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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! 

                 – Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 1000 limbi şi încă 

mai numărăm. Ediţia 2018 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru 
a te poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul 
anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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Imaginea de pe copertă surprinde parteneri ai 
Rapsodiei Realităţilor în Durban, Africa de Sud.



www.rhapsodyofrealities.org

Rapsodia 
Realităților

. . .  UN DEVOȚIONAL COTIDIAN



Mulţi oameni nu au cunoscut niciodată 
dragostea adevărată şi, prin urmare, ei 

defi nesc dragostea pe baza relaţiilor lor interumane. 
Ei cred că înţeleg dragostea lui Dumnezeu prin prima 
lucrurilor pe care El le‑a făcut pentru ei şi anume 
mântuire, sănătate, eliberare, abundenţă şi multe alte 
binecuvântări pe care le‑au experimentat.

Ei bine, moartea lui Isus în locul nostru pentru a 
demonstra dragostea Lui pentru noi a fost cu adevărat 
o mare binecuvântare; El a spus: „Nu este mai mare 
dragoste decât să‑şi dea cineva viaţa pentru prietenii 
săi” (Ioan 15:13). Totuşi, aici Isus nu se referea la 
dragostea divină, ci la cea umană. Atunci când El a murit 
pentru noi, El nu a murit în calitate de Dumnezeu; El a 
murit în calitate de om; tocmai aceasta a validat moartea 
Sa în locul nostru. Dragostea pe care El şi‑a exprimat‑o în 
acel moment a fost aceea pe care un om ar avea‑o pentru 
prietenii lui.

Însă dragostea divină este diferită. În Ioan 14:10, 
Isus a spus: „Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine.” El a 
experimentat dragostea Tatălui într‑un mod în care niciun 
alt om nu o experimentase vreodată; El umbla în Tatăl 
şi Tatăl umbla în El. Acesta este ti pul de dragoste care a 
rezultat după jertf a de la cruce; la acest fel de dragoste 

IUBIRE DINCOLO DE CRUCE
1 SÂMBĂTĂ 

Nu este mai mare dragoste decât să‑şi 
dea cineva viaţa pentru prietenii săi       

(Ioan 15:13).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că dragostea Ta divină pentru 
mine este revelată în duhul meu prin Cuvântul Tău; este 
o dragoste extraordinară, aşa de dulce; este sublimă, 
divină! Rămânând în părtăşie cu Tine, studiind Scriptura 
şi meditând asupra sa, pot să experimentez această 
dragoste nemăsurată în puterea ei. Este o dragoste care 
trece dincolo de cruce, în Numele lui Isus. Amin.

ne‑a adus El. El ne cheamă să ne deschidem ochii, să ne 
lărgim capacitatea de înţelegere, să privim dincolo de 
dragostea umană şi să îmbrăţişăm dragostea Lui divină! 
El ne‑a salvat cu dragostea Lui, Şi‑a dat viaţa pentru noi, 
ca să putem experimenta dragostea Tatălui prin părtăşie.

Singurul mod prin care poţi experimenta dragostea 
lui Dumnezeu este prin părtăşia cu Tatăl, pe care Isus a 
făcut‑o posibilă pentru noi prin viaţa pe care ne‑a dat‑o. 
Învierea Lui ne‑a adus în acea părtăşie (1 Petru 1:3), în 
acea relaţie de dragoste divină cu Tatăl. Prin acea înviere, 
am devenit făpturi noi (2 Corinteni 5:17); iar El ne‑a dat 
Duhul Sfânt pentru a putea fi în părtăşie cu Tatăl (1 Ioan 
1:3). Acum ne putem bucura cu adevărat de dragostea 
care trece dincolo de cruce. Aleluia!

Apocalipsa 5:1‑14 & Ioel 1 

1 Ioan 2:15‑3:10 & Ezechiel 45‑46

Romani 8:35‑39; Efeseni 2:4‑7



Atunci când Dumnezeu îţi dă o misiune, El te 
împuterniceşte pentru ceea ce te cheamă să 

realizezi, oferindu‑ţi har pentru acea însărcinare. Atunci 
când El îţi măreşte responsabilităţile, îţi măreşte şi harul. 
Dacă El nu măreşte harul pentru responsabilităţi mai 
mari, nu poţi împlini acel scop. De aceea este important 
să ţi se înmulţească harul. În acest context, har înseamnă 
acordare de favoare şi de abilităţi speciale pentru a 
împlini planul lui Dumnezeu pentru viaţa ta.

Mai mult, pe măsură ce studiezi Scripturile, vei 
descoperi că există diverse ti puri de har. De exemplu, 
există un har pentru mântuire şi fi ecare copil al lui 
Dumnezeu a primit acel har. Biblia 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” (Efeseni 2:8‑9). Este asemănător 
cu ceea ce spune Biblia referitor la credinţă: „... potrivit 
cu măsura de credinţă pe care a împărţit‑o Dumnezeu 
fi ecăruia” (Romani 12:3).

Aşa cum Dumnezeu i‑a dat fi ecăruia în Cristos o 
măsură de credinţă, tot aşa, harul pentru mântuire le‑a 
fost dat tuturor oamenilor: „Căci harul lui Dumnezeu, 

HAR PENTRU                                         
MAI MULT

2 DUMINICĂ 

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

mândri, dar le 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 că mă copleşeşti cu har. 
Beneficiez de acest har şi împlinesc planul Tău cu privire 
la viaţa mea. Dovedesc pe deplin prezenţa harului Tău în 
viaţa mea, la serviciu, în slujire, la şcoală, în sănătate, în 
finanţe şi oriunde sunt implicat, în Numele lui Isus. Amin.

care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat” 
(Tit 2:11). Însă există şi darul credinţei, care este diferit 
de măsura de credinţă dată nouă în Cristos. Tot astfel 
există şi alte tipuri de har în Cristos.

În Evrei 4:16, Biblia spune: „Să ne apropiem, dar, 
cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm 
îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la 
vreme de nevoie.” Cu alte cuvinte, există har pentru 
însărcinarea ta; există un har pentru orice îţi spune 
Domnul să faci şi pentru orice este în concordanţă cu 
planul Lui pentru viaţa ta. Prin urmare, cunoscând planul 
şi scopul Domnului, poţi obţine orice har îţi trebuie. 
Aleluia!

Apocalipsa 6:1‑10 & Ioel 2 

1 Ioan 3:11‑24 & Ezechiel 47‑48

1 Corinteni 15:10; 2 Petru 1:2; Galateni 6:18



Biblia ne relatează despre un om care era bolnav 
de treizeci şi opt de ani şi care zăcea înti ns lângă 

scăldătoarea Betesda. Acolo se afl au mai mulţi oameni 
suferinzi care aşteptau tulburarea apei de către un înger. 
Prima persoană care intra în apă după ce îngerul o tulbura, 
se vindeca de orice boală ar fi  suferit. Totuşi, acest om nu 
reuşise să intre şi atunci când Isus l‑a întâlnit, l‑a întrebat: 
„Vrei să te faci sănătos?” (Ioan 5:6).

Însă în loc să afi rme imediat că îşi doreşte să fi e 
vindecat, el a început să I se plângă lui Isus, spunând că nu 
are pe nimeni să îl ajute să intre în scăldătoare (citeşte Ioan 
5:7). Neluând în seamă plângerile lui, Domnul i‑a zis: „... 
Scoală‑te, ridică‑ţi patul şi umblă” (Ioan 5:8). Biblia spune: 
„Îndată omul acela s‑a făcut sănătos, şi‑a luat patul şi 
umbla...” (Ioan 5:9).

Cum se face că de data aceasta omul nu s‑a mai plâns, 
ci a acţionat în momentul în care Isus i‑a zis: „Ridică‑te, ia‑ţi 
patul şi umblă”? Aceasta ne demonstrează puterea Cuvântului 
lui Dumnezeu! Este ceva special legat de cuvintele lui Isus; 
El a spus în Ioan 6:63: „... cuvintele pe care vi le‑‑am spus 

PUTEREA                                                
CUVÂNTULUI LUI 

3 LUNI   

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

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

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

(Evrei 4:12).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru abilitatea şi 
pentru puterea Cuvântului Tău de a produce în viaţa mea 
şi în circumstanţele din jur lucrurile despre care vorbeşte. 
Progresez din slavă în slavă, prin Cuvântul Tău, în Numele 
lui Isus. Amin.

Eu sunt duh şi viaţă.” La cuvintele lui Isus, viaţa a pătruns în 
membrele moarte şi în corpul paralizat al omului şi, înainte 
ca el să se poată gândi, era deja în picioare, vindecat de 
puterea lui Dumnezeu! Aceasta este puterea Cuvântului lui 
Dumnezeu în manifestare. Aminteşte‑ţi că el nici măcar nu 
ştia cine era Isus în acel moment (Ioan 5:12‑15).

În câteva dintre întâlnirile noastre de vindecare, 
oamenii mărturisesc despre o voce care le spune să meargă 
sau să facă ceea ce până atunci nu puteau face din cauza 
bolii, afecţiunii sau a infirmităţii din trupul lor. În momentul 
în care au acţionat pe baza cuvântului auzit, un miracol a 
urmat, indiferent de caz. Nu a fost nevoie să‑şi explice vocea; 
au ştiut că este de la Dumnezeu şi au acţionat în consecinţă 
din duhul lor.

Acesta este modul în care se răspunde la Cuvântul lui 
Dumnezeu: din duhul şi cu duhul tău! Cuvântul lui Dumnezeu 
se adresează duhului uman, nu capului sau minţii. Dumnezeu 
ştie că atunci când Cuvântul Lui ajunge în duhul tău şi este 
îmbinat cu credinţă, produce în mod sigur rezultate.

Apocalipsa 6:11‑17 & Ioel 3 

1 Ioan 4 & Daniel 1‑2

Isaia 55:10‑11; Faptele Apostolilor 20:32



O parte a lucrării Duhului Sfânt în viaţa ta constă 
în faptul că El îţi descoperă moştenirea, îţi 

arată lucrurile pe care Tatăl ţi le dă în dar. El este singurul 
care îţi cunoaşte moştenirea îndeajuns de mult pentru 
a ţi‑o pune la dispoziţie. De exemplu, Biblia spune că 
Dumnezeu ne‑a binecuvântat cu toate binecuvântările 
duhovniceşti  în locurile cereşti  în Cristos (Efeseni 1:3). Tu 
îţi poţi cunoaşte binecuvântările duhovniceşti  numai prin 
Duhul Sfânt!

Cum ai descrie binecuvântările duhovniceşti ? 
Cum le identi fi ci? Cum arată? Cum poţi şti  ce este de la 
Dumnezeu şi ce nu este de la El? Se poate numai prin 
Duhul Sfânt! Aceasta citi m în versetul temati c. Următorul 
verset spune: „Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate 
de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de 
la Duhul Sfânt...” (1 Corinteni 2:13). Cu alte cuvinte, aceste 
binecuvântări spirituale se manifestă, sunt revelate doar 
prin limbajul Duhului Sfânt, adică prin cuvinte inspirate în 
noi de Duhul Sfânt.

De exemplu, atunci când spui că eşti  născut din nou, 
înţelepciunea omenească înţelege că ai trecut la o nouă 
pagină din viaţa ta, sau că ţi‑ai schimbat modul în care faci 

NUMAI PRIN DUHUL SFÂNT
4 MARŢI 

Şi noi n‑am primit duhul lumii, ci 
Duhul care vine de la Dumnezeu, ca 
să putem cunoaşte lucrurile, pe cari 
ni le‑a dat Dumnezeu prin harul Său                                       

(1 Corinteni 2:12).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru Duhul Sfânt 
care locuieşte în mine. El îmi descoperă şi mă pune în 
posesia a tot ce mi‑ai dat în Cristos. Umblu în plinătatea 
binecuvântărilor Evangheliei; nici un lucru bun nu îmi este 
refuzat; am tot ceea ce priveşte viaţa şi evlavia, în Numele 
lui Isus. Amin.

lucrurile, dar nu; este mult mai profund decât aceasta! 
Înseamnă că ai devenit o creaţie nouă (2 Corinteni 5:17); 
eşti una cu Dumnezeu (1 Corinteni 6:17); un asociat al 
dumnezeirii (2 Petru 1:4). Aceasta nu este o informaţie 
pentru intelect sau din intelect, ci o descoperire a Duhului 
Sfânt; o înţelegere ezoterică descoperită de Duhul Sfânt 
duhului tău. Aleluia!

Viaţa în plinătatea ei, pacea, neprihănirea, 
vindecarea divină, sănătatea, bunăstarea, iertarea, 
părtăşia cu Tatăl şi cu Fiul Lui, Isus Cristos, fac parte din 
binecuvântările glorioase care îţi sunt date în dar pentru a 
te bucura de ele. Duhul Sfânt a venit nu numai pentru a îţi 
descoperi aceste binecuvântări, ci şi pentru a te învăţa să 
mergi în plinătatea tuturor binecuvântărilor Evangheliei. 
Recunoaşte lucrarea Lui în viaţa ta, iar El te va îndruma în 
viaţa veşnic biruitoare în Cristos.

Apocalipsa 7:1‑10 & Amos 1‑2 

1 Ioan 5 & Daniel 3‑4

Faptele Apostolilor 1:8; Ioan 14:26; Ioan 16:13



Omul obişnuit este omul care nu este născut din nou; viaţa 
din el este viaţa obişnuită, naturală. Însă, atunci când te‑ai 

născut din nou, nu mai eşti un om natural, deoarece viaţa ta umană 
a fost înlocuită de viaţa divină a lui Dumnezeu. În Ioan 3:6, Isus a spus: 
„Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este 
duh.” 

„Născut din Duh” este cel născut din nou; este născut din Duhul 
Sfânt prin Cuvântul lui Dumnezeu: „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). Eşti născut din Cuvântul lui Dumnezeu în acelaşi mod în 
care Isus a fost născut din Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 1:14); viaţa din 
tine este viaţa din Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru 
care eşti indestructibil. Tocmai ce am citit: Cuvântul lui Dumnezeu care 
ţi‑a dat viaţă – Cuvântul Său din care provii – este indestructibil; este viu 
şi va rămâne aşa pentru totdeauna.

Fiind născut din nou, eşti un om ceresc; un om cu natura lui 
Dumnezeu (2 Petru 1:4), având viaţa lui Cristos. Refuză să te vezi ca 
fiind uman; tu eşti divin! Cum este Isus, aşa eşti tu în această lume (1 
Ioan 4:17). Poate că întrebi: „Nu cumva exagerez?” Nu, nicidecum; 
acesta este adevărul!

NU EȘTI UN                                                 
OM OBIȘNUIT

5 MIERCURI 

Dar omul fi resc nu primeşte 
lucrurile Duhului lui Dumnezeu, 

căci, pentru el, sunt o nebunie; şi 
nici nu le poate înţelege, pentru că 

trebuiesc judecate duhovniceşte                                                                   
(1 Corinteni 2:14).



PROCLAMAȚIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, ce mare şi ce glorios eşti Tu! Celebrez 
viaţa Ta în mine, care îmi dă natura de neprihănire şi de 
stăpânire asupra lumii acesteia! Cum este Isus, aşa sunt şi 
eu – plin de glorie, de putere şi de dragoste. Aleluia!

În Psalmul 82:6, Biblia spune: „Eu am zis: «Sunteţi dumnezei, 
toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt».” Cât timp nu‑ţi vei asuma natura 
divină la care ai fost făcut părtaş şi te vei vedea ca pe o fiinţă umană 
obişnuită, vei suferi de ceea ce oamenii obişnuiţi suferă. Domnul 
Isus a afirmat acelaşi lucru: „... Nu este scris în Legea voastră: «Eu 
am zis: sunteţi dumnezei»? Dacă legea a numit „dumnezei” pe 
aceia cărora le‑a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu – şi Scriptura nu 
poate fi desfiinţată – cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care Tatăl 
M‑a sfinţit şi M‑a trimis în lume? Şi aceasta, pentru că am zis: 
«Sunt Fiul lui Dumnezeu!»” (Ioan 10:34‑36).

Nu eşti o persoană obişnuită. Aminteşte‑ţi cuvintele lui Isus 
din Marcu 16:17‑18: „Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor 
crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor 
lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu‑i va vătăma; 
îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.”

Oricine poate face lucrurile pe care Isus le‑a menţionat în 
versetul anterior, în mod sigur nu este un simplu om; iar acesta eşti 
tu. Tu eşti cel ce crede; eşti o personalitate divină, având viaţa şi 
natura lui Dumnezeu.

Apocalipsa 7:11‑17 & Amos 3‑4 

2 Ioan & Daniel 5‑6

Ioan 1:12‑‑13; 1 Corinteni 2:14‑15



În studiile anterioare am învăţat că un creşti n nu 
este un om obişnuit. Omul obişnuit este supus 

înfrângerii, eşecului, sărăciei şi nesiguranţelor vieţii; 
el este condus de sistemele simple ale acestei lumi 
perverti te, fără speranţă în viaţă. În Efeseni 2:12 Biblia 
descrie viaţa lui ca fi ind o tragedie totală, deoarece el 
trăieşte în această lume fără speranţă şi fără Dumnezeu 
– o situaţie teribilă.

Dacă cele de mai sus te descriu pe ti ne sau pe cineva 
cunoscut, aceasta se poate schimba chiar acum. Da, poate 
că ai trăit ca un om obişnuit, supus infl uenţelor corupte şi 
depravate ale acestei lumi, dar poţi începe o nouă viaţă 
astăzi, născându‑te din nou. Isus a spus că dacă un om nu 
se naşte din nou, nu poate scăpa de distrugere şi pierdere 
în această lume.

De ce ar trebui să mai rămână cineva în această 
stare şi să fi e lovit de furtunile şi de rafalele puternice 
ale acestei lumi? Numai cel care este născut din nou este 
ferit de întuneric, de rău şi de nimicire. În Ioan 3:16, Biblia 
spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
că L‑a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în 
El să nu piară...” Moartea, îngroparea şi învierea lui Isus 

NĂSCUT DIN NOU
6 JOI 

Drept răspuns, Isus i‑a zis: „Adevărat, 
adevărat îţi spun că, dacă un om 

nu se naşte din nou, nu poate 
vedea Împărăţia lui Dumnezeu”                                                        

(Ioan 3:3).



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 
frumoasă în Cristos. Cresc în fiecare zi în cunoaşterea 
lui Cristos şi a moştenirii mele în El, maturizându‑mă şi 
pregătindu‑mă pentru ca Tu să mă poţi folosi în mod divin, 
în Numele lui Isus. Amin.

te‑au despărţit de domnia lui Satan şi de această lume 
de întuneric şi de tulburare şi te‑a strămutat în Cristos; în 
libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu.

Forţele negative ale acestei lumi nu mai pot prevala 
împotriva ta. Eşecul, boala, sărăcia şi orice lucru negativ 
nu mai fac parte din viaţa ta atunci când eşti născut din 
nou! Tu trăieşti în victoria lui Cristos zilnic, în aşa fel încât la 
sfârşitul vieţii pe pământ, vei sta înaintea Lui în slavă. Dar 
aceasta nu se poate întâmpla dacă nu eşti născut din nou, 
dacă rămâi un om obişnuit.

Omul obişnuit nu poate primi lucrurile Duhului lui 
Dumnezeu, dar atunci când Îl primeşti pe Cristos în inima 
ta şi primeşti Duhul Sfânt, El îţi va descoperi inima Tatălui.

Dacă nu eşti născut din nou, acesta este momentul: 
caută Rugăciunea de mântuire de la finalul acestui 
devoţional şi rosteşte acele cuvinte cu tot dinadinsul şi cu 
toată inima ta.

Apocalipsa 8:1‑13 & Amos 5‑6 

3 Ioan & Daniel 7‑8

2 Petru 3:9‑10; Tit 2:11‑14



În calitate de creştini am fost aleşi în Cristos, 
înainte de întemeierea lumii, pentru a fi sfinţi 

şi fără vină înaintea Lui în dragoste.
Am fost aleşi în El înainte de întemeierea lumii. 

De la începutul vremurilor, Dumnezeu a hotărât că 
atunci când Isus va veni, va muri şi va aduce mântuire 
lumii, iar toţi cei care vor veni la El vor fi mântuiţi. Mai 
mult, nu numai că suntem aleşi în Cristos, suntem şi 
fără vină: „... ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea 
Lui, după ce, în dragostea Lui...” (Efeseni 1:4).

Cum am putea să fim fără vină, cu toate greşelile, 
erorile şi vinovăţiile noastre? Isus preluat vina noastră. 
Biblia spune: „Şi pe voi, care odinioară eraţi străini 
şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre 
rele, El v‑a împăcat acum prin trupul Lui de carne, 
prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea 
Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină” (Coloseni 1:21‑
22). El a făcut toate acestea pentru noi la cruce, ca noi 
să putem fi moştenitori ai neprihănirii Lui; justificaţi, 
sfinţiţi şi fără vină. Nu trebuie să te mai străduieşti 
din răsputeri să fii sfânt sau fără vină; nu trebuie să 
încerci să‑L impresionezi pentru a te accepta; El deja 
te‑a acceptat.

ALEȘI PENTRU GLORIE
7 VINERI  

După cum ne‑a ales în El mai înainte 
de întemeierea lumii, ca să fi m sfi nţi 
şi fără pată înaintea Lui, în dragoste                        

(Efeseni 1:4, versiunea GBV).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai ales în Cristos, 
înainte de întemeierea lumii. Sunt sfânt şi fără pată, 
pentru că Isus mi‑a luat vina şi ruşinea, şi mi‑a dat gloria şi 
neprihănirea Lui. Sunt liber să trăiesc în neprihănire şi să 
domnesc în lumea aceasta ca un campion, în Numele lui 
Isus. Amin.

În Efeseni 1:5‑6, Biblia spune: „ne‑a rânduit mai 
dinainte să fim înfiaţi prin Isus Cristos, după buna 
plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său pe 
care ni l‑a dat în Preaiubitul Său.” Dumnezeu a stabilit 
aceste lucruri încă înainte de întemeierea lumii. El a 
planificat ca tu să trăieşti viaţa de slavă, lipsită de 
boala, de eşecul şi de decadenţa din lumea de astăzi. El 
a planificat ca tu să fii dovada bunătăţii Sale, expresia 
neprihănirii Sale şi oglindirea slavei Lui. Aleluia!

Apocalipsa 9:1‑10 & Amos 7 

Iuda & Daniel 9‑10

Romani 8:30; Efeseni 2:10



Crăciunul aduce anual un sezon de dragoste şi de 
dărnicie, în care oamenii se reunesc să celebreze, să‑şi 
decoreze casele, să cânte colinde şi să‑şi aducă daruri 
unii altora. Este singura dată pe an când unele rude 
se revăd şi petrec ceva ti mp împreună; Crăciunul este 
cel mai frumos ti mp al anului! Însă dincolo de cadouri 
şi de vizite, Crăciunul este cu adevărat o poveste de 
dragoste; este o poveste despre dragostea eternă 
a lui Dumnezeu exprimată în Fiul dragostei Sale, 
Isus Cristos. Dumnezeu nu putea să Îşi demonstreze 
iubirea faţă om altf el decât prin Sine însuşi şi prin Fiul 
Său. 

Isus Cristos, cununa cerului şi bucuria inimii Tatălui, 
a venit în lume nu doar ca să‑l izbăvească pe om de 
păcat şi de cel rău, ci mai ales ca să‑l aducă în părtăşie 
cu Dumnezeu. Acum El trăieşte în inima noastră şi am 
devenit una cu El. El ne‑a adus într‑o viaţă de odihnă 
şi de glorie absolută! Ce veste minunată!

Aceasta este ceea ce sărbătorim noi cu atâta bucurie 
de Crăciun. Iar această bucurie nu este doar de sezon. 
Viaţa de părtăşie cu Dumnezeu trebuie celebrată în 
fi ecare zi din viaţa noastră.

BUCURIE AUTENTICĂ 
IN ORICE VREME!



Serviciul Special
 de Anul Nou 

cu Pastorul Chris

Şi la acest sfârşit de an, milioane de oameni se vor 
aduna în diverse locuri din toată lumea pentru a 

parti cipa la una dintre cele mai mari reuniuni de pe 
glob: Serviciul Special prilejuit de Celebrarea Anului 
Nou pe 31 Decembrie, cu omul lui Dumnezeu, Pastorul 
Chris, pentru a se închina şi a se ruga lui Dumnezeu şi 
pentru a primi îndrumarea Duhului Sfânt. 

Este din nou ti mpul ca oamenii lui Dumnezeu să 
se reunească şi să Îi mulţumească lui Dumnezeu 
pentru „Anul supranaturalului” şi, totodată, să 
se poziţioneze în domeniul spiritual pentru a 
experimenta un an 2019 şi mai strălucitor. 

Parti cipă şi tu la acest serviciu global, care va fi  
tradus în mai multe limbi şi va fi  transmis live prin 
satelit, prin internet, prin staţii TV prin cablu, prin 
radio şi prin alte platf orme. 

 
31 Decembrie 



Creşti nismul mai este numit „Marea 
Mărturisire”; este o viaţă plină de cuvinte. În 

calitate de creşti ni, noi trăim prin cuvinte. În Romani 
10:9‑10, vedem principiul mărturisirii ca fundament 
pentru mântuire: „Dacă Îl mărturiseşti  deci cu gura ta 
pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu 
L‑a înviat din morţi, vei fi  mântuit.” Aspectul vital al 
mântuirii este acti vat, devine real în momentul în care 
declari cu gura ta domnia lui Isus Cristos.

Aşadar, în creşti nism, cuvintele tale, declaraţiile 
tale, sunt foarte importante. În Matei 12:37, Domnul Isus 
a spus: „Căci din cuvintele tale vei fi  scos fără vină, şi 
din cuvintele tale vei fi  osândit.” El a mai spus: „Fiindcă 
adevărat vă spun că oricine îi va spune acestui munte: 
«Ridică‑te şi aruncă‑te în mare»; şi nu se va îndoi în 
inima lui, ci va crede că acele lucruri pe care le spune se 
vor face, el va avea orice spune” (Marcu 11:23, versiunea 
Fidela). El a dat o mare importanţă cuvintelor.

Declaraţiile tale de credinţă creează realităţi. Tu 
creezi noi realităţi pentru prezent şi pentru viitor prin 
cuvintele tale. Biblia spune că, la început, Dumnezeu a 
făcut cerurile şi pământul şi ne spune cum le‑a făcut: prin 
cuvinte. Prin puterea cuvântului rosti t, a dat contur lumii 

TRĂIM PRIN CUVINTE
8 SÂMBĂTĂ 

... căci El Însuşi a zis... Aşa că 
putem zice plini de încredere...                                     

(Evrei 13:5‑6).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cuvântul lui Dumnezeu în gura mea prevalează pe măsură ce 
îl rostesc. Lucruri bune se întâmplă pentru mine şi pentru cei 
din jurul meu. Cuvintele mele sunt inundate cu energie divină, 
creând realităţi noi şi glorioase, transformând circumstanţele 
şi schimbând situaţiile în conformitate cu proviziile şi cu scopul 
lui Dumnezeu pentru mine în Cristos. Aleluia!

şi a organizat‑o, pentru că era în haos (Geneza 1:1‑6). Ce 
a făcut Dumnezeu la început, a fost să ne arate cum să 
stabilim ordine, frumuseţe şi glorie în viaţa noastră şi în 
circumstanţe prin cuvinte.

Trasează‑ţi parcursul de victorie prin declaraţiile 
tale de credinţă; proclamă în aşa fel încât viaţa ta să fie 
caracterizată de succes continuu. Chiar acum, rosteşte 
cuvinte care sunt în concordanţă cu proviziile, cu planurile 
şi cu scopul lui Dumnezeu pentru tine în Cristos şi orice 
spui se va întâmpla cu siguranţă. Declară că lucruri bune 
vin în calea ta şi că lucruri glorioase se întâmplă pentru 
tine şi în jurul tău, pentru că eşti sămânţa lui Avraam.

Apocalipsa 9:11‑21 & Amos 8‑9 

Apocalipsa 1 & Daniel 11‑12

2 Corinteni 4:13; Evrei 13:5‑6



Într‑o zi, în ti mp ce studiam Biblia, m‑am gândit: 
„Dacă Domnul chiar şti e totul; aceasta înseamnă 

că El cunoaşte şi ziua de mâine.” Apoi m‑am gândit: „Din 
moment ce El cunoaşte viitorul, atunci şti e tot ce voi face, 
tot ce voi spune, tot ce voi gândi şi toate locurile unde 
mă voi duce vreodată.” În tot acest răsti mp, eu meditam 
asupra Scripturii.

Rezultatul a fost că am realizat că Domnul poate vedea 
dacă voi spune ceva greşit pe viitor. Şi din moment ce şti e deja, 
El poate repara lucrurile dinainte pentru mine. Atunci, am spus: 
„Doamne, dacă tot îmi cunoşti  viitorul, ai putea face nişte corecţii 
dinainte de a ajunge eu acolo?” Interesant este faptul că nu a 
tăcut în privinţa aceasta; şi nici nu m‑a mustrat pentru gândurile 
pe care le procesam. Ci, mi‑a spus: „Ai dreptate; pot să o fac dacă 
vrei.” Aceasta scoate în evidenţă cât de bun şi de îndurător este 
El. Putem şi chiar ar trebui să Îi încredinţăm viitorul nostru.

Imaginează‑ţi că ai un copil care merge de‑a buşilea, iar tu 
vezi un lucru periculos în faţa lui, şi şti i că el va apuca acel obiect; 
cu siguranţă, vei merge înaintea copilului şi vei elimina pericolul 
din calea lui. Dacă tu eşti  dispus să faci aşa, cu atât mai mult este 
dispus Tatăl nostru ceresc! Acesta este unul dintre moti vele 
pentru care poţi avea încredere în călăuzirea lui Dumnezeu. 

ÎNCREDINŢEAZĂ-I                                  
VIAŢA ȘI VIITORUL TĂU

9 DUMINICĂ 

Încrede‑te în Domnul din toată inima 
ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea 
ta! Recunoaşte ‑L în toate căile 
tale, şi El îţi va netezi cărările                                        

(Proverbe 3:5‑6).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta. Tu eşti 
Domnul vieţii mele; şi Tu ştii totul, inclusiv viitorul meu. 
Îţi mulţumesc că Îţi asumi răspunderea pentru viaţa mea 
şi că eşti mai interesat şi mai pasionat de succesul meu 
decât aş putea fi eu vreodată, în Numele lui Isus. Amin.

Dacă Îi încredinţezi viitorul tău, El îţi va netezi cărarea. Dacă ai 
încredere în El, El va merge înaintea ta şi va rezolva lucrurile. El 
poate schimba orice lucru spre binele tău. Chiar dacă ai mers în 
direcţia greşită toată viaţa ta, dacă Îl primeşti astăzi în inima ta, El 
va restaura totul. El poate crea pentru tine un destin nou. Este 
Domn Atotputernic!

Nu numai că ştie totul despre tine, ci ştie totul despre 
viaţă. Viitorul Îi aparţine; El l‑a creat; fără El, nu există viitor. Lasă‑
te condus de mâna Lui călăuzitoare, supune‑te domniei Lui, 
pentru că domnia Lui este domnia dragostei. Încrede‑te total în 
El, iar El îţi va face viaţa frumoasă; El te va conduce în glorie şi în 
excelenţă, ca să‑ţi împlineşti destinul în El. 

Apocalipsa 10:1‑11 & Obadia 

Apocalipsa 2:1‑17 & Osea 1‑2

Ieremia 29:11; Isaia 1:19; Proverbe 3:5‑6



Versul temati c explică ce se întâmplă când semeni 
seminţe: Dumnezeu îţi înmulţeşte seminţele pe care 
le semeni şi face să crească roadele neprihănirii tale. 
Observă că nu spune: „El va face să crească roadele 
seminţei,” ci că El va face să crească roadele neprihănirii 
tale.

Acest lucru arată că seminţele pe care le semănăm 
sunt pentru noi lucrări ale neprihănirii. Dărnicia este unul 
dintre harurile împărtăşite nouă de Duhul Sfânt, iar atunci 
când dăruim sau semănăm seminţe, noi demonstrăm, 
sau manifestăm viaţa noastră de neprihănire. Aşadar, 
atunci când un creşti n nu dăruieşte, el este nu trăieşte 
viaţa neprihănirii.

Noi dăruim deoarece avem natura Tatălui nostru 
ceresc, nu din cauza a ceva ce dorim să avem pe pământ. 
Toate lucrurile sunt deja ale tale. Credinţa ta poate 
obţine orice! Dar noi suntem chemaţi să manifestăm 
neprihănire.

Referindu‑se la harul de a dărui, Pavel spune: „Căci 
ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acoperă 
nevoile sfi nţilor, dar este şi o pricină de multe mulţumiri 

ROADELE                                  
NEPRIHĂNIRII TALE

10 LUNI 

„Cel ce îi dă sămânţă semănătorului 
şi pâine pentru hrană” vă va da 
şi vă va înmulţi şi vouă sămânţa 
de semănat şi va face să crească 

roadele neprihănirii voastre                                                                  
(2 Corinteni 9:10).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea de a 
însămânţa în concordanţă cu Cuvântul Tău. Decretez 
un seceriş multiplicat de binecuvântări, şi mă bucur pe 
măsură ce îmi dezvolţi faptele neprihănirii, îmbogăţindu‑
mă în toate lucrurile din supraabundenţă, spre slava şi 
spre gloria Numelui Tău. Amin.

către Dumnezeu” (2 Corinteni 9:12). Nu ţi‑ar plăcea ca 
viaţa ta să Îi aducă Domnului mai multe laude şi mulţumiri 
datorită lucrărilor împlinite prin dărnicia ta? Dăruirea ta 
aduce mulţumiri la adresa lui Dumnezeu! Aceasta este 
viaţa de neprihănire.

Aceasta este mentalitatea pe care Dumnezeu 
vrea să o ai atunci când îţi semeni seminţele şi dăruieşti 
pentru Evanghelie. A dărui reprezintă natura noastră, 
modul nostru de viaţă, deoarece este viaţa noastră 
de neprihănire. Cu cât dai mai mult, cu atât mai mult 
recoltele neprihănirii tale vin la tine de peste tot, şi vin 
în diferite nuanţe şi forme: lucruri fizice, materiale şi 
spirituale; şi tu devii foarte bogat! Glorie lui Dumnezeu! 

Apocalipsa 11:1‑10 & Iona 1‑2 

Apocalipsa 2:18‑3:1‑6 & Osea 3‑6

Geneza 8:22; 2 Corinteni 9:10‑12



Ar trebui să ai rezultate de fi ecare dată când te 
rogi. Dumnezeu ne‑a cerut să ne rugăm pentru 

că El doreşte să răspundă la rugăciunile noastre, însă noi 
trebuie să ne rugăm corect. Există nişte reguli simple de 
rugăciune, nişte principii fundamentale, pe care, dacă nu 
le aplici, te vei ruga într‑un mod neproducti v.

De exemplu, în Noul Testament, ne rugăm Tatălui, 
în Numele lui Isus. Îi poţi spune lui Isus cât de mult Îl 
iubeşti  şi Îi poţi mulţumi Tatălui în Numele Lui, însă nu ne 
rugăm Domnului Isus, în Numele lui Isus; ar fi  greşit. Când 
ne rugăm, noi stăm în locul lui Isus; aşadar, nu ne putem 
ruga Lui în Numele Lui sau în ti mp ce stăm în locul Lui; din 
punct de vedere spiritual, aceasta nu ar avea nici un sens.

Mai mult, noi ne rugăm şti ind că suntem 
neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos Isus. Neprihănirea 
noastră ne dă dreptul sau garanţia unei audienţe înaintea 
lui Dumnezeu, care ne răspunde (1 Ioan 3:21‑22). Aceasta 
este ceea ce face ca rugăciunile noastre să fi e efi ciente. 
Biblia spune: „... Rugăciunea fi erbinte (din inimă, 
neîntreruptă) a celui neprihănit pune la dispoziţie o 
putere nemaipomenită [dinamică în acţiune]” (Iacov 
5:16, versiunea Amplifi cată). Astf el, în Noul Testament, 

SĂ NE RUGĂM CORECT 
11 MARŢI 

În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba 
de nimic. Adevărat, adevărat, 

vă spun că, orice veţi cere de la 
Tatăl, în Numele Meu, vă va da                                                                    

(Ioan 16:23).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul de mă putea 
ruga. Îţi mulţumesc pentru împuternicirea de a folosi 
Numele lui Isus şi a avea rezultate extraordinare în fiecare 
zi. Trăiesc victorios şi astăzi prin puterea Cuvântului Tău şi 
prin Duhul Sfânt, în Numele lui Isus. Amin.

rugăciunea este menită pentru efectuarea schimbărilor. 
Când ne confruntăm cu diverse provocări, noi putem 
să activăm puterea din rugăciune – puterea pentru 
schimbare!

Isus a spus că oamenii „... trebuie să se roage 
necurmat şi să nu se lase” (Luca 18:1). Aceasta înseamnă 
să te rogi întruna şi să nu renunţi, pentru că atunci când 
tu te rogi, tu capeţi putere pentru lucrările neprihănirii; 
vei efectua schimbări precise în domeniul spiritual în 
avantajul tău, după standardul Cuvântului lui Dumnezeu. 
Aleluia!

Apocalipsa 11:11‑19 & Iona 3‑4 

Apocalipsa 3:7‑22 & Osea 7‑10

Ioan 16:24; Ioan 14:13‑14; Iacov 5:17‑18



M‑am hotărât acum mulţi ani să umblu în 
plinătatea binecuvântărilor descrise în 

versetul temati c şi de atunci aceasta a fost experienţa mea 
zi de zi. Aceasta este viaţa pe care ne‑a dat‑o Cristos; în 
toate circumstanţele şi indiferent de necesitate, ar trebui 
să fi m pe deplin autonomi, fără a fi  nevoiţi să solicităm 
vreun ajutor sau sprijin! Din păcate, nu aceasta este şi 
experienţa multora, deoarece majoritatea creşti nilor nu 
au fost niciodată învăţaţi aşa, iar restul nu au îndrăznit să 
creadă.

Nu te mulţumi cu o viaţă de cerşetor. Tu eşti  un 
moştenitor al lui Dumnezeu şi comoştenitor cu Cristos. 
Tot ce este în posesia Tatălui îţi aparţine; conşti enti zează 
şi trăieşte ca unul care deţine cu adevărat lumea, pentru 
că într‑adevăr este a ta. Dumnezeu te‑a făcut autonom, 
fără să necesiţi nici un ajutor sau sprijin din afară.

Cuvântul „îndeajuns” provine în versetul temati c din 
traducerea din original a termenului grecesc „autarkeia,” 

AUTONOMI PE DEPLIN 
12 MIERCURI 

Şi Dumnezeu este capabil să dirijeze tot 
harul (orice favoare şi binecuvântare 
pământească) la voi din abundenţă, 

astf el încât întotdeauna, în orice 
circumstanţe şi indiferent de nevoie 

să fi ţi autonomi [posedând îndeajuns 
pentru a nu necesita nici un ajutor şi 
fi ind aprovizionaţi din belşug pentru 

orice lucrare bună şi donaţie caritabilă]                                                   
(2 Corinteni 9:8, versiunea Amplifi cată).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dumnezeu a dirijat la mine tot harul, orice favoare şi 
binecuvântare pământească, din abundenţă, astfel încât 
întotdeauna, în orice circumstanţe, indiferent de nevoie, 
sunt autonom, posedând îndeajuns pentru a nu necesita 
nici un ajutor, fiind aprovizionat din belşug pentru orice 
faptă bună şi donaţie caritabilă! Nu voi fi falit niciodată, 
pentru că toate lucrurile sunt ale mele! Aleluia!

de unde derivă şi cuvântul „autarhie,” care înseamnă un 
sistem economic de auto‑suficienţă. Aceasta este ceea 
ce avem în Cristos. Dacă vei învăţa să activezi această 
viaţă, vei trăi în bunăstare absolută.

Succesul tău în viaţă nu depinde de circumstanţe. 
Gândeşte‑te: are Dumnezeu nevoie de ajutor? Are nevoie 
de aprovizionare, de ajutor sau de sprijin? Sigur că nu! 
Iar noi fiind copiii Săi, El Se aşteaptă ca şi noi să ajungem 
la aceeaşi mentalitate.

Chiar dacă ai ajuns la anii bătrâneţii, încă mai 
poţi umbla în bunăstare. El spune: „Dacă ascultă şi se 
supun, îşi sfârşesc zilele în fericire şi anii în bucurie” 
(Iov 36:11). Aceasta este viaţa pe care ne‑a dat‑o El; una 
de supraabundenţă, având din belşug pentru a prisosi 
în orice lucrare bună şi donaţie caritabilă. Slavă lui 
Dumnezeu!

Apocalipsa 12:1‑10 & Mica 1‑2 

Apocalipsa 4 & Osea 11‑14

1 Corinteni 3:21‑22; Romani 8:17; Psalm 16:6



Versetul temati c este atât de profund; ne aduce 
la cunoşti nţă faptul că, în calitate de creşti ni, 

noi avem o responsabilitate dincolo de familiile noastre 
biologice. Dumnezeu Se aşteaptă să te îngrijeşti  de 
gospodăria ta, de familia ta restrânsă şi de cea exti nsă, 
dar, dincolo de acestea, trebuie să ai grijă şi de cei care se 
afl ă în afara familiei biologice apropiate, în special cei din 
familia credinţei. Ajungi să ai succes atunci când ai grijă 
de alţii şi îi ajuţi.

Planul lui Dumnezeu pentru bunăstarea ta este ca 
tu să ai mai mult decât îndeajuns pentru a‑i putea ajuta şi 
pe alţii din abundenţă (2 Corinteni 9:8). Când te gândeşti  
să‑i ajuţi pe alţii, El Îşi canalizează harul spre ti ne într‑
un mod extraordinar pentru a aduce această dorinţă la 
împlinire. Aşadar, fi i un ajutor şi un sprijin pentru alţii. 
Întotdeauna se vor ivi oportunităţi de a fi  o binecuvântare 
pentru ceilalţi şi, ori de câte ori ai o astf el de ocazie, 
profi tă de ea.

De exemplu, este sezonul Crăciunului, un răsti mp 
de bucurie şi de sărbătoare. Dar sunt unii care nu pot 
sărbători, nu pentru că nu îşi doresc, ci pentru că nu 
au cele necesare. Unii nu‑şi pot permite nici măcar o 
masă decentă în acest moment; totuşi, este Crăciunul; 

NU TRĂI PENTRU                                                      
TINE ÎNSUŢI 

13 JOI 

Aşadar, cât avem ocazia, trebuie 
să le facem bine tuturor, în 

special celor din familia credinţei                                             
(Galateni 6:10, 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 că m‑ai binecuvântat din 
abundenţă şi că m‑ai făcut o binecuvântare! Tu m‑ai făcut 
mare; m‑ai făcut în stare să îi ridic pe mulţi. Întotdeauna 
sunt condus de Duhul Tău, pentru a identifica ocaziile în 
care să fiu o binecuvântare pentru cei din lumea mea, în 
Numele lui Isus. Amin.

Dumnezeu vrea ca tu să‑ţi aminteşti de astfel de oameni 
şi să‑i ajuţi. Chiar dacă nu ştii cine sunt şi trebuie să îi 
cauţi ca să îi ajuţi, nu neglija aceasta.

De asemenea, poţi să te interesezi de iniţiativele 
bisericii locale privind ajutorarea celor nevoiaşi din 
cartierele sărace şi să fii o parte vitală într‑o astfel de 
acţiune. Oferă‑le şi altora un motiv pentru a sărbători. 
Împărtăşeşte‑ţi bunăstarea şi cu cei din jurul tău. 
Dumnezeu te‑a făcut bogat şi ţi‑a dat mai mult decât 
îndeajuns ca să îi poţi ajuta şi pe alţii.

Domnul vrea ca tu să fii o binecuvântare. Harul Lui 
abundă în viaţa ta; învaţă să recunoşti aceasta şi foloseşte 
ungerea Sa pentru lucrări bune. Împarte şi cu alţii ceea ce 
ai. Uită‑te în jurul tău – la locul tău de muncă, pe strada 
ta şi, mai ales, în biserica ta; găseşte pe cineva căruia 
îi poţi da o mână de ajutor. Dacă nu găseşti pe nimeni, 
întreabă‑ţi pastorul dacă ştie astfel de oameni; acesta te 
va pune în legătură cu cineva pentru care Domnul te va 
face o binecuvântare în acest sezon de sărbătoare.

Apocalipsa 12:11‑17 & Mica 3‑4 

Apocalipsa 5 & Ioel 1‑3

Efeseni 4:28; Proverbe 3:27‑28; Romani 12:13



Până când Duhul Sfânt nu devine real în viaţa 
ta, aceasta va fi  una obişnuită. Duhul Sfânt 

este Cel care te aduce în părtăşie cu Dumnezeu şi te 
sfi nţeşte. Trăieşte în adevărată părtăşie cu Duhul Sfânt. 
Vorbeşte cu El şi ascultă‑L. Interacţionează cu El. 

Imaginează‑ţi că o nouă familie tocmai s‑a mutat 
în vecinătate, chiar la uşa de alături. Dacă vrei să te 
împrieteneşti  cu vreun membru al acelei familii, vei 
face tot efortul de a te întâlni cu persoana respecti vă 
şi de a vă cunoaşte. Te vei prezenta şi vei căuta ocazia 
să discuţi cu ei în mod regulat. Când faci aceste eforturi 
de a te familiariza cu ei, le recunoşti  importanţa. Faci 
cunoşti nţă cu ei deoarece consideri că merită atenţia 
ta.

În acelaşi fel trebuie să recunoşti  prezenţa Duhului 
Sfânt. Interesant este faptul că, atât în greacă, precum şi 
în ebraică, termenul tradus prin cuvântul „duh” se mai 
poate traduce şi „vânt” şi „sufl are, sau respiraţie.” Dar 
aceasta nu înseamnă că Duhul Sfânt este un vânt; El este 
o Persoană şi El locuieşte în ti ne. Tu eşti  în El şi El este 
în ti ne, aşadar nu trebuie să mergi să Îl cauţi prin vecini 
pentru a avea părtăşie cu El. El îţi cunoaşte gândurile, 
dar va trebui să vorbeşti  cu El pentru că gândurile sunt 

O PĂRTĂȘIE REALĂ
14 VINERI 

Harul Domnului Isus Cristos, şi dragostea 
lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului 

Duh, să fi e cu voi cu toţi! Amin                              
(2 Corinteni 13:14). 



PROCLAMAŢIE 

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Duhule Sfânt, sunt atât de binecuvântat datorită oportunităţii 
minunate de a fi în părtăşie cu Tine, de a fi ghidat de Tine pe 
drumul vieţii. Te iubesc aşa de mult; nu este nimeni ca Tine! 
Eşti un ajutor care nu lipseşte niciodată în vreme de nevoie! Ce 
minunat eşti Tu! Aleluia!

împuternicite atunci când le dai glas. Aşadar, vorbeşte 
cu Duhul Sfânt, dar şi ascultă şi primeşte ce are de spus.

Când începi să te bucuri de această părtăşie 
glorioasă şi minunată cu Duhul Sfânt, realizezi că El este 
cu adevărat cel mai bun prieten pe care cineva l‑ar putea 
avea vreodată şi, în acelaşi timp, cel mai bun învăţător. 
El te va învăţa ce trebuie să ştii despre slujire, despre 
afaceri, despre finanţe, despre familie, despre sănătate 
etc. El te va învăţa totul, până la cel mai mic detaliu 
al vieţii tale. Şi conducându‑te cu puterea Lui, El Se 
asigură că eşti mereu pe culme, niciodată dezavantajat, 
ci întotdeauna victorios! Aleluia!

Apocalipsa 13:1‑10 & Mica 5‑6 

Apocalipsa 6 & Amos 1‑4

Ioan 14:26; 1 Corinteni 2:9‑10; 2 Corinteni 13:14



Dragi parteneri, vă mulţumim că v‑aţi ridicat ca 
lumină a lumii, radiind frumuseţea Evangheliei 

pretuti ndeni! Prin distribuirea a peste un miliard de 
exemplare din Rapsodia Realităţilor în peste 1000 de 
limbi în anul 2018, aţi înălţat neprihănirea în naţiuni, 
aducând vindecare, bucurie şi mângâiere pentru 
mulţi oameni din întreaga lume.

Vă aplaudăm dragostea, dăruirea și devotamentul 
în lucrarea Domnului. Așa cum spune Biblia în Evrei 
6:10, „Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite 
osteneala voastră și dragostea pe care aţi arătat-o 
pentru Numele Lui...,” ne rugăm ca lumina voastră 
să strălucească tot mai tare, iar influenţa voastră și 
relevanţa voastră în lucrarea Domnului să crească, 
aducând tot mai multe suflete la mântuire, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

VĂ MULŢIMIM, DRAGI PARTENERI AI 
RAPSODIEI REALITĂŢILOR



N
O

T
E

NOTE



Media de socializare online devine o parte 
integrantă a vieţii, iar tot mai mulţi oameni 

o folosesc. Însă tu nu te lăsa impresionat de frenezia ei 
care împinge astăzi atât de mulţi oameni la absurditate. 
Pe diverse platf orme de socializare găseşti  mulţi oameni 
care nu au nici un fel de decenţă, postând fotografi i 
îngrozitoare care te determină să te întrebi dacă au avut 
vreodată senti mentul onoarei sau dacă şti u măcar ce 
este aceasta.

În calitate de creşti ni, Biblia ne învaţă să fi m 
moderaţi; fără excese. Sunt lucruri pe care pur şi simplu 
nu le permiţi în viaţa ta. Un creşti n are o anumită 
decenţă. Astăzi dacă treci printr‑un mall, prin pieţe sau 
prin parcuri publice poţi să vezi oameni în tot felul de 
poziţii compromiţătoare. Tu nu te coborî la acel nivel de 
comportament.

În calitate de creşti ni, noi avem o viaţă superioară 
cu standarde superioare; avem decenţă. Ar trebui să 
ai o anumită decenţă în îmbrăcăminte, în vorbire şi 
în modul de viaţă. Există locuri în care nu trebuie să fi i 
găsit. Versetul temati c spune: „... Ieşiţi din mijlocul lor şi 
despărţiţi‑vă de ei...”; cu alte cuvinte, să fi i diferit. Tu ai o 
viaţă diferită, o cultură diferită şi o mentalitate diferită; 

O VIAŢĂ SUPERIOARĂ CU 
STANDARDE SUPERIOARE

15 SÂMBĂTĂ   

De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor, şi 
despărţiţi‑vă de ei, zice Domnul; nu vă 

ati ngeţi de ce este necurat, şi vă voi primi 
(2 Corinteni 6:17).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea Cuvântului Tău 
în viaţa mea. M‑ai făcut un exemplu în vorbire, în purtare, 
în dragoste, în credinţă, în neprihănire şi în fapte bune. 
Sunt lumina lumii, iar lumina mea străluceşte tot mai tare, 
în Numele lui Isus. Amin. 

se numeşte mentalitatea celui neprihănit.
Tu ai fost sfinţit prin Duhul Sfânt; aceasta înseamnă 

că El te‑a pus deoparte şi te‑a declarat sfânt şi neîntinat. 
De aceea, umblă în neprihănire. Nu îi lăsa pe cei din lume 
să te atragă în comportamente lipsite de evlavie; altfel, 
nu îi poţi câştiga pentru Cristos. Standardul tău trebuie 
să fie mai înalt pentru a îi câştiga.

Imită‑L pe Domnul; gândeşte ca El; acţionează ca 
El; vorbeşte ca El. Există o decenţă care vine din Duhul 
lui Dumnezeu, iar această decenţă trebuie să fie văzută 
şi în viaţa ta. Fie ca tot ce are legătură cu tine să îi edifice 
pe alţii şi să îi aducă slavă Domnului în orice fel, în fiecare 
zi, pentru că tu eşti lumina într‑o lume întunecată şi 
pervertită.

Apocalipsa 13:11‑18 & Mica 7 

Apocalipsa 7 & Amos 5‑9

Romani 13:13‑14; 1 Corinteni 14:40; Matei 5:16



În Psalmul 7:17, David spune: „Eu Îl voi lăuda pe 
Domnul pentru dreptatea Lui şi voi cânta Numele 

Domnului, Numele Celui Preaînalt.” Privind în urmă la 
anul 2018, inimile noastre sunt pline de recunoşti nţă faţă 
de Domnul pentru toate realizările supranaturale pe care 
le‑am avut atât în slujire cât şi în viaţa noastră personală.

Indiferent şi independent de circumstanţe, trebuie 
să Îi mulţumeşti  Tatălui. Laudă‑L şi închină‑te înaintea 
Lui, indiferent ce se întâmplă. Biblia spune: „Mulţumiţi‑I 
lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este 
voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, cu privire la voi” (1 
Tesaloniceni 5:18). „Pentru toate lucrurile” înseamnă „în 
orice situaţie”; mulţumeşte‑I!

Când priveşti  în urmă la anul care s‑a încheiat, 
fi i bucuros şi entuziasmat în duhul tău, mulţumindu‑I 
Domnului pentru tot ceea ce a făcut pentru ti ne. Numără‑
ţi binecuvântările. Nu te concentra asupra dezamăgirilor 
sau asupra lucrurilor pe care ai fi  vrut să le realizezi, dar 
nu ai putut. Mai degrabă, bucură‑te de ceea ce a făcut El 
pentru ti ne şi bucură‑te de realizările tale.

BUCURĂ-TE ȘI                                    
FII MULŢUMITOR

16 DUMINICĂ 

Mulţămiri să‑I 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).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Domn, mă închin înaintea Ta. Tu eşti 
măreţul Dumnezeu al gloriei în care am fost îmbogăţit în 
toate lucrurile. Îţi mulţumesc pentru tot ce ai făcut pentru 
mine; mi‑ai făcut viaţa glorioasă. Tu eşti înălţat acum şi în 
veci, în Numele lui Isus. Amin.

Adu‑ţi aminte că noi umblăm prin credinţă şi 
nu prin vedere; bucuria este o expresie a credinţei 
tale. Aducându‑I mulţumiri Domnului şi bucurându‑
te înaintea Lui, tu Îi atragi atenţia asupra credinţei 
tale. Uneori, noi Îi mulţumim în avans. De aceea, El ne 
spune: „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, 
aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, 
prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui 
Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi 
inimile şi gândurile în Cristos Isus” (Filipeni 4:6‑7).

Apocalipsa 14:1‑10 & Naum 1‑3 

Apocalipsa 8 & Obadia

Psalm 95:1‑3; Psalm 96:8; Evrei 13:15



Citi nd versetul temati c fără un studiu aprofundat, 
cineva ar putea concluziona că ceea ce avem în 

Cristos este „iertare,” datorită traducerii versetului. Dar, 
în realitate, ceea ce avem în Cristos depăşeşte cu totul 
acest lucru.

Iertarea înseamnă graţiere, absolvire de judecată. 
Atunci când eşti  „iertat,” înseamnă că nu vei fi  pedepsit 
pentru infracţiune, dar tu încă eşti  un infractor înregistrat, 
ai cazier. Dar, în Cristos, păcatele noastre nu sunt doar 
iertate, ci sunt şterse, radiate. În versetul temati c, cuvântul 
„iertare” provine din traducerea din original a termenului 
grecesc „aphesis,” care înseamnă „ştergere,” „eliminare 
completă.” Astf el noi avem parte de înlăturarea totală a 
păcatelor după bogăţiile harului Său (Efeseni 1:7).

În Cristos, eroarea în sine este ştearsă; tu nu vei fi  
judecat, nu pentru că ai fost iertat, ci pentru că păcatul 
nu mai există! Aşadar, dacă un creşti n face ceva greşit şi 
spune: „Nu mă pot ierta pe mine însumi,” înseamnă că nu 
crede cu adevărat în Isus şi în moartea Sa în locul nostru. 
El a murit din pricina păcatelor noastre. El nu îţi cere să te 
ierţi; El îţi spune că El este mai mare decât ti ne, că El este 
Judecătorul şi că păcatele tale sunt remise, şterse.

Dacă tu crezi că El este cel mai mare Judecător şi că 

ÎNVAŢĂ SĂ TE IERTI
17 LUNI 

În El avem răscumpărarea, prin 
sângele Lui, iertarea păcatelor, 

după bogăţiile harului Său                                                         
(Efeseni 1:7).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta, pentru 
harul Tău, pentru bunătatea Ta şi pentru prezenţa Ta 
în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru Duhul Sfânt, care 
locuieşte în mine, care îmi descoperă Cuvântul Tău şi care 
mă face să trăiesc conform voii Tale absolute, umblând în 
neprihănire. Îmi exercit autoritatea asupra păcatului şi a 
consecinţelor lui, în Numele lui Isus. Amin.

El nu îţi ţine în seamă păcatele, de ce să te simţi atât de 
frustrat din cauza greşelilor tale? Nu fi ca cei care se lasă 
copleşiţi de greşelile trecutului ori de câte ori doresc să 
se roage. Ei îşi amintesc că au făcut ceva greşit şi permit 
ca reamintirea greşelii să le risipească credinţa. Unii, 
ca urmare a greşelilor pe care le‑au făcut, au intrat în 
depresie severă. Alţii au gânduri suicidale pentru că nu 
pot face faţă ruşinii şi umilinţei. Dar este atât de greşit!

Da, ai făcut ceva rău; ai încurcat lucrurile, dar nu lăsa 
o greşeală să te domine. Isus a preluat responsabilitatea 
pentru greşelile tale; a plătit deja preţul. Prin urmare, 
refuză să permiţi eşecurilor şi greşelilor din trecut să te 
ţină în robie.

Puterea păcatului de a te distruge a fost înlăturată, 
deoarece Biblia spune că păcatul nu va mai stăpâni 
asupra ta (Romani 6:14). Când Satan îţi aminteşte de 
păcatul tău, trebuie să‑i aminteşti de moartea lui Isus 
pe Cruce, prin care ai primit ştergerea totală a păcatelor. 
Aleluia!

Apocalipsa 14:11‑20 & Habacuc 1‑2 

Apocalipsa 9 & Iona 1‑4

Coloseni 1:13‑14; Romani 6:14; 1 Ioan 3:20



În psalmul din versetul temati c, David nu Îi cere 
Domnului putere; ci, mai degrabă, el declară: 

„Domnul este puterea vieţii mele” (Psalmul 27:1, versiunea 
Fidela). Aceasta ar trebui să fi e mărturisirea ta întotdeauna; 
Cristos este puterea vieţii tale. Dacă El este puterea vieţii 
tale, nu trebuie Îi ceri putere, pentru că dacă Îl ai pe El, ai 
putere. El nu doar are putere, ci El este putere. Aleluia!

În viaţa ta nu există loc pentru slăbiciune. Înţelegând 
aceasta, apostolul Pavel a făcut o afi rmaţie extraordinară 
în 2 Corinteni 12:10. El a spus: „... căci când sunt slab, 
atunci sunt tare.” El şti a că puterea lui este Duhul Sfânt care 
locuieşte în el. Nu este de mirare că El a spus: „Pot totul în 
Cristos care mă întăreşte” (Filipeni 4:13).

Duhul Sfânt este sursa întregii puteri şi El locuieşte în 
ti ne. De aceea, nu declara niciodată slăbiciunea. În Romani 
8:26, Biblia spune: „... Şi tot astf el şi Duhul ne ajută în 
slăbiciunea noastră”; cu alte cuvinte, puterea Lui este 
disponibilă pentru ti ne şi preia conducerea atunci când crezi 
că eşti  cel mai slab.

Nu te ruga niciodată: „O, Doamne, dă‑mi tărie”; 
aceasta este o rugăciune nepotrivită. Cineva ar putea 
întreba: „De ce este greşit să ne rugăm ca Domnul să ne 
întărească? Nu s‑a rugat Pavel pentru creşti nii din Efes să fi e 
întăriţi cu putere în duhul lor, în omul dinăuntru?”

EL ESTE                                                    
TĂRIA TA 

18 MARŢI 

... Domnul este sprijinitorul vieţii 
mele: de cine să‑mi fi e frică?                                           

(Psalm 27:1).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Te preamăresc, Doamne, tăria mea! Binecuvântat eşti Tu în 
veci, pentru că în Tine mă încred; Tu eşti slava mea, scutul 
meu şi apărarea mea! Puterea îmi este reînnoită în Tine 
întotdeauna; m‑ai aşezat pe înălţimi. Gloria şi onoarea 
sunt în prezenţa Ta; puterea şi bucuria sunt în locuinţa Ta! 
Mă bucur în Tine acum şi în veci, în Numele lui Isus. Amin!

În pasajul biblic din Efeseni 3:14‑16, vei observa 
că Pavel nu s‑a rugat în acest fel pentru sine; el avea o 
înţelegere diferită. Mai mult, el se ruga pentru ca lucrarea 
Duhului Sfânt să se împlinească în viaţa fraţilor din Efes. Nu 
se ruga din poziţia un om slab care cerea: „Doamne, Te rog 
să mă întăreşti”; nu! Cuvântul lui Dumnezeu spune deja: 
„Domnul este tăria ta.” Prin urmare, tu trebuie să declari în 
mod deliberat şi consecvent: „Domnul este tăria mea” şi, pe 
măsură ce declari aceasta, eşti întărit.

Nu trebuie nici să te rogi : „Doamne, dă‑mi mai 
multă putere,” pentru că El a spus deja: „Ci voi veţi primi o 
putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi...” (Faptele 
apostolilor 1:8). Prin urmare, după ce ai primit Duhul 
Sfânt, nu trebuie să‑I ceri lui Dumnezeu mai multă putere; 
Duhul Sfânt, puterea lui Dumnezeu însuşi, locuieşte în tine! 
Activează puterea dinăuntru, declarând şi tu ca David: „Te 
iubesc din inimă, Doamne, tăria mea! Doamne, Tu eşti 
stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, 
Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria 
care mă scapă şi întăritura mea!” (Psalmul 18:1‑2).

Apocalipsa 15:1‑8 & Habacuc 3 

Apocalipsa 10 & Mica 1‑3

Psalm 23:4; Psalm 27:1‑3; 2 Corinteni 12:9



Cu privire la Isus, Biblia spune: „El era în lume, 
şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu 

L‑a cunoscut” (Ioan 1:10‑11). Lumea nu L‑a cunoscut, 
pentru că au încercat să‑L descopere prin simţurile lor; ei 
se uitau la aspectul Lui exterior. Ei nu au putut vedea că El 
a fost Cel care a creat Universul! Dumnezeu însuşi a fost 
cu ei, dar ei nu L‑au recunoscut.

În mod similar, lumea nu ne recunoaşte ca fi ind 
făpturi noi (2 Corinteni 5:17) şi asociaţi ai lui Dumnezeu 
(2 Petru 1:4). Lumea crede că suntem obişnuiţi, dar noi 
suntem fi ii lui Dumnezeu. Suntem oameni ai lui Dumnezeu 
pe pământ; noi suntem divini, pentru că viaţa din noi este 
viaţa lui Dumnezeu!

Biblia spune: „Dar tuturor celor ce l‑au primit, adică 
celor ce cred în numele lui, le‑a dat puterea să devină fi ii 
lui Dumnezeu” (Ioan 1:12, versiunea Fidela); El ne‑a dat 
dreptul, capacitatea de a deveni fi i ai lui Dumnezeu. Şi nu 
vom deveni fi i ai lui Dumnezeu atunci când vom ajunge 
în ceruri; noi suntem fi ii lui Dumnezeu ACUM! În Iacov 
1:18, Biblia declară: „El, de bunăvoia Lui, ne‑a născut prin 
Cuvântul adevărului...”

Când ai auzit Evanghelia şi ţi‑ai deschis inima la 
Cuvântul lui Dumnezeu, viaţa Lui a fost transferată în duhul 
tău şi tu ai fost născut din nou. Lumea se uită la ti ne şi 

SUNTEM FII                                               
DE DUMNEZEU

19 MIERCURI 

Preaiubiţilor, acum 
suntem fi ii lui Dumnezeu...                                                                  

(1 Ioan 3:2, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE 

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am fost născut, nu din sânge, nici din voia firii sau a vreunui 
om, ci din Dumnezeu. Originea mea este în Dumnezeu. 
Aşadar, am biruit lumea cu toate sistemele ei, pentru că 
Cel ce este mai mare locuieşte în mine în toată plinătatea 
Lui. Glorie lui Dumnezeu!

crede că vede aceeaşi persoană dinainte. Însă duhul tău 
a fost recreat; şi chiar dacă locuieşti în acelaşi corp uman 
obişnuit, nu înseamnă că eşti obişnuit. În 2 Petru 1:4, Biblia 
te descrie ca fiind părtaş al naturii divine; tu eşti în clasa 
făpturilor lui Dumnezeu, clasa divină.

Tu nu eşti un simplu muritor; eşti, de fapt, un fiu 
de Dumnezeu pe pământ. Gândeşte‑te: animalele dau 
naştere la animale; oamenii dau naştere oamenilor. De 
aceea, Dumnezeu, cu siguranţă, naşte fii de Dumnezeu. 
De aceea în Psalmul 82:6, a spus: „Eu am zis: «Sunteţi 
dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.»”

Învaţă să recunoşti cine eşti, pentru că atunci când ştii 
cine eşti, vei şti ce îţi aparţine şi vei trăi la potenţial maxim. 
Fii îndrăzneţ în viaţa ta. Tu eşti un copil al lui Dumnezeu; 
eşti comoştenitor cu Cristos; lumea îţi aparţine. Refuză să 
trăieşti o viaţă obişnuită ca o persoană obişnuită.

Apocalipsa 16:1‑10 & Ţefania 1‑2 

Apocalipsa 11 & Mica 4‑5

Galateni 4:6‑7; 1 Ioan 3:1‑2; 2 Petru 1:4



Unii oameni nu râd decât dacă aud glume sau 
bancuri. Un comediant poate spune sau face lucruri 
amuzante care te fac să râzi, însă acestea sunt trecătoare; 
adevărata bucurie este cea lăuntrică. După ce ai primit 
Duhul Sfânt, Dumnezeu aşteaptă de la ti ne să generezi 
bucurie şi entuziasm din interior.

Învaţă să emani întotdeauna bucurie din interiorul 
tău. Nu permite niciunui lucru să îţi fure bucuria. Versetul 
temati c spune: „... căci bucuria Domnului va fi  tăria 
voastră.” Nu vorbeşte despre bucuria pe care o primeşti  
atunci când primeşti  nişte vesti  bune sau când ceva ce 
aştepţi de mult se împlineşte, nu; este vorba despre 
bucuria Domnului! Această bucurie vine de la Duhul Sfânt; 
aceasta vine din Cuvântul lui Dumnezeu. Şi trebuie să o 
exprimi, pentru că în ti mp ce exprimi bucurie, puterea 
este eliberată şi provocările cu care te confrunţi dispar.

Oriunde şi oricând Se manifestă Duhul Sfânt, se 
degajă o mare bucurie. Iar acolo unde este bucurie, 
Satan nu poate pătrunde. De aceea, atunci când Satan 
vrea să distrugă o familie, unul dintre lucrurile pe care 

BUCURIA DINĂUNTRU 
20 JOI 

Ei le‑au zis: „Duceţi‑vă de mâncaţi cărnuri 
grase şi beţi băuturi dulci, şi trimiteţi 

câte o parte şi celor ce n‑au nimic 
pregăti t, căci ziua aceasta este închinată 

Domnului nostru; nu vă mâhniţi, căci 
bucuria Domnului va fi  tăria voastră”                          

(Neemia 8:10).



PROCLAMAȚIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Ies cu bucurie şi sunt călăuzit cu pace; munţii şi dealurile 
răsună de veselie înaintea mea şi toţi copacii din câmpie 
bat din palme. Mă bucur foarte mult în Dumnezeul 
mântuirii mele, indiferent ce îmi vine în cale, căci în veac 
ţine îndurarea Lui. Aleluia!

le face mai întâi este să îi distrugă bucuria. Toată lumea 
devine tristă, furioasă şi frustrată. Chiar şi copiii vin de la 
şcoală posomorâţi. De aceea, pentru că nu există bucurie 
în casă, diavolul poate prelua conducerea. Aşadar, nu îi 
oferi niciodată un loc în casa ta, din niciun motiv.

În mijlocul necazurilor, în mijlocul provocărilor, 
eliberează bucuria dinăuntrul tău. Pe măsură ce vei face 
aceasta, provocările se vor risipi în faţa ta; tumoarea 
va trece din trupul tău, datoriile vor fi achitate! Acesta 
este motivul pentru care Biblia spune: „Fraţii mei, să 
priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite 
încercări” (Iacov 1:2). Dacă ţi‑ai pierdut bucuria din 
cauza circumstanţelor vieţii, e timpul să o aduci înapoi. 
Înflăcăreaz‑o din interior! Slavă lui Dumnezeu!

Apocalipsa 16:11‑21 & Ţefania 3 

Apocalipsa 12 & Mica 6‑7

Romani 14:17; Iacov 1:2‑3; 2 Corinteni 4:17‑18



În calitate de creşti ni, nu ar trebui să tratăm 
Evanghelia cu superfi cialitate niciodată. Prin El 

au fost create toate lucrurile şi El este Domnul cerului 
şi al pământului. Trebuie să vorbim cu curaj despre El 
oriunde. Nimeni nu se rătăceşte dacă Îl urmează pe El. Nu 
Îi poţi da vreodată prea mult. El Şi‑a dat viaţa pentru ti ne. 
De aceea, El merită totul: dragostea ta, atenţia ta, ti mpul 
tău, totul! Ordinea priorităţilor în viaţa ta ar trebui să fi e 
următoarea: mai întâi Isus Cristos, şi apoi toate celelalte!

Atunci când faci din El prioritatea ta, nu va mai fi  
nevoie să te îngrijorezi cu privire la nimic altceva; El este 
înţelepciunea întruchipată şi, dacă umbli cu El, El îţi va da 
toată înţelepciunea de care ai nevoie, te va îndruma şi te va 
face să excelezi în toate lucrurile. Încredinţează‑I Lui toată 
viaţa ta. Nu te gândi vreodată că s‑ar putea să pierzi pentru 
că ai renunţat la ceva sau chiar la tot pentru El. Dacă te 
confrunţi vreodată cu provocări sau cu neplăceri din cauza 
Lui, El te va conduce prin ele în victorie. El este întotdeauna 
atât de plin de har şi atât de bun!

Refuză să permiţi vreunui lucru să te distragă de la a‑I 
sluji şi de la a trăi pentru El aşa cum trebuie. Fii preocupat 
de lucrurile Sale, împlinind ceea ce El a planifi cat pentru ti ne 
înainte de întemeierea lumii. Nu uita că atunci când vei sta 

DOMNUL SĂ FIE                          
PRIORITATEA TA

21 VINERI  

Isus i‑a răspuns: „Oricine pune mâna pe 
plug, şi se uită înapoi, nu este destoinic 

pentru Împărăţia lui Dumnezeu”                     
(Luca 9:62). 



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Evanghelia este prioritatea mea, iar inima mea este 
deschisă la oportunităţi de a le‑o vesti celor de aproape 
şi de departe. Declar că inimile oamenilor sunt pregătite 
să primească mesajul mântuirii, în Numele lui Isus. Amin.

înaintea scaunului de judecată al lui Cristos, El te va întreba: 
„Ce ai făcut cu însărcinarea pe care ţi‑am dat‑o? Ai împlinit 
lucrările Mele?” De aceea, isprăveşte bine; încheie în forţă 
ceea ce ai început. Nu te lăsa distras. Urmând exemplul 
Domnului, forţa ta motrice să fie aceea de a face voia Celui 
ce te‑a trimis, de a împlini lucrarea Sa.

Dovedeşte‑ţi dragostea pentru Domnul; fă lucrurile 
pe care El te‑a chemat să le faci. Dacă îţi demonstrezi 
dragostea pentru El, El nu te va dezamăgi niciodată. Poţi 
să‑ţi clădeşti întreaga viaţă pe adevărul acesta. Dă‑I Lui 
dragostea ta; dă‑I inima ta şi vei cunoaşte o împlinire pe 
care nu ai găsi‑o nicăieri în altă parte. Lucrează pentru El şi 
trăieşte pentru El plin de entuziasm, şi toate celelalte lucruri 
se vor aranja la locul lor.

Apocalipsa 17:1‑10 & Hagai 1 

Apocalipsa 13:1‑10 & Naum 1‑3

Luca 10:40‑42; Matei 6:33



„Trimite porţii” reprezintă o celebrare anuală a 
Misiunii Urbane pentru Copiii Defavorizaţi în 

perioada Crăciunului; este o oportunitate de a ne aduce 
aminte de copiii uitaţi din carti erele sărace ale oraşelor 
în preajma sărbătorilor de iarnă, oferindu‑le porţii de 
hrană, sucuri şi cadouri. 

Prin această campanie, misiunea noastră se asigură 
că tot mai mulţi copii indigeni şi defavorizaţi din zone 
sărace sunt celebraţi de Crăciun cu mâncare, haine 
şi cadouri la fel ca toţi ceilalţi. Vino alături de noi şi 
anul acesta, să ati ngem viaţa acestor copii din mai 
multe zone ale lumii, aducându‑le speranţă, dragoste 
şi Cuvântul lui Dumnezeu ca temelie solidă pentru 
viitorul lor.

Pentru mai multe informaţii, te rugăm să suni la +234 
‑812‑ 344‑5 240 
sau să trimiţi un email la adresa info@
theinnercitymission.org. 

Nu uita: „Fiecare copil este copilul tău.”
www.theinnercitymission.org

Este din nou acel sezon al anului
Programul „Trimite porţii de 

Crăciun” este mai mare și mai bun

Îndeplinește visul unui copil de 
acest Crăciun



N
O

T
E

NOTE



Adeseori auzim oameni spunând: „Îl cunosc 
pe acel om de la Adam.” Asemenea afi rmaţii 

arată că oamenii respecti vi îşi recunosc apartenenţa la 
linia genealogică a primului Adam. Însă atunci când eşti  
născut din nou, genealogia ta nu mai începe de la primul 
Adam, ci de la al doilea – şi ulti mul Adam, Isus Cristos.

Versetul care precedă versetul temati c spune astf el: 
„Omul dintâi este din pământ, pământesc; Omul al doilea 
este din cer” (1 Corinteni 15:47). Astf el, tu eşti  ceresc, la 
fel ca Isus; aceasta înseamnă că nu eşti  supus acestei lumi, 
elementelor sau sistemelor ei. Isus a cucerit şi a supus această 
lume atunci când a umblat pe pământ. Şi El Se aşteaptă să faci 
şi tu acelaşi lucru, deoarece „Cum este El, aşa suntem şi noi în 
lumea aceasta...” (1 Ioan 4:17).

Biblia spune: „Aşa este şi scris: «Primul om, Adam, a 
devenit un sufl et viu.» Ulti mul Adam a devenit un duh care 
dă viaţă” (1 Corinti eni 15:45, versiunea NTR). Tu porţi chipul şi 
asemănarea lui Isus Cristos, care este Domnul din cer; un Duh 
dătător de viaţă. El este acum rădăcina ta; tu eşti  conectat la 
El şi eşti  născut din El! Legăturile tale cu primul Adam au fost 
întrerupte complet, pentru totdeauna.

În Psalmul 87:6, citi m: „Domnul numără popoarele, 

CEI PĂMÂNTEȘTI ȘI CEI CEREȘTI
22 SÂMBĂTĂ  

Cum este cel pământesc, aşa 
sunt şi cei pământeşti ; cum este 
Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti                                                       

(1 Corinteni 15:48).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Eu nu sunt din această lume! Port chipul ultimului Adam, 
Isus Cristos. Sunt ceresc, cetăţean împreună cu sfinţii şi cu 
cei din Casa lui Dumnezeu. Totul cu privire la viaţa mea 
este o manifestare a cerului pe pământ, iar eu extind în 
mod continuu această ambianţă pentru cei din lumea mea 
şi câştig suflete în Împărăţia lui Dumnezeu, în Numele lui 
Isus. Amin.

scriindu‑le: «Acolo s‑au născut.»” Aici este vorba despre 
făptura cea nouă (2 Corinteni 5:17) care a fost născută în 
Sion! Dumnezeu nu îţi trasează linia genealogică după ţara 
pământească în care te‑ai născut. Acelaşi lucru a vrut să spună 
Isus atunci când le‑a spus evreilor: „«Voi sunteţi de jos», le‑a 
zis El, «Eu sunt de sus: voi sunteţi din lumea aceasta, Eu nu 
sunt din lumea aceasta»” (Ioan 8:23). El ştia că este diferit. 
Acelaşi lucru este valabil pentru tine astăzi. Tu eşti ceresc!

Însă cei care nu sunt născuţi din nou sunt pământeşti. 
Ei fac parte din această lume şi sunt supuşi legilor acestei 
lumi. Acesta este motivul pentru care trebuie să le vesteşti 
Evanghelia tuturor celor din sfera ta de contact şi dincolo 
de ea, astfel încât auzind Cuvântul lui Dumnezeu să poată fi 
transformaţi în oameni cereşti. Aleluia!

Apocalipsa 17:11‑18 & Hagai 2 

Apocalipsa 13:11‑14:1‑20 & Habacuc 1‑3

Evrei 12:22; Coloseni 3:9‑10; 1 Corinteni 15:49; Ioan 15:19



Cuvântul lui Dumnezeu ne luminează cu privire la 
lucrurile lui Dumnezeu şi ne ajută să cunoaştem 

voia, planul şi scopul Lui. Dacă şti i Cuvântul Său scris, vei 
cunoaşte şi Cuvântul nescris sau rosti t, pentru că te vei 
familiariza cu Autorul Cuvântului scris – Duhul Sfânt.

Există o diferenţă între autor şi scriitor. Există mai 
mulţi scriitori, sau persoane care au scris cărţile Bibliei şi 
anume profeţii şi apostolii; însă nu ei sunt autorii acelor 
cărţi. Versetul temati c spune astf el: „Toată Scriptura 
este insufl ată de Dumnezeu...” Când citi m în acest text 
„Dumnezeu,” se face referire la Duhul Sfânt. Dacă vrei 
să şti i cum gândeşte Dumnezeu, cum vorbeşte, care 
sunt gândurile şi părerile Sale, atunci trebuie să studiezi 
Scripturile. Dacă le studiezi şi meditezi asupra lor, vei 
deveni tot mai familiar cu Autorul lor.

Uneori oamenii se întreabă: „Cum să şti u când 
îmi vorbeşte Dumnezeu? Nu vreau să confund vocea lui 
Dumnezeu cu ideile şi cu gândurile mele.” Poţi învăţa 
limbajul Lui; Îi poţi cunoaşte opiniile şi ideile, toate 
acestea din Scripturi. Inima ta devine atât de clară şi de 
curată încât poţi deosebi vocea Duhului Sfânt de orice 
altă voce.

AUTORUL SCRIPTURII
23 DUMINICĂ     

Toată Scriptura este insufl ată 
de Dumnezeu şi de folos ca să 

înveţe, să mustre, să îndrepte, să 
dea înţelepciune în neprihănire                                                

(2 Timotei 3:16).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Duhule Sfânt, Îţi mulţumesc pentru lucrarea Ta 
extraordinară în viaţa mea! Tu îmi eşti Sfătuitor, Ajutor, 
Mijlocitor, Avocat, Mângâietor şi Susţinător. Prin Scriptură 
Tu mă călăuzeşti pe calea vieţii, din slavă în slavă, în 
Numele lui Isus. Amin.

Trebuie să înveţi Scripturile; acordă atenţie 
Cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când studiezi Biblia, ia 
notiţe. În timp ce citeşti, îţi vor veni idei; scrie‑le. Atunci 
când observi ceva impresionant, subliniază acel lucru; 
subliniază‑ţi Biblia. Fă însemnări pe marginea ei. Nu o citi 
aşa cum ai citi un ziar.

Există unii oameni care citesc Biblia, ba chiar îi 
învaţă şi pe alţii, dar nu sunt familiarizaţi cu adevărurile 
şi cu revelaţiile Duhului Sfânt, iar acest lucru este trist. 
Pavel a spus: „Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu 
stăteau în vorbele înduplecătoare ale înţelepciunii, ci 
într‑o dovadă dată de Duhul şi de putere” (1 Corinteni 
2:4). Aşa trebuie să fie lucrurile. Ai nevoie de lumină, 
iar Duhul Sfânt este Cel ce deschide ochii duhului tău ca 
să vadă şi să înţeleagă adevărurile din Scripturi, pentru 
creşterea ta şi pentru edificarea ta. Aleluia!

Apocalipsa 18:1‑12 & Zaharia 1‑2 

Apocalipsa 15 & Ţefania 1‑3

2 Petru 1:20‑21; Iov 32:8; Ioan 16:12‑13



Mesajul lui Isus Cristos este încapsulat în 
dragostea Sa care curge ca un lichid. 

Cuvintele şi acţiunile Sale sunt pline de dragoste. Tot 
ce are legătură cu El este o expresie a dragostei divine. 
Totalitatea personalităţii Sale este dragoste. Aleluia!

Este Ajunul Crăciunului şi cât de frumos este să 
celebrăm momentul conşti enti zând această realitate! 
Astf el, în ti mp ce mergi astăzi exprimând bucuria şi căldura 
sărbătorii, nu uita niciodată esenţa celebrării noastre: 
dragostea. Acesta este mesajul nostru pentru lume: vrem 
ca toţi să cunoască dragostea lui Cristos pentru ei.

Ai încredere în dragostea Lui. Dacă El te iubeşte, 
atunci eşti  vrednic de iubit; eşti  valoros. El nu te compară 
niciodată cu altcineva. Tu eşti  unic pentru El şi, atunci 
când Se raportează la ti ne, te tratează ca şi cum nu ar mai 
exista altcineva în afară de ti ne. Iar El nu Se plicti seşte 
niciodată de ti ne. Slavă lui Dumnezeu! Un om care şti e 
şi conşti enti zează acest lucru nu mai poate contempla 
niciodată ideea de suicid!

Nu contează câte datorii ai, sau cât de mare pare 
a fi  criza care te copleşeşte; dacă îmbrăţişezi mesajul lui 
Isus Cristos şi iubirea Sa lichidă, lucrurile se vor schimba. 

ACCEPTĂ-I DRAGOSTEA
24 LUNI 

[Tatăl] ne‑a eliberat şi ne‑a atras la 
Sine de sub controlul şi stăpânirea 

întunerecului şi ne‑a strămutat 
în Împărăţia Fiului dragostei Lui                                      

(Coloseni 1:13, versiunea Amplifi cată).
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Tată scump, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta lichidă care 
a fost turnată din belşug în mine. Îţi încredinţez viaţa mea 
şi mă arunc în îmbrăţişarea Ta fără ezitare. Îţi încredinţez 
viitorul meu, odihnindu‑mă în braţele Tale călăuzitoare în 
fiecare stadiu al vieţii mele, fiind în permanenţă întărit în 
omul dinăuntru prin Duhul Tău, în Numele lui Isus. Amin.

Poate ţi‑ai distrus viaţa astfel încât tot ce vezi acum este 
doar o mare de greşeli şi de consecinţe.

Însă tu eşti motivul pentru care a venit Isus; tu eşti 
motivul pentru care El S‑a născut pe acest pământ. El a 
venit ca să preia responsabilitatea greşelilor tale, inclusiv 
a greşelilor tale financiare. Atât de mult Îi pasă de tine! 
O, dacă ai accepta dragostea Sa! Vorbim despre Cineva 
care este Atotputernic, plin de dragoste şi de har! Nici 
o eroare sau greşeală nu este atât de mare încât El să 
nu Se poată ocupa de ea. El este mult mai mare decât 
problemele tale. Dacă vei crede acest lucru, totul se va 
schimba în viaţa ta.

Îndrăzneşte să crezi în El şi să accepţi faptul că El 
te iubeşte mai mult decât te iubeşti tu pe tine şi că îţi 
va înfrumuseţa viaţa. El te va face să umbli pe culmile 
pământului. Slavă lui Dumnezeu!

Apocalipsa 18:13‑24 & Zaharia 3‑4 

Apocalipsa 16 & Hagai 1‑2

Ioan 15:12‑13; Efeseni 3:17‑19; 1 Ioan 4:19



Astăzi întreaga lume sărbătoreşte Crăciunul – 
naşterea Domnului şi Mântuitorului nostru 

Isus Cristos. Cu toate acestea, mulţi nu înţeleg deplin 
însemnătatea spirituală a naşterii Sale. El S‑a născut în 
această lume pentru a putea trăi în şi prin noi.

Cristos în ti ne este scopul Crăciunului. Dacă El nu 
trăieşte în ti ne, atunci nu înţelegi ce înseamnă Crăciunul, 
chiar dacă îl sărbătoreşti  împreună cu alţii. Ai auzit doar 
o povesti re, însă este nevoie să crezi şi să ai parte de 
experienţa vitală a acelei povesti ri primindu‑L pe Isus 
Cristos în inima ta. Cristos în ti ne este moti vul pentru care 
sărbătorim Crăciunul. Tot ce a făcut Isus a fost pentru ca 
omul să poată deveni templul viu al lui Dumnezeu. Acesta 
a fost planul lui Dumnezeu tot ti mpul şi a fost împlinit prin 
naşterea, moartea, îngroparea şi învierea lui Isus Cristos.

Acum, prin Isus Cristos, noi avem părtăşie cu 
Dumnezeu; suntem uniţi cu El. Refuză să te vezi ca 
fi ind un nimeni, pentru că tu eşti  un vas care Îl poartă 
pe Dumnezeu. Acum că Isus Cristos trăieşte în ti ne, eşti  
sfi nţit şi glorifi cat (Romani 8:30).

Pasajul din Coloseni 2:9 spune despre Isus: „Căci 
în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” 

CRĂCIUNUL ÎNSEAMNĂ                    
CRISTOS ÎN TINE

25 MARŢI 

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).
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Sunt plin de Dumnezeu, pentru că Isus locuieşte în mine; 
El umblă în mine, vorbeşte în mine şi trăieşte prin mine! 
Lumea este la picioarele mele şi eu umblu în glorie şi în 
stăpânire, acum şi în veci, în Numele lui Isus. Amin.

În timp ce Isus umbla pe pământ, întreaga Divinitate era 
acasă în El. El era Dumnezeu care trăia în trupul unui om; 
însă ce crezi? Şi noi suntem exact la fel ca El! În 1 Ioan 
4:17, Biblia spune : „Cum este El, aşa suntem şi noi în 
lumea aceasta.” Iar în Coloseni 2:10, citim: „Voi aveţi 
totul deplin în El...” Versiunea Amplificată explică acest 
lucru şi mai clar: „Iar voi sunteţi în El, făcuţi compleţi şi 
ajunşi la plinătatea vieţii [în Cristos şi voi sunteţi umpluţi 
de Dumnezeire – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt – şi ajungeţi 
la statura spirituală deplină]. Iar El este Capul oricăror 
domnii şi autorităţi [al oricăror căpetenii angelice şi 
puteri].” 

Astfel, la fel ca în Isus, Dumnezeirea este acasă 
în tine; plinătatea Dumnezeirii locuieşte în tine. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Acesta este motivul 
pentru care a venit Isus – să te facă una cu Dumnezeu – 
să te facă mai mult decât biruitor! Conştientizează acest 
lucru în timp ce sărbătoreşti Crăciunul şi trăieşte viaţa 
victorioasă pe care ai primit‑o în El.

Apocalipsa 19:1‑10 & Zaharia 5‑6 

Apocalipsa 17 & Zaharia 1‑3

1 Corinteni 3:16; Coloseni 1:26‑27; 2 Corinteni 6:16



Cel mai important lucru cu privire la Crăciun 
este scopul pentru care Domnul Isus S‑a 

născut în această lume şi importanţa acelui scop 
pentru omenire. În Ioan 10:10 El ne‑a spus că a venit 
ca noi să avem viaţa, şi să o avem din belşug. 

Cu toate acestea, am primit viaţa din şi prin 
Isus pentru a putea avea părtăşie cu Dumnezeu. 
În 1 Corinteni 1:9, Biblia spune: „Credincios este 
Dumnezeu, care v‑a chemat la părtăşia cu Fiul Său, 
Isus Cristos, Domnul nostru.” Iar în 1 Ioan 1:3 mai 
spune: „... părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, 
Isus Cristos.” Isus a făcut acest lucru posibil pentru noi. 
El S‑a născut ca să ne aducă în părtăşie şi în unitate cu 
Tatăl.

Acum putem umbla cu Tatăl, putem vorbi cu El şi 
Îl putem prezenta altora datorită lui Isus! Acum trăim 
în prezenţa lui Dumnezeu pentru totdeauna; suntem 
în El şi El este în noi; suntem una cu El într‑o uniune 
binecuvântată şi inseparabilă, aşa cum S‑a rugat Isus 
în Ioan 17:21. 

Acesta este motivul pentru care merită să 
sărbătorim Crăciunul; sărbătorim uniunea noastră cu 

NE-A ADUS                                                      
ÎN PĂRTĂȘIE

26 MIERCURI  

Deci, ce am văzut şi am auzit, aceea 
vă vesti m şi vouă, ca şi voi să aveţi 
părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră 

este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Cristos                                         
(1 Ioan 1:3).
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Tată scump, Îţi sunt pe veci recunoscător pentru onoarea şi 
pentru bucuria de a putea fi una cu Tine; de a fi în părtăşie 
cu Tine. Harul Tău este supraabundent în viaţa mea, iar 
înţelepciunea Ta mă ghidează să umblu în destinul Tău 
pentru mine şi să‑l împlinesc, în Numele lui Isus. Amin.

Domnul. Beneficiază de unirea ta cu El şi bucură‑te 
pe deplin de beneficiile tuturor posesiunilor tale în 
Cristos.

Apocalipsa 19:11‑21 & Zaharia 7‑8 

Apocalipsa 18 & Zaharia 4‑6

1 Corinteni 6:17; 1 Ioan 1:6‑7; 2 Corinteni 13:14



În Matei 28:18, Isus a spus: „Toată puterea 
Mi‑a fost dată în cer şi pe pământ.” Nici o 

altă persoană nu a avut îndrăzneala să facă o astf el de 
afi rmaţie; Isus este singurul. El este Mântuitorul lumii, 
Domnul cerului şi al pământului. Faptul că este Domn 
al cerului şi al pământului înseamnă că Numele Său are 
putere şi că impune respect în cer, pe pământ şi sub 
pământ.

El ne‑a trimis pe baza domniei şi a autorităţii Sale 
şi ne‑a însărcinat să facem ucenici din toate naţiunile, 
să predicăm Evanghelia cu îndrăzneală şi cu putere: 
„Duceţi‑vă şi faceţi ucenici din toate neamurile...” 
(Matei 28:19). Ne‑a însărcinat să folosim autoritatea Sa 
suverană pentru a face ucenici din toţi oamenii.

Exti nderea autorităţii Sale şi mărimea puterii Lui 
ne sunt dezvăluite în versetul temati c. Toate lucrurile 
Îi sunt supuse. Atunci când te rogi în Numele lui Isus, 
Tatăl răspunde şi Duhul Sfânt acţionează. În Coloseni 
1:19, Biblia spune: „Căci Dumnezeu a vrut ca toată 
plinătatea să locuiască în El.” 

EL ESTE DOMNUL TUTUROR
27 JOI 

De aceea şi Dumnezeu L‑a înălţat 
nespus de mult, şi I‑a dat Numele, 

care este mai pe sus de orice nume; 
pentru ca, în Numele lui Isus, să se 

plece orice genunchi al celor din ceruri, 
de pe pământ şi de supt pământ                                                    

(Filipeni 2:9‑10).
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Am fost trimis să le vestesc tuturor oamenilor Evanghelia 
cu autoritatea lui Isus Cristos, binecuvântatul şi singurul 
Domn, Regele regilor şi Domnul domnilor. Numele Său 
este un instrument puternic pentru mântuire, pentru 
binecuvântări, pentru semne şi pentru minuni. El este 
Singurul Dumnezeu şi merită toată lauda şi adorarea 
pentru totdeauna. Amin.

Biserica trebuie să aibă mai multă îndrăzneală în 
ceea ce‑L priveşte pe Isus. Noi nu slujim unui simplu 
lider religios, ci Îi slujim Aceluia care este Domn peste 
toate. El are toată autoritatea în cer, pe pământ şi sub 
pământ. De aceea nu te ruşina de identitatea pe care o 
ai în El şi vorbeşte despre El cu îndrăzneală.

Dumnezeu ţi‑a dat Duhul Sfânt ca să trăiască în 
tine şi să te întărească să Îl poţi sluji cu curaj şi să poţi 
proclama Evanghelia cu îndrăzneală. Dacă eşti chemat 
să te rogi sau să vorbeşti undeva, nu te intimida şi nu 
te ruşina să vorbeşti sau să te rogi în Numele lui Isus. 
Proclamă Numele Lui cu îndrăzneală, pentru că ştii Cine 
este El; este Domnul tuturor: „El le‑a trimis Cuvântul 
Său fiilor lui Israel şi le‑a vestit Evanghelia păcii, 
prin Isus Cristos, care este Domnul tuturor” (Faptele 
apostolilor 10:36).

Apocalipsa 20:1‑15 & Zaharia 9‑10 

Apocalipsa 19:1‑10 & Zaharia 7‑8

1 Timotei 6:14‑16; 1 Cronici 29:11; Romani 14:11



În Exod 12:12 citi m cum, în urma împietririi inimii 
lui faraon, îngerul morţii, „Nimicitorul,” avea să 

intre în ţara Egiptului şi să aducă nenorocire. Cu toate 
acestea, Domnul a poruncit ca în fi ecare gospodărie a 
copiilor lui Israel să fi e sacrifi cat un miel, iar sângele lui 
să fi e pus pe stâlpii uşii şi pe pragul de sus al caselor lor.

Dumnezeu le‑a spus: „Sângele vă va sluji ca semn 
pe casele unde veţi fi . Eu voi vedea sângele şi voi trece 
pe lângă voi, aşa că nu vă va nimici nicio urgie, atunci 
când voi lovi ţara Egiptului” (Exod 12:13). De aici vine 
termenul „Paşte” („trecere pe lângă sau pe deasupra,” 
n.tr.). Mielul care era jertf it era simbolul Paştelui; era 
numit mielul de Paşte.

În versetul temati c citi m că Isus Cristos este Paştele 
nostru; El a fost jertf it pentru noi, iar sângele Său a fost 
slujit drept acel simbol. El a fost judecat în locul nostru, 
la fel cum acel miel din Vechiul Testament era sacrifi cat 
pentru evrei. Apoi, în noaptea în care a fost trădat, după 
ce a frânt pâinea cu ucenicii Săi, El a luat paharul şi a spus: 
„... Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; 
să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte 
ori veţi bea din el” (1 Corinteni 11:25).

CRISTOS:                                             
PAȘTELE NOSTRU

28 VINERI 

Măturaţi aluatul cel vechi, ca să 
fi ţi o plămădeală nouă, cum şi 
sunteţi, fără aluat; căci Cristos, 

Paştele nostru, a fost jertf it                                                                            
(1 Corinteni 5:7).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îţi mulţumesc, binecuvântatule Tată, pentru conştientizarea 
Cuvântului Tău care transferă în duhul meu credinţă şi curaj. 
Trăiesc în sănătate şi în bunăstare; viaţa mea este revelaţia şi 
manifestarea gloriei Tale, în Numele lui Isus. Amin.

Mântuirea noastră a venit prin sângele Său. Astfel 
am trecut din moarte la viaţă. De aceea acum nu mai 
există judecată sau nimicire pentru noi, care suntem în 
Isus Cristos, pentru că El, Cristos, Paştele nostru, a fost 
jertfit pentru noi.

Nimicitorul nu va veni în casa ta. Nu contează în 
ce mod sau formă vine să distrugă; dacă vine cu sărăcie, 
cu boală sau cu infirmitate de orice fel, tu eşti protejat 
pentru că eşti în Cristos. Aleluia!

Apocalipsa 21:1‑12 & Zaharia 11‑12 

Apocalipsa 19:11‑21 & Zaharia 9‑11

1 Ioan 2:1‑2; Matei 26:27‑28; Exod 12:23



În fi ecare primă zi a lunii, milioane de parteneri ai 
Rapsodiei se învoiesc în rugăciune pentru vesti rea 

Cuvântului lui Dumnezeu în toată lumea. Poţi şi tu să ni 
te alături pentru a multi plica puterea de impact global 
înregistrându–te ca partener de rugăciune în Reţeaua 
Partenerilor de rugăciune ai Rapsodiei (Rhapsody 
Prayer Partners’ Network). 

Cum să te înregistrezi
• Vizitează site–ul rhapsodyofrealiti es.org/prayer şi 
dă click pe butonul „B”
• Creează–ţi un cont introducându–ţi numele, email–
ul şi parola.
• Selectează orarul de rugăciune preferat
• Agreează politi ca şi termenii şi dă click pe butonul 
„Sign Up.” Gata! 

Salvează data şi alătură–te milioanelor de parteneri 
de rugăciune pentru a efectua schimbări durabile în 
toată lumea în prima zi a fi ecărei luni!

ÎNCEPE-ŢI LUNA 
ÎN NOTA ADECVATĂ....

PARTICIPĂ LA ZIUA LUNARĂ 
DE RUGĂCIUNE!!!
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Importanţa rugăciunii în alte limbi nu poate fi  
niciodată subliniată îndeajuns. Fiind creşti n, 

rugăciunea în alte limbi este un element vital în creşterea 
ta şi în dezvoltarea ta spirituală. Însă, din nefericire, unii 
spun: „Ei bine, biserica noastră nu crede în vorbirea în 
alte limbi.” Înţelege că vorbirea în alte limbi nu este un 
fenomen denominaţional. Fiecare creşti n ar trebui să 
vorbească în alte limbi! Aici este secretul puterii.

Versetul temati c spune: „Cine se roagă în alte 
limbi se zideşte pe sine...” Întrebarea este, vrei să te 
zideşti ? Vrei să operezi la un nou nivel de maturitate 
spirituală şi de efi cienţă în anul care vine? Îţi doreşti  
să progresezi extraordinar şi să faci paşi uriaşi în toate 
zonele vieţii? Vorbirea în alte limbi te va ajuta; te va 
zidi spiritual. Biblia spune: „Dar voi, preaiubiţilor, 
edifi cându‑vă pe cea mai sfântă credinţă a voastră, 
rugându‑vă în Duhul Sfânt” (Iuda 1:20, versiunea 
Fidela).

Rugăciunea în alte limbi te va ajuta să progresezi 
şi te vei ridica la fel ca un edifi ciu, tot mai mult. Cu cât 
te rogi mai mult în alte limbi, cu atât eşti  mai sensibil 
la vocea Duhului Sfânt, ca să primeşti  şi să urmezi 
îndrumarea Sa în tot ceea ce faci.

ROAGĂ-TE MAI MULT                                    
ÎN ALTE LIMBI

29 SÂMBĂTĂ 

Cine vorbeşte în altă limbă, se 
zideşte pe sine însuşi; dar cine 

prooroceşte, zideşte sufl eteşte Biserica                                                       
(1 Corinteni 14:4).
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Sunt întărit, sunt edificat pe credinţa mea cea mai sfântă, 
progresând în mod supranatural şi ridicându‑mă ca un 
edificiu, tot mai mult, pe măsură ce mă rog în Duhul Sfânt! 
Nu sunt niciodată dezavantajat! Glorie lui Dumnezeu!

De exemplu, dacă nu ştii exact care sunt paşii pe 
care trebuie să îi faci ca să te extinzi sau să avansezi în 
lucrarea ta, în afacerea ta sau în cariera ta în anul care 
vine, pune‑ţi timp deoparte să te rogi în alte limbi. Vei 
primi discernământ şi perspectivă în domeniul spiritual.

Un alt avantaj important al vorbirii în alte limbi 
este acela că te încarcă, la fel cum se încarcă un 
acumulator. Şi atunci când acumulatorul este complet 
încărcat, funcţionează eficient şi durează mai mult 
timp. Este posibil ca Satan să arunce săgeţi arzătoare 
spre tine ca să îţi distragă atenţia, însă rugăciunea în 
alte limbi te face formidabil; vei putea rezista oricărui 
atac şi oricărui rău.

Ori de câte ori te confrunţi cu provocări în viaţa 
ta, intră în cămăruţa ta şi vorbeşte în alte limbi; încarcă‑
te. După aceea, vei fi plin de înţelepciune şi vei putea 
face faţă oricărui lucru. Menţine‑te permanent la un 
nivel înalt de activare a puterii lui Dumnezeu vorbind în 
alte limbi tot timpul!

Apocalipsa 21:13‑27 & Zaharia 13‑14 

Apocalipsa 20 & Zaharia 12‑14

Marcu 16:17; 1 Corinteni 14:2 & 18; Iuda 1:20



Uneori, oamenii se întreabă de ce nu se întâmplă 
nimic atunci când se roagă. Ei îşi doresc 

schimbări care nu au loc, iar moti vul este acela că nu 
fac să fi e putere disponibilă pentru schimbarea pe care 
o doresc. Dumnezeu ne arată cum să facem disponibilă 
putere pentru schimbare în versetul temati c.

Traducerea Amplifi cată spune foarte frumos: 
„Aşadar mărturisiţi‑vă unii altora greşelile voastre 
(alunecările voastre, paşii voştri falşi, ofensele voastre, 
păcatele voastre) şi rugaţi‑vă [de asemenea] unii 
pentru alţii, ca să fi ţi vindecaţi şi restauraţi [la un tonus 
spiritual al minţii şi al inimii]. Rugăciunea fi erbinte (din 
inimă, neîntreruptă) a celui neprihănit pune la dispoziţie 
o putere nemaipomenită [dinamică în acţiune].” 
Rugăciunea care schimbă lucrurile are atribute speciale: 
trebuie să fi e fi erbinte, din inimă şi neîntreruptă. Aceasta 
înseamnă că nu este făcută din când în când; nu te rogi 
doar două minute şi apoi pleci, nu; ci perseverezi în 
rugăciune şi te prinzi strâns de dorinţa ta prin duhul tău. 

Acest ti p de rugăciune este făcut cu multă pasiune 
şi cu emoţie; de aceea, trebuie să te separi de oricine şi 
de orice altceva pentru a te ruga. Fă acest lucru în ti mp ce 

ACCESEAZĂ                                      
PUTEREA DIVINĂ

30 DUMINICĂ 

Mărturisiţi‑vă unii altora păcatele, 
şi rugaţi‑vă unii pentru alţii, ca 

să fi ţi vindecaţi. Mare putere are 
rugăciunea fi erbinte a celui neprihănit                                     

(Iacov 5:16).
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Dragă Tată, declar că progresez, pentru că mi‑ai dat 
abilitatea de a produce schimbări în lumea mea şi în orice 
circumstanţe prin rugăciune. Sunt sincronizat pe deplin cu 
Duhul Sfânt, să cunosc voia Ta desăvârşită şi să umblu în 
ea mereu, în Numele lui Isus. Amin.

te pregăteşti pentru Anul Nou. Roagă‑te în alte limbi cu 
pasiune şi fervent până când primeşti un cuvânt profetic 
în inima ta.

Atunci când acea putere este făcută disponibilă prin 
rugăciune, rosteşte Cuvântul; se va împlini. Accesează 
puterea aceasta nemaipomenită pentru lucrurile pe care 
doreşti să le realizezi sau să le experimentezi – scopurile 
şi dorinţele tale – pentru schimbările pe care vrei să le 
vezi în lucrare, în familie, în finanţe, la locul de muncă, în 
studii sau în orice alt domeniu al vieţii tale în anul care 
vine. Aleluia!

Apocalipsa 22:1‑10 & Maleahi 1‑2 

Apocalipsa 21 & Maleahi 1‑2

Luca 18:1; Efeseni 3:20; Iacov 5:17‑18



Ne despart doar câteva ore de Anul Nou şi sunt 
sigur că anul acesta ai foarte multe moti ve 

pentru care să sărbătoreşti  şi să‑I mulţumeşti  Domnului. 
Bineînţeles, în ti mp ce unii sărbătoresc şi mărturisesc 
lucrările Domnului, alţii poate se simt respinşi şi 
descurajaţi, întrebându‑se de ce viaţa lor a fost atât de 
plină de durere şi de suferinţă în anul care a trecut şi 
sperând ca în noul an lucrurile să fi e altf el.

Acum, fi e că ai avut un an 2018 fantasti c, 
supranatural, fi e că nu, există speranţă pentru viitor. Tu 
trebuie să decizi că vei avea un an 2019 extraordinar. 
Cuvântul lui Dumnezeu îţi arată cum să faci acest lucru. 
Dacă locul în care eşti  acum nu este acela în care vrei 
să fi i, este responsabilitatea ta să schimbi lucrurile; şi 
instrumentul cu care poţi să faci acest lucru este gura ta!

Citeşte versetul temati c din nou; el spune că, dacă 
vrei ca zilele tale să fi e încărcate de bine, de lucruri bune, 
trebuie să îţi foloseşti  gura în mod corect. Cum vrei să fi e 
viaţa ta în anul care vine? Depinde de ti ne! Vorbeşte în 
acord cu Cuvântul lui Dumnezeu; în conformitate cu ceea 
ce vrei să trăieşti . Este atât de simplu.

FOLOSEȘTE-ŢI GURA                                        
ÎN MOD CORECT

31 LUNI 

Oricine vrea să îmbrăţişeze 
viaţa şi să vadă ziua încărcată 
de bine, iată ce să facă: să nu 

spună nimic rău sau vătămător                                                                                     
(1 Petru 3:10, versiunea Message – 

Mesajul, n.tr.).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Gura mea este unsă să rostească adevăruri legate de 
Împărăţie, adevăruri cu privire la moştenirea mea în 
Cristos! Îl binecuvântez pe Domnul pentru un nou an 
glorios care îmi stă înainte, în care voi prospera foarte 
mult şi voi triumfa prin Cuvântul Său şi prin Duhul Sfânt, 
în Numele lui Isus. Amin.

Viaţa ta merge în direcţia în care merg cuvintele 
tale; călătoria ta urmează parcursul dictat de cuvintele 
tale. De aceea, comunicarea ta trebuie să fie sănătoasă. 
Nu da glas fricii, nesiguranţei şi necredinţei; afirmă 
Cuvântul lui Dumnezeu. Pune în practică acest lucru şi vei 
trăi binecuvântările din Cuvântul Lui. Experienţele tale se 
vor sincroniza cu Cuvântul lui Dumnezeu şi cu realităţile 
vieţii Împărăţiei Lui. Isus a spus că vei avea ceea ce spui 
(Marcu 11:23, versiunea Fidela).

Acum când intri în Anul Nou, una dintre deciziile 
cruciale pe care trebuie să le iei este aceea de a‑ţi supune 
gura Cuvântului lui Dumnezeu! Vorbeşte corect şi vei 
vedea cum viaţa ta va merge cu consecvenţă înainte şi 
în sus!

Apocalipsa 22:11‑21 & Maleahi 3‑4 

Apocalipsa 22 & Maleahi 3‑4

Iosua 1:8; Iacov 3:4‑5; Psalm 34:12‑13



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 adresezifolosind informaţiile de 
contact de mai jos:

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

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

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

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

CANADA:  
Tel: +1 647‑341‑9091

ROMÂNIA:
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



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

„O mare răsturnare de situaţie pentru familia mea!”

Anul trecut a fost destul de provocator pentru familia mea: soţul 
meu fusese concediat; raportul medical privind sarcina mea 
era descurajant; familia mea era în pragul despărţirii. Însă prin 
luna februarie, soţul meu a primit o Rapsodie a Realităţilor şi din 
curiozitate, am decis să o parcurgem rugându-ne şi meditând 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Acea decizie a schimbat familia 
noastră pentru totdeauna! În aceeaşi lună soţul meu a fost 
angajat pe un post bine plătit; am început să mergem împreună 
la biserică, iar aceasta ne-a adus rezultate deosebite în familie, în 
căsnicie, în sănătate şi în finanţe. Glorie lui Dumnezeu!!! 
                 N. Foki; Statele Unite

„M‑am vindecat de o boală rară de piele”

De cincisprezece ani sufeream de o boală rară de piele care îmi provoca 
durere excesivă, disconfort şi iritaţii. Dermatologul practic renunţase 
la mine, recomandându–mi doar doze puternice de analgezice atunci 
când durerile deveneau insuportabile. Însă în timp ce citeam un articol 
despre vindecare din Rapsodia Realităţilor, credinţa a fost înflăcărată în 
mine şi, într-o clipă, am experimentat puterea lui Dumnezeu. Astăzi toate 
simptomele, iritaţiile şi durerile au dispărut complet. Glorie lui Dumnezeu!
                                                                                              C. Muzemba; Africa de Sud

„Biletul meu supranatural de avion”

Plănuiam să fac o călătorie importantă la Delhi, dar mă descurajau 
preţurile exorbitante ale biletelor de avion. În timp ce mă îngrijoram că nu 
voi mai putea ajunge unde voiam, am primit o notificare prin email de la 
platforma online prayer.rhapsodyofrealities.org şi am urmat instrucţiunile 
de rugăciune în respectiva reţea. În acest timp de rugăciune intensă am 
avut un îndemn lăuntric să mai verific o dată preţurile de zbor şi spre 
uimirea mea se întâmplase ceva supranatural: biletele care până atunci 
erau foarte scumpe scăzuseră acum la jumătate de preţ! Mi-am rezervat 
imediat zborul cu linia aeriană favorită. A fost cu adevărat supranatural!
                                                                                                                        S. Chettri; India



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 113260972

nigeria:
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   


