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

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

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

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

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

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 2000 limbi, iar 

numărul acestora este în continuă creştere. Ediţia 
2020 a fost special redactată pentru a intensifica 
dezvoltarea ta spirituală şi pentru a te poziţiona pentru 
un succes răsunător pe tot parcursul anului.

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

de rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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     – Pastor Chris Oyakhilome
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Acest nou an prezintă oportunităţi enorme 
de intensifi care a măreţiei şi a progresului. 

Hotărăşte‑te ca trecutul tău să nu îţi fi e stăpân; acesta 
nu va reprezenta o limitare pentru ti ne, indiferent cât de 
reuşit sau de frustrant a fost. 

Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le faci este să 
începi din ti mp; fi i determinat să devansezi termenul de 
realizare a scopurilor tale. Nu amâna şi nu întârzia niciun 
proiect şi nicio sarcină încredinţată. Nu face în marti e 
ceea ce ar fi  trebuit să faci în ianuarie. Fă toate lucrurile 
din ti mp; nu mă refer doar la a te trezi dis‑de‑dimineaţă, 
ci mai ales la a începe devreme în toate lucrurile pe care 
vrei să le realizezi.

Cuvântul harului Său este avantajul tău; de aceasta 
ai nevoie pentru a avea succes în toate lucrurile pe care 
le faci. Cuvântul lui Dumnezeu a venit cu atâta putere 
la noi noaptea trecută la slujba ţinută cu ocazia noului 
an; aleargă cu el! Dacă din diferite moti ve nu ai reuşit 
să parti cipi la slujbă, poţi urmări transmisia în reluare pe 
oricare dintre canalele noastre LoveWorld astăzi sau în 
altă zi din cursul acestei săptămâni. 

Hotărăşte‑te că tu nu te vei zbate în împlinirea 
ţelurilor tale. Oriunde mergi, fi i conşti ent de harul lui 
Dumnezeu, de mănunchiul puternic de binecuvântări 

AI TOT CEEA CE ÎŢI TREBUIE
MIERCURI

Dar Noe a găsit har în ochii Domnului 
(Geneza 6:8, versiunea Fidela).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru gloria Ta care se 
manifestă vizibil în viaţa mea. Favoarea Ta mă înconjoară 
ca un scut, iar eu umblu în binecuvântările şi în proviziile 
Tale supranaturale pentru acest an, în Numele lui Isus. 
Amin.

de peste viaţa ta. El a deschis uşi noi pentru tine, cu 
oportunităţi care nu pot fi explicate din punct de vedere 
omenesc. Prin urmare, înaintează şi învinge, deoarece 
El este tot ceea ce îţi trebuie, iar El locuieşte în tine în 
toată puterea Sa. El este viu şi lucrător. Slavă Numelui 
Său pentru totdeauna! Amin.

Faptele Apostolilor 5:33‑42 & Neemia 3

Matei 1 & Geneza 1‑2

Isaia 43:19; Proverbe 12:24; 2 Timotei 2:1



Dacă ai încredere într‑un sistem, îi construieşti . 
De asemenea, dacă ai încredere în oameni, 

îi edifi ci; şi aceasta face Cristos cu noi. El are încredere 
în noi; aşa că El ne edifi că, ne zideşte prin Cuvântul Lui 
(Faptele apostolilor 20:32). El are încredere şi crede în 
noi, deoarece suntem Biserica Lui; lucrarea Lui. Aceasta 
citi m în versetul temati c.

S‑ar putea ca lumea să nu creadă în ti ne sau să nu 
aştepte nimic bun de la ti ne, dar Dumnezeu crede în ti ne. 
Acesta este moti vul pentru care te‑a chemat la părtăşia 
glorioasă cu El. Valoarea ta pentru el este reprezentată 
de Isus Cristos; eşti  la fel de valoros pentru Dumnezeu 
precum este Isus (Ioan 17:23), întrucât acesta este preţul 
pe care l‑a plăti t El pentru ti ne. 

Prin urmare, refuză să te limitezi la percepţiile 
lumii despre ti ne. Tot ceea ce contează este părerea 
Creatorului tău despre ti ne. El te vede la capacitatea ta 
maximă; prin urmare, trăieşte la superlati v; fi i cea mai 
bună versiune a ta pentru El în această lume! El a văzut 
ceea ce vei deveni dacă El Îşi va da viaţa în locul tău, dacă 
va lua păcatul tău şi îţi va da în schimb neprihănirea. El a 

EL CREDE ÎN TINE
2 JOI

Noi suntem capodopera lui Dumnezeu; 
şi am fost creaţi în Cristos Isus 

pentru ca să ne trăim viaţa făcând 
faptele bune pe care Dumnezeu 

le‑a pregăti t anti cipat pentru noi                                                        
(Efeseni 2:10, versiunea BVA).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru viaţa mea 
minunată în Cristos. Harul Tău şi frumuseţea Ta se 
manifestă vizibil în mine şi prin mine faţă de cei din lumea 
mea. M‑am născut să manifest slava Ta şi neprihănirea 
Ta; prin mine Împărăţia Ta se extinde şi este instaurată pe 
pământ şi în inima oamenilor, în Numele lui Isus. Amin.

văzut că prin tine, neprihănirea Lui se va multiplica şi va 
fi instaurată pe pământ şi în inimile oamenilor.

În Evrei 12:2 Biblia spune că pentru bucuria – 
pentru slava – care era înaintea Lui, Domnul Isus a 
îndurat crucea, dispreţuind ruşinea. Tu eşti acea bucurie, 
acea slavă pe care a văzut‑o. El a avut credinţă că prin 
tine, scopul Său de a‑i face pe oameni fii ai lui Dumnezeu, 
de a‑i aduce în uniune cu El, va fi împlinit. Biblia spune că 
eşti sămânţa Lui, care Îi prelungeşte zilele (Isaia 53:10, 
versiunea Fidela). Eşti visul Lui devenit realitate. El crede 
cu tărie în tine. Aleluia! 

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

Matei 2 & Geneza 3‑5

Ieremia 29:11; Iacov 1:18



Este minunat să fi i vindecat de orice boală sau 
afecţiune, dar ce‑ai zice să nu fi i niciodată 

bolnav? Acest nivel este cu siguranţă sublim şi aceasta 
este viaţa pe care Isus a adus‑o; o viaţă de sănătate divină. 
Sănătatea divină pentru creşti n nu este o promisiune; 
vine la pachet odată cu mântuirea. Este pur şi simplu un 
rezultat. Face parte din impactul pe care viaţa veşnică îl 
are în ti ne. Biblia spune: „Şi mărturisirea este aceasta: 
Dumnezeu ne‑a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în 
Fiul Său” (1 Ioan 5:11).

Fiind născut din nou, ai viaţă veşnică, iar viaţa veşnică 
nu are nevoie de vindecare. Prin urmare, indiferent ce ar 
ataca trupul tău, dacă înfl ăcărezi viaţa din Dumnezeu în 
duhul tău, întreg trupul tău va fi  vitalizat. Biblia spune: „Şi 
dacă Duhul Celui Ce L‑a înviat pe Isus din morţi locuieşte 
în voi, atunci Cel Ce L‑a înviat pe Cristos din morţi le va da 
viaţă şi trupurilor voastre muritoare, prin Duhul Lui Care 
locuieşte în voi” (Romani 8:11, versiunea NTR). Aleluia! 
Cristos în ti ne – Duhul Sfânt în ti ne – generează viaţă!

Biblia spune că eşti  născut din al doilea Adam, care 
este un Duh dătător de viaţă (1 Corinteni 15:45). Trebuie 
să înveţi să acti vezi această viaţă din ti ne, prin meditaţie 
la Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie ca în mod deliberat 

PRACTICĂ                                                      
VIAŢA DIVINĂ

3 VINERI

Practi că aceste lucruri şi 
dedică‑te lor, pentru ca 

progresul tău să fi e văzut de toţi                                                                         
(1 Timotei 4:15, versiunea NTR).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt un asociat al dumnezeirii! Am viaţa indestructibilă 
a lui Dumnezeu în mine! Locuiesc în locul numit Cristos, 
unde domneşte dumnezeirea; viaţa veşnică pulsează în 
fiecare fibră a fiinţei mele, pentru că sunt din Dumnezeu; 
sunt născut din El. Slavă lui Dumnezeu!

să practici acea viaţă, insistând asupra Cuvântului Său, 
afirmând cu tărie că viaţa divină a înlocuit viaţa umană 
cu care ai fost născut din părinţii tăi pământeşti. Afirmă 
deseori: „Viaţa eternă acţionează în mine; fiecare parte a 
fiinţei mele este inundată cu viaţa din Dumnezeu.”

În alte versiuni ale Bibliei, versetul tematic sună 
astfel: „Cugetă la acestea, ocupă‑te în totul cu ele, pentru 
ca progresul tău să le fie arătat tuturor” (1 Timotei 4:15, 
versiunea Fidela). Însă verbul „cugetă” provine aici din 
traducerea din original a termenului grecesc „Meletao,” 
care înseamnă „a practica, a medita.” Practici întâi prin 
cugetare, apoi prin rostire şi apoi prin punerea în aplicare 
a Cuvântului lui Dumnezeu. Drept rezultat, tu progresezi 
şi succesul va fi indiscutabil şi inevitabil. Atunci când simţi 
simptomele unei boli în trupul tău, acestea reprezintă 
un miraj; respinge‑le folosind Cuvântul lui Dumnezeu. 
Niciodată să nu te supui elementelor acestei lumi – forţele 
corupte ale lumii actuale de întuneric. Şi nu aştepta până 
apare o provocare pentru a afirma Cuvântul lui Dumnezeu.

Faptele Apostolilor 6:9‑15 & Neemia 6

Matei 3 & Geneza 6‑8

Evrei 4:12; Isaia 33:24; 1 Ioan 5:11‑13



Unii creşti ni cântă cântece nepotrivite drept 
rezultat al necunoaşterii Cuvântului lui 

Dumnezeu. Astf el de cântece au format în ei un ti p de 
necredinţă care este greu de tratat. Faptul că un cântec este 
melodios sau îţi stârneşte emoţii nu înseamnă că este şi 
adecvat. Atâta ti mp cât nu comunică realităţile Evangheliei 
care se aplică noii făpturi, este un cântec nepotrivit şi faptul 
că îl cânţi te poate deposeda de credinţa ta şi de efi cienţa ta 
în lucrurile lui Dumnezeu.

De exemplu, atunci când o congregaţie cântă: „Lasă 
slava Ta să umple această casă; lasă prezenţa Ta să îmi umple 
inima...” Un astf el de cântec nu duce nicăieri; Dumnezeu nu 
răspunde la el. Doar emoţiile tale răspund. Dacă Îi ceri să‑ţi 
umple inima cu prezenţa Lui, când îţi va răspunde? Aceasta 
este o cerere din Vechiul Testament. Fiind născut din nou, 
tu eşti  templul Dumnezeului Atotputernic; prezenţa Lui deja 
îţi umple inima! El Şi‑a stabilit locuinţa în ti ne. Nu trebuie să 
ceri ceea ce ai deja. Mulţi cântă astf el de cântece deoarece 
vor „să simtă” prezenţa Lui; nu! El este în ti ne şi tu eşti  în El, 
fi e că simţi sau nu.

CÂNTĂ CÂNTECELE POTRIVITE
4 SÂMBĂTĂ

Cum se împacă templul lui Dumnezeu 
cu idolii? Căci noi suntem templul 

Dumnezeului cel Viu, cum a zis 
Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla 

în mijlocul lor; Eu voi fi  Dumnezeul 
lor, şi ei vor fi  poporul Meu”                                                  

(2 Corinteni 6:16).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai ales să cunosc voia Ta. 
Îţi mulţumesc ca m‑ai umplut cu cunoştinţa voii Tale în 
toată înţelepciunea şi în toată înţelegerea spirituală. Am 
discernământ în descoperirea tainelor Împărăţiei Tale; 
ochii mei spirituali sunt luminaţi mereu să Te cunoască 
mai mult şi să mă închin Ţie în Duh şi în Adevăr, în Numele 
lui Isus. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu. Din moment 
ce versurile cântecului nu sunt în acord cu adevărul Lui, ele 
sunt cuvintele tale. Totuşi, El te va binecuvânta pentru că ai 
îndrăznit să crezi, aşa cum i‑a spus lui David: „... Fiindcă ai 
avut de gând să zideşti o casă Numelui Meu, bine ai făcut 
că ai avut acest gând” (1 Împăraţi 8:18). El l‑a binecuvântat 
pe David pentru că s‑a gândit la aceasta. Aşadar, chiar şi 
atunci când I te închini cu cântece nepotrivite, El te va 
binecuvânta pentru gândul avut, dar există binecuvântări 
mult mai mari în Adevărul Cuvântului Său şi pe acestea 
trebuie să le urmăreşti.

Trebuie să înţelegi binecuvântările pe care ţi le‑a 
adus Cuvântul lui Dumnezeu, iar atunci când intri în 
posesia lor, nu le pierde din cauza simţămintelor tale 
fluctuante; doar pentru că le simţi departe sau aproape. 
Nu te raporta la El şi nu Îi cânta în funcţie de ceea ce simţi; 
Cuvântul Lui este baza relaţiei noastre cu El. Prin urmare, 
cântă, predică, roagă‑te şi trăieşte Cuvântul Lui. Slavă lui 
Dumnezeu!

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

Matei 4 & Geneza 9‑11

Ioan 4:23‑24; Psalmul 82:5‑6; Coloseni 1:9



În calitate de creşti n, eşti  un preot‑rege (1 Petru 
2:9); Biblia spune că vorba împăratului are putere 

(Eclesiastul 8:4). Prin urmare, conti nuă să vorbeşti ; 
aceasta nu înseamnă să fi i vorbăreţ; ci înseamnă să 
conti nui să afi rmi Cuvântul lui Dumnezeu. Isus a spus că 
vei avea ceea ce spui (Marcu 11:23, versiunea Fidela). 
Prin urmare, trebuie să ai ceea ce eu numesc „sesiune de 
proclamare,” unde tot ceea ce faci este să intri în locul tău 
ascuns şi să afi rmi Cuvântul lui Dumnezeu despre viaţa 
ta, despre viitorul tău şi despre desti nul tău. Învaţă să îţi 
creşti  prin cuvinte banii, familia, afacerea şi sănătatea.

Dacă nu şti  ce să spui, notează‑ţi pasaje din 
Scriptură legate de cine eşti  tu sau de ceea ce îţi 
aparţine în Cristos, şi începe să le afi rmi. Poţi vizita 
şi librăria digitală Pastor Chris Digital Library pentru 
a urmări şi a asculta mesaje care edifi că credinţa; nu 
peste mult ti mp, cuvintele potrivite vor lua formă în 
duhul tău şi‑ţi vor ieşi de pe buze. Ia‑le în serios şi vei fi  
uimit de schimbările care vor avea loc în viaţa ta într‑un 
ti mp scurt. Aceasta deoarece cuvintele sunt lucruri; au 
potenţial divin; posedă energie spirituală.

UMPLE-ŢI NORII CU                          
CUVINTELE CORECTE

5 DUMINICĂ

Când se umplu norii de ploaie, o varsă 
pe pământ. Oriîncotro ar cădea copacul, 
fi e spre miazăzi, fi e spre miazănoapte, 

în locul unde cade, acolo rămâne 
(Eclesiastul 11:3).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cuvântul lui Dumnezeu este în inima mea şi pe buzele 
mele; este Cuvântul credinţei pe care l‑am primit şi 
produce rezultate atât în mine cât şi în circumstanţe. Ştiu 
cine sunt, pentru că mai mare este Cel care este în mine, 
decât cel care este în lume. Sunt un asociat al dumnezeirii; 
domnesc ca un rege în viaţă. Glorie lui Dumnezeu!

Atunci când vorbeşti, eliberezi energie în tărâm 
spiritual, în direcţia substanţei mesajului, deoarece 
cuvintele sunt cantităţi vectoriale. Eu am spus să 
ai „sesiuni de proclamare”; în aceste momente, nu 
vorbeşti în van; te adresezi circumstanţelor şi situaţiilor, 
efectuând schimbări pozitive în viaţa ta şi în viitorul tău, 
pe baza Cuvântului lui Dumnezeu.

Începând cu primele zile din noul an şi pe durata 
lui, practică aceasta. Conturează şi schiţează viitorul pe 
care ţi‑l doreşti, prin cuvintele tale de credinţă bazate pe 
Cuvântul lui Dumnezeu. Strânge cuvinte din Scriptură 
în duhul tău care vor produce pentru tine secerişul 
potrivit la timpul potrivit. Aminteşte‑ţi ceea ce am citit 
în versetul tematic. Aşa că, acum este timpul să îţi umpli 
norii cu acele cuvinte adecvate şi să îţi conduci lumea. 
Amin.

Faptele Apostolilor 7:12‑21 & Neemia 9

Matei 5:1‑20 & Geneza 12‑14

Evrei 13:5‑6; Iosua 1:8; Marcu 11:23



Atunci când Dumnezeu te promovează, El creşte 
harul Lui în viaţa ta. Cu acel har înmulţit, eşti  

capabil să realizezi mai mult. Harul îţi dă o abilitate mai 
mare şi îţi deschide uşi. Însă ceva foarte important legat 
de har este faptul că cere recunoaştere.

Poate ai observat că numele „Har” (un sinonim 
românesc pentru har este graţie, n.tr.) le este dat mai 
mult doamnelor (ex. Graţiela, n.tr.). Este un fel de 
explicaţie despre har; este nobil; ceva atrăgător. Unei 
femei frumoase îi place să îi fi e recunoscută frumuseţea; 
ea se îmbracă adorabil deoarece îi place să fi e apreciată. 
Aşa funcţionează harul. Dacă eşuezi în a recunoaşte harul, 
se va micşora; se va îndepărta şi va înceta să funcţioneze.

Acesta este moti vul pentru care unii creşti ni nu văd 
manifestarea harului în viaţa lor aşa cum ar trebui. Învaţă 
să celebrezi harul. Recunoaşte în mod deliberat că eşti  
plin de har, că eşti  înconjurat cu favoare divină oriunde şi 
în orice zi. Vei fi  uimit de creşterea binecuvântărilor şi a 
manifestărilor Duhului Sfânt pe care le vei experimenta 
în viaţa ta.

Aminteşte‑ţi că Duhul Sfânt este numit Duhul 
harului; aşa că, în celebrarea harului, Îl celebrezi pe El. 

RECUNOAȘTE ȘI                         
CELEBREAZĂ HARUL

6 LUNI

Dar, în schimb, ne dă un har şi mai 
mare. De aceea zice Scriptura: 
„Dumnezeu stă împotriva celor 

mândri, dar dă har celor smeriţi”                                                                
(Iacov 4:6).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru lucrarea harului 
Tău în viaţa mea, care mă face să manifest frumuseţea, 
caracterul şi binecuvântările Duhului Sfânt. Recunosc 
harul Tău supraabundent din viaţa mea care se manifestă 
prin favoare, prin promovări, prin creştere, prin avantaj şi 
prin binecuvântări fără număr, în Numele lui Isus. Amin.

Prin urmare, El va continua să‑Şi manifeste frumuseţea şi 
slava în viaţa ta. Deodată, vei vedea că eşti sunat şi ales 
pentru o slujbă, pentru binecuvântări, pentru promovări 
sau poziţii pentru care nu te‑ai califica în mod normal. 
Chiar şi oamenii care şi‑au făcut o slujbă din a nu te place, 
vor face lucruri bune pentru tine. Aceasta este puterea 
harului.

Chiar acum, harul lui Dumnezeu este înmulţit 
în viaţa ta, demonstrând slava Lui în tot ceea ce faci 
şi conducându‑te în următorul nivel de măreţie şi de 
promovare. Primeşte harul Lui. Celebrează‑l. Afirmă‑l. 
Slavă lui Dumnezeu!

Faptele Apostolilor 7:22‑32 & Neemia 10

Matei 5: 21‑48 & Geneza 15‑17

2 Petru 1:2; Ioan 1:16; 2 Corinteni 9:8



Istoria bisericii ne spune că apostolul Ioan, autorul 
versetului temati c, a fost aspru persecutat pentru 

credinţa lui. El a fost prins şi aruncat într‑un vas mare cu 
ulei încins ca să moară acolo. Focul ardea cu putere cu 
el înăuntru, însă s‑a întâmplat ceva remarcabil: uleiul a 
ars în întregime, dar Ioan a rămas acolo viu şi nevătămat. 

Persecutorii lui, care nu au putut înţelege cum 
cineva ar putea supravieţui unei asemenea torturi, au 
ajuns la concluzia că viaţa lui era cu adevărat divină şi din 
acest moti v, el a primit apelati vul „Sfântul Ioan cel Divin.” 
Mai târziu el a fost exilat în Patmos, o insulă grecească, 
unde a scris cartea Apocalipsei.

Ce l‑a făcut pe acest apostol invincibil, în ciuda 
acelui episod îngrozitor? El avea viaţa veşnică, despre 
care a scris, sfătuind biserica să o conşti enti zeze, după 
cum citi m în versetul temati c. El a spus: „Vreau să şti ţi că 
aveţi viaţa veşnică.” Verbul „să şti ţi” provine în acest text 
din traducerea din original a termenului grecesc „eido” 
şi înseamnă a observa sau a conşti enti za, a cunoaşte cu 
discernământ.

Ioan a ajuns la nivelul de conşti enti zare că viaţa 
eternă, esenţa divinităţii, era acti vă în el. Aceeaşi viaţă de 
victorie absolută, de slavă, de neprihănire şi de stăpânire în 

VIAŢA INVINCIBILĂ
7 MARŢI

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

(1 Ioan 5:13).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru impactul vieţii Tale divine 
în duhul meu, în sufletul meu şi în trupul meu. Această 
viaţă veşnică curge prin fiinţa mea, expulzând boala, 
maladia, infirmitatea, moartea, sărăcia şi tot ce nu este 
în concordanţă cu proviziile Evangheliei lui Cristos. Sunt 
invincibil, indestructibil şi imun, în Numele lui Isus. Amin.

Cristos a înlocuit viaţa ta umană şi te‑a făcut indestructibil! 
Fii deplin încredinţat de acest adevăr. Nu te limita doar 
să predici acest subiect, ci cântă şi dansează cu privire la 
el; conştientizează permanent în duhul tău faptul că eşti 
o făptură divină, nu doar un simplu om. Tu faci parte din 
clasa divină; eşti un asociat al dumnezeirii (2 Petru 1:4). 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Faptele Apostolilor 7:33‑42 & Neemia 11

Matei 6:1‑18 & Geneza 18‑19

1 Ioan 5:11‑12; Ioan 10:10; Romani 8:11



RHAPATHON cu PASTORUL CHRIS

 Este ti mpul să porneşti  într‑o călătorie care te 
va transforma pentru totdeauna; pregăteşte‑te pentru 
RHAPATHON cu Pastorul Chris – o serie de evocări 
despre Rapsodia Realităţilor şi despre eroul ei legendar, 
Isus Cristos!
 Programul va avea loc între 20 ‑ 24 ianuarie şi 
va conţine marşul triumfal al acestui devoţional numit 
Îngerul mesager, ai cărui autori sunt, pe de o parte, 
omul lui Dumnezeu, Pastorul Chris, iar pe de altă 
parte partenerii săi eroici, care prin incursiunile lor 
extraordinare în diferite naţiuni au dus la o răspândire 
masivă a neprihănirii în lume. 
 Alătură‑te milioanelor de parteneri ai Rapsodiei 
de pe întreg pământul pe parcursul celor cinci zile de 
transmisiune televizată pentru a celebra impactul global 
al devoţionalului numărul unu în lume, în al douăzecilea 
an de ti par! Programul va fi  transmis în direct pe toate 
reţelele LoveWorld precum şi pe internet.
 RHAPATHON cu Pastorul Chris se anunţă a fi  un 
program unic care va aduce un nou nivel de impact prin 
Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa a milioane de oameni 
din lumea întreagă. 

Pentru mai multe informaţii, te rugăm să vizitezi site‑ul:
www.rhapsodyofrealiti es.org 



N
O

T
E

NOTE



Termenul de „promisiuni” nu este folosit în 
versetul temati c cu sensul său generic de 

angajament scris sau verbal. Spre exemplu, nu‑i ca şi 
când i‑ai spune unui prieten: „Mâine o să‑ţi dau 200,000 
de dolari.” Într‑un astf el de caz, dacă nu ai putea să te 
ţii de promisiune, dintr‑un moti v sau altul, tu nu ai avea 
probleme cu legea, chiar dacă ţi‑ai dat cuvântul acelui 
prieten.

Pe de altă parte, dacă i‑ai emis un cec în valoare 
de 200,000 de dolari cu data de astăzi, tot ce trebuie să 
facă este să‑l prezinte la bancă, care este obligată să‑i 
plătească. În acest caz, tu i‑ai oferit mult mai mult decât 
o promisiune. Însă dacă cecul pe care i l‑ai emis tu este 
fals, aceasta este o infracţiune pedepsită de lege. Aceasta 
pentru că, prin emiterea acelui cec, ai forţat o insti tuţie 
fi nanciară să deconteze în numele tău bani pe care tu nu 
îi deţineai. Prin urmare, această promisiune trebuie să 
fi e susţinută de fonduri disponibile.

Acesta este ti pul de promisiune la care se referea 
apostolul Pavel. Nu este vorba de promisiuni de viitor, 
care aşteaptă să fi e împlinite; nu! Sunt în aşa fel încât cel 

PROMISIUNI SUSŢINUTE                         
PRIN PROVIZII

8 MIERCURI

Prin care El ne‑a dat făgăduinţele 
Lui nespus de mari şi scumpe, ca 
prin ele să vă faceţi părtaşi fi rii 

dumnezeieşti , după ce aţi fugit de 
stricăciunea care este în lume prin poft e                                                      

(2 Petru 1:4).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai făcut un asociat al 
dumnezeirii. Mă bucur de această uniune glorioasă, trăind 
viaţa triumfătoare şi glorioasă în Cristos, în Numele lui 
Isus. Amin.

care le‑a făcut poate fi tras la răspundere dacă ceva nu 
funcţionează. Sunt promisiuni susţinute de provizii gata 
pregătite, care te aşteaptă să le iei! De aceea, sănătatea 
divină, bunăstarea, viaţa de victorie şi de glorie în Cristos, 
împreună cu toate binecuvântările Evangheliei nu sunt 
„promisiuni” pentru care trebuie să te rogi sau pe care 
trebuie să le aştepţi să se împlinească în viaţa ta. Ci sunt 
realităţi actuale, disponibile pentru tine ca să te poţi 
bucura de ele ACUM.

Nu spune niciodată: „sunt bolnav,” „sunt falit,” „sunt 
slăbit” sau „mi‑e frică”; este contrar vieţii dumnezeieşti 
şi a naturii lui Dumnezeu să vorbeşti astfel. Foloseşte 
limbajul lui Dumnezeu, pentru că tu aparţii unei clase de 
făpturi divine care emite realităţi divine. Conştientizează 
tot mai mult faptul că te‑ai născut din nou în tărâmul lui 
Dumnezeu, având natura şi caracterul Lui în duhul tău şi 
că te afli într‑o uniune vitală, inseparabilă cu El. Glorie 
Numelui Său în veci!

Faptele Apostolilor 7:43‑53 & Neemia 12

Matei 6:19‑7:6 & Geneza 20‑22

2 Corinteni 1:20; 2 Corinteni 7:1



Verbul „a deosebi” din acest context nu ne ajută 
în totalitate să înţelegem ceea ce apostolul 

Pavel, prin Duhul Sfânt, ne transmite în versetul temati c. 
În original este folosit termenul grecesc „dokimazo,” care 
înseamnă să discerni sau să examinezi; o traducere mai 
exactă ar fi  „a examina cu atenţie.”

Pentru a înţelege mai bine, gândeşte‑te la 
autorităţile vamale de la intrarea în orice ţară. Acestea 
sunt mandatate să examineze în amănunt pasagerii, 
folosind maşinării speciale de scanare care să ofere 
imagini edifi catoare pentru depistarea obiectelor 
suspecte. Chiar acolo, la vamă, se constată eligibilitatea 
călătorului, fi e pentru aprobarea, fi e pentru respingerea 
intrării în ţara respecti vă. Aceasta ne spune Duhul Sfânt: 
tu ai responsabilitatea de a discerne sau de a examina 
foarte bine ceea ce laşi să intre în lumea ta! Există lucruri 
de contrabandă, care nu sunt în concordanţă cu natura 
ta divină în Isus, precum boala, moartea, sărăcia, mânia, 
amărăciunea, frustrarea, etc.; nu le lăsa în viaţa ta.

Aminteşte‑ţi că Biblia spune: „Păzeşte‑ţi inima 
mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii!” 
(Proverbele 4:23). Trebuie să‑ţi insti tui o gardă specială 

FĂRĂ „CONTRABANDĂ”
9 JOI

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

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



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea de a stabili ce anume 
poate intra în lumea mea. Interzic orice formă de tranzacţie ilegală 
în viaţa mea. Refuz cu vehemenţă boala, sărăcia, moartea şi tot 
ceea ce răneşte şi leagă. Doar lucrurilor aflate în concordanţă cu 
viaţa lui Dumnezeu le permit accesul în viaţa mea şi în mediul 
meu de influenţă, în Numele lui Isus. Amin.

care să‑ţi apere inima împotriva lucrurilor negative ale 
vieţii. Este responsabilitatea ta şi ai puterea şi autoritatea 
să faci acest lucru. Isus a zis: „Îţi voi da cheile Împărăţiei 
cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri 
şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri” 
(Matei 16:19). Cheile simbolizează autoritate, legi şi 
principii. Când interzici sau permiţi un lucru pe pământ, 
cerul vine în sprijinul a ceea ce ai spus.

Anul acesta, mai mult ca niciodată, fii intransigent 
şi nu permite niciun „obiect de contrabandă” în viaţa ta şi 
în mediul tău de influenţă. Refuză cu vehemenţă lucrările 
celui rău şi nu le da acces în trupul tău, în familia ta, la 
locul tău de muncă şi în jurul tău. Doar realităţilor divine 
permite‑le să pătrundă în lumea ta, adică lucrurilor care 
sunt în concordanţă cu voia absolută a lui Dumnezeu 
pentru viaţa ta. Cu o minte reînnoită, vei gândi, vei 
permite şi vei exprima doar gândurile, neprihănirea, 
dragostea, bunătatea, bucuria şi pacea lui Dumnezeu în 
viaţa ta şi în mediul tău înconjurător. Aleluia!

Faptele Apostolilor 7:54‑60 & Neemia 13

Matei 7:7‑29 & Geneza 23‑24

Romani 6:13; Romani 8:13



Cuvântul lui Dumnezeu este lumină. În Psalmul 
119:105 Biblia spune: „Cuvântul Tău este o 

candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea 
mea.” Este foarte interesant că aseamănă Cuvântul Său 
cu o candelă. O candelă nu emite raze puternice de 
lumină. Candela nu este făcută pentru a o aprinde şi a o 
lăsa într‑o poziţie fi xă, ci este portabilă pentru a te însoţi 
oriunde.

Astf el, Biblia îţi transmite că ai nevoie de Cuvântul 
lui Dumnezeu în fi ecare zi. Viaţa de creşti n este asemenea 
unei călătorii; fi ecare nouă zi este o şansă de a‑I sluji 
Domnului, de a‑I fi  plăcut şi de a umbla pe cărarea pe 
care El a pregăti t‑o mai dinainte pentru ti ne (Efeseni 
2:10). Ai nevoie de Cuvântul Lui pentru îndrumare şi 
pentru perspecti vă. 

Viaţa poate fi  plină de şanse şi de alegeri, însă 
numai prin Cuvântul lui Dumnezeu vei primi iluminarea 
care îţi dă discernământ cu privire la realităţile vieţii 
din Împărăţia Lui. Biblia spune: „Pătrunderea [şi] 
descoperirea cuvintelor Tale dau lumină; descoperirea 
lor le dă pricepere (discernământ şi înţelegere) celor 
simpli” (Psalmul 119:130, versiunea Amplifi cată).

Rămâi în Cuvântul lui Dumnezeu. Studiază‑l şi 
meditează asupra lui până când va căpăta infl uenţă 

CĂLĂUZIRE ȘI PERSPECTIVĂ
10 VINERI

Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? 
Îndreptându‑se după cuvântul Tău 

(Psalmul 119:9).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Cuvântul Tău este lumina care mă ghidează 
pe calea de victorie şi de măreţie. Prin Cuvântul Tău 
primesc direcţie, iluminare şi discernământ în tainele şi 
în realităţile Împărăţiei Tale. Viaţa mea este o mărturie 
a harului Tău şi a binecuvântărilor Tale, pentru că trăiesc 
după Cuvântul Tău. Aleluia!

asupra vieţii tale. Atunci vei primi lumină, înţelegere, o 
nouă mentalitate care îţi va transforma viaţa. Vei începe 
să vezi lucrurile în mod diferit; slava lui Dumnezeu şi 
proviziile Lui abundente vor deveni realitate pentru tine. 

Călătoria ta în viaţă ar trebui să fie doar pe calea 
curată de progres şi de victorie, deoarece Isus a zis: „Eu 
sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va 
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8:12). 
Modul în care Îl urmezi pe El este prin Cuvântul Său. Fie 
Cuvântul lui Dumnezeu busola ta pentru a naviga prin 
viaţă.

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

Matei 8:1‑27 & Geneza 25‑26

Isaia 30:21; Psalmul 119:105; Proverbe 6:23



Revenirea Domnului este o certi tudine şi este 
mai apropiată ca oricând. Din acest moti v, 

trebuie să te implici în lucrarea Lui. Lasă‑te pătruns de 
planul exti nderii Împărăţiei Sale. Caută, mai presus de 
toate, stabilirea Împărăţiei Lui şi supremaţia domniei 
Lui pe pământ şi în inimile oamenilor. El trebuie să ne 
găsească ocupaţi cu ceea ce ne‑a spus să facem. În Ioan 
14:15, El declară: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile 
Mele.”

El ne‑a dat autoritate şi ne‑a însărcinat să 
ducem Evanghelia până la capătul pământului. Aşadar, 
lărgeşte‑ţi viziunea şi sporeşte‑ţi pasiunea de a face 
cunoscută Evanghelia, pregăti ndu‑i pe ceilalţi pentru 
revenirea Domnului. Unii se întreabă cât de curând 
Se va întoarce. Oare vor mai trece câteva zile, câteva 
săptămâni, câteva luni sau câţiva ani? Ei speră astf el 
să se poată pregăti  şi să se păstreze curaţi înainte de 
venirea Lui. Însă ti mpul nu ar trebui să conteze atunci 
când eşti  în părtăşie cu El. Doar umblând în lumina 

FII PREOCUPAT DE                        
LUCRURILE LUI DUMNEZEU

11 SÂMBĂTĂ

Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi 
spre cer, pe când Se suia El, iată că 
li s‑au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi 
în alb şi au zis: „Bărbaţi galileeni, 

de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? 
Acest Isus, care S‑a înălţat la cer din 

mijlocul vostru, va veni în acelaşi 
fel cum L‑aţi văzut mergând la cer”                                                                                 

(Faptele apostolilor 1:10‑11).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Neprihănitule Tată, cât de glorios şi de măreţ eşti Tu! Şi 
ce bucurie este să anticipez întoarcerea glorioasă a lui 
Cristos! Energia mea şi pasiunea mea sunt focalizate pe 
împlinirea voii Tale şi pe câştigarea de suflete, aducând 
oamenii de sub puterea diavolului la Tine şi făcându‑i 
cetăţeni ai Împărăţiei Tale eterne, unde domneşte viaţa 
veşnică, în Numele lui Isus. Amin.

Cuvântului Său şi a mântuirii tale vei fi sigur că revenirea 
Lui nu te va găsi nepregătit.

Cât de fericită va fi ziua în care Domnul va veni 
după noi! Biblia spune: „... într‑o clipă, într‑o clipeală 
din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va 
suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom 
fi schimbaţi” (1 Corinteni 15:52). Vor fi persoane care 
ne vor căuta, crezând că nu poate fi adevărat. Alţii se 
vor tângui şi vor deplânge faptul că au ratat răpirea. 
Dar, slăvit fie Domnul! Cu toţii avem încă ocazia să 
facem ceea ce trebuie ca să ne pregătim pentru acea zi 
glorioasă. Continuă să Îl iubeşti pe Dumnezeu din toată 
inima, câştigând suflete şi umblând în dragostea Lui. 
Aleluia!

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

Matei 8:28‑9:17 & Geneza 27‑28

Luca 12:37‑38; 2 Timotei 4:7‑8; Matei 28:19‑20



Prin intermediul Evangheliei, Dumnezeu a adus 
la lumină viaţa şi neputrezirea (2 Timotei 1:10) 

şi El doreşte ca acestea să se manifeste în corpul nostru 
fi zic. Gândeşte‑te la acest lucru: viaţa Sa invincibilă 
manifestată în corpul tău fi zic! Acest lucru îl transformă 
pe orice creşti n într‑un supraom.

Aminteşte‑ţi experienţa lui Pavel din insula Malta, 
relatată în capitolul 28 din cartea Faptele apostolilor. Deşi 
a fost muşcat de o viperă, otrava nu a avut niciun efect 
asupra lui; el nu a strigat şi nu a încercat să scoată veninul 
din corp. Nici măcar nu s‑a rugat şi nu a făcut proclamaţii 
de credinţă. Pur şi simplu şi‑a conti nuat acti vitatea de 
parcă nimic nu se întâmplase. Cei ce se afl au acolo erau 
nedumeriţi şi se aşteptau ca rana să se umfl e, iar Pavel să 
moară pe loc din cauza veninului. Însă, pentru că acest 
lucru nu s‑a întâmplat, au ajuns la concluzia că Pavel este 
un zeu (Faptele apostolilor 28:6).

Pavel şti a că viaţa nepieritoare a lui Isus se 
manifesta în corpul lui fi zic. Viaţa veşnică vine la pachet 
odată cu mântuirea. Prin urmare, în viaţa ta, fi i neînfricat; 
nu poţi fi  otrăvit sau ucis, datorită vieţii divine din ti ne. 
Te poţi întreba: „Ce pot face pentru a avea o asemenea 

VIAŢA LUI                                    
NEPIERITOARE ÎN TINE

12 DUMINICĂ

Purtăm întotdeauna cu noi, 
în trupul nostru, omorârea 

Domnului Isus, pentru ca şi viaţa 
lui Isus să se arate în trupul nostru                                                                        

(2 Corinteni 4:10).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Viaţa supranaturală şi veşnică a lui Cristos acţionează în 
mine; de aceea, trăiesc deasupra bolii, a maladiei şi a 
tuturor depravărilor care afectează natura umană. Sunt 
un asociat al dumnezeirii, manifestând gloria şi virtuţile 
divinităţii, în Numele lui Isus. Amin.

viaţă?” Aşa cum nu a trebuit să faci nimic pentru avea 
viaţa umană, nu trebuie să „faci ceva” pentru a fi ceea ce 
Dumnezeu te‑a făcut deja să fii.

Biblia spune: „El ne‑a mântuit nu pentru faptele 
făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui…” 
(Tit 3:5). În Efeseni 2:8‑9, Scriptura spune: „Căci prin har 
aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de 
la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să 
nu se laude nimeni.” Viaţa divină din tine a venit fără 
costuri suplimentare; dacă Îl ai pe Isus, ai şi această viaţă 
(1 Ioan 5:11‑12). Este nevoie doar să conştientizezi acest 
lucru, să crezi că identitatea ta este în El şi că viaţa Lui 
nepieritoare este în tine. Slavă în veci Numelui Său! 

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

Matei 9:18‑38 & Geneza 29‑30

1 Ioan 5:11‑13; Romani 8:11



Deşi verbul „gândiţi‑vă” este o traducere 
destul de bună, termenul grecesc din original 

folosit în versetul temati c este „phroneo,” un cuvânt cu 
un înţeles mai practi c. Înseamnă să îţi îndrepţi mintea 
sau gândirea înspre ceva. Este vorba despre o acti vitate 
a minţii, despre modul în care funcţionează mintea 
ta. Provine din două cuvinte; unul care înseamnă „a 
domina,” în sensul de a domina o altă persoană, de a o 
controla, iar cel de‑al doilea cuvânt înseamnă „a bloca” 
sau „a îngrădi.”

Astf el, îndemnul de a te „gândi la lucrurile de 
sus” înseamnă să ai control asupra minţii tale şi să îţi 
canalizezi în mod conşti ent gândirea asupra lucrurilor 
spirituale. Nu uita că gândurile îţi pot infl uenţa acţiunile.

De exemplu, este posibil să te fi  luptat cu anumite 
obiceiuri; obiceiuri care afectează modul în care slujeşti  
şi trăieşti  pentru Domnul şi îţi reduc efi cacitatea şi 
efi cienţa. În ciuda rugăciunilor tale, nimic nu pare să se 
fi  schimbat. Însă nu este vorba atât despre rugăciune, 
cât despre folosirea minţii tale! Mintea ta este o maşină 
foarte puternică; o poţi modela sau controla oricum 
doreşti . Prin urmare, primul lucru pe care trebuie să 
îl faci este să refuzi, în mod conşti ent, să mai întreţii 

CONCENTREAZĂ-TE ASUPRA 
LUCRURILOR SPIRITUALE

13 LUNI

Gândiţi‑vă la lucrurile de 
sus, nu la cele de pe pământ                                                    

(Coloseni 3:2).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îmi antrenez mintea cu realităţile spirituale ale Cuvântului 
lui Dumnezeu şi mă proiectez în niveluri superioare de 
succes şi de bunăstare. Prin puterea Duhului Sfânt, arunc 
afară orice gânduri nefolositoare şi îmi folosesc mintea în 
mod corect să ilustreze viaţa glorioasă şi victorioasă pe 
care o am în Cristos. Amin.

gânduri nesănătoase şi să te concentrezi doar asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu.

Antrenează‑ţi mintea prin gândire orientată 
deliberat într‑o anumită direcţie. Dacă, indiferent de 
motiv, îţi vine în minte un gând nepotrivit, spune: „Nu” 
şi apoi îndreaptă‑ţi gândirea către ceva excelent; către 
Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu te miri dacă anumite 
gânduri negative vor reveni; împotriveşte‑te şi repetă 
procesul. În Iacov 4:7, Biblia spune „… Împotriviţi‑vă 
diavolului, şi el va fugi de la voi.” Dumnezeu ştie ce este 
în cel rău şi El ne spune că dacă ne împotrivim diavolului, 
acesta va fugi; acesta trebuie să fie rezultatul neapărat!

Exersează‑ţi mintea pentru a cultiva o afinitate 
pentru lucrurile spirituale; dezvoltă‑ţi interesul pentru 
lucrurile lui Dumnezeu. Participă la întâlnirile bisericii. 
Studiază Cuvântul lui Dumnezeu şi meditează asupra sa. 
Menţine un program de rugăciune consecvent. Câştigă 
suflete. Acestea sunt activităţi spirituale la care trebuie să 
te angajezi în mod deliberat, în cadrul antrenamentului 
de a „domina” omul tău exterior! Aleluia!

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

Matei 10:1‑23 & Geneza 31‑33

Filipeni 4:8; Romani 12:2



În Ioan capitolul 10, versetele 11 şi 14, Domnul 
Isus afi rmă: „Eu sunt Păstorul cel bun...” Cuvântul 

„păstor” provine în acest text din traducerea din original 
a termenului grecesc „poimēn” care înseamnă şi „pastor,” 
adică cineva chemat de Dumnezeu să hrănească, să 
protejeze şi să preţuiască turma. Isus face acelaşi lucru 
pentru Biserică; El o hrăneşte şi o îngrijeşte cu drag, aşa 
cum sugerează şi apostolul Pavel în îndemnul său inspirat 
de Duhul Sfânt din versetul temati c.

Cum hrăneşte Domnul Biserica? Prin lucrarea 
Cuvântului Său! Îmi amintesc ce mi‑a spus Domnul 
cu mulţi ani în urmă, în ti mp ce mă rugam. El a spus: 
„Paşte oile mele.” În ti mp ce mă gândeam la această 
afi rmaţie, El a spus‑o din nou. În acel moment, m‑au 
năpădit lacrimile pentru că şti am la ce Se referea. El 
dorea ca eu să predic Cuvântul Lui; şi de atunci, aceasta 
mi‑a fost misiunea.

Ceea ce Domnul mi‑a spus atunci este similar cu 
ce i‑a spus lui Petru în întâlnirea lor consemnată în Ioan 
21:17. După ce l‑a întrebat de trei ori consecuti v: „Mă 
iubeşti ?” şi Petru a răspuns afi rmati v, Domnul i‑a spus: 
„Paşte oile mele”; cu alte cuvinte, să le dea să pască 
din Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Său este hrană 

EL TE HRĂNEȘTE ȘI                                       
TE ÎNGRIJEȘTE CU DRAG

14 MARŢI

Căci nimeni nu şi‑a urât vreodată 
trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte 

cu drag, ca şi Cristos Biserica                                               
(Efeseni 5:29).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care mă 
întăreşte şi mă poziţionează pe cărarea cea dreaptă. Sunt 
cu totul angajat în lucrarea Cuvântului Tău în studiu şi în 
meditare şi, prin urmare, sunt hrănit, edificat şi susţinut în 
viaţa de victorie. Umblu în sănătate divină şi în bunăstare, 
bucurându‑mă de creşterea fără precedent din toate 
domeniile vieţii mele, în Numele lui Isus. Amin.

pentru duh. Oricine îndrăzneşte să creadă şi să accepte 
Cuvântul Lui este hrănit, zidit şi susţinut în viaţa de 
victorie. În Faptele apostolilor 20:32 (versiunea NTR), 
Duhul Sfânt îl inspiră pe Pavel să scrie: „Iar acum vă 
încredinţez lui Dumnezeu şi Cuvântului harului Său, 
Cuvânt care are putere să vă zidească şi să vă dea 
moştenirea alături de toţi cei sfinţiţi!”

Biserica este foarte importantă pentru Domnul. 
Biblia spune că „noi suntem mădulare ale trupului 
Lui” (Efeseni 5:30). Suntem una cu El. Şi, prin lucrarea 
Cuvântului Său, El ne susţine, ne dă putere, ne întăreşte 
şi ne pregăteşte pentru întoarcerea Sa: „ca s‑o 
sfinţească, după ce a curăţit‑o prin botezul cu apă prin 
Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, 
slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul 
acesta, ci sfântă şi fără prihană” (Efeseni 5:26‑27).

Chiar în acest moment, Domnul te hrăneşte în 
timp ce studiezi acest text. El îi vorbeşte duhului tău; 
te revigorează şi te umple de energie în întregime, 
deoarece El te preţuieşte. Aleluia!

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

Matei 10:24‑42 & Geneza 34‑35

Faptele Apostolilor 20:32; Ezechiel 34:14‑15; 2 Timotei 
3:15‑17



 Sesiunea de toamnă a Şcolii de Vindecare din 
2020, programată să aibă loc în lunile marti e‑aprilie, 
în Johannesburg, Africa de Sud, le oferă oportunitatea 
multor oameni din lumea întreagă să li se împărtăşească 
puterea vindecătoare a lui Dumnezeu!

 Prin lucrarea de vindecare a omului lui 
Dumnezeu, Pastorul Chris, mulţi oameni au avut parte 
de restaurarea sănătăţii lor în prezenţa Duhului Sfânt. 
Această sesiune va fi  un nou prilej de demonstrare a 
iubirii lui Dumnezeu care Îşi manifestă puterea spre 
binele copiilor Săi. 

 Pentru a parti cipa la Sesiunea de toamnă 2020 
a Şcolii de Vindecare din Johannesburg, Africa de Sud, 
înregistrează‑te printr‑un email la adresa: applicati on@
healing‑school.org, sau de pe dispoziti vul tău mobil pe 
site‑ul www.enterthehealingschool.mobi.

Pentru mai multe informaţii, accesează site‑ul www.
enterthehealingschool.org.

MARTIE-APRILIE 2020
SESIUNEA DE TOAMNĂ
A ȘCOLII DE VINDECARE

DIN JOHANNESBURG
AFRICA DE SUD

CU PASTORUL CHRIS
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Există creşti ni care încă se lasă controlaţi cu 
uşurinţă de pornirile fi rii pământeşti  şi de 

simţurile ei. Astf el, se roagă mereu Domnului să îi ajute 
să învingă fi rea cu pati mile şi cu po� ele ei. Dar aceasta 
este o contradicţie, deoarece Biblia spune: „... cei ce 
sunt ai lui Cristos Isus şi‑au răsti gnit fi rea pământească 
împreună cu pati mile şi poft ele ei” (Galateni 5:24). 
Ceea ce trebuie să faci este să trăieşti  prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. 

Cuvântul lui Dumnezeu îţi dezvăluie identi tatea, 
moştenirea, originea şi abilitatea pe care le ai în Isus 
Cristos; este o oglindă. Responsabilitatea ta este să 
accepţi această oglindire a ta din Cuvântul lui Dumnezeu 
şi să trăieşti  în concordanţă cu ea. Versetul temati c spune 
că nu mai eşti  pământesc, ci duhovnicesc. Aceasta este 
declaraţia lui Dumnezeu; aşa te vede El. Şi dacă duhul 
tău uman recreat este desăvârşit în Cristos, cum ar trebui 
să acţionezi? În Galateni 5:16, Biblia spune ce  trebuie 
să faci şi îţi dezvăluie rezultatul: „... umblaţi cârmuiţi de 
Duhul şi nu împliniţi poft ele fi rii pământeşti .” 

Trebuie să umbli în Duhul Sfânt, deoarece te‑ai 
născut în tărâmul Duhului Sfânt; trăieşti  în Duhul Sfânt; 

UMBLĂ PRIN DUHUL
15 MIERCURI

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

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

(Romani 8:9).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat abilitatea de a 
înţelege identitatea mea în Cristos. Sunt născut din Duhul 
Sfânt şi mă supun Duhului Sfânt, să împlinesc voia Ta şi să 
umblu în lumina Ta. Viaţa mea este expresia neprihănirii 
Tale, în Numele lui Isus. Amin.

aceasta este viaţa ta acum! Motivul pentru care unii încă 
se luptă cu dorinţe şi cu obiceiuri nesănătoase este acela 
că nu conştientizează cine sunt în Cristos; ei nu umblă 
în Duhul Sfânt. Cum umbli în Duhul Sfânt? Nu înseamnă 
să pluteşti prin aer, ci să umbli în lumina Cuvântului lui 
Dumnezeu, în lumina adevăratei tale identităţi în El. 

Acum că te‑ai născut din nou, cultivă‑ţi apetitul 
pentru lucrurile Duhului Sfânt. Dacă te simţi ispitit sau 
doreşti lucruri lumeşti, ar trebui să spui: „Nu, acesta nu 
sunt eu; Eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos; 
duhul meu este curat; sunt o fiinţă nouă. Sunt însetat 
şi tânjesc după Dumnezeu şi după Cuvântul Său. Eu mă 
gândesc la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.” 
Aleluia!

Faptele Apostolilor 9:21‑31 & Iov 1‑2

Matei 11:1‑30 & Geneza 36‑37

Romani 8:1‑2; Romani 8:5‑9; Galateni 5:25



Adevărata esenţă a creşti nismului este faptul că Isus 
Cristos trăieşte în ti ne prin Duhul Sfânt. Acesta este 

moti vul pentru care a venit Isus – să facă posibile părtăşia şi 
uniunea cu Dumnezeu. Prin părtăşie, nouă ne‑a fost dată viaţa 
veşnică – viaţa şi natura lui Dumnezeu. Prin urmare, tu nu eşti  
în niciun caz o persoană obişnuită. Tu eşti  plin de Dumnezeu; 
plin de dragostea, de harul şi de înţelepciunea Lui.

Aceasta trebuie să devină o realitate în duhul tău, 
altf el nu vei duce o viaţă de creşti n autenti că. Trebuie să 
conşti enti zezi prezenţa lui Cristos în ti ne. Mă refer la o 
mentalitate de viaţă în care tot ce şti i şi tot ce vezi este Cristos. 
Biblia spune că Isus Cristos este viaţa ta (Coloseni 3:4). Cristos 
este totul. Funcţionarea cu această mentalitate te transportă 
literalmente într‑un tărâm unde nu cunoşti  ce este lipsa sau 
dorinţa, eşecul sau frica; eşti  pe culme în fi ecare zi, în fi ecare 
oră, în fi ecare minut şi în fi ecare secundă, deoarece tu Îl porţi 
pe Dumnezeu în ti ne! Tu şi Dumnezeu sunteţi echipa veşnic 
biruitoare. Aleluia!

Însă nu mulţi creşti ni conşti enti zează prezenţa lui 
Cristos în ei, ci se luptă în viaţă, „căutându‑L” pe Dumnezeu, 

CONȘTIENTIZEAZĂ                            
PREZENŢA LUI CRISTOS ÎN TINE

16 JOI

Cum se împacă templul lui Dumnezeu 
cu idolii? Căci noi suntem templul 

Dumnezeului cel Viu, cum a zis 
Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla 

în mijlocul lor; Eu voi fi  Dumnezeul 
lor, şi ei vor fi  poporul Meu”                                               

(2 Corinteni 6:16).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Nu sunt un om obişnuit, pentru că Cel care este mai mare 
locuieşte în duhul meu, în sufletul meu şi în trupul meu! 
Sunt plin de Dumnezeu! Sunt puternic şi sănătos! Sunt plin 
de iubirea, de înţelepciunea şi de esenţa Lui. Viaţa mea este 
plină de har. Aleluia!

„intrând în prezenţa Lui” şi rugându‑L să îi ajute. În schimb, 
Biblia spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i‑aţi 
biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce 
este în lume” (1 Ioan 4:4). Tot ce ţi‑ai putea dori vreodată în 
această viaţă se află în Cel mai Mare care locuieşte în tine. Tu 
nu trebuie decât să conştientizezi prezenţa Lui în tine şi faptul 
că înţelepciunea Lui te conduce în succes şi în măreţie.

Nu Îi cere înţelepciune lui Dumnezeu; El este 
înţelepciunea ta (1 Corinteni 1:30). Nu Îi cere ajutorul 
deoarece El este Ajutorul tău. Nu Îi cere tărie deoarece El este 
tăria ta. Nu merge nicăieri fără să conştientizezi că tu eşti un 
vas purtător de Dumnezeu. Vei fi impresionat de rapiditatea 
transformării tale; de harul, de aura, de influenţa şi de 
puterea pe care le vei emana. De ce? Pentru că în tărâmul 
spiritual, cunoştinţa este cel dintâi principiu fundamental; 
cel de‑al doilea este conştientizarea, iar cel de‑al treilea este 
rostirea. Acesta este motivul pentru care ai primit astăzi 
această înţelepciune; ca să conştientizezi faptul că tu Îl porţi 
pe Dumnezeu în tine şi ca să poţi da glas acestui lucru. 

Faptele Apostolilor 9:32‑43 & Iov 3‑4

Matei 12:1‑21 & Geneza 38‑39

1 Corinteni 3:16; Coloseni 1:26‑27



Expresia „să le fi e arătat” din versetul temati c 
provine din traducerea din original a termenului 

grecesc „phaneros” care înseamnă a se înti nde dincolo de 
limite sau a face ca cineva sau ceva să strălucească. Aici 
Duhul Sfânt l‑a inspirat pe apostolul Pavel să ne spună 
ce face pentru ti ne meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu: 
face ca bunăstarea ta şi succesul tău să se exti ndă dincolo 
de limite sau să explodeze. Aleluia!

Acelaşi adevăr este revelat şi în Iosua 1:8; Cuvântul lui 
Dumnezeu propulsează avansarea ta. Domnul i‑a spus lui 
Iosua: „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; fi indcă atunci vei face calea ta 
prosperă şi atunci vei avea mult succes” (Iosua 1:8, versiunea 
Fidela). Observă că elementul cheie nu este să ai Cuvântul 
lui Dumnezeu în inima ta sau în Biblie, ci în gura ta. Rosti rea 
Cuvântului lui Dumnezeu va aduce bunăstare în viaţa ta.

Când studiezi formularea ebraică a versetului, observi 
că partea care spune: „... fi indcă atunci vei face calea 
ta prosperă...” înseamnă de fapt să „dai pe dinafară de 
bunăstare!” Este imaginea unui râu care se revarsă cu putere şi 
distruge digurile, inundând totul în calea lui. Acesta este nivelul 

PROGRES NESTINGHERIT
17 VINERI

Cugetă la acestea, ocupă‑te în 
totul cu ele, pentru ca progresul 

tău să le fi e arătat tuturor                                                            
(1 Timotei 4:15, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, înţelepciunea Ta acţionează în mine şi înaintez 
cu putere şi cu glorie; nimic nu mă opreşte. Prin Cuvântul 
Tău şi prin Duhul Sfânt sunt propulsat pe calea succesului 
şi a măreţiei. Îmi împlinesc destinul în Cristos, prosperând 
din belşug. Aleluia!

de bunăstare pe care îl vei obţine meditând asupra Cuvântului 
lui Dumnezeu până când acesta îţi inundă duhul. Vei da pe 
dinafară de bunăstare cu atât de multă putere, încât nimic nu 
te va mai putea limita. 

Poate te afli în situaţia în care afacerea ta sau brandul 
tău nu a luat avânt. Continuă să meditezi la Cuvântul lui 
Dumnezeu. Pe măsură ce vei face acest lucru, vei primi noi idei 
şi inspiraţia necesară pentru a duce lucrurile la un nou nivel. 
Indiferent de domeniul în care vrei să progresezi, meditează la 
Cuvântul lui Dumnezeu, apoi rosteşte‑l cu credinţă şi în scurt 
timp toţi vor observa progresul tău de neoprit.

Faptele Apostolilor 10:1‑8 & Iov 5‑6

Matei 12:22‑50 & Geneza 40‑41

Psalmul 1:1‑3; Isaia 32:15; 3 Ioan 1:2



Moti vul pentru care Biserica este categoria 
de populaţie cea mai persecutată din lume 

constă în faptul că Satan este îngrozit de ceea ce urmează 
să i se întâmple şi de aceea încearcă să semene frică în 
inimile multora. Însă încercarea lui este un eşec şi el 
însuşi este un eşec. În Biserica lui Cristos se întâmplă 
lucruri miraculoase, iar diavolul nu le poate opri. Ceea ce 
se întâmplă în Biserică are o amploare mai mare decât 
tot ce se întâmplă în tehnologie, în şti inţă sau în politi că.

În Matei 16:18, Isus a zis: „... voi zidi Biserica Mea, 
şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.” Cuvântul 
„porţi” este folosit în mod simbolic în limbajul profeti c 
cu senul de „putere şi stăpânire.” Aşadar, puterile şi 
stăpânirea iadului nu vor birui Biserica.

Încă de la naşterea ei, Biserica a îndurat multe 
persecuţii teribile, însă a supravieţuit întotdeauna, spre 
deosebire de persecutorii ei. Aceasta s‑a întâmplat 
deoarece Cuvântul lui Dumnezeu spune clar: „Cine ne va 
despărţi pe noi de dragostea lui Cristos? Necazul, sau 
strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa 
de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? După cum 
este scris: «Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; 

ÎNVINGĂTOR ÎNTOTDEAUNA
18 SÂMBĂTĂ

Mulţumiri să Îi fi e aduse lui Dumnezeu, 
care ne poartă totdeauna cu carul Lui de 

biruinţă în Cristos şi care răspândeşte prin 
noi, în orice loc, mireasma cunoşti nţei Lui 

(2 Corinteni 2:14).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt un membru al Trupului victorios şi glorios al lui 
Cristos. Prin urmare, sunt indestructibil; indiferent ce se 
întâmplă, eu înving, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu mă 
împinge deasupra şi îmi garantează victoria. Mai mare 
este Cel care este în mine, decât cel care este în lume. 
Domnesc împreună cu Cristos acum şi în veci, în Numele 
lui Isus. Amin.

suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.» Totuşi, în toate 
aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin 
Acela care ne‑a iubit” (Romani 8:35‑37).

Noi suntem pe veci biruitori. Zdrobim fiecare 
împotrivire şi cucerim fiecare obstacol. Aceasta este 
binecuvântarea Bisericii. Duhul Sfânt conduce Biserica, 
iar El este Dumnezeu. El lucrează în noi, cu noi şi prin 
noi, astfel că este imposibil să dăm greş. Noi am câştigat 
cursa încă dinainte ca ea să înceapă; noi trăim după un 
scenariu care deja a fost scris. Aleluia!

Versiunea Amplificată a versetului tematic spune: 
„Acum mulţumiri să Îi fie aduse lui Dumnezeu, care 
întotdeauna ne conduce în triumf [ca trofee ale victoriei 
lui Cristos...” Aceasta se întâmplă. Noi suntem în parada 
victoriei Duhului Sfânt. Tot ce trebuie tu să faci acum 
este să rămâi focalizat pe lucrarea Domnului, slujindu‑I 
cu bucurie. Aleluia!

Faptele Apostolilor 10:9‑20 & Iov 7‑8

Matei 13:1‑23 & Geneza 42‑43

Romani 8:37‑39; 1 Ioan 4:4; 1 Corinteni 15:57‑58



Când studiezi Scriptura, observi că Dumnezeu 
ne spune întotdeauna: „nu te teme”; indiferent 

dacă este dimineaţă, prânz sau noapte, indiferent ce ai 
putea vedea sau simţi, El nu vrea ca frica să aibă loc în 
inima ta. Aceasta deoarece El cunoaşte toate lucrurile; 
El cunoaşte viitorul şi şti e că nimic nu te poate înfrânge 
sau răni. El este Dumnezeul cel veşnic care trăieşte în 
eternitate. El vede sfârşitul încă de la început.

Aşadar, chiar şi atunci când ceva te îngrijorează şi ai 
vrea ca Dumnezeu să acţioneze imediat, El este netulburat 
şi nu Se grăbeşte niciodată, deoarece El deja a văzut 
că tu vei birui. Viitorul tău este istorie pentru El. Când 
studiezi povestea lui Avraam, vei observa că Dumnezeu 
i‑a spus istoria viitorului său. El i‑a zis: „... numele tău va 
fi  Avraam, pentru că te‑am făcut tată al multor naţiuni” 
(Geneza 17:5, versiunea Fidela). În momentul respecti v, 
Avraam nu avea niciun copil, însă în mintea lui Dumnezeu, 
acesta era deja ceva ce se întâmplase. Viitorul lui era 
istorie pentru Dumnezeu.

La fel se întâmplă astăzi şi cu ti ne. Nu te teme de 
nimic deoarece El a văzut deja totul şi şti e că nu există 
nimic în calea ta care să te poată înfrânge sau distruge. 

SĂ NU AI NICIO TEAMĂ
19 DUMINICĂ

Când L‑am văzut, am căzut la picioarele 
Lui ca mort. El Şi‑a pus mâna dreaptă 

peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu 
sunt Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă”               

(Apocalipsa 1:17).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt plin de îndrăzneală! Cuvântul lui Dumnezeu produce 
în mine lucrurile despre care vorbeşte şi mă ridic deasupra 
limitărilor sistemelor acestei lumi. Am o capacitate 
extraordinară să contemplu, să gândesc, să proiectez şi să văd 
posibilităţi infinite; şi nicio situaţie sau dificultate nu mă poate 
descuraja, pentru că mă aflu într‑o călătorie neîntreruptă de 
avansare, de creştere şi de promovare. Glorie lui Dumnezeu!

Nimic! Indiferent unde te afli sau unde locuieşti în 
lumea aceasta, nu există limite pe cărarea ta. Tot ce vrea 
Dumnezeu de la tine este să urmezi Cuvântul lui. Cuvântul 
Lui îţi garantează victoria, bunăstarea şi succesul.

Cuvântul lui Dumnezeu este arma ta împotriva 
tuturor împotrivirilor. Cuvântul Lui este sabia Duhului. 
Dacă trăieşti prin Cuvântul Lui, avându‑l întotdeauna în 
gura ta, nimic nu te poate opri. Prin urmare, depăşeşte 
toate limitele. Declară: „Toate limitările au dispărut din 
mintea mea. Pot fi şi voi fi tot ce vrea Dumnezeu să fiu. 
SUNT UN OM DE SUCCES!” Slavă lui Dumnezeu!

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

Matei 13:24‑43 & Geneza 44‑45

Iosua 1:6‑7; Romani 8:35‑39; 1 Ioan 4:4



„Cristos în ti ne” nu este un clişeu religios. Este 
o realitate divină, însă mulţi nu au înţeles 

puterea şi importanţa acestei realităţi. Aceste este 
moti vul pentru care unii se plâng de dureri de cap şi de 
febră; de aceea permit cancer, diabet şi alte boli în trupul 
lor. Cum ai putea fi  vreodată bolnav dacă Cristos locuieşte 
în trupul tău fi zic?

Înainte de venirea lui Cristos, toţi oamenii se afl au 
sub blestemul păcatului, aşa că erau supuşi diavolului, 
bolii, maladiei, sărăciei şi morţii. Biblia spune: „Căci 
toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” 
(Romani 3:23). Aceasta era consecinţa decăderii omului 
în grădina Eden. Însă ce crezi? Slava care s‑a pierdut prin 
păcat a fost restaurată în Cristos! Aşadar, dacă Îl ai pe 
Cristos în ti ne, ai slavă: slavă în sănătatea ta, în fi nanţele 
tale, la locul de muncă, în familie şi în toate domeniile 
vieţii tale. Aleluia!

Acum că eşti  născut din nou, viaţa ta este doar 
pentru slavă. Aceasta ar trebui să fi e mentalitatea ta; 
altf el, vei duce o viaţă obişnuită. Lasă‑L pe Cristos să Se 
manifeste în ti ne, prin Cuvântul Său şi prin Duhul Sfânt. 
Începe să ai mentalitatea că Isus Cristos în ti ne este 

MEDITEAZĂ LA CRISTOS
20 LUNI

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).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Fac parte din clasa specială a făpturilor divine în care 
locuieşte Cristos! Aceasta îmi garantează o viaţă de victorie 
neîntreruptă şi de glorie eternă. Puterea, frumuseţea şi 
excelenţa dumnezeirii rezidă în duhul meu. Manifest viaţa 
şi gloria lui Cristos. Aleluia!

nădejdea slavei. Meditează la Cristos: la cine este El, apoi 
la cine este El pentru tine şi în tine şi la lucrarea Lui în 
tine astăzi. Cristos nu este pe lângă tine sau undeva în 
apropiere. Nu este cu tine; El este în tine. Acesta este cel 
mai măreţ lucru din lume. Slavă lui Dumnezeu în veci! 

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

Matei 13:44‑14:12 & Geneza 46‑48

Efeseni 5:30; 1 Corinteni 6:17; Romani 8:10



Există oameni în lumea aceasta pe care 
Dumnezeu i‑a pus într‑un anumit loc ca să le dea 

altora acces; acces la bogăţie, la putere, la resurse, etc. El 
a rânduit pe cineva să fi e accesul tău; şi este posibil să nu 
ajungi niciodată la anumite lucruri fără acea persoană. Şi 
acest lucru se întâmplă pentru că, atunci când lucrează 
cu oamenii, Dumnezeu foloseşte alţi oameni ca să‑i 
binecuvânteze.

Să luăm ca exemplu situaţia din 1 Împăraţi 17:9. 
Dumnezeu îi spune lui Ilie: „Scoală‑te, du‑te la Sarepta, 
care ţine de Sidon, şi rămâi acolo. Iată că i‑am poruncit 
acolo unei femei văduve să te hrănească.” Era un ti mp 
de secetă cruntă şi, dacă Ilie voia să mai aibă mâncare, 
urma să o primească de la acea femeie. Ilie s‑ar fi  putut 
duce oriunde altundeva, dacă voia, dar ca să umble în 
voia perfectă a lui Dumnezeu pentru acel moment, 
trebuia să se conformeze.

Pentru femeie, Ilie era accesul ei la următorul 
nivel. Se confrunta cu o sărăcie cruntă, şi dacă avea să 
iasă vreodată din acea situaţie, lucrul acesta urma să 
se întâmple datorită conexiunii ei cu Ilie. Prin Ilie, şi ei 
i s‑a purtat de grijă la rândul ei, şi a trecut de la sărăcie 
la bunăstare (citeşte toată relatarea din 1 Împăraţi 17). 

ACCES DIVIN
21 MARŢI

... Şi cine şti e dacă nu pentru o vreme 
ca aceasta ai ajuns la împărăţie?                     

(Estera 4:14).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt răspunsul la strigătul multora! Sunt o soluţie pentru lumea mea! 
Ochii mei spirituali sunt inundaţi de lumină să îi pot recunoaşte pe 
cei pe care Domnul i‑a pus în calea mea pentru a le da acces şi sunt 
abilitat atât spiritual, cât şi financiar să îndeplinesc scopul acesta. 
De asemenea, recunosc şi beneficiez de ajutorul celor împuterniciţi 
de Dumnezeu să îmi dea acces la nivelul superior în munca mea, în 
lucrarea mea, etc., în Numele lui Isus. Amin.

Aceasta nu este totul; când fiul ei s‑a îmbolnăvit şi a 
murit, a fost înviat de profetul Ilie.

Tot aşa, copiii lui Israel au rămas robi în Egipt până 
când Moise a răspuns chemării lui Dumnezeu de a‑i 
scoate din robie. Moise a fost accesul lor. Isus însuşi este 
accesul nostru în prezenţa Tatălui şi El era conştient de 
acest lucru. „... Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” 
(Ioan 14:6).

Recunoaşte‑i pe cei cărora trebuie să le dai acces şi 
fă cu promptitudine ceea ce Dumnezeu a pus în inima ta să 
faci în avantajul şi în beneficiul lor. Totodată, recunoaşte‑i 
şi pe cei pe care Dumnezeu i‑a pus în calea ta ca să‑ţi 
dea acces, fie că sunt în lucrare, în slujbă, în carieră, 
în politică, sau oriunde altundeva. Este un principiu al 
Împărăţiei lui Dumnezeu şi trebuie să‑l înţelegi.

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

Matei 14:13‑36 & Geneza 49‑50

Osea 12:13; Geneza 12:2; Evrei 13:16



 Disponibilă în prezent în 2000 limbi, Rapsodia 
Realităţilor, un adevărat Înger Mesager, face să strălucească 
lumina Evangheliei pentru milioane de oameni din lumea 
întreagă în limba pe care o înţeleg cel mai bine. Cu toate 
acestea, sunt necesare multe etape pentru ca aceste 
traduceri ale Rapsodiei Realităţilor să ajungă lunar în mâinile 
benefi ciarilor de pretuti ndeni. 

 Iar tu poţi să ne ajuţi să realizăm aceasta prin:
 • Sponsorizarea producţiei şi a distribuirii lunare a 
tuturor traducerilor pe câmpul de misiune
 • Sponsorizarea adoptării de noi limbi de traducere
 • Acţiuni de voluntariat în calitate de traducător sau 
de editor

 Nu uita, prin sponsorizarea lunară a distribuirii 
Rapsodiei în diversele traduceri, tu trimiţi un mesaj de 
speranţă şi de bucurie pentru mulţi oameni din lumea 
întreagă. 

 Pentru mai multe informaţii despre modul în 
care te poţi implica, te rugăm să trimiţi un email la una 
dintre adresele: rortranslators@loveworld360.com sau 
rortranslati ons@blwinc.org.

T RA D U C E R E A
RA PS O D I E I

Î N  F I EC A R E  LU N Ă !
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În capitolul 3 din cartea Exod, când Dumnezeu i 
S‑a arătat lui Moise şi i‑a zis că va scoate poporul 

Israel din Egipt, Moise L‑a întrebat: „... Iată, când mă 
voi duce la copiii lui Israel şi le voi spune: «Dumnezeul 
părinţilor voştri m‑a trimis la voi»; şi mă vor întreba: 
«Care este Numele Lui?» Ce le voi răspunde?” Şi 
Dumnezeu i‑a spus lui Moise: «EU SUNT CEL CE SUNT.» Şi 
a spus: «Astf el să le spui copiilor lui Israel: ’EU SUNT m‑a 
trimis la voi’»” (Exod 3:13‑14, versiunea Fidela).

Observă că Dumnezeu nu i‑a spus: „Spune‑le că 
Numele Meu este «Eu Sunt»” (cel puţin nu în această 
versiune a Bibliei, n.tr.); însă aşa S‑a descris Dumnezeu 
pe Sine. El este Cel care există prin Sine însuşi. El a creat 
totul din Sine însuşi; nu a avut nevoie de material din altă 
parte ca să facă ceva. Biblia spune: „Toate lucrurile au 
fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut n‑a fost 
făcut fără El” (Ioan 1:3).

Un lucru foarte important din pasajul acesta, care 
poate fi  trecut uşor cu vederea este ce anume aşteaptă 
El de la ti ne. Ce doreşte El să devii? Ce te‑a făcut El să fi i? 
Cu câţiva ani în urmă predicam şi, în ti mpul mesajului, 
am spus: „Dacă tu nu spui că TU EŞTI, ceilalţi vor spune 
că nu eşti ; de aceea trebuie să spui CĂ EŞTI!” Ce înseamnă 

AUTONOM ÎN EL
22 MIERCURI

Tot ce are Tatăl este al Meu; de 
aceea am zis că va lua din ce 

este al Meu şi vă va descoperi                                                            
(Ioan 16:15).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu; prin 
urmare, sunt autonom, deoarece cum este El, aşa sunt şi 
eu în această lume! Tot ceea ce am nevoie pentru o viaţă 
de succes absolut, de stăpânire, de glorie şi de neprihănire 
este în mine. Trăiesc victorios astăzi şi întotdeauna, în 
Numele lui Isus. Amin.

să spui că eşti? Înseamnă că urmezi pilda lui Dumnezeu 
(Efeseni 5:1), care spune „EU SUNT.”

Ţine minte, ai fost creat după chipul şi asemănarea 
Lui; de aceea, la fel ca El, vei produce tot ce ai nevoie 
din tine; nu din afară. În versetul tematic, Isus a spus: 
„Tot ce are Tatăl este al Meu...” (Ioan 16:15). Acelaşi Isus 
ne‑a dat nouă totul. Biblia spune că suntem împreună 
moştenitori cu El (Romani 8:17). Tot ce ai nevoie pentru 
a avea o viaţă de succes absolut, de victorie, de domnie, 
de slavă şi de neprihănire, ţi‑a fost dat deja în Cristos.

De ce a fost Isus aşa cum a fost? Pentru că El ştia 
Cine este („EU SUNT”); El nu gândea în termeni de lipsă. 
El vrea ca noi să înţelegem că El ne‑a făcut exact la fel ca 
El (1 Ioan 4:17). Noi suntem oglindirea Lui; imaginea şi 
slava Lui! În El, tu eşti autonom.

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

Matei 15:1‑28 & Exod 1‑2

2 Corinteni 9:8; Faptele Apostolilor 17:28; 2 Corinteni 3:5



În versetul temati c, Biblia spune că Tatăl nu ne‑a 
califi cat doar să fi m părtaşi moştenirii sfi nţilor în 

lumină, ci ne‑a şi „eliberat” de sub puterea întunericului. 
Mai mult, Duhul Sfânt spune prin apostolul Pavel că Tatăl 
„...ne‑a strămutat în împărăţia Fiului dragostei Lui.” Cât 
de profund!

Ar fi  fost foarte bine şi dacă ne‑ar fi  eliberat doar de 
sub puterea întunericului; dar faptul că a mers mai departe 
şi ne‑a transferat în împărăţia Fiului dragostei Lui este 
absolut copleşitor. Însă din nefericire, în pofi da acestui 
adevăr glorios, unii creşti ni, din lipsă de cunoşti nţă, încă 
mai caută eliberare de sub puterea diavolului. Ca omul 
acela care a spus: „Şti i, demonii sunt reali; am nevoie 
ca un om puternic al lui Dumnezeu să se roage pentru 
mine şi să mă elibereze”; nu! Nici o persoană născută 
din nou cu adevărat nu are nevoie de eliberare de sub 
puterea diavolului. Satan este înfrânt. Nu ai fost scos de 
sub stăpânirea întunericului pentru că te‑ai rugat din 
greu sau pentru că cineva s‑a rugat pentru ti ne; aceste 
este rezultatul lucrării lui Cristos. În momentul în care ai 
acceptat lucrarea răscumpărătoare a lui Cristos pentru 

STRĂMUTAT ÎN ÎMPĂRĂŢIA FIULUI 
DRAGOSTEI LUI

23 JOI

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

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

în Împărăţia Fiului dragostei Lui                  
(Coloseni 1:12‑13).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că m‑ai transferat din 
împărăţia întunericului în Împărăţia Fiului dragostei Tale, 
Isus Cristos. Locuiesc în prezenţa Ta şi domnesc în viaţă 
împreună cu Cristos exercitându‑mi autoritatea asupra 
întunericului, a forţelor rele, a demonilor şi a lucrărilor lor. 
Trăiesc viaţa de victorie, de bunăstare şi de glorie veşnică 
pe care o am în Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

tine şi ai mărturisit domnia Lui peste viaţa ta, dominaţia 
lui Satan a fost frântă de peste tine.

Conştientizează statutul, poziţia şi moştenirea 
pe care le ai acum. Ai fost aşezat împreună cu Cristos 
(Efeseni 2:6) 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 1:21). 
Trăieşte din acel tărâm de victorie, de domnie, de pace şi 
de bucurie nesfârşită şi condu‑ţi lumea cu autoritatea pe 
care El ţi‑a dat‑o.

Faptele Apostolilor 11:15‑30 & Iov 17

Matei 15:29‑16:12 & Exod 3‑5

Efeseni 2:4‑6; 1 Ioan 4:4



În Geneza 37, citi m cum fraţii lui Iosif au complotat 
împotriva lui şi l‑au vândut ca sclav. Ajuns sclav 

în casa lui Poti far, Iosif ar fi  putut să fi e nemulţumit şi 
să‑şi plângă de milă, plin de amărăciune din cauza a 
ceea ce i‑au făcut fraţii lui. Nemulţumirile şi reproşurile 
lui ar fi  fost legiti me, însă el nu voia să găsească scuze 
pentru eşec. Biblia spune: „Domnul a fost cu Iosif, aşa că 
toate îi mergeau bine; el locuia în casa stăpânului său, 
egipteanul” (Geneza 39:2).

Dacă Iosif era prosper chiar şi atunci când era rob 
în casa lui Poti far, aceasta înseamnă că bunăstarea nu are 
legătură cu banii. Bunăstarea ta nu ar trebui să depindă 
de câţi bani ai sau nu ai; de ce îţi datorează alţii sau de ce 
ai în cont; bunăstarea ta este în inima ta. Unii spun aşa: 
„Nu aş fi  în această situaţie fi nanciară groaznică dacă 
cel căruia i‑am împrumutat bani nu ar refuza să mi‑i dea 
înapoi.” Nu, nu gândi şi nu vorbi aşa. Nimeni nu‑ţi poate 
lua sufi cient de mulţi bani ca să te facă falit sau sărac. Tu 
eşti  moştenitor al lui Dumnezeu, împreună moştenitor 
cu Cristos; eşti  conectat la o sursă de provizii fără sfârşit.

Atunci când împrumuţi bani, dacă îţi sunt înapoiaţi, 
slavă Domnului; dar în momentul în care i‑ai dat, ridică‑te 
deasupra lor. Tu eşti  nelimitat. Isus a spus în Luca 6:35: 

EȘTI NELIMITAT
24 VINERI

Apoi le‑a zis: „Vedeţi şi păziţi‑vă de 
orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa 

cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui”                             
(Luca 12:15).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Toată bogăţia acestei lumi îmi aparţine, pentru că sunt 
moştenitor al lui Dumnezeu şi comoştenitor cu Cristos. Argintul 
şi aurul îmi aparţin, împreună cu vitele de pe o mie de dealuri. 
Prin urmare, refuz să fiu limitat de vreun lucru din această 
lume. Sunt o conductă prin care bogăţia şi binecuvântările lui 
Dumnezeu curg liber către alţii şi sunt conectat la o sursă de 
provizii fără limite. Glorie lui Dumnezeu!   

„Voi însă iubiţi‑i pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi 
cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi 
răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, 
căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.” El 
vrea să conştientizezi o realitate mai înaltă: bogăţia lui 
Dumnezeu este bogăţia ta. Tu eşti doar o conductă – o 
conductă prin care binecuvântarea curge liber – către 
alţii. Curgerea ta nu poate fi blocată. Astfel, în ce priveşte 
bunăstarea ta financiară, concentrează‑ţi atenţia asupra 
Domnului, conştientizând că El este sursa ta. Slavă lui 
Dumnezeu!

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

Matei 16:13‑17:13 & Exod 6‑7

2 Corinteni 8:9; 1 Timotei 6:17; Filipeni 4:19



Unii oameni au devenit apatici pentru că şi‑au 
pierdut slujba sau pentru că afacerea lor a 

luat‑o în jos. Fiind născut din nou, aceste lucruri nu 
trebuie să te afecteze. Faptul că ţi‑ai pierdut slujba 
nu înseamnă nimic; şi nici motivul pentru care ţi‑ai 
pierdut‑o nu este chiar aşa de important. Pentru tine 
trebuie să conteze ceea ce noi numim „poziţionare 
divină.”

Să ne aducem aminte ce am citit despre Iosif 
în lecţia precedentă; el era sclav. Nu primea salariu, 
pentru că sclavii nu primesc nici un salariu. Dar Biblia 
spune că „lui Iosif toate îi mergeau bine,” chiar dacă 
era sclav (Geneza 39:2). El nu avea nevoie de salariu ca 
să îi meargă bine. El era sămânţa lui Avraam şi aceasta 
era tot ce îi trebuia. Avea visul său înaintea ochilor şi 
ştia cine este. El funcţiona în har divin. Aleluia!

Nu există dezavantaj pentru tine, în calitate 
de copil al lui Dumnezeu. Ai fost poziţionat în mod 
divin pentru măreţie în viaţă. În Romani 8:28 Biblia 
spune: „De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu, 
şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după 
planul Său.” Nimic nu este la întâmplare în viaţa ta. 

FAVORIZAT ȘI POZITIONAT ÎN 
MOD DIVIN

25 SÂMBĂTĂ

Elisei i‑a zis: „Ce pot să fac pentru 
ti ne? Spune‑mi ce ai acasă?” Ea 

a răspuns: „Roaba ta n‑are acasă 
decât un vas cu untdelemn”                                                            

(2 Împăraţi 4:2).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru mângâierea din Cuvântul 
Tău. Mi‑ai binecuvântat lucrul mâinilor şi m‑ai aşezat pe 
calea de succes şi de bunăstare neîntreruptă. Înfloresc 
ca un cedru din Liban. Mă rog pentru copiii Tăi din toată 
lumea astăzi care se confruntă cu diverse încercări; ei sunt 
învingători prin Duhul Sfânt, în Numele lui Isus. Amin.

Locul şi situaţia în care eşti acum este locul în care 
se află răspunsul tău. Nu‑ţi dori să fi avut un anumit 
capital, sau orice altceva.

În versetul tematic, Elisei o întreabă pe văduvă: 
„... ce ai în casă?” Cu acel mic vas cu ulei, ea a devenit 
un furnizor de ulei peste noapte. Slavă lui Dumnezeu! 
Tot capitalul de care ai nevoie este în mintea ta. Tot 
avantajul de care ai nevoie constă în faptul că Isus 
Cristos este în tine prin Duhul Sfânt. De aceea, priveşte 
la Duhul Sfânt care este în tine; ai încredere că El te va 
conduce şi te va direcţiona şi fă tot ce îţi spune El să 
faci. El va face ca binecuvântarea Sa să vină peste acel 
lucru şi va înflori mai mult decât ai visat. Aleluia!

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

Matei 17:14‑18:14 & Exod 8‑9

Proverbe 8:10‑12; Iov 22:29, versiunea Fidela; Romani 8:28



Uneori este foarte difi cil să îţi dai seama când 
oamenii sunt mândri, pentru că mândria vine 

din inimă. Doar Cuvântul lui Dumnezeu poate diagnosti ca 
mândria din inima unui om. Pe măsură ce studiezi, asculţi 
Cuvântul lui Dumnezeu şi meditezi asupra sa, acesta îţi 
radiografi ază inima, ca să reveleze ceea ce este înăuntru. 
Dacă există acolo mândrie sau altceva care nu este bun, 
Cuvântul lui Dumnezeu va revela totul ca să poţi face 
schimbările necesare.

Biblia spune: „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu 
şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: 
pătrunde până acolo că desparte sufl etul şi duhul, 
încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile 
inimii” (Evrei 4:12). Cuvântul lui Dumnezeu discerne 
gândurile şi intenţiile inimii. În 1 Samuel 16:7, spune: „... 
omul se uită la ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la 
inimă.”

Nu aştepta până când cineva te acuză că eşti  
mândru. Foloseşte Cuvântul lui Dumnezeu ca să te 
autoexaminezi. Studiază Scripturile şi vezi ce este 
catalogat drept mândrie; observă comportamentul 
oamenilor pe care Dumnezeu i‑a descris ca fi ind mândri, 

REFUZĂ MÂNDRIA
26 DUMINICĂ

Dar, în schimb, ne dă un har şi mai 
mare. De aceea zice Scriptura: 
„Dumnezeu stă împotriva celor 

mândri, dar dă har celor smeriţi”                                                                    
(Iacov 4:6).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată scump, primesc Cuvântul tău astăzi în duhul meu cu 
bucurie şi Îţi mulţumesc pentru transformarea pe care o 
aduce în viaţa mea. Smerenia lui Cristos este evidenţiată 
în gândurile, în vorbele şi în faptele mele, ceea ce face ca 
harul Tău să crească în viaţa mea pentru mai multă glorie, 
în Numele lui Isus. Amin.

şi expresii ale mândriei cum ar fi: „inima i s‑a înălţat” 
(2 Cronici 26:16; 32:25; Ezechiel 28:5, 17). Remarcă şi 
„privirea plină de mândrie” (Proverbe 6:17) şi „privirile 
trufaşe şi inima îngâmfată...” (Proverbe 21:4) pe care 
Dumnezeu le cataloghează ca fiind păcat.

Luptă‑te să rămâi smerit. Foloseşte cuvinte 
adecvate în relaţiile cu oamenii; cuvinte pline de har şi 
de dragoste. Imită‑L pe Isus. Biblia spune că, în pofida 
slavei, maiestăţii şi măreţiei Lui, El a rămas smerit: „Să 
aveţi în voi gândul acesta care era şi în Cristos Isus: El, 
măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n‑a crezut 
ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 
ci S‑a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, 
făcându‑Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost 
găsit ca un om, S‑a smerit şi S‑a făcut ascultător până la 
moarte, şi încă moarte de cruce” (Filipeni 2:5‑8). Aleluia!

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

Matei 18:15‑35 & Exod 10‑12

Matei 23:12; Proverbe 18:12; Psalmul 138:6



Există un mesaj care reverberează în întreaga 
lume: este cuvântul profeti c care a venit acum 

mulţi ani, despre „uriaşul adormit.” Lumea a auzit că 
există un „uriaş adormit” undeva în lume, şi fi ecare 
naţiune a fost în alertă. Au discutat acest lucru la cele 
mai înalte niveluri; au încercat să evalueze diverse naţiuni 
şi să descopere cine este acest uriaş, dar nici o naţiune nu 
se potriveşte descrierii.

Ori de câte ori ceva se întâmplă într‑o naţiune, 
lumea intră în panică, pentru că li s‑a spus că „uriaşul 
adormit” se va ridica din necazul altora. Şi astf el ei se 
întreabă ce fel de necaz va trezi acest „uriaş adormit.” 
Este un mesaj cu un semnal foarte puternic; şi ofi cialii 
serviciilor de informaţii de la cele mai înalte niveluri din 
toată lumea sunt în alertă şi aşteaptă ridicarea acestui 
uriaş.

Dar vezi tu, acest „uriaş adormit” nu este una 
dintre ţările Naţiunilor Unite; nu! Ci este Biserica lui Isus 
Cristos! Slavă lui Dumnezeu! Cu adevărat, de mulţi ani se 
pare că Biserica doarme. Dar acest lucru nu mai este aşa; 
Biserica s‑a trezit. Lumea poate nu realizează încă, dar va 
descoperi acest lucru în curând.

BISERICA S-A TREZIT
27 LUNI

Vântul sufl ă încotro vrea şi‑i auzi 
vuietul; dar nu şti i de unde vine, 
nici încotro merge. Tot aşa este 
cu oricine este născut din Duhul                                                            

(Ioan 3:8).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Biserica înaintează, iar porţile Locuinţei morţilor nu o vor 
birui. Creştinii din întreaga lume sunt încurajaţi şi întăriţi 
să susţină în mod neabătut mesajul Evangheliei, împotriva 
oricăror adversităţi, instaurând Împărăţia cerurilor în toate 
naţiunile lumii, spre slava lui Dumnezeu Tatăl! Aleluia!

Versetul tematic spune astfel: „Vântul suflă 
încotro vrea şi‑i auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine, 
nici încotro merge...” Biserica este o taină şi suntem 
de neoprit! Biserica este cea mai mare naţiune de 
pe pământ, având suficientă putere şi slavă pentru a 
îmblânzi lumea aceasta. Nu este ceva ce poate fi înţeles 
cu mintea; poţi pricepe acest adevăr doar cu duhul tău. 
Atunci când te uiţi la ce se întâmplă în, cu şi prin Biserică 
în diverse naţiuni din lume astăzi, înţelegi că, într‑adevăr, 
Biserica preia controlul, iar porţile locuinţei morţilor nu o 
pot birui. Slavă lui Dumnezeu!

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

Matei 19:1‑15 & Exod 13‑14

Matei 16:18; 2 Samuel 3:1; Apocalipsa 11:15‑17



Cuvântul lui Dumnezeu este mai mult decât 
istorie sau o culegere de povesti ri; Cuvântul 

lui Dumnezeu este Dumnezeu care vorbeşte. Şi ceea ce 
El spune este relevant în prezentul vieţii noastre şi este 
materialul din care trebuie să ne zidim viaţa. Pe măsură 
ce studiezi Scriptura, vei întâlni des fraza: „Aşa vorbeşte 
Domnul”; şi nu: „Aşa a vorbit Domnul.” „Aşa vorbeşte 
Domnul” înseamnă că acest Cuvânt al Domnului este 
valabil şi pentru ti ne astăzi şi pentru situaţia ta – acum. 
Este efi cace în sine însuşi şi poate prin sine să te zidească 
şi să‑ţi transforme viaţa.

În versetul temati c am citi t convingerea lui Pavel 
despre puterea de transformare şi de strămutare a 
Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului îţi îmbibă 
duhul cu îndrăzneală, cu excelenţă şi cu stăpânire. Dacă 
cel ti mid se preocupă să studieze Cuvântul lui Dumnezeu, 
ti miditatea sa va fi  înlocuită de un duh de putere, de 
dragoste, şi de minte sănătoasă. Aceasta este puterea 
Cuvântului lui Dumnezeu. Cu toate acestea, chiar dacă 
fi ecare Cuvânt de la Dumnezeu este plin de putere, 
apostolul Pavel spune clar ce anume îţi zideşte duhul şi îţi 
transformă viaţa: este „Cuvântul harului lui Dumnezeu.”

CUVÂNTUL HARULUI SĂU
28 MARŢI

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

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



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, mă supun Cuvântului Tău, ca să fiu edificat, 
energizat şi împuternicit pentru o viaţă de măreţie şi de 
victorie. Prin lucrarea Cuvântului Tău şi a Duhului Sfânt, 
creşterea mea spirituală, fizică, mentală, emoţională şi 
financiară este evidentă; are loc o erupţie de bunăstare 
în fiecare domeniu al vieţii mele, spre lauda şi spre gloria 
Numelui Tău. Amin!

Cuvântul harului Său este Cuvântul despre Cristos 
şi despre lucrarea de mântuire şi de răscumpărare 
pe care El a făcut‑o pentru noi; cine suntem astăzi, ce 
avem şi unde suntem reprezintă un rezultat al morţii, 
al îngropării şi al învierii Lui. Acesta te zideşte spiritual, 
mental, fizic, financiar, emoţional şi te face să prosperi în 
toate zonele vieţii tale. Aleluia!

Studiază cu consecvenţă Cuvântul lui Dumnezeu; 
contemplă‑l şi însuşeşte‑ţi‑l prin meditaţie. Pe măsură ce 
faci acest lucru, Duhul Sfânt te va ajuta să înţelegi profund 
tainele vieţii şi ale Împărăţiei noastre spirituale. El va şi 
activa Cuvântul lui Dumnezeu în tine în aşa fel încât vei 
vedea o explozie de bunăstare în toate domeniile vieţii 
tale.

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

Matei 19:16‑20:16 & Exod 15

1 Timotei 4:15; 1 Petru 2:2



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

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

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

Disponibilă pe platf ormele Google Play şi App Store.

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

Aplicaţia de telefon mobil

RHAPSODY OF REALITIES
DAILY DEVOTIONAL 
App 3.0
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Duhul Sfânt este întruparea puterii şi El locuieşte 
în ti ne în plinătatea Sa. El nu a venit în parte şi 

nu ţi‑a dat doar o parte din Sine, în ciuda modului în care 
înţeleg unii oameni acest lucru. 1 Corinteni 3:16 spune: 
„Nu şti ţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul 
lui Dumnezeu locuieşte în voi?” Aici, apostolul subliniază 
un adevăr: tu eşti  templul lui Dumnezeu şi Duhul lui 
Dumnezeu locuieşte în ti ne.

Dar cine este acest minunat şi uimitor Duh Sfânt 
care locuieşte în ti ne? El este Cel care îţi aduce prezenţa 
şi binecuvântările lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, El 
este numit „Îngerul prezenţei lui Dumnezeu” (Isaia 63:9, 
versiunea NTR). El este Cel care manifestă prezenţa lui 
Dumnezeu şi puterea Sa oriunde doreşte Dumnezeu. 
Gândeşte‑te la faptul că această Persoană minunată şi 
infi nită a Dumnezeirii locuieşte în ti ne! Aceasta înseamnă 
că eşti  un vas care Îl poartă pe Dumnezeu; eşti  sediul 
divinităţii! Aleluia!

Adică în viaţa ta există doar slavă şi excelenţă, 
pentru că Isus Cristos în ti ne este nădejdea slavei; Duhul 
Sfânt în ti ne înseamnă slavă, excelenţă, putere, victorie, 
bucurie, pace, bunăstare şi binecuvântări în viaţa ta! 

CENTRUL SĂU OPERAŢIONAL
29 MIERCURI

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).    



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru Duhul Sfânt 
care locuieşte în mine în toată plinătatea Lui, făcând din 
mine centrul Tău operaţional pe pământ. Sunt conştient 
şi beneficiez de prezenţa Ta glorioasă în mine şi declar 
că îmi împlinesc destinul în Cristos, demonstrând gloria, 
înţelepciunea şi excelenţa dumnezeirii, aducând roadele 
neprihănirii, în Numele lui Isus. Amin.

Afirmă acest lucru întotdeauna, pentru că puterea 
Cuvântului lui Dumnezeu acţionează prin conştientizare 
şi prin afirmare. Din când în când spune cu voce tare: 
„Duhul Sfânt locuieşte în mine. El a vitalizat fiecare fibră 
a fiinţei mele; El este viaţa mea şi tot ce îmi trebuie ca să 
trăiesc plin de bucurie întotdeauna şi să împlinesc glorios 
planul lui Dumnezeu pentru viaţa mea.” Aleluia!

Duhul Sfânt nu a venit doar peste tine aşa cum 
făcea cu oamenii lui Dumnezeu din Vechiul Testament. El 
a venit ca să‑Şi stabilească în tine centrul Său operaţional 
pe Pământ. El trăieşte în tine în toată slava, maiestatea, 
autoritatea, înţelepciunea şi puterea Lui. Şi prin tine, 
El binecuvântează totul în jurul tău şi pe toţi cei care 
au legătură cu tine; El instaurează neprihănirea lui 
Dumnezeu pe pământ şi în inimile oamenilor. Prin tine, 
El Îşi poate exprima dragostea, pentru că tu eşti extensia 
Sa pe Pământ; tu provii din El şi eşti una cu El (1 Corinteni 
6:17). Slavă lui Dumnezeu în veci!

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

Matei 20:17‑34 & Exod 16‑17

1 Corinteni 6:17; Coloseni 2:9‑10; Ioan 14:23



Mulţi nu realizează că afi rmaţia lui Isus din 
versetul temati c nu li se adresa creşti nilor; 

creşti nul nu a fost eliberat şi nu urmează să fi e eliberat. 
Eliberat de ce sau de cine, mai exact? Creşti nul este o 
nouă creaţie; el a venit din învierea lui Isus Cristos; astf el, 
el are viaţa învierii. El a fost născut liber, în neprihănirea 
şi în prezenţa lui Dumnezeu. Aleluia! În 2 Corinteni 5:17 
Biblia spune: „Căci, dacă este cineva în Cristos, este o 
făptură nouă. Cele vechi s‑au dus: iată că toate lucrurile 
s‑au făcut noi.”

Cu toate acestea, din cauza faptului că nu 
cunosc Cuvântul lui Dumnezeu, unii creşti ni încă au o 
„mentalitate a eliberării” – mentalitatea că tot ti mpul vor 
să fi e eliberaţi de o robie sau de alta; dar creşti nul nu are 
nevoie de „eliberare.” Înţelege lucrul acesta: din punct 
de vedere legal, întreaga lume a fost eliberată şi mântuită 
de Isus Cristos prin moartea Sa substi tuti vă. Atunci când 
a murit, El a murit pentru toţi. Când Dumnezeu L‑a 
înviat din morţi, El a înviat pentru toţi. Însă aceasta este 
legalitatea mântuirii.

Mântuirea devine o experienţă transformatoare în 
viaţa celui care, în concordanţă cu Romani 10:9, acceptă 
şi declară domnia lui Isus. În acel moment, el este 
născut din nou şi strămutat în Împărăţia luminii, viaţa sa 

NĂSCUT LIBER – ÎN                         
PREZENŢA LUI DUMNEZEU

30 JOI

Deci dacă Fiul vă eliberează, 
veţi fi  cu adevărat liberi                                                    

(Ioan 8:36, versiunea NTR).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru bucuria de a fi născut în 
libertatea Duhului Sfânt ca să te pot sluji fără rezerve, fără 
nicio formă de limitare, sau de frică. Îmi exersez cu îndrăzneală 
autoritatea pe care mi‑ai dat‑o peste cel rău şi peste toată 
puterea sa. Îţi mulţumesc pentru viaţa de victorie pe care mi‑ai 
dăruit‑o în Cristos şi pentru gloria Ta care se manifestă în mine şi 
astăzi, în Numele lui Isus. Amin. 

umană fiind înlocuită de viaţa şi de natura lui Dumnezeu. 
Acesta este creştinul. El este născut din nou fără păcat, 
fără trecut şi în prezenţa lui Dumnezeu! Dumnezeu te‑a 
născut literalmente, prin Cuvântul Lui.

În Iacov 1:18 Biblia spune: „El, de bunăvoia Lui, 
ne‑a născut prin Cuvântul adevărului...” Iar în 1 Petru 
1:23 spune: „Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr‑o 
sămânţă care poate putrezi, ci dintr‑una care nu poate 
putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi 
care rămâne în veac.” Aceasta este realitatea! Tu îi eşti 
superior lui Satan şi nu poţi fi robul lui pentru că ai viaţa 
Cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, trăieşte în Cuvântul 
lui Dumnezeu şi bucură‑te de viaţa ta în El, şi fii tot ceea 
ce te‑a chemat El să fii. Aleluia!

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

Matei 21:1‑32 & Exod 18‑19

2 Petru 1:4; Coloseni 1:12‑14



Atunci când spunem despre creşti n că este 
născut din Dumnezeu, spunem de fapt că 

este născut din Cuvântul lui Dumnezeu; el este o odraslă 
a Cuvântului Său. Aceasta citi m în versetul temati c. 
Apostolul Iacov a subliniat acelaşi adevăr în Iacov 1:18 
spunând: „El, de bunăvoia Lui, ne‑a născut prin Cuvântul 
adevărului, ca să fi m un fel de pârgă a făpturilor Lui.”

Apoi, mai mult, Pavel ne numeşte epistola (sau 
Cuvântul) lui Cristos: „Voi sunteţi arătaţi ca fi ind epistola 
lui Cristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, 
ci cu Duhul Dumnezeului cel Viu; nu pe nişte table din 
piatră, ci pe nişte table care sunt inimi de carne” (2 
Corinteni 3:3). Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că nu ai 
o viaţă separată de Cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru 
este adevărat, întrucât Cuvântul lui Dumnezeu este sursa 
ta de provenienţă, iar orice făptură vie trebuie să rămână 
conectată la mediul din care provine pentru a trăi.

Trupul omului a fost făcut din ţărâna pământului; 
astf el, omul trebuie să se hrănească cu ceea ce creşte 
pe pământ pentru a supravieţui. Însă omul este duh, iar 
duhul omului provine din Duhul lui Dumnezeu şi a fost 
creat prin Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, trebuie 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
31 VINERI

Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu 
dintr‑o sămânţă care poate putrezi, 
ci dintr‑una care nu poate putrezi, 
prin Cuvântul lui Dumnezeu, care 

este viu şi care rămâne în veac                                                                           
(1 Petru 1:23).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, mă supun Cuvântului Tău care reflectă cu adevărat 
natura, identitatea, originea şi moştenirea pe care le am în 
Cristos. Sunt expresia lui Cristos cel nevăzut şi strălucirea slavei 
Lui. Cum este El aşa sunt şi eu în această lume. Pe măsură ce îmi 
cultiv şi îmi structurez mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu, sunt 
transformat şi experimentez o slavă tot mai mare. Aleluia!

să te hrăneşti mereu cu Cuvântul lui Dumnezeu ca să 
trăieşti cu adevărat. Domnul Isus a spus în Luca 4:4: „... 
Este scris: «Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice 
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.»” Iar în Faptele 
apostolilor 20:32, Biblia spune: „Şi acum, fraţilor, vă 
încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului 
harului Său, care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da 
moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi.”

Prin Cuvântul lui Dumnezeu, tu îţi pregăteşti viaţa 
pentru victorie în fiecare zi, astfel încât, indiferent de 
circumstanţe, să fii mereu triumfător. În Isaia 55:11, 
Domnul spune: „Tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din 
gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face 
voia Mea şi va împlini planurile Mele.” Cultivă‑ţi şi 
reglementează‑ţi viaţa prin Cuvântul lui Dumnezeu şi 
continuă să creşti din slavă în slavă.

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

Matei 21:33‑22:14 & Exod 20‑21

2 Corinteni 3:2‑3; 2 Corinteni 3:18; Matei 4:4
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RUGĂCIUNE 
PENTRU  MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

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

AFRICA DE SUD:

SUA:NIGERIA:

CANADA
ROMÂNIA:

MAREA BRITANIE:



DESPRE  AUTOR

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

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

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

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

„Un val de mântuire”
Am crescut într‑o familie strictă de musulmani în care tatăl 
mea ne interzicea să avem relaţii cu creştinii. Într‑o zi am 
găsit o Rapsodie a Realităţilor pe stradă. Am luat‑o acasă 
şi am început să o citesc fără ştirea familiei mele. O citeam 
zilnic, inclusiv rugăciunile şi proclamaţiile. Am început să‑l 
experimentez pe Dumnezeu. Într‑o zi un prieten m‑a dus 
la o biserică unde am fost născut din nou. Am continuat să 
citesc Rapsodia Realităţilor şi nu după mult timp familia mea 
a experimentat un val de mântuire; prin Rapsodia Realităţilor 
toată familia mea a cunoscut mântuirea. Glorie lui Dumnezeu! 

„Credinţă neclintită”

În urma unor analize, soţului meu i s‑a descoperit globule roşii în 
urină. Fiind medic şi‑a dat seama imediat de implicaţiile acestor 
analize şi a început să se îngrijoreze. Însă credinţa mea a rămas 
neclintită. Eu şi mama mea am continuat să citim Rapsodia 
Realităţilor şi să ne rugăm, crezând că el va fi bine. După o 
săptămână, soţul meu a făcut un RMN şi o citoscopie, care au 
confirmat că totul revenise la normal. De atunci, soţul meu care 
nu mergea niciodată la biserică este acum un membru devotat 
în biserică. Slavă Domnului pentru Rapsodia Realităţilor! 

„Întregit prin proclamaţiile de credinţă”

În 2015 m‑am pomenit cu o afecţiune la inimă care îmi provoca 
dureri în piept şi dificultăţi de respiraţie. M‑am decis să citesc 
zilnic Rapsodia Realităţilor şi să iau la rând toate proclamaţiile. 
În timp ce făceam aceasta, am fost vindecat în mod miraculos. 
Nu mai am nicio durere în piept şi respir normal. Proclamaţiile 
mele de credinţă din Rapsodia Realităţilor m‑au întregit. Glorie 
lui Dumnezeu!

Aishatu; Nigeria

A. Owen; Zimbabwe

Florence; Marea Britanie



PRAYING THE RIGHT WAY

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

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

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
CĂRȚI DISPONIBILE DE LA EDITURA

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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647–341–9091 

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


