătoare, şi mulţi umblă în 
ea fără să ştie, pentru că nu o pot identifica 

uşor. Numai Cuvântul lui Dumnezeu îţi poate arată ce 
este cu adevărat mândria. De exemplu, Biblia ne spune 
cum unii dintre ucenicii lui Isus au fost ofensaţi de 
învăţăturile Lui şi au încetat să-L mai urmeze. Aceasta 
s-a întâmplat în Capernaum, în sinagoga în care învăţa 
(Ioan 6:59). Domnul a spus nişte lucruri care li s-au 
părut de neacceptat, drept pentru care au reacţionat 
imediat zicând: „Vorbirea această este prea de tot: 
cine poate s-o sufere?” (Ioan 6:60). Ei s-au înfuriat la 
auzirea doctrinei Lui, crezând că ei ştiau mai bine cum 
stau lucrurile. Erau plini de mândrie. 

Isus nu i-a împiedicat să plece. Apoi S-a întors către 
ceilalţi şi i-a întrebat dacă nu voiau să plece şi ei. Petru a 
răspuns în numele lor: „Doamne, la cine să ne ducem? 
Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Şi noi am crezut şi am ajuns 
la cunoştinţa că Tu eşti Cristosul, Sfântul lui Dumnezeu” 
(Ioan 6:68-69). Aceştia au rămas pentru că preţuiau 
ceea ce primiseră de la Domnul Isus. Ei erau convinşi 
că El era Cristosul şi au onorat mesajul Său. Ceilalţi nu 
erau siguri, pentru că dacă ar fi fost, ar fi înţeles că El 
ştia mai bine decât ei. Mândria îi face pe oameni să se 
simtă ofensaţi şi să treacă peste alţii. Nu te simţi ofensat 

Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. 
Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu 
smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor 

mândri, dar celor smeriţi le dă har” (1 Petru 5:5).

Alege să fii smerit

DUMINICĂ
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Note

când ţi se spune ceva nefavorabil. 
Unii vor spune: „Cum îndrăzneşti 
să-mi spui un asemenea lucru?” 
Dacă însă acelaşi lucru ar fi spus 
unei persoane smerite, aceasta nu 
s-ar simţi lezată, pentru că nu mai 
trăieşte pentru sine. În 1 Petru 5:6, 
Biblia spune: „Smeriţi-vă, dar, sub 
mâna tare a lui Dumnezeu, pentru 
ca, la vremea Lui, El să vă înalţe.“ 
Smerenia se răsplăteşte; prin 
urmare, alege să fi smerit în orice 
vreme. Dumnezeu va continua 
să îţi ofere har din belşug pentru 
promovări, victorii şi excelenţă, cât 
timp rămâi smerit.

Ioan 8:31-47
1 Împăraţi 22

1 Corinteni 10:14-21
Proverbe 14

Matei 18:4; Matei 23:12;
Iacov 4:10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că mă ajuţi să dezvolt atitudinea 
potrivită pentru fiecare cuvânt şi 
instrucţiune care ajunge la mine 
prin ungerea Duhului Sfânt. Pe 
măsură ce răspund cu smerenie 
la Cuvântul Tău, acesta produce 
rezultate şi îşi îndeplineşte scopul 
în viaţa mea, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Pavel şi însoţitorii lui au hotărât să meargă să 
predice Evanghelia în anumite regiuni, dar 

Duhul Sfânt i-a oprit să meargă atunci. Cum au ştiut ei 
că Duhul Sfânt a fost Cel care nu le-a dat voie? Erau atât 
de familiarizaţi şi supuşi Lui, încât Îi recunoşteau vocea. 
Astfel, El a putut să îi conducă şi să îi instruiască. El nu 
i-a lăsat să spună şi să facă tot timpul ceea ce au vrut, 
doar pentru că aşa li se părea bine. Imediat după aceea, 
au primit călăuzire specifică şi au mers să predice în 
Macedonia (Faptele apostolilor 16:8-9). Aleluia!

Duhul Sfânt are o voce, iar El îţi vorbeşte din 
Cuvânt. Când El vorbeşte, rosteşte pură înţelepciune, 
deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este înţelepciunea lui 
Dumnezeu! De aceea este atât de important să cunoşti 
Cuvântul lui Dumnezeu. El nu spune niciodată ceva în 
afară Cuvântului. Orice îţi spune El este întotdeauna 
în sincronizare cu Cuvântul scris şi conform voii lui 
Dumnezeu pentru viaţa ta. În Ioan 16:13, Biblia spune: 
„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să 
vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de 
la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi 
lucrurile viitoare.” 

Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească 
Cuvântul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi 

Galatiei. Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre în 
Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie

(Faptele Apostolilor 16:6-7).

El rosteşte întotdeauna 
cuvinte de înţelepciune

LUNI
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Note

Dacă eşti familiarizat cu 
Cuvântul lui Dumnezeu, vei şti când 
Duhul Sfânt îţi vorbeşte, pentru 
că mărturia Lui este totdeauna în 
concordanţă cu Scriptura. Când îţi 
spune să faci ceva, nu încerca să 
pui la îndoială sau să raţionalizezi 
sfatul Lui, deoarece El este Duhul 
înţelepciunii. Nu poţi să urmezi 
îndrumările Lui şi să pierzi. El te va 
conduce din victorie în victorie şi 
din slavă în slavă.

Ioan 8:48-59
2 Împăraţi 1-3

1 Corinteni 10:22-33
Proverbe 15

Romani 8:26-27;
Isaia 30:21

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Duhul Tău cel Sfânt care a venit să 
locuiască în mine şi să mă conducă 
pe calea voii Tale desăvârşite. 
Viaţa mea este un râu nesecat 
de miracole, pentru că mă supun 
total călăuzirii şi îndemnurilor Sale 
dinăuntrul meu, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Matei 24:14, Biblia spune: „Evanghelia 
aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în 

toată lumea, ca să le slujească de mărturie tuturor 
neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.”

Această a fost o instrucţiune dată de Domnul Isus 
Cristos, nu doar pentru pastori şi pentru evanghelişti, ci 
pentru toţi cei care vor crede în Numele Lui. Conform 
apostolului Pavel, El ne-a făcut în stare să fim slujitori 
ai Noului Testament: „Care ne-a făcut în stare să fim 
slujitori ai unui legământ nou…” (2 Corinteni 3:6). Cu 
alte cuvinte, eşti un slujitor al Evangheliei.

Ai fost delegat pentru a ajunge la cei care sunt 
în întuneric cu lumina mântuirii. În Faptele apostolilor 
13:47, Biblia spune: „Căci aşa ne-a poruncit Domnul: 
«Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, că să duci 
mântuirea până la marginile pământului.»” Eşti un far 
aprins de Evanghelia lui Isus Cristos. Nu este de mirare 
că Isus a spus: „Voi sunteţi lumina lumii. O cetate 
aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă” 
(Matei 5:14). Ca un far, tu luminezi Evanghelia continuu 
către alţii, pentru ca şi ei să poată deveni lumini.

Oricând ai ocazia să predici Evanghelia, nu ezita, 
nu te scuza. Fii îndrăzneţ şi recunoaşte că eşti farul lui 
Dumnezeu într-o lume întunecată.

În Matei 5:16, El a spus: „Tot aşa să lumineze şi 
lumina voastră înaintea oamenilor, că ei să vadă faptele 

În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu 
duhul. Slujiţi-I Domnului (Romani 12:11).

Tu eşti un far

MARȚI
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Note

voastre bune şi să-L slăvească pe 
Tatăl vostru care este în ceruri.” 
Dacă vei fi înflăcărat pentru 
Evanghelie, toţi cei din jurul tău 
vor prelua acelaşi foc şi vor lumina 
şi ei pentru Domnul.

Fiecare dintre noi trebuie 
să fie ca o lumină incandescentă 
care străluceşte cu putere, trăind 
Filipeni 2:15-16, care spune: „ca 
să fiţi fără prihană şi curaţi, 
copii ai lui Dumnezeu, fără vină, 
în mijlocul unui neam ticălos 
şi stricat, în care străluciţi ca 
nişte lumini în lume, ţinând sus 
cuvântul vieţii…”

Ioan 9:1-41
2 Împăraţi 4-5

1 Corinteni 11:1-11
Proverbe 16

Romani 13:12;
Habacuc 2:14

| Rugăciune
Doamne Isuse, Îţi mulţumesc 
pentru eficienţa Cuvântului Tău care 
aduce mântuire pentru cei pierduţi. 
Astăzi mă rog ca toţi cei care vor 
intra în contact cu Evanghelia să îşi 
predea inima Ţie şi să fie aprinşi de 
pasiunea de a îi câştiga şi pe alţii în 
lume cu acelaşi adevăr, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Oricine poate studia Biblia, însă doar Duhul 
Sfânt îţi poate da înţelegere şi îţi poate 

dezvălui realităţile Împărăţiei. Există o ungere specială 
care vine de la Duhul Sfânt ca să îţi dea înţelegere asupra 
Cuvântului. 

Ioan ne spune că la un moment dat Isus a „suflat” 
asupra ucenicilor Săi şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt!” (Ioan 
20:22). Cuvântul grecesc tradus prin „a suflat” este 
„emphusao,” care înseamnă „a sufla la” sau „a sufla 
asupra.” Isus a „suflat” asupra ucenicilor Săi pentru ca 
aceştia să primească Duhul Sfânt! Acum, pasajul din 
Luca 24:45 ne ajută să înţelegem ce a făcut Isus de fapt: 
„Atunci le-a deschis mintea ca să înţeleagă Scripturile.”

Astfel, asociind textele din Ioan 20:22 şi din Luca 
24:45, imaginea se clarifică. Atunci când Isus a suflat 
asupra ucenicilor şi le-a zis: „Luaţi (primiţi) Duh Sfânt,” El 
le-a transferat de fapt Duhul de înţelegere (Efeseni 1:18-
19), iar mintea lor a fost unsă ca să înţeleagă Scripturile. 
Înţelegerea Cuvântului este foarte importantă. În 
Proverbe 4:7, Biblia spune: „... dobândeşte înţelepciunea 
şi cu tot ce ai dobândeşte priceperea.”

Pilda semănătorului din Marcu 4 ne ajută să 
evaluăm şi mai bine importanţa înţelegerii Cuvântului. 
Explicând pilda, Domnul le-a descoperit ucenicilor 

El le-a răspuns: „Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi 
tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, dar celorlalţi li se 
vorbeşte în pilde, ca măcar că văd, să nu vadă, şi 

măcar că aud, să nu înţeleagă” (Luca 8:10).

Înţelegerea Cuvântului

MIERCURI
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Note

faptul că seminţele căzute lângă 
drum îi reprezentau pe cei care au 
auzit Cuvântul, dar nu l-au înţeles. 
Astfel, diavolul a venit imediat şi a 
furat acest Cuvânt din inimile lor.

Cuvântul lui Dumnezeu este 
primul lucru pe care încearcă să 
ţi-l fure diavolul; el ştie că dacă 
îţi poate fura Cuvântul, sau dacă 
reuşeşte să te împiedice să îl 
înţelegi, poate să-ţi afecteze viaţa. 
Acesta este motivul pentru care 
trebuie să conştientizezi şi să 
apreciezi lucrarea Duhului Sfânt în 
viaţa ta: El este Cel care te ajută să 
înţelegi Cuvântul lui Dumnezeu şi 
îţi dă revelaţia moştenirii tale şi a 
realităţilor divine în Cristos. 

Ioan 10:1-21
2 Împăraţi 6-7

1 Corinteni 11:12-19
Proverbe 17

2 Timotei 2:15;
Ioan 14:26

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
binecuvântarea minunată şi pentru 
privilegiul de a avea în mine Duhul 
Tău cel Sfânt care mă ajută să 
înţeleg Scripturile. Îţi mulţumesc 
pentru că îmi descoperi taine 
adânci ale Împărăţiei prin Cuvântul 
Tău, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



 SĂRBĂTOAREA ZILEI COPIILOR 

Sărbătoarea anuală a Zilei Copiilor din Nigeria urmează să 
aibă loc pe 27 Mai. Pentru a o face cât mai memorabilă 
pentru copiii care merg la şcolile primare şi gimnaziale 
din Nigeria, Partenerii Rapsodiei Realităţilor s-au hotărât 
să le distribuie gratuit exemplare ale publicaţiilor din 
seria devoţionalului Rapsodia Realităţilor copiilor şi 
adolescenţilor, astfel:

• Rapsodia Realităţilor pentru Copii (pentru copiii cu 
vârste între 1 şi 5 ani)

• Rapsodia Realităţilor pentru Micii Cititori (pentru 
copiii cu vârste între 6 şi 12 ani)

• Rapsodia Realităţilor Teevo (pentru adolescenţi)
• Acum că eşti născut din nou pentru adolescenţi
• Proclamaţiile mele de credinţă

Şi tu poţi face Ziua Copiilor memorabilă pentru copiii din 
ţara ta hotărându-te să organizezi o campanie similară de 
distribuţie.

Pentru mai multe întrebări legate de participarea în această 
campanie de distribuire gratuită sau pentru a organiza 
ceva similar în ţara ta, te rugăm să suni la următoarele 
numere de telefon: +2347089995994, +2348085865700, 
+2348141688102

Sau trimite un e-mail la următoarea adresă: 
cdc@kiddiesloveworld.org
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Este posibil să nu ştii că cineva are Duhul 
înţelepciunii până când acesta nu vorbeşte sau 

nu acţionează, pentru că înţelepciunea poate fi văzută şi 
auzită. Aceasta s-a întâmplat şi pe vremea lui Solomon; au 
adus înaintea lui două femei care trăiau în aceeaşi casă. 
Ambele născuseră de curând copii, la trei zile distanţă 
una de cealaltă. Din nefericire, într-o noapte, una dintre 
ele s-a rostogolit în somn peste copilul ei, iar acesta a 
murit. Realizând că îşi omorâse accidental copilul, s-a dus 
la patul vecinei ei şi a făcut schimb de copii. 

A doua zi dimineaţă, cealaltă femeie s-a trezit ca 
să-şi hrănească copilul, însă a descoperit cu stupoare că 
era mort. S-a uitat cu atenţie la copilul mort şi şi-a dat 
seama că nu este copilul ei. S-a dus să-şi caute copilul 
şi l-a găsit la vecina ei. A încercat să îşi ia copilul înapoi, 
însă s-a ajuns la o ceartă. Faptul a fost adus la cunoştinţa 
regelui Solomon şi toată lumea se întreba cum va proceda 
el ca să afle adevărul. Nimeni nu mai locuia în acea casă 
cu cele două femei, astfel că nu existau martori. 

Înţeleptul rege a cerut o sabie şi a poruncit să 
fie tăiat în două copilul viu. Mama adevărată a strigat 
imediat: „Nu! Nu îl ucideţi! Daţi-i-l ei mai bine!” Însă 
femeia care schimbase copiii a zis: „Da, omorâţi-l, ca să nu 
îl aibă nici una dintre noi.” Atunci Solomon s-a ridicat şi i-a 

Tot Israelul a auzit de hotărârea pe care o rostise 
împăratul. Şi s-au temut de împărat, căci au 

văzut că înţelepciunea lui Dumnezeu era în el, 
povăţuindu-l în judecăţile lui (1 Împăraţi 3:28).

Înţelepciunea poate fi 
văzută şi auzită

JOI
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Note

zis adevăratei mame: „Acesta este 
copilul tău. Ia-ţi-l!” Biblia spune că 
„tot Israelul a auzit de hotărârea 
pe care o rostise împăratul. Şi s-au 
temut de împărat, căci au văzut 
că înţelepciunea lui Dumnezeu era 
în el, povăţuindu-l în judecăţile 
lui” (1 Împăraţi 3:28). Într-adevăr, 
înţelepciunea poate fi văzută şi 
auzită.

Conştientizează faptul că Isus 
Cristos – întruchiparea înţelepciunii 
– trăieşte în tine şi ţi-a transferat 
natura Sa de înţelepciune. Duhul de 
înţelepciune despre care vorbeşte 
apostolul Pavel în Efeseni 1:17 
este în tine. Chiar acum, declară că 
înţelepciunea lui Dumnezeu este 
văzută şi auzită în tine şi astăzi, 
propulsându-te să funcţionezi în 
voia perfectă a lui Dumnezeu.

Ioan 10:22-42
2 Împăraţi 8-9

1 Corinteni 11:20-29
Proverbe 18

1 Corinteni 2:6-7;
1 Împăraţi 10:6-7

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că îmi ungi mintea cu înţelepciune 
divină pentru a schimba viaţa 
multora şi pentru a aduce soluţii 
în orice circumstanţe. Eu am 
înţelepciunea celor neprihăniţi, 
care mă propulsează să funcţionez 
în voia perfectă a lui Dumnezeu 
şi să abordez cu excelenţă orice 
situaţie, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Numele lui Isus este Numele Dumnezeirii; este 
Numele la care răspund şi Tatăl, şi Duhul Sfânt, 

pentru că în El locuieşte toată plinătatea Dumnezeirii 
(Coloseni 2:9). Trebuie să fie aşa, pentru că Biblia spune: 
„De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a 
dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru 
ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor 
din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ” (Filipeni 
2:9-10). Aceasta înseamnă că Tatăl nu Şi-a rezervat nici 
un Nume mai înalt decât Numele lui Isus, ci a ales să-Şi 
învestească toată autoritatea în acel Nume.

Atunci când chemi Numele lui Isus, iadul tremură, 
demonii se ascund îngroziţi, toată natura răspunde şi 
cerul ia poziţia de „drepţi.” Acesta este motivul pentru 
care trebuie să apelezi cu încredere Numele lui Isus şi să 
trăieşti în fiecare zi în şi prin puterea Numelui Său; este 
moştenirea ta. Acest Nume ţi-a fost dat ca să faci uz de 
el şi să trăieşti prin el. Coloseni 3:17 spune: „Şi orice 
faceţi, cu cuvântul sau cu apta, să faceţi totul în Numele 
Domnului Isus, şi mulţumiţi-I, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.”

Probabil că Petru şi-a adus aminte de cuvintele 
Stăpânului menţionate în versetul tematic şi a realizat că 
ne-au fost încredinţate prerogative divine de Domnul ca 

Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în 
Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; 
vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, 
nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi 

bolnavii se vor însănătoşi (Marcu 16:17-18).

Numele lui Isus

VINERI
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Note

să facem cereri în Numele Lui şi să 
ne aşteptăm la rezultate. Nu este de 
mirare faptul că s-a putut uita ţintă 
în ochii unui olog şi i-a spus: „În 
Numele lui Isus Cristos din Nazaret, 
ridică-te şi umblă!” Apoi şi-a întins 
mâna, l-a apucat şi l-a ridicat. Biblia 
spune că omul, care fusese olog din 
naştere, a sărit, a stat în picioare şi a 
intrat în templu, umblând, sărind şi 
lăudându-L pe Dumnezeu (Faptele 
Apostolilor 3:6-8).

Fiecare creştin are dreptul 
dat de Dumnezeu de a face apel 
la Numele lui Isus. Atunci când stai 
în picioare în acel Nume împotriva 
crizelor şi adversităţilor vieţii şi 
înaintea cohortelor întunericului, 
vor reacţiona înaintea ta aşa cum ar 
reacţiona dacă Domnul Însuşi ar sta 
înaintea lor. Utilizează acest Nume 
chiar astăzi!

Ioan 11:1-16
2 Împăraţi 10-12

1 Corinteni 11:30-34
Proverbe 19

Ioan 16:23-24; 1 Ioan 5:13;
Matei 28:18-19

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
puterea în Numele lui Isus şi pentru 
autoritatea pe care o am de a 
face apel la acest Nume împotriva 
diavolului, a bolii şi a oricăror crize 
în viaţă. Sunt susţinut de puterea 
şi de autoritatea acestui Nume, 
trăind viaţa înălţătoare de glorie pe 
care Tu mi-ai pregătit-o, în Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versiunea Amplificată a versetului tematic 
spune astfel: „Nu vă tulburaţi şi să nu aveţi 

nici un fel de anxietate cu privire la nimic, ci în orice 
circumstanţe şi în orice lucru, prin rugăciuni şi petiţii 
(cereri definite, specifice) cu mulţumiri, aduceţi tot 
timpul dorinţele voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu.” 
Nu este frumos faptul că Domnul Se aşteaptă să cerem 
lucruri specifice de la El? Unii oameni fac cereri vagi, 
nedefinite. De exemplu, ei zic: „Ajută-mă, Doamne, 
pentru că nu mai pot continua aşa!” Aceasta nu este o 
cerere definită. Chiar dacă cineva s-ar ruga astfel zece 
ani de aici înainte, rugăciunea sa tot nu ar fi eficientă.

Versetul tematic ne dezvăluie două elemente cheie 
ale rugăciunii eficiente: cererile specifice şi mulţumirea. 
În Marcu 11:23, Domnul Isus a spus: „Adevărat vă spun 
că, dacă îi va zice cineva muntelui acestuia: «Ridică-te şi 
aruncă-te în mare» şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci 
va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut.” Isus nu 
ne-a spus să ne adresăm „munţilor” în general, ci „acestui 
munte,” învăţându-ne astfel să fim precişi atunci când ne 
exercităm credinţa. 

Atunci când ai o dorinţă puternică şi specifică pentru 
schimbare şi o însoţeşti cu proclamaţiile de credinţă 
conforme cu standardul Cuvântului Dumnezeu privind 
acea situaţie, vei experimenta demonstraţii miraculoase 

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi 
cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin 

rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri (Filipeni 4:6).

Cereri specifice… cu 
mulţumiri!

SÂMBĂTĂ
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Note

ale puterii lui Dumnezeu în viaţa ta. 
Mai mult, atunci când dorinţele tale 
sunt împlinite, vei putea să le spui şi 
altora şi să Îl glorifici pe Dumnezeu 
pentru aceste miracole specifice. Nu 
te ruga fără ţintă; fă cereri precise.

Dumnezeu vrea să trăieşti o 
viaţă liberă de îngrijorări şi anxietăţi. 
El vrea ca tu să te apropii cu 
îndrăzneală de tronul harului, să ceri 
şi să primeşti harul specific de care 
ai nevoie pentru succes şi excelenţă 
în fiecare domeniu al vieţii. De 
aceea, indiferent cu ce provocări 
te confrunţi, refuză să te zbaţi sau 
să te îndoieşti! Mai degrabă adu la 
cunoştinţa Tatălui cereri specifice, 
cu mulţumiri, în Numele lui Isus şi 
vei primi schimbarea pe care ţi-o 
doreşti.

Ioan 11:17-57
2 Împăraţi 13-15

1 Corinteni 12:1-11
Proverbe 20

Matei 6:25; 
Marcu 11:23

| Rugăciune
Dragă Tată, înaintez în înţelepciunea 
Ta divină prin toate situaţiile vieţii. 
Ochii mei sunt deschişi pentru 
soluţii şi posibilităţi pe măsură ce 
mă concentrez asupra Cuvântului 
Tău. Astfel, pacea Ta copleşitoare 
îmi păzeşte şi îmi conduce inima 
şi mintea astăzi şi întotdeauna, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Există o manifestare unică a Duhului Sfânt în viaţa 
noastră de copii ai lui Dumnezeu, de care trebuie să 

fim mult mai conştienţi. Profetul Ezechiel a experimentat acest fel 
de întâlnire cu Duhul şi a descris experienţa în versetul tematic. 
Să citim şi ce a spus în capitolul unu, versetul douăzeci şi opt: „Ca 
înfăţişarea curcubeului, care stătea în nor într-o zi de ploaie, aşa 
era şi înfăţişarea acestei lumini strălucitoare care-L înconjura. 
Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut 
cu faţa la pământ şi am auzit glasul Unuia care vorbea.”

Ezechiel a văzut slava lui Dumnezeu şi a căzut cu faţa 
la pământ, complet copleşit de prezenţa Sa extraordinară. 
Următorul lucru care s-a întâmplat a fost ce am citit în versetul 
din deschidere. Domnul i-a zis: „Ridică-te în picioare, pentru 
că vreau să vorbesc cu tine,” iar Ezechiel menţionează faptul 
că, atunci când i-a zis aceasta, Duhul a intrat în el şi a putut 
să stea în picioare. Aceasta este o lucrare specială a Duhului 
lui Dumnezeu. El a venit la Ezechiel, a intrat în el şi l-a „pus pe 
picioare.” El face asta şi pentru noi din când în când. Cu toate 
că trăieşte în tine, este şi cu tine şi te poate abilita să rămâi în 
picioare ca să faci lucrările lui Dumnezeu (Efeseni 6:13).

Ai fost vreodată într-o stare în care ai simţit că eşti prea 
slăbit şi obosit ca să te poţi ruga? Totuşi ai încercat să rosteşti 
câteva cuvinte în rugăciune: „Tată, Îţi mulţumesc pentru această 
zi. Îţi mulţumesc pentru harul Tău în viaţa mea...” şi apoi te-ai 

El mi-a zis: „Fiul omului, stai în picioare, şi-ţi voi 
vorbi!” Cum mi-a vorbit aceste cuvinte, a intrat 

duh în mine şi m-a făcut să stau pe picioare; şi am 
ascultat la Cel ce-mi vorbea (Ezechiel 2:1-2).

„El te pune pe 
picioare!”

DUMINICĂ
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Note

rugat în alte limbi puţin. Apoi, dintr-o 
dată L-ai auzit pe Duhul Sfânt spunând: 
„Ridică-te şi roagă-te!” A sunat autoritar, 
dar te-ai gândit: „Dumnezeu înţelege 
că sunt foarte obosit” şi ai continuat să 
te rogi slab în alte limbi. Însă următorul 
lucru pe care ţi-l aminteşti este că 
imediat ai sărit în picioare şi ai început 
să te plimbi prin cameră, vorbind 
foarte repede şi puternic în alte limbi, 
fără să ai idee cum s-au întâmplat 
toate acestea. Aceasta a fost lucrarea 
Duhului Domnului care „te-a făcut să 
stai în picioare!” Aleluia!

Motivul pentru care unii nu văd 
acest lucru manifestându-se în viaţa lor 
aşa cum ar trebui constă în faptul că 
nu recunosc că aceasta este o lucrare a 
Duhului şi consideră că ei sunt cei care 
se autoinspiră să se roage astfel. Este 
lucrarea Duhului Sfânt! Recunoaşte 
acest aspect al lucrării Sale în tine 
atunci când are loc şi fii recunoscător 
pentru că El te face să stai în picioare 
şi că te-a făcut atent să poţi discerne 
cuvintele Domnului.

Ioan 12:1-19
2 Împăraţi 16-17

1 Corinteni 12:12-21
Proverbe 21

Ezechiel 3:12;
Faptele Apostolilor 8:39-40

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
minunatul dar al Duhului Sfânt. Prin 
Cuvântul Tău am devenit mai sensibil 
la vocea Lui, urmând îndemnurile 
Sale dinăuntrul meu. Astfel lucrările, 
planurile şi scopurile Sale se împlinesc 
prin mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Aceasta este o altă operaţiune interesantă a 
Duhului Sfânt în viaţa unui credincios. Ieri am 

învăţat că Duhul ne face să stăm în picioare ca să ne rugăm 
şi ca să facem lucrările Domnului. De asemenea, Duhul 
Sfânt te poate transporta în mod divin şi fizic, aşa cum 
l-a transportat pe Ezechiel. Un eveniment similar este 
menţionat în Noul Testament în Faptele apostolilor 8:39: 
„Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe 
Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi 
vedea de drum, plin de bucurie...”

Adu-ţi aminte faptul că Filip era născut din nou şi 
era umplut de Duhul Sfânt. Cu toate acestea, aceasta era o 
altă funcţie a Duhului Sfânt care venea din afara lui. Duhul 
Domnului l-a translocat fizic pe Filip şi l-a dus în altă parte 
(Faptele apostolilor 8:40); aceasta este o demonstraţie 
de putere! Acesta era Duhul despre care vorbea Domnul 
Isus atunci când a zis: „Ci voi veţi primi o putere, când Se 
va coborî Duhul Sfânt peste voi...” (Faptele Apostolilor 1:8). 
Unul dintre cele mai glorioase beneficii ale faptului că Duhul 
Sfânt locuieşte în noi este abilitatea Sa de a ne transporta în 
mod divin ca să Îşi poată îndeplini scopurile divine prin noi.

2 Corinteni 13:14 spune astfel: „Harul Domnului 
nostru Isus Cristos, şi dragostea lui Dumnezeu, şi 
împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin.” 
Cuvântul „părtăşie” provine în acest text din traducerea 

Când m-a răpit Duhul şi m-a luat, mergeam amărât 
şi mânios, şi mâna Domnului apăsa tare peste mine 

(Ezechiel 3:14).

„Translocarea prin 
Duhul Sfânt”

LUNI
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Note

termenului grecesc „koinonia” şi 
înseamnă, printre alte sinonime, 
„comunicare.” Transportul este unul 
dintre mijloacele de comunicare. 
Apostolul Pavel se ruga ca Biserica 
să experimenteze în mod activ 
transportul divin al Duhului Sfânt. 
Astfel de manifestări nu sunt limitate 
la paginile Bibliei. Pe măsură ce te 
supui Duhului Sfânt şi Îi permiţi să Îşi 
facă voia în viaţa ta, nu poţi şti cum 
te va folosi. 

Dincolo de a fi mutat fizic de 
El, poţi fi transportat în mod divin 
în duhul ca să împlineşti însărcinări 
divine în ţări îndepărtate. Chiar 
acolo, în cămăruţa ta, în timp ce te 
rogi prin Duhul Sfânt, poţi atinge 
vieţi şi poţi schimba lucrurile la mii 
de kilometri depărtare! Nu fii prea 
slăbit ca să te rogi, pentru că Duhul 
doreşte să te folosească să atingi 
oameni şi locuri dincolo de zona în 
care poţi ajunge tu fizic.

Ioan 12:20-50
2 Împăraţi 18-19

1 Corinteni 12:22-31
Proverbe 22

2 Corinteni 13:14;
Faptele Apostolilor 8:39-40

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
prezenţa Duhului Tău cel Sfânt în 
viaţa mea, care mă transportă în 
tărâmuri tot mai înalte de glorie, 
mult mai presus de moarte, 
înfrângere, distrugere, boală, 
sărăcie şi eşec, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Mulţi oameni doresc îndrumarea Duhului 
Sfânt în viaţa lor, dar nu ştiu cum să I se 

supună. Ne supunem Lui prin faptul că ne plecăm capul 
şi genunchii înaintea Lui? Este bine să te raportezi la 
El cu reverenţă, dar aceasta nu îţi va aduce călăuzirea 
şi îndrumarea pe care o doreşti. În supunerea faţă de 
Duhul Sfânt trebuie să te supui Cuvântului Său. Tu te 
dăruieşti la ceea ce El îţi spune să faci şi laşi Cuvântul 
lui Dumnezeu să trăiască prin tine. Duhul Sfânt este 
Autorul Scripturii şi modul în care El te călăuzeşte este 
prin Cuvântul Său. 

Cei care nu înţeleg Cuvântul lui Dumnezeu nu 
pot cunoaşte şi urma adevărata conducere a Duhului 
Sfânt. Oricine nu cunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu va 
eşua lamentabil. Dumnezeu a spus: „Poporul piere din 
lipsă de cunoştinţă...” (Osea 4:6). Însă ne porunceşte: 
„Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om 
încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine 
şi care împarte drept Cuvântul adevărului” (2 Timotei 
2:15). Pe măsură ce studiezi Cuvântul, îndrumarea şi 
călăuzirea Duhului Sfânt în viaţa ta va creşte, pentru că 
vei putea să Îi recunoşti vocea.

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de 
folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea 
înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui 
Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic 
pentru orice lucrare bună (2 Timotei 3:16-17).

El te conduce prin 
Cuvânt

MARȚI
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Cuvântul lui Dumnezeu 
şi Duhul Sfânt sunt martori că 
Isus este Cuvântul Viu. El a spus: 
„Cercetaţi Scripturile... dar tocmai 
ele mărturisesc despre Mine” 
(Ioan 5.39). El a mai zis: „Când va 
veni Mângâietorul, pe care-L voi 
trimite de la Tatăl, adică Duhul 
adevărului, care purcede de la 
Tatăl, El va mărturisi despre 
Mine” (Ioan 15:26). Cu cât vei lăsa 
mai mult Cuvântul lui Dumnezeu 
să-ţi domine mintea, deciziile 
şi perspectiva asupra vieţii, cu 
atât Duhul Sfânt va controla mai 
mult viaţa ta şi te va conduce din 
victorie în victorie.

Ioan 13:1-30
2 Împăraţi 20-22

1 Corinteni 13:1-13
Proverbe 23

Ioan 10:27;
Romani 8:14

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
sfaturile lăuntrice pe care le primesc 
zilnic din partea Duhului Sfânt, pe 
măsură ce studiez Cuvântul Tău. Îmi 
deschid şi mai mult duhul pentru a 
fi receptiv totdeauna la călăuzirea 
Ta divină, ca să pot cunoaşte pe 
deplin voia Ta desăvârşită, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii oameni nu apreciază vindecările 
miraculoase pentru că spun că şi Satan 

poate face asemenea miracole. Ei bine, Satan nu poate 
vindeca, pentru că vindecarea este o faptă bună. Nu 
există nici un loc în Biblie în care să fie consemnat că 
Satan a vindecat oameni. Din contră, aşa cum am citit în 
versetul tematic, el este cel care îi subjugă pe oameni şi 
îi chinuieşte cu boli şi neputinţe.

În zilele biblice, evreii L-au acuzat pe Isus că scotea 
dracii cu puterea lui beelzebul. Însă răspunsul Domnului 
a fost următorul: „Orice împărăţie dezbinată împotriva 
ei însăşi este pustiită, şi orice cetate sau casă dezbinată 
împotriva ei însăşi nu poate dăinui. Dacă Satan îl scoate 
afară pe Satan, este dezbinat; deci, cum poate dăinui 
împărăţia lui? Şi dacă Eu scot afară dracii cu ajutorul 
lui beelzebul, fiii voştri cu cine-i scot? De aceea ei vor 
fi judecătorii voştri. Dar dacă Eu scot dracii cu Duhul lui 
Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste 
voi” (Matei 12:25-28). 

Apoi El i-a avertizat să aibă grijă ce spun despre 
lucrările Duhului Sfânt. „De aceea vă spun: «Orice păcat 
şi orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva 
Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi 

 Cum Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere 
pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea 

bine şi îi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de 
diavolul; căci Dumnezeu era cu El

(Faptele Apostolilor 10:38).

Fapte bune

MIERCURI
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Note

împotriva Fiului omului va fi iertat, 
dar oricine va vorbi împotriva 
Duhului Sfânt nu va fi iertat, nici 
în veacul acesta, nici în cel viitor»” 
(Matei 12:31-32).

Este greşit şi foarte periculos 
ca cineva să atribuie lucrările 
Duhului Sfânt lui Satan. Nu numiţi 
vindecările miraculoase ale lui 
Dumnezeu un fals! Chiar şi evreii 
sceptici din vremea lui Isus au 
recunoscut vindecările ca fiind 
lucrări bune (Ioan 10:32-33). 
Vindecările miraculoase sunt 
lucrări bune care pot fi îndeplinite 
doar de puterea Duhului Sfânt.

Este dorinţa lui Dumnezeu 
să-Şi vadă copiii bucurându-se de 
sănătate perfectă şi de întregire. 
El nu îmbolnăveşte oamenii ca să 
îi ţină în smerenie cum cred unii, ci 
El îi vindecă.

Ioan 13:31-14:14
2 Împăraţi 23-25

1 Corinteni 14:1-9
Proverbe 24

3 Ioan 1:2; Matei 8:16; 
Matei 9:35

| Proclamaţie
Mă bucur că este voia şi plăcerea 
lui Dumnezeu să mă vadă sănătos, 
puternic şi întregit. Declar că 
puterea vindecătoare a lui Cristos 
acţionează în mine şi astăzi, 
desăvârşindu-mi sănătatea şi 
abilitându-mă să răspândesc 
vindecare pentru toţi cei bolnavi 
din jurul meu, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Rămâi permanent conectat cu Şcoala de Vindecare, 
descărcând pe dispozitivul tău mobil aplicaţia Healing 
School Mobile App!

Aplicaţia Healing School Mobile App îţi dă acces la: 

• Mărturii de la Şcoala de Vindecare în format video 
• Raportul fiecărei sesiuni 
• Programul de vizitare a Şcolii de Vindecare 
• Proclamaţii de credinţă în format audio 
• Revista lunară 
• Înregistrare pentru participarea la sesiunile de 

vindecare 
• Înregistrare la Tabăra de Paşti pentru tineret cu 

Pastorul Chris 
• Reţeaua de socializare Yookos… şi multe altele!

„Faină interfaţă! Conţinut excepţional! Credinţa a fost 
înflăcărată în inima mea atunci când am deschis această 
aplicaţie. Healing School Mobile App te conectează practic 
la toate aspectele Şcolii de Vindecare într-o interfaţă 
frumoasă!” 

Ntokozo Mtshali

„Grozavă aplicaţie cu toate facilităţile de care aveam nevoie 
şi chiar peste. O cotez la 5 stele!” 

Ali Boughawi

Poţi descărca gratuit aplicaţia de la magazinul virtual Google 
Play store.

Aplicaţia
„Şcoala de Vindecare” 
pentru telefon mobil
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Atunci când eşti născut din nou, devii 
neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos Isus. 

Din nefericire, mulţi nu înţeleg ce este neprihănirea. 
Neprihănirea înseamnă conformare la voia şi natura 
lui Dumnezeu. Atât voia cât şi natura lui Dumnezeu 
trebuie primite, învăţate sau descoperite prin revelaţie 
de la Dumnezeu. Mai mult, neprihănirea este lucrarea 
exterioară a harului divin, acordând acceptare, libertate 
şi drepturi spiritului uman în prezenţa lui Dumnezeu. 

Acum acest lucru este foarte puternic, pentru că 
începe să explice legalitatea neprihănirii noastre în Cristos 
Isus. Harul lui Dumnezeu ne-a dat această neprihănire: 
„pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, 
tot aşa şi harul să stăpânească dând neprihănirea ca 
să dea viaţa veşnică, prin Isus Cristos, Domnul nostru” 
(Romani 5:21). În Ioan 1:17, Biblia spune: „căci Legea 
a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit 
prin Isus Cristos.” Iar în Romani 5:17 citim astfel: „Dacă 
deci prin greşeala unuia singur, moartea a domnit 
prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată 
plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă 
prin acel unul singur, care este Isus Cristos!”

Neprihănirea ta este un dar al harului care ţi-a fost 
dat prin Cristos Isus. Acest dar ţi-a fost dat deja, dar doar 
cei care îl primesc (termenul grecesc este „lambano” – 

Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut 
păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui 

Dumnezeu în El (2 Corinteni 5:21).

Neprihănirea ta – un 
dar al harului Său

JOI
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Note

a apuca), adică cei care îl apucă, 
vor domni în viaţă. Astfel este 
responsabilitatea ta să primeşti 
neprihănirea în Cristos. Această 
neprihănire îţi aduce acceptare în 
prezenţa lui Dumnezeu, astfel încât 
să ai dreptul şi abilitatea de a sta în 
picioare înaintea Lui fără vinovăţie, 
condamnare sau inferioritate. 
Acestea toate reprezintă rezultatul 
a ceea ce Cristos a făcut pentru 
tine.

Nu contează cine eşti, pe 
unde ai fost, ce ai făcut sau cât de 
adâncă a fost închisoarea sau  valea 
din care vii; acceptă neprihănirea 
Sa. Aceasta te va poziţiona în 
libertatea de a te exprima şi de a 
fi tu însuţi în prezenţa Sa, capabil 
să te bucuri de privilegiile tale în 
Cristos.

Ioan 14:15-31
1 Cronici 1-2

1 Corinteni 14:10-19
Proverbe 25

Filipeni 3:9;
Isaia 54:17

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că mi-ai dăruit neprihănirea Ta 
şi pentru că m-ai inspirat să pot 
conştientiza că am fost făcut la 
fel de neprihănit ca şi Isus. Astăzi 
domnesc în viaţă primind în toată 
plinătatea acest har al neprihănirii 
şi bucurându-mă de îndreptăţirea 
pe care mi-ai dat-o, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Termenul „Minunat Sfetnic” se referă şi la sfatul 
unui rege. În Mica 4:9, profetul pune următoarea 

întrebare: „Pentru ce strigi tu însă acum aşa de tare? N-ai 
împărat? Nu mai ai sfetnic, de te apucă durerea ca pe o femeie 
la naştere?” echivalând astfel regele cu sfetnicul. El se referă aici 
la sfatul înţelept al unui rege – un sfat susţinut de putere.

Acum, termenul ebraic tradus în versetul tematic prin 
cuvântul „minunat” înseamnă de fapt „fapte şi acţiuni măreţe, 
lucrări miraculoase.” Astfel, aici este vorba despre sfatul 
producător de miracole care vine de la un rege, iar acel rege 
poate fi doar Domnul, pentru că El este Singurul care îţi dă 
îndemnuri înăuntrul tău care să producă miracole în exterior.

De exemplu, doar Domnul ar fi putut să-i spună lui 
Moise: „Ia-ţi toiagul de păstor, du-te la faraon, aruncă acel 
toiag în faţa lui şi se vor întâmpla miracole.” Doar sfatul lui 
Dumnezeu ar fi putut să îl îndrume astfel: „Ţine toiagul în 
mână, stai înaintea stâncii, loveşte-o şi va curge apă din ea.” 
După un raţionament obişnuit, aceste sfaturi nu par să aibă 
vreun sens, dar Biblia spune că vorbele unui împărat sunt 
însoţite de putere (Eclesiastul 8:4), iar noi nu vorbim despre 
sfatul unui rege oarecare, vorbim despre Regele regilor!

El a fost Acelaşi care i-a dat lui Isaac sfatul care a 
produs minuni în timpul foametei. Ca urmare a unei secete 
prelungite în ţara Canaanului, toată lumea se refugia în Egipt. 
Şi Isaac era pe punctul de a pleca în Egipt, dar a primit un sfat 

Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult 
decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit 

(Romani 8:37). 

„Sfătuitor Minunat”

VINERI
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de la Domnul, acela de a rămâne în 
Gherar (citeşte Geneza 26:3-4). Isaac 
a ascultat şi, ca urmare a sfatului divin 
primit, de fiecare dată când săpa o 
fântână, în ciuda secetei, dădea de 
apă. Oamenii nu puteau înţelege 
aceasta. Biblia spune că în mijlocul 
secetei şi foametei, Isaac „... s-a 
îmbogăţit şi a mers îmbogăţindu-se 
din ce în ce mai mult, până a ajuns 
foarte bogat” (Geneza 26:12-13).
Sfaturile primite de Moise şi de Isaac 
pe care le-am amintit în studiul nostru 
de astăzi au venit de la Domnul; altfel 
ei ar fi eşuat lamentabil şi totul s-ar fi 
încheiat cu un dezastru de proporţii! 
Poţi avea încredere în Duhul Sfânt că 
te va îndruma dinăuntru şi îţi va da 
sfaturi producătoare de minuni. El este 
„Strategul tău extraordinar.” Atunci 
când îţi spune să faci ceva, poate 
suna ilogic, dar va aduce rezultate 
excepţionale. Primeşte sfaturile Sale şi 
vei avea o direcţie.

Ioan 15:1-17
1 Cronici 3-4

1 Corinteni 14:20-30
Proverbe 26

Isaia 11:2; Psalmul 16:7;
Isaia 30:21

| Rugăciune
Îţi mulţumesc binecuvântatule Duh Sfânt 
pentru sfătuirea şi călăuzirea interioară 
care mă abilitează să funcţionez cu 
o înţelepciune extraordinară, căreia 
vrăjmaşul nu-i poate ţine piept. Înving 
astăzi şi întotdeauna, pentru că sunt 
condus de extraordinarul Strateg Divin, 
care îmi oferă sfaturi producătoare de 
minuni, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Biblia este plină de versete care ne arată cum 
Isus ne-a dat nouă puterea legală de a face uz 

de Numele Său. Avem acces direct la Tatăl în Numele Lui. 
Atunci când aducem cererile noastre înaintea Tatălui sau 
decretăm un lucru în Numele Lui, este ca şi cum Isus Însuşi ar 
face acea cerere. În Ioan 14:13-14 El a spus: „... şi orice veţi 
cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit 
în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.” De 
asemenea, în Ioan 16:23 scrie astfel: „În ziua aceea nu Mă 
veţi mai întreba nimic. Adevărat, adevărat vă spun că, orice 
veţi vere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da.”

Unii oameni cred că ei nu merită să vorbească direct cu 
Tatăl, aşa că încearcă să Îi capteze atenţia prin intermediari. 
Acesta este motivul pentru care unii se roagă prin Fecioara 
Maria; ei cred că Dumnezeu o iubeşte foarte mult şi nu i-ar 
refuza nimic. Însă tu nu ai nevoie de nici un intermediar ca să 
ajungi la Tatăl. Isus a spus: „În ziua aceea veţi cere în Numele 
Meu, şi nu vă zic că Îl voi ruga pe Tatăl pentru voi. Căci Tatăl 
Însuşi vă iubeşte, pentru că M-aţi iubit şi aţi crezut că am 
ieşit de la Dumnezeu” (Ioan 16:26-27).

Gândeşte-te la aceasta: dacă Isus nu trebuie să Se 
roage Tatălui pentru noi, de ce am avea nevoie de orice alt 
intermediar? Avem acces liber la Tatăl în Numele lui Isus. 
Nu este de mirare că Biblia spune: „Să ne apropiem dar cu 
deplină încredere de scaunul harului...” (Evrei 4:16). Aleluia! 
Atunci când ceri ceva în Numele lui Isus, tu stai în locul Lui. 

Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-
un Duh (Efeseni 2:18).

Acces direct în
Numele Lui

SÂMBĂTĂ
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Note

Din punct de vedere legal, aceasta 
înseamnă că Isus este Cel care face 
cererea. Ca Tatăl să îţi respingă 
cererea ar însemna să Îl refuze pe 
Isus, ceea ce este imposibil.

Aceasta n-are nimic de-a face cu 
credinţa ta. Tatăl nu ia în considerare, 
nu evaluează dacă ai sau nu destulă 
credinţă, pentru că ştie că o ai deja. El ţi-a 
dat deja o măsură de credinţă (Romani 
12:3); dacă nu ai avea credinţă, nu L-ai 
cunoaşte pe Isus. Ai putea spune: „Am 
tot cerut, dar nu am primit nimic.” De 
unde ştii că nu ai primit nimic? Tatăl 
deja ţi-a dat ce ai cerut în momentul în 
care te-ai rugat.

 Nu anula ce ai primit 
spunând că nu ai primit nimic. 
Domnul Isus a zis: „De aceea vă 
spun că, orice lucru veţi cere, când 
vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit 
şi-l veţi avea” (Marcu 11:24). Acesta 
este principiul credinţei de a cere şi a 
căpăta. 

Ioan 15:18-16:16
1 Cronici 5-6

1 Corinteni 14:31-40
Proverbe 27

Faptele Apostolilor 3:6-7;
Proverbe 18:10 

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul deosebit şi pentru 
autoritatea delegată de a face apel 
la Numele lui Isus. Trăiesc astăzi în 
şi prin puterea acestui Nume. Pun 
Numele lui Isus peste tot ceea ce 
mă priveşte, inclusiv peste familie, 
slujbă, sănătate şi finanţe. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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

Suntem încredinţaţi că aţi fost binecuvântaţi de 
acest devoţional. Dacă doriţi ca Isus Cristos să fie Domnul 
vieţii dumneavoastră, puteţi să o faceţi rugându-vă astfel: 

“Doamne, Tată, vin la tine în numele lui Isus 
Cristos. Cuvântul tău spune că «.. oricine va chema 
Numele Domnului, va fi mântuit» (Fapte 2:21). 

Îl rog pe Isus să vină în inima mea, să fie 
Domnul vieţii mele. Primesc viaţa veșnică în duhul 
meu şi după cum scrie în Romani 10:9, «Dacă-L 
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» declar ca sunt mântuit! M-am născut din 
nou! Sunt un copil al Domnului! Acum Isus trăiește 
în mine și Cel care este în mine este mai mare 
decât cel ce e în lume! (1 Ioan 4:4). Acum păşesc cu 
conștienţa vieţii noi pe care o am în Isus. Aleluia!” 

Felicitări! Acum puteţi spune că sunteţi copilul lui 
Dumnezeu! Pentru mai multe informaţii legate de modul în 
care puteţi să vă dezvoltaţi ca şi creştin, vă rugăm să luaţi 
legătura cu noi la adresele și numerele de telefon de mai jos:  

MAREA BRITANIE:  
Tel:+44(0)1303 270970 

AFRICA DE SUD:  
Tel:  + 27 113260971; 
            +27113260972

nigeria:
Tel:+234-8023324188, 
+234-8052464131, 
+234-1-8925724

RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

ROMÂNIA:
www.bisericariulvietii.ro
Pentru consiliere, rugăciune şi pentru a comanda Rapsodia 
Realităților sunați la:+40-31-432-7000  



Pentru mai multe informații despre 

Believers’ LoveWorld Inc.
a.k.a Christ Embassy

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTORI

Chris OYAKHILOME, președintele BELIEVERS’ 
LOVEWORLD INCORPORATED, şi iubita lui soţie, 
Anita, sunt purtatori dedicaţi ai Cuvântului lui 
Dumnezeu, al carui mesaj a fost adus la realitate in 
inimile multora.

Milioane de oameni au fost afectaţi de 
programul TV, ‘atmosfera miracolelor’, de cruciade, 
reviste, la fel ca şi mai multe carţi si casete.

Impactul pe care l-au avut, a determinat 
formarea a sute de biserici şi fraţii de campus 
în toata lumea, unde se împărtăşeşte realitatea 
Cuvântului Domnului în adevarul si simplicitatea sa.  
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Rapoarte
ALE SLAVEI

„Vindecare miraculoasă după ce l-am urmărit pe pastorul Chris la televizor!”

„Cu ceva timp în urmă, am fost asaltat de nişte hoţi care mi-au lovit piciorul 
cu o bâtă atunci când am încercat să mă lupt cu ei. Am fost dus la spital şi 
mi s-a spus că am nevoie de o intervenţie chirurgicală, însă am refuzat şi 
am insistat să iau doar medicamente. Puteam umbla doar cu ajutorul unui 
baston. Atunci l-am văzut pe pastorul Chris pentru prima dată, la televizor. 
El a predicat despre vindecare şi apoi i-a îndemnat pe cei care vizionau 
programul să îşi pună mâinile peste orice parte a trupului lor care avea nevoie 
de vindecare. Am făcut aşa cum a zis şi, la puţin timp, am început să umblu 
fără nici un ajutor; vindecat de puterea lui Dumnezeu!”  ̶   Ben K., Germania

„Vindecat de infirmitate în ochi”

„Am avut o problemă cu vederea care a început când aveam 12 ani. De multe 
ori ochii mi se umflau şi se înroşeau şi nu mai puteam vedea bine. Părinţii 
mei au cheltuit foarte mult încercând să găsească un remediu pentru această 
boală, dar nu se vedea nici o schimbare – până când am venit la biserica 
Christ Embassy, unde am învăţat Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo am învăţat 
că, în calitate de făptură nouă, boala nu are nici un loc în trupul meu. Am 
învăţat şi că dacă declar Cuvântul lui Dumnezeu peste trupul meu pot să scap 
de infirmitate. Am pus acest lucru în practică în fiecare zi, declarând cuvântul 
lui Dumnezeu peste ochii mei. În timpul uneia dintre slujbele lunare de Cina 
Domnului, în timp ce pastorul Chris slujea, mi-am primit vindecarea! Acum, 
câteva luni mai târziu,  nu mai există nici o urmă a infirmităţii pe care am 
avut-o în ochi. Slavă lui Dumnezeu!”  ̶  Nneka B., Coasta de Fildeş

„Rapsodia Realităţilor mi-a asigurat eliberarea din închisoare!”

„Am primit o Rapsodie a realităţilor cu câţiva ani în urmă, într-o perioadă în care nu-L 
cunoşteam pe Isus. Un prieten mi-a adus un exemplar în închisoare. Acest devoţional 
m-a binecuvântat cu adevărat şi L-am făcut pe Isus Cristos Domn al vieţii mele. După 
o perioadă scurtă am început să proclam Cuvântul şi L-am crezut pe Dumnezeu 
pentru un miracol. Apoi, dintr-o dată s-a întâmplat: am fost eliberat din închisoare 
după ce ispăşisem doar opt luni din sentinţa mea de 4 ani! Doar Dumnezeu ar fi putut 
să facă aceasta, doar El a făcut acest lucru posibil!”  ̶  Lindinkosi N., Africa de Sud
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MAREA BRITANIE:  
Tel: +44(0)1303 270970

AFRICA DE SUD:  
Tel: + 27 113260971; 
       +27113260972

nigeria:
Tel: +234-8023324188, 
      +234-8052464131, 
      +234-1-8925724

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

DON’T STOP HERE!
7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

KEEPING YOUR HEALING
THE PROMISED LAND
RECREATING YOUR WORLD
RHAPSODY OF REALITIES DAILY DEVOTIONAL  

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

LOVEWORLD 

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

Cărți disponibile de la editura

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


