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

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

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

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

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

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 1500 limbi, iar 

numărul acestora este în continuă creştere. Ediţia 
2019 a fost special redactată pentru a intensifica 
dezvoltarea ta spirituală şi pentru a te poziţiona pentru 
un succes răsunător pe tot parcursul anului.

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

de rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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     – Pastor Chris Oyakhilome
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În capitolul al 10‑lea din cartea Faptele apostolilor, 
Luca ne relatează un frumos eveniment din casa 

unui centurion roman numit Corneliu. Chiar dacă era un 
om devotat, Corneliu nu era mântuit. Însă la un moment 
dat, un înger al Domnului i‑a apărut în vis şi l‑a sfătuit 
să trimită după apostolul Petru, care urma să îi spună 
cum puteau fi  mântuiţi el şi toţi cei din casa lui (Faptele 
apostolilor 11:13‑14). În ti mp ce Petru era în casa lui 
Corneliu, predicând Evanghelia, ceva extraordinar s‑a 
întâmplat: „… S‑a pogorât Duhul Sfânt peste toţi cei ce 
ascultau Cuvântul” (Faptele apostolilor 10:44).

Verbul „s‑a pogorât” provine în acest context din traducerea 
din original a termenului grecesc „epipiptō” şi care înseamnă a cădea 
precum o ploaie; o revărsare. Mai înseamnă şi a îmbrăţişa pe cineva. 
Pe măsură ce Petru rostea acele cuvinte pline de har despre mântuire, 
Duhul Sfânt i‑a îmbrăţişat pe toţi cei din casa lui Corneliu, iar ei au fost 
cu toţii născuţi din nou şi umpluţi cu Duhul Sfânt. Aleluia!

Aceasta se întâmplă atunci când slujim prin Duhul Sfânt; 
cei ce ne ascultă sunt copleşiţi de dragostea Tatălui! Sunt învăluiţi 
în îmbrăţişarea Duhului Sfânt şi sunt convinşi în inimile lor de 
necesitatea mântuirii, deoarece cuvintele noastre nu sunt simple 
cuvinte. Mărturia noastră despre Cristos şi despre mântuirea Lui 
este la fel ca a lui Petru; din inima noastră curg râuri de apă vie 

SLUJIREA PRIN                                                          
DUHUL SFÂNT

VINERI

Pe când rostea Petru cuvintele 
acestea, S‑a coborât Duhul Sfânt 

peste toţi cei ce ascultau Cuvântul                                         
(Faptele apostolilor 10:44).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că vorbele mele sunt impregnate 
cu putere divină, astfel încât atunci când vorbesc, oamenii 
sunt convinşi de păcat în inima lor, iar planul Tău divin se 
stabileşte în viaţa multora, transformându‑i, în Numele lui 
Isus. Amin.

(Ioan 7:38). Astfel, vorbele tale încetează să mai fie cuvinte de 
convingere din înţelepciunea umană, devenind cuvinte transmise 
în demonstraţia Duhului Sfânt şi a puterii Lui (1 Corinteni 2:4, 
versiunea BVA).

Mulţi dintre cei ce L‑au înconjurat pe Isus au experimentat 
îmbrăţişarea Duhului Sfânt. În Luca 5:17 Biblia ne spune: „… Nişte 
Farisei şi învăţători ai Legii, care veniseră din toate satele Galileii 
şi Iudeii din Ierusalim, stăteau acolo; iar puterea Domnului era cu 
El, ca să vindece.” Era ceva în atmosferă pe măsură ce Isus vorbea; 
cuvintele Lui erau umplute cu energie divină. Slavă lui Dumnezeu!

Puterea lui Dumnezeu de a salva, de a ajuta, de a elibera şi 
de a binecuvânta este în Evanghelie. Atunci când propovăduieşti 
Evanghelia, trebuie să o transmiţi şi tu prin puterea Duhului lui 
Dumnezeu. De aceea trebuie să fii mereu umplut cu Duhul Sfânt, 
aşa cum afirma Pavel în Efeseni 5:18‑20.

Fiind plin de Duhul Sfânt, slava Lui divină şi prezenţa Lui 
sunt transmise prin tine prin cuvintele pe care le rosteşti. Atunci, 
credinţa şi convingerea adâncă se stârnesc în inima ascultătorilor, 
conducându‑i la mântuire, la eliberare şi la binecuvântări nespuse! 
Aleluia!

Ioan 9:1‑7 & 1 Cronici 1

Evrei 1 & Ieremia 34‑35

Efeseni 5:18‑21; 1 Corinteni 2:4‑5; Faptele apostolilor 1:8



Dumnezeu a părăsit templul din Ierusalim, 
atunci când Isus a fost crucifi cat. Pe când El era 

încă pe cruce, Biblia spune că peste faţa pământului s‑a 
făcut întuneric ti mp de trei ore lungi; stâncile au început 
să se crape şi pământul să se cutremure (citeşte Matei 
27:45‑51).

Prezenţa lui Dumnezeu era în Sfânta Sfi ntelor, 
separată de Locul Sfânt printr‑o perdea de 12 metri 
lungime, 6 metri înălţime şi aproximati v 10 centi metri 
grosime. Dar când Isus a spus pe cruce: „S‑a isprăvit,” 
Biblia spune că acea perdea groasă s‑a despicat de sus 
până jos. Astf el Sfânta Sfi ntelor a fost deschisă şi prezenţa 
lui Dumnezeu a părăsit clădirea.

Înainte de acea zi, doar Marele Preot putea intra 
în prezenţa lui Dumnezeu. Dar atunci când prezenţa 
divină s‑a întors prin Duhul Sfânt, Biserica s‑a născut, iar 
fi inţa umană născută din nou a devenit templul viu al lui 
Dumnezeu. Acum, El locuieşte în noi. Slavă lui Dumnezeu!

Tu eşti  templul Dumnezeului cel viu. În fi ecare 
zi în care umbli pe acest pământ să fi i conşti ent că eşti  

TEMPLUL LUI VIU
2 SÂMBĂTĂ

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

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

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

(2 Corinteni 6:16).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Mai mare este Cel care este în mine decât cel care este 
în lume! Sunt plin de viaţă din creştetul capului până 
în vârful picioarelor! Nicio boală, nicio maladie sau 
infirmitate nu poate funcţiona în corpul meu! Cristos în 
mine, este nădejdea slavei, a tăriei şi a victoriei! Glorie 
lui Dumnezeu!

sediul mobil al lui Dumnezeu. Cu această conştientizare 
nu poţi fi niciodată învins, deoarece înţelegi că mai mare 
este Cel ce este în tine decât cel ce este în lume. Eşti plin 
de viaţă, din creştetul capului până în vârful picioarelor. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Fiind templul lui Dumnezeu înseamnă că Duhul 
lui Dumnezeu îţi umple plămânii, rinichii, inima şi toate 
membrele şi sistemele trupului tău. Ai devenit desăvârşit 
în El. Aceasta este conştientizarea pe care trebuie să o ai 
zilnic, indiferent de provocările care pot apărea. În 1 Ioan 
4:4, Biblia spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; 
şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi, este mai mare 
decât cel ce este în lume.” Aleluia!

Ioan 9:8‑17 & 1 Cronici 2

Evrei 2 & Ieremia 36‑37

1 Corinteni 3:16; 1 Petru 2:5; Coloseni 1:26‑27



Atunci când Isus S‑a născut, Biblia ne spune că regele 
Irod a declanşat o campanie de exterminare a tuturor 

copiilor de parte bărbătească de la doi ani în jos, pentru a‑l omorî 
şi pe Isus. Dar un înger al Domnului i‑a apărut lui Iosif în vis şi i‑a 
poruncit să ia copilul şi mama, şi să fugă în Egipt (Matei 2:13‑14).

Iosif a făcut cum i s‑a spus; dar gândeşte‑te pentru un 
moment: nu vorbim despre orice copil; vorbim despre Isus, 
Mântuitorul. „Nu ar fi trebuit El să fie protejat de toţi îngerii? De ce 
să fugă în Egipt?” s‑ar putea să întrebi. Mai întâi, înţelege că nu a fost 
nici o eroare în instrucţiunea îngerului pentru Iosif; ameninţarea 
era cât se poate de reală pentru viaţa lui Isus, iar Irod ar fi putut să 
omoare Pruncul dacă Iosif nu urma instrucţiunea. 

De asemenea, observă că îngerul Domnului nu a spus: „…
Fugi în Siria.” Instrucţiunea a fost clară: „… fugi în Egipt şi rămâi 
acolo până îţi voi spune eu…” (Matei 2:13‑14). Dacă Iosif ar fi 
mers în Siria, s‑ar fi confruntat cu alte necazuri. Este important să 
fim unde vrea Dumnezeu să fim. Protecţia Lui nu este peste tot; 
protecţia Lui este în instrucţiunea pe care ţi‑o dă. 

Găsim un exemplu similar în Exod 12. Ca urmare a sfidării 
şi a împietririi inimii lui Faraon care nu lăsa poporul lui Dumnezeu 
să iasă din robie, îngerul morţii a fost trimis pentru a face ravagii în 
Egipt. Cu toate acestea, Domnul a instruit fiecare familie a copiilor 
lui Israel să sacrifice un miel şi să ungă stâlpii uşii şi pragul de sus 

PRINCIPIILE LUI DUMNEZEU 
PENTRU PROTECŢIE

3 DUMINICĂ

Cel ce locuieşte în locul tainic 
al celui Preaînalt va trăi la 
umbra celui Atotputernic                                                

(Psalmul 91:1, versiunea Fidela).
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Locuiesc în Cristos; prin urmare, sunt întotdeauna în 
siguranţă, protejat de toate atacurile şi de toate relele 
care îi distrug pe alţii. Nicio armă făurită împotriva mea nu 
va prospera, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este viaţa 
mea; în Cristos, am viaţa, mişcarea şi fiinţa. Aleluia!

al casei cu sângele acelui miel. În plus, trebuia ca ei să rămână în 
casele lor!

Casele egiptenilor nu erau marcate, iar îngerul morţii a lovit 
fiecare întâi născut al Egiptului, fie om, fie animal. Dar vezi tu, au 
mai existat şi alţi străini în Egipt care nu erau evrei, care au ştiut 
despre aceasta şi şi‑au marcat casele şi, precum copii lui Israel, au 
fost protejaţi. Ştim aceasta deoarece Biblia spune că atunci când 
poporul Israel a ieşit din Egipt: „… o mulţime de oameni de tot 
soiul s‑au suit împreună cu ei…” (Exod 12:38). Ei au scăpat din 
acel prăpăd deoarece au ascultat principiile lui Dumnezeu pentru 
protecţie. Unii oameni simt că pot face orice doresc ei şi apoi se 
gândesc că Dumnezeu ar trebui să îi protejeze şi să îi ferească de 
rău. Nu este aşa!

Dumnezeu îţi dă instrucţiuni şi direcţii; eşti protejat în mod 
divin în respectarea acestor instrucţiuni şi în călăuzirea pe care El 
ţi‑a dat‑o. Eşti protejat de toate atacurile celui rău care îi distrug pe 
alţii, atunci când stai în Cuvântul Lui. El este şeful; atunci când El 
îţi spune ce să faci şi unde să mergi, conformează‑te. Atunci când 
te aliniezi la voia Lui desăvârşită, vei locui permanent în siguranţă. 
Aleluia!

Ioan 9:18‑27 & 1 Cronici 3

Evrei 3 & Ieremia 38‑40

Isaia 54:17; Psalm 91:1‑12



Sunt diverse vacanţe de care oamenii se bucură 
pe parcursul unui an, dar atunci când vine vorba 

de câşti garea sufl etelor, nu există nici o vacanţă. Satan 
nu ia vacanţă de la a distruge viaţa oamenilor; el este 
mai dezlănţuit ca oricând în încercarea lui disperată de 
a opri oamenii să audă adevărul glorios al Evangheliei. 
Dar pasiunea noastră pentru salvarea lor este mai mare 
şi mai puternică.

Foloseşte fi ecare oportunitate pe care o ai pentru 
a câşti ga sufl ete şi pentru a‑i aduce pe păcătoşi la Cristos. 
Procedează în aşa fel încât fi ecare moment să conteze; 
maximizează ti mpul în calitate de agent al mântuirii 
rânduit de Dumnezeu, pentru a‑i întoarce pe păcătoşi 
de la întuneric la lumină şi de sub puterea lui Satan la 
Dumnezeu! Aminteşte‑ţi că Evanghelia slavei fericitului 
Dumnezeu ţi‑a fost încredinţată ţie (1 Timotei 1:11). 
Aşadar, trebuie să o predicăm cu urgenţa şi cu pasiunea 
care i se cuvin. Doar gândul că suntem custozi ai mesajului 
Lui de mântuire este pur şi simplu sublim; este ceva de 
care chiar şi îngerii se miră. Dar aceasta este chemarea 
noastră.

Ne arată cât de mult are încredere Dumnezeu în noi, 
deoarece valoarea încrederii rezidă în responsabilitatea 

NICI O VACANŢĂ DE LA                 
SALVAREA SUFLETELOR

4 LUNI

Propovăduieşte Cuvântul, stăruie 
asupra lui la ti mp şi nelati mp, 
mustră, ceartă, îndeamnă cu 
toată blândeţea şi învăţătura                                                                               

(2 Timotei 4:2).
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Sunt întărit, energizat şi impulsionat să predic Evanghelia 
cu pasiune, aducându‑i pe oameni din întuneric în 
Împărăţia luminii şi în libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu, 
în Numele lui Isus. Amin.

care îţi este încredinţată. Iar El ne‑a încredinţat cel 
mai important mesaj din toată lumea, pentru toate 
generaţiile: Evanghelia lui Isus Cristos. Ce binecuvântare!

Lasă focul Evangheliei să ardă cu pasiune în inima 
ta în fiecare zi. Hotărăşte‑te că indiferent de preţ, tu vei 
fi în fruntea propagării acestui mesaj şi că vei conduce 
sufletele pierdute în Împărăţia lui Dumnezeu.

Mesajul Lui pe care îl purtăm este puternic, plin 
de energie divină pentru a salva şi a transforma viaţa 
oamenilor. Prin urmare, predică‑l zi de zi: „predicarea 
Cuvântului (lui Dumnezeu) atât în momentele oportune, 
cât şi în situaţii când (teoretic) nu este cazul. Astfel, 
să faci reproşurile corespunzătoare, să corectezi, să 
încurajezi folosind toată răbdarea pe care o ai şi să 
utilizezi toată învăţătura de care dispui” (2 Timotei 4:2, 
versiunea BVA).

Ioan 9:28‑41 & 1 Cronici 4

Evrei 4:1‑13 & Ieremia 41‑43

Romani 1:16‑17; Matei 28:19‑20



Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuire (Romani 1:16). Scriptura declară 

că nu există altă cale. Fii deplin încredinţat în legătură 
cu aceasta. Există grupări care îşi riscă viaţa pentru a‑şi 
promova cauza. Mulţi dintre noi nu credem în cauza lor, 
dar ei se dedică unei cauze despre care noi şti m că nu 
este dreaptă. Însă cauza noastră este dreaptă; atunci cât 
de valoroasă este?

În anii adolescenţei, m‑am hotărât că, de vreme 
ce cauza mea este dreaptă, voi face totul pentru ea. Am 
luat această decizie şi nimic pe pământ nu era sufi cient 
de puternic să mă oprească; nicio ofertă de pe pământ 
nu mă putea distrage de la Evanghelie. Era o cauză care 
valora mai mult decât viaţa şi nu conta ce mi s‑ar fi  
întâmplat pentru că o predicam.

Atunci, m‑am rugat: „Doamne, dacă trebuie să 
străbat văile, dealurile şi munţii acestei lumi, neavând un 
loc unde să stau, nu mă deranjează; această Evanghelie 
merită totul.” Nu conta dacă  trebuia să le predic celor 
mai săraci din lume şi să trăiesc printre ei pentru a le 
aduce lumina Evangheliei; eram pregăti t!

O CAUZĂ MAI VALOROASĂ                  
DECÂT VIAŢA

5 MARŢI

Dar eu nu ţin numaidecât la viaţa mea, 
ca şi cum mi‑ar fi  scumpă, ci vreau numai 
să‑mi sfârşesc cu bucurie calea şi slujba 
pe care am primit‑o de la Domnul Isus, 

ca să vestesc Evanghelia harului lui 
Dumnezeu (Faptele apostolilor 20:24).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai găsit vrednic să 
îmi încredinţezi slujba împăcării. Rămân statornic în 
angajamentul meu faţă de Evanghelie, influenţând oameni 
cu puterea neprihănirii lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. 
Amin.

Însă miza nu a fost niciodată mai mare ca astăzi. 
Prin urmare, în angajamentul tău faţă de Evanghelie să 
fii precum Pavel; citeşte din nou versetul tematic. Tu 
eşti unul în care Dumnezeu are încredere pentru a salva 
viaţa oamenilor; pentru a‑i salva din iad şi a purta steagul 
jertfei lui Isus Cristos în jurul lumii. Aceasta este singura 
cale.

Biblia ne arată că nu este sub cer niciun alt nume 
dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi (Faptele 
apostolilor 4:12). Dacă aceasta este adevărat, şi slavă 
Domnului că este, atunci miza este deosebit de mare. 
Totul despre viaţa noastră, tot ce spunem şi facem ar 
trebui să fie plin de pasiune pentru Cristos şi pentru 
mesajul Lui etern de mântuire a oamenilor.

Ioan 10:1‑10 & 1 Cronici 5

Evrei 4:14‑5:10 & Ieremia 44‑47

Faptele apostolilor 20:20‑24; 1 Corinteni 9:16‑17



În aceste cuvinte profeti ce, Sionul reprezintă 
o referire la biserică, deoarece este locuinţa 

lui Dumnezeu. Este revelat în Cuvântul lui Dumnezeu 
ca fi ind întruparea frumuseţii desăvârşite, de unde 
străluceşte Dumnezeu. În această traducere a Scripturii, 
ca şi în textul ebraic din original, ulti ma parte a versetului 
dă o conotaţie de conti nuitate: „Din Sion, care este 
întruparea frumuseţii desăvârşite, de acolo străluceşte 
Dumnezeu”; gloria Lui străluceşte şi astăzi.

În Psalmul 90:17 (versiunea Fidela), vedem 
strigătul plin de pasiune al lui Moise, omul lui Dumnezeu, 
în rugăciune: „Şi să fi e asupra noastră frumuseţea 
DOMNULUI Dumnezeul nostru şi întemeiază lucrarea 
mâinilor noastre asupra noastră...” Ce rugăciune! El 
vorbea despre aura divină care este peste ti ne în calitate 
de copil al lui Dumnezeu şi care produce excelenţă; o 
frumuseţe specială.

Şi slavă Domnului că acea rugăciune a fost 
ascultată. Noi suntem încoronarea frumuseţii Lui (Iacov 
1:18). Există ceva special în viaţa ta; tu porţi slava lui 
Dumnezeu oriunde mergi, iar acea frumuseţe aduce 
plăcere, favoare, promovare şi creştere în viaţa ta.

TU RADIEZI                                          
FRUMUSEŢEA LUI

6 MIERCURI

Din Sion, care este întruparea 
frumuseţii desăvârşite, de 

acolo străluceşte Dumnezeu                                                       
(Psalm 50:2).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt manifestarea gloriei lui Dumnezeu, întipărirea 
Fiinţei Lui şi strălucirea splendorii Lui! Radiez excelenţa 
şi perfecţiunile divinităţii, iar viaţa mea este mărturia 
înţelepciunii şi a harului lui Dumnezeu. Aleluia!

Conştientizează mereu că porţi podoabele 
frumuseţii lui Dumnezeu. Tu eşti mereu sub ploaia 
Duhului Său. El l‑a trimis pe profetul Isaia să le spună 
copiilor lui Israel că El le dă frumuseţe în loc de cenuşă 
(Isaia 61:3, versiunea Fidela); El te încununează cu 
frumuseţe.

În loc să le permiţi circumstanţelor să te facă 
să pui la îndoială prezenţa lui Dumnezeu în viaţa 
ta, învaţă să remarci frumuseţea lui Dumnezeu. 
Mulţumeşte‑i pentru viaţa ta frumoasă. Nu le îngădui 
niciodată circumstanţelor să schimbe cine eşti tu cu 
adevărat. Eşti frumuseţea lui Dumnezeu, simbolul Lui, 
întipărirea Fiinţei Lui şi strălucirea slavei Lui. Tu radiezi 
splendoarea Sa. Aleluia!

Ioan 10:11‑21 & 1 Cronici 6

Evrei 5:11‑6:20 & Ieremia 48‑49

Psalm 50:2; Evrei 1:3; Efeseni 2:10



Expresia „Tatăl veşnic” este redată în alte 
traduceri şi astf el interpretată deseori drept 

„Părintele veşniciilor,” dar nu aceasta înseamnă. Haidem 
să reluăm ideea într‑un mod care este uşor de înţeles: 
imaginează‑ţi un tânăr al cărui tată a fost un om tare, 
puternic. Tânărul depindea mult de el. Apoi tatăl a murit.

Acum, în urma spaţiului gol şi a difi cultăţilor ce au 
urmat decesului tatălui, el se plânge: „Dacă tata ar fi  fost 
aici, şti u că lucrurile ar fi  fost diferite; poate că nu aş fi  
trecut prin toate acestea. Şti u că m-ar fi  ajutat şi m-ar fi  
sfătuit; ar fi  fost aici lângă mine!”

Iată ce trebuie să şti e acel tânăr: chiar dacă tatăl lui 
a murit, există Unul care este întotdeauna acolo; El este 
Tatăl tău veşnic! Nu Îi vei duce lipsa niciodată, deoarece 
El este viu şi trăieşte cu ti ne, în ti ne, prin ti ne prin Duhul 
Sfânt. Numele Lui este Isus şi El îţi aduce prezenţa Tatălui 
în ti ne, prin Duhul Sfânt!

Poate că spui: „Viaţa a fost atât de grea pentru 
mine de când mi-am pierdut ambii părinţi şi sunt orfan”; 
nu dispera. Citeşte cuvintele lui Isus; El a zis: „Nu vă voi 
lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi...” (Ioan 14:18 VDCC). 

EL ESTE                                                    
TATĂL TĂU VEȘNIC

7 JOI

Căci un Copil ni s‑a născut, un 
Fiu ni s‑a dat, şi domnia va fi  pe 
umărul Lui şi Îi va fi  pus numele 
Minunat, Sfătuitor, Dumnezeul 

puternic, Tatăl veşnic, Prinţul Păcii                                                                    
(Isaia 9:6, versiunea Fidela).



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 certitudinea 
faptului că eşti întotdeauna cu mine şi în mine. Umblu în 
lumina şi în binecuvântările prezenţei Tale permanente 
în mine, ştiind că sunt puternic susţinut de Tine în toate 
lucrurile şi că sunt energizat pentru succes, în Numele lui 
Isus. Amin.

Nu eşti fără tată; Duhul Sfânt este Cel care face posibil ca 
Tatăl să fie în tine şi El este ajutorul tău. El este totul şi tot 
ajutorul de care ai nevoie în viaţă.

Isus a spus: „…Tatăl care locuieşte în mine, El 
face aceste lucrări ale Lui” (Ioan 14:10). Precum Isus, tu 
mergi pretutindeni cu Tatăl tău ceresc; El trăieşte în tine. 
Aceasta ar trebui să fie conştientizarea ta mereu. Nu eşti 
singur; eşti în Tatăl şi Tatăl – Tatăl tău veşnic – este în tine. 
Slăvit să fie Dumnezeu!

Ioan 10:22‑32 & 1 Cronici 7

Evrei 7 & Ieremia 50‑51

Geneza 28:15; Evrei 13:5; Matei 28:20



CONFERINŢA 
I n t e r n a ţ i o n a l ă  a 

Pa s t o r i l o r  ș i  Pa r t e n e r i l o r
Programată pentru luna noiembrie în Lagos, Nigeria, 
Conferinţa Internaţională a Pastorilor şi Partenerilor va fi  un 
ti mp de împrospătare, de inspiraţie şi de revigorare divină.

Ediţia din acest an va cuprinde: 
 • Sesiuni pline de ungere din Cuvântul lui Dumnezeu 
cu omul lui Dumnezeu şi cu alţi slujitori puternici ai Evangheliei
 • Expoziţia LoveWorld
 • Arhivele LoveWorld
 • Excepţionalele Premii LoveWorld
 • Conferinţa Internaţională a Pastorilor şi Liderilor de 
Tineret
 • Conferinţa Reţelei Internaţionale a Traducătorilor 
 • Conferinţa Internaţională a Conectorilor Media
 • Premiile Internaţionale de Muzică şi Artă LoveWorld 
şi multe altele!

Pregăteşte‑te să fi i catapultat la următorul nivel de glorie la 
Conferinţa Internaţională a Pastorilor şi Partenerilor care se va 
desfăşura în perioada 11 – 17 noiembrie 2019.

Notă: Parti ciparea se face pe bază de invitaţie.



Mărturia lui Selvi despre 
puterea meditaţiei 

O  P R I V I R E  A Ţ I N T I T Ă

 Mă numesc Selvi Selvi Susanty şi locuiesc în 
Indonezia. Într‑o zi, m‑am dus la spital pentru control, întrucât 
îmi apăruse un mic nodul lângă sânul drept, iar doctorul m‑a 
diagnosti cat cu cancer. În următoarele 7 luni nodulul s‑a tot 
mărit, iar doctorul m‑a sfătuit să încep chimioterapia. 

 Într‑o seară, după ce trecusem de al doilea ciclu de 
chimioterapie, o prietenă mi‑a povesti t cum a fost vindecată 
la Şcoala de vindecare. Mărturia ei a aprins credinţa în mine 
şi mi‑am zis: „Voi studia Cuvântul lui Dumnezeu în Rapsodia 
Realităţilor şi voi fi  vindecată.”

 Imediat după aceea am început să studiez intens 
Rapsodia Realităţilor. În fi ecare zi îmi ti păream rugăciunile şi 
proclamaţiile şi le lipeam pe pereţii camerei mele. Privirea 
îmi era aţinti tă asupra Cuvântului lui Dumnezeu şi repetam în 
fi ecare dimineaţă proclamaţiile până când le memoram.

 Luna următoare am mers din nou la control, iar 
rezultatul a fost: „Nu aveţi nici o celulă canceroasă în corp.” 
Această veste extraordinară a fost mai mult o confi rmare, 
pentru că eu deja primisem încredinţarea că Dumnezeu 
m‑a vindecat. Acum pot funcţiona în mai multe moduri în 
care înainte nu puteam. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că m‑a 
vindecat prin Rapsodia Realităţilor. 
 



Mulţi oameni cu greu îşi pun deoparte timp 
ca să‑şi analizeze mentalitatea, modul 

în care funcţionează mintea lor. O minte neînnoită 
cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu, va nutri cele 
mai ciudate gânduri. Astfel de minţi sunt pline de 
negativism.

De exemplu, există oameni care cred că atunci 
când este introdusă o nouă lege, ei sunt dezavantajaţi; 
mereu se consideră victime. Prin urmare, ei duc povara 
neîncrederii în oameni, ca rezultat al modului în care 
le funcţionează mintea.

Chiar şi în Biserică se mai găseşte câte un 
membru care nu mai vrea să mai participe la slujbe, 
pentru că are impresia că mesajele predicate sunt 
despre el. Între timp, altcineva care a auzit aceeaşi 
predică poate spune: „Am venit la biserică în acea zi, 
iar predica a fost pentru mine. Cu alte cuvinte, m‑am 
identificat cu tot ce a spus pastorul şi m‑am hotărât să 
fac nişte îmbunătăţiri.”

Observă că unul a decis să rămână în biserică şi 
să crească, pe când celălalt a decis să plece din aceeaşi 
biserică. Totul se rezumă la modul lor de gândire. 
Gândurile tale te pot menţine în victorie neîntreruptă 

CONTEAZĂ CUM GÂNDEȘTI
8 VINERI

Dar El le‑a zis: „Pentru ce sunteţi 
tulburaţi? Şi de ce vi se ridică 

astf el de gânduri în inimă?                                          
(Luca 24:38).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Mintea mea nutreşte în permanenţă idei măreţe, imagini 
de succes, de posibilităţi şi de victorii. Îmi iau în stăpânire 
gândurile şi refuz gândirea negativă, pentru că Duhul 
Sfânt mă abilitează să am doar gânduri sănătoase, să 
rostesc cuvintele potrivite şi să mă port corespunzător. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

sau în eşec. De aceea trebuie să continuăm să ne 
reînnoim mintea cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu 
(Romani 12:2).

Până nu‑ţi schimbi mentalitatea, viaţa ta şi 
circumstanţele nu se vor schimba. Trebuie să stabileşti 
calitatea gândurilor tale. Dumnezeu ne‑a oferit 
abilitatea de administrare a gândurilor noastre; ne‑a 
abilitat să putem respinge gândurile greşite şi să le 
acceptăm pe cele bune. Aşadar, întotdeauna, asigură‑te 
că gândurile tale sunt sănătoase/folositoare: „Încolo, 
fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de 
cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este 
vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice 
faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească” 
(Filipeni 4:8).

Ioan 10:33‑42 & 1 Cronici 8

Evrei 8 & Ieremia 52

Proverbe 23:7; Luca 6:45; Filipeni 4:8



Este o diferenţă între procesul tău de 
gândire şi mentalitatea ta. Ce este aceea 

o mentalitate? Este o atitudine mentală care te 
caracterizează şi care determină modul în care 
interpretezi situaţiile şi le răspunzi.

Fiecare dintre noi are o mentalitate, dar 
importantă este originea mentalităţii tale. Cuvântul 
lui Dumnezeu trebuie să‑ţi contureze atitudinea 
mentală în viaţă; altfel, te scufunzi. Studierea 
Cuvântului lui Dumnezeu şi meditarea asupra sa îţi 
vor da o mentalitate specifică; mentalitatea celor 
neprihăniţi (Luca 1:17).

Mentalitatea celor neprihăniţi nu se primeşte 
ca un dar, ci trebuie să o dezvolţi. Nu poţi spune în 
rugăciune: „Primesc o mentalitate”; nu funcţionează 
aşa. Trebuie să te umpli de Cuvântul lui Dumnezeu 
studiindu‑l şi meditând asupra lui în fiecare zi. Apoi, 
vei vedea că procesele gândirii tale s‑au schimbat; 
atitudinea ta mentală a fost îmbunătăţită. Unde 
gândeai înainte în termeni de eşec, de sărăcie, de 
boală, etc., vei descoperi că ai renunţat la acele 

MENTALITATEA CUVÂNTULUI LUI 
DUMNEZEU

9 SÂMBĂTĂ

Nu vă conformaţi acestui veac, 
ci lăsaţi‑vă transformaţi prin 

reînnoirea gândirii voastre, ca să 
puteţi discerne voia lui Dumnezeu, 

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



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, sunt recunoscător că prin Cuvântul Tău, am dezvoltat 
mentalitatea celor neprihăniţi. Percep circumstanţele din punctul 
de vedere al Cuvântului Tău. Prin meditarea la Cuvântul Tău, 
mintea mea este programată şi influenţată să gândească, să 
interpreteze şi să soluţioneze situaţiile cu excelenţă şi cu mare 
precizie, în Numele lui Isus. Amin.

gânduri negative, iar în locul lor nutreşti gânduri 
divine de dragoste, de victorie, de credinţă, de 
stăpânire, de sănătate şi de tărie. Aleluia!

Ioan 11:1‑13 & 1 Cronici 9

Evrei 9:1‑10 & Plângerile lui Ieremia 1‑2

Efeseni 4:23‑24; Filipeni 4:8; Luca 1:17



Cuvântul „tovărăşii” din versetul temati c 
provine din traducerea din original a 

termenului grecesc „homilia” şi are de a face cu părtăşia 
şi cu conversaţia care provin de la oamenii cu care te‑ai 
asociat. Rezultatul prezentat în contextul versetului 
temati c refl ectă importanţa cunoaşterii asocierilor tale. 
În cazul în care cei pe care îi asculţi şi cu care relaţionezi 
reprezintă nişte tovărăşii rele, îţi pot corupe viaţa.

Când studiezi versetele legate de această temă, 
găseşti  explicaţia apostolului Pavel cu privire la anumiţi 
oameni care îi învăţau pe alţii că nu va exista o înviere din 
morţi. Biblia spune că din acordarea atenţiei unor astf el 
de învăţături poate rezulta o mentalitate compromisă.

Nu asculta niciun predicator sau învăţător doar 
pentru simplul fapt că pare să spună ceva religios. Nu 
trebuie să accepţi sfaturi de la oricine şi nici să citeşti  
orice carte sau să asculţi toţi predicatorii pe care îi vezi 
la televizor sau pe internet. Biblia spune să verifi căm 
orice învăţătură; de aceea trebuie să studiezi şi să 
cunoşti  Scripturile pentru ti ne însuţi, ca să nu fi  împins 
încoace şi încolo de orice vânt de învăţătură. Viaţa şi 
comportamentul tău ar fi  foarte afectate de acestea 
(Efeseni 4:14).

CONTEAZĂ CU                                           
CINE TE ASOCIEZI

10 DUMINICĂ

Nu vă înşelaţi: „Tovărăşiile 
rele strică obiceiurile bune”                                                         

(1 Corinteni 15:33).



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 luminat prin Cuvântul Tău 
cu privire la comunicările sănătoase. Primesc înţelepciune, 
cunoaştere şi discernământ în alegerea asocierilor şi a 
discuţiilor care să‑mi îmbunătăţească caracterul şi să mă 
ajute să‑mi împlinesc destinul şi chemarea Ta pentru viaţa 
mea, în Numele lui Isus. Amin.

Poate consideri comunicările sau informaţiile pe 
care le primeşti inofensive. Dar este ca şi cum ai privi 
pe cineva cum plantează seminţe rele în grădina ta. 
Acele seminţe vor creşte cu siguranţă. Poate că spui: 
„Eu doar ascult ce zice cutare, sau doar citesc această 
carte; nu cred cu adevărat mesajul.” Nu te lăsa înşelat; 
toate acestea plantează seminţe în viaţa ta care se vor 
multiplica.

Lasă înţelepciunea lui Dumnezeu să te 
călăuzească în alegerea prietenilor; cei cu care te 
muţi; cei care te inspiră la măreţie şi la excelenţă; cei 
care scot la iveală ce‑i mai bun în tine ca să poţi împlini 
scopul lui Dumnezeu pentru viaţa ta. Dacă cineva, pe 
care tu îl respecţi chiar, îţi spune ceva care nu este în 
concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu, respinge acel 
lucru. Acceptă doar ce este în concordanţă cu Cuvântul 
de neprihănire în Isus Cristos.

Ioan 11:14‑23 & 1 Cronici 10

Evrei 9:11‑28 & Plângerile lui Ieremia 3‑5

1 Timotei 6:3‑5; 2 Ioan 1:10‑11; 2 Corinteni 6:14‑17



Dacă ai învăţa să uti lizezi Numele lui Isus în viaţa 
ta, în tot ceea ce faci, ai fi  uimit de victoriile 

şi de binecuvântările extraordinare pe care le‑ai trăi în 
fi ecare zi. Numele Lui Isus este un instrument şi o mare 
binecuvântare pentru noi care trăim după preceptele 
Noului Testament, iar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să 
Îl întrebuinţăm în toate lucrurile. În Coloseni 3:17, Biblia 
spune: „Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi 
totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi‑I, prin El, lui 
Dumnezeu Tatăl.” Când acţionezi în Numele Lui nu poţi 
eşua. Numele Lui este cheia care deschide orice poartă! 

Mulţi nu conşti enti zează puterea şi autoritatea 
Numelui Său. Dar, slavă Domnului, Biserica avansează 
în conti nuare; cunoşti nţa creşte şi mulţi descoperă cine 
sunt cu adevărat în Cristos, ocupându‑şi locul de glorie şi 
de stăpânire în Numele Lui.

În Filipeni 2:9‑11, Biblia spune că Dumnezeu I‑a dat 
lui Isus Numele care este mai presus de orice nume. El 
a învesti t Numele Isus cu toată autoritatea şi a făcut din 
aceasta o lege în ceruri, pe pământ şi sub pământ. Aşadar, 

BINECUVÂNTĂRI ZILNICE                            
ÎN NUMELE LUI

11 LUNI

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

mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, 
nu‑i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste 

bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi 
(Marcu 16:17‑18).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru împuternicirea legală de 
a face uz de Numele lui Isus, cel mai măreţ dar din toate 
timpurile. Tot ce se află în această lume şi dincolo de ea 
se pleacă în faţa acestui Nume. Schimb situaţii şi stabilesc 
voia Ta în lumea mea prin puterea acestui Nume. Trăiesc 
victorios, domnind peste circumstanţele vieţii, în Numele 
lui Isus! Amin 

când ceri ceva în Numele Lui, El va face (Ioan 14:14). 
Când cineva din casa ta este bolnav, nu te grăbi 

să cauţi ajutor în afară; fii stăpân pe situaţie şi declară: 
„În Numele lui Isus Cristos, mustru durerea; mustru 
suferinţa!” Spune‑i bolii pe nume şi porunceşte‑i să 
dispară! El ne‑a cerut să vindecăm bolnavii; aşadar, este 
responsabilitatea noastră să acţionăm în Numele Lui; iar 
Numele Lui nu eşuează, nu dezamăgeşte şi nu dă greş 
niciodată! 

Chiar în acest moment, mustră boala. Linişteşte 
orice furtună din casa, din biroul, din şcoala sau din locul 
în care te afli. Declară că te bucuri de bunăstare şi că totul 
îţi merge perfect. Îndrăzneşte să faci uz de Numele Lui 
pentru a‑ţi schimba viaţa şi pentru a cere binecuvântări 
pentru tine şi pentru cei din jur.

Ioan 11:24‑34 & 1 Cronici 11

Evrei 10:1‑18 & Ezechiel 1‑2

Filipeni 2:9‑11; Ioan 16:23‑24; Coloseni 3:17



Fiind născut din nou, Dumnezeu cel 
Atotputernic locuieşte şi umblă în tine, prin 

Duhul Sfânt. În 2 Corinteni 6:16, Biblia spune: „Cum 
se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi 
suntem Templul Dumnezeului cel viu, cum a zis 
Dumnezeu: «Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu 
voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu.»” Aceasta 
nu este o simplă presupunere sau o promisiune; tu eşti 
templul Dumnezeului cel viu; El locuieşte şi umblă în 
tine.

În 1 Corinteni 3:16, apostolul Pavel întreabă: 
„Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că 
Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” Cuvântul 
„templu” provine din termenul grecesc „Naos” şi 
înseamnă sanctuar, altar; sanctuarul unde se află 
prezenţa lui Dumnezeu. Acesta eşti tu — sanctuarul lui 
Dumnezeu; sediul Lui mobil. Oriunde te duci, merge 
şi El. Când cineva întreabă: „Este Dumnezeu în acest 
loc?” răspunsul tău ar trebui să fie un „Da!” hotărât, 
deoarece El este în tine. Aleluia!

Prezenţa lui Cristos în tine este garanţia ta pentru 
o viaţă plină de măreţie, de stăpânire, de excelenţă, 
de sănătate şi de victorii nesfârşite (Coloseni 1:27). 

CEL CE ESTE MAI MARE 
LOCUIEȘTE ÎN TINE

12 MARŢI

Căci în El avem viaţa, mişcarea şi 
fi inţa, după cum au zis şi unii din poeţii 

voştri: „Suntem din neamul Lui…”                      
(Faptele apostolilor 17:28).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai făcut sediul Tău central 
de operare pe pământ. În Tine am viaţa, mişcarea şi fiinţa. 
Nu este loc pentru boală, pentru maladie sau pentru 
infirmitate în trupul meu, pentru că sunt plin de plinătatea 
Ta şi distribui adevărurile Împărăţiei Tale în orice loc. 
Amin!

Deoarece El trăieşte în tine, nu trebuie să mai să 
încerci să biruieşti răul; tu ai biruit deja diavolul, 
lumea şi neajunsurile ei: „Voi, copilaşilor, sunteţi din 
Dumnezeu şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi 
este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4). 
Cel ce este mai mare locuieşte în tine. De aceea poţi 
fi sigur că vei avea întotdeauna succes şi vei umbla în 
slava Lui.

Ioan 11:35‑46 & 1 Cronici 12

Evrei 10:19‑39 & Ezechiel 3‑4

2 Corinteni 4:7‑9; Coloseni 1:26‑27



Este important să cunoşti  întotdeauna voia lui 
Dumnezeu. Asigură‑te că Îl slujeşti  în modul în 

care vrea El şi nu în felul stabilit de ti ne sau de cei din jurul 
tău. El vrea ca noi să Îi slujim şi să ne închinăm conform 
planurilor şi scopurilor Lui din Cuvântul Său. 

Aminteşte‑ţi povestea lui Cain şi a lui Abel. Abel I‑a 
adus lui Dumnezeu jertf a pe care Dumnezeu a cerut‑o, în 
ti mp ce Cain a adus o jertf ă aleasă de el însuşi (Geneza 
4:3‑7); acestea sunt două lucruri diferite.

În umblarea ta cu Dumnezeu, trebuie să Îl urmezi 
întocmai. El i‑a spus lui Moise: „... să‑Mi facă un locaş 
sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor. Să faceţi cortul 
şi toate vasele lui după chipul pe care ţi‑l voi arăta” 
(Exodul 25:8‑9). Lucrurile trebuie să urmeze întotdeauna 
planul Lui. Isus a zis: „Dumnezeu este Duh; şi cine I se 
închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr” 
(Ioan 4:24).

Este clar cum trebuie să I te închini lui Dumnezeu: 
prin Duhul Sfânt şi în conformitate cu Scriptura. Dacă 
I te închini în orice alt mod, te abaţi de la planul Lui. 
Este ca atunci când David a trebuit să aducă chivotul lui 
Dumnezeu în cetatea lui David. El a luat un car nou şi i‑a 
pus pe Uza şi pe Ahio să transporte chivotul cu carul (2 

URMEAZĂ                                                   
PLANUL DIVIN

13 MIERCURI

Dumnezeu este Duh; şi cine 
I se închină Lui trebuie să I 

se închine în duh şi în adevăr                                                                        
(Ioan 4:24).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, nu este nimeni ca Tine. Din generaţie în generaţie, Tu eşti 
Dumnezeu. Mă închin şi Te ador astăzi pentru dragostea Ta, pentru harul 
Tău, pentru mila Ta şi pentru bunătatea Ta. Îţi mulţumesc pentru lucrarea 
Duhului Sfânt în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău scris pe 
care mi l‑ai dat să mă informeze, să mă lumineze, să mă înveţe şi să‑mi dea 
instrucţiuni în ce priveşte neprihănirea. Te onorez, în Numele Domnului Isus 
Cristos şi umblu în ordinea Ta prestabilită şi în scopul Tău pentru mine. Amin.

Samuel 6:3). 
În timp ce înaintau, boii s‑au împiedicat şi carul 

s‑a zdruncinat. Uza a încercat să ţină chivotul ca să nu se 
răstoarne, însă când l‑a atins, a murit instantaneu. David 
s‑a îngrozit de cele întâmplate şi, căutând un răspuns, a 
aflat din Scriptură că doar leviţilor le era permis să poarte 
pe umeri chivotul lui Dumnezeu (1 Cronici 15:2). 

David şi‑a dat seama de greşeala făcută şi le‑a 
explicat oamenilor şi preoţilor: „Pentru că n‑aţi fost 
întâia dată, de aceea ne‑a lovit Domnul Dumnezeul 
nostru, căci nu L‑am căutat după Lege” (1 Cronici 15:13).

Lucrurile lui Dumnezeu trebuie făcute în modul lui 
Dumnezeu; respectă‑I planurile şi astfel te vei bucura de 
harul şi de binecuvântările Lui în viaţa ta şi în lucrarea ta.

Ioan 11:47‑57 & 1 Cronici 13

Evrei 11:1‑16 & Ezechiel 5‑7

Psalm 29:2; Filipeni 3:3; 1 Cronici 15:13‑15



Când Isus umbla pe pământ, El S‑a rugat de 
mai multe ori, iar rugăciunile Lui au fost 

consemnate pentru noi în Scriptură. Ucenicii au observat 
că rugăciunile Lui se împlineau întocmai, Aşadar, I‑au 
cerut: „... Doamne, învaţă‑ne să ne rugăm...” (Luca 
11:1).

Aşadar, El le‑a dat un model de rugăciune, 
spunând: „Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: Tatăl 
nostru care eşti  în ceruri! Sfi nţească‑se Numele Tău” 
(Matei 6:9). Mulţi creşti ni au interpretat aceste cuvinte 
drept „Rugăciunea Domnului,” insistând că este 
rugăciunea pe care Isus ne‑a cerut să o folosim şi că 
trebuie să o repetăm exact. 

Ei îşi bazează opinia şi pe versetul din Luca 
11:2: „... Când vă rugaţi, să ziceţi: «Tatăl nostru care 
eşti  în ceruri! Sfi nţească‑se Numele Tău...»” însă, ce 
nu reuşesc ei să înţeleagă este că verbul „a ziceˮ din 
versetul precedent provine din traducerea din original a 
termenului grecesc „lego,” care nu înseamnă „a spune 
ceva,” ci mai degrabă „a da un model.” Isus a dat un 
format sau un model de rugăciune pentru ucenicii Săi. 
Nu a spus că rugăciunea noastră ar trebui să se reducă 
doar la recitarea acelor cuvinte, cum fac mulţi astăzi. 

ESTE UN MODEL,                                          
NU DOAR O RUGĂCIUNE

14 JOI

Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: 
„Tatăl nostru care eşti  în ceruri! 

Sfi nţească‑se Numele Tău...”                                                        
(Matei 6:9).



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 iluminarea pe 
care o oferă Scripturile; sunt informat cu o cunoaştere 
precisă a Cuvântului lui Dumnezeu, care mă abilitează 
să mă rog corect. Declar că naţiunile lumii ajung la 
cunoştinţa Evangheliei slavei lui Cristos, eliberând oameni 
de sub puterea întunericului în moştenirea lor glorioasă în 
Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

Adevărata Rugăciune a Domnului se află în Ioan 
17; citeşte întregul capitol şi vei fi foarte inspirat. În plus, 
Isus le‑a oferit ucenicilor Săi acest model de rugăciune 
înainte de a fi răstignit şi de aceea i‑a învăţat să se roage 
să vină Împărăţia lui Dumnezeu. La acea vreme, El nu 
murise pentru întreaga omenire şi lumea încă se afla 
sub stăpânirea împărăţiei întunericului. 

Însă noi, fiind născuţi din nou, noi am fost 
eliberaţi din împărăţia întunericului şi strămutaţi în 
Împărăţia Fiului dragostei Lui (Coloseni 1:12‑13). În 
această Împărăţie a Lui, nevoile noastre sunt împlinite 
în conformitate cu bogăţiile slavei Sale (Filipeni 4:19). 
Aşadar, cuvintele din Luca 11:2‑4 s‑au împlinit. În Noul 
Testament, rugăciunea se bazează pe noua noastră 
relaţie cu Tatăl – o părtăşie divină. Iată ce a făcut Isus 
posibil pentru noi. Acum ne rugăm prin Duhul Sfânt şi 
ne închinăm în Duhul Sfânt. Aleluia!

Ioan 12:1‑11 & 1 Cronici 14

Evrei 11:17‑40 & Ezechiel 8‑10

Luca 18:1; Ioan 16:26‑27



Creează un impact global cu 

d e  c a m p a n i i  d e  d i s t r i b u i r e  m a s i v ă

 
 Foarte multe lucruri se întâmplă anul acesta în cadrul 
campaniilor de distribuire masivă. Multe astf el de campanii 
au binecuvântat deja viaţa a milioane de oameni din lumea 
întreagă. Iar din luna noiembrie vor avea loc campaniile 
ReachOut în Brazilia, Franţa, Angola, Tonga, Spania şi în multe 
alte locuri. 
 Organizarea unei campanii de distribuire masivă 
este ca aruncarea unui năvod pentru o captură mare. Astf el 
vesti m Evanghelia în diferite ţări şi comunităţi. Vino alături de 
noi în această acţiune de organizare a 1000 de campanii de 
distribuire masivă în diferite naţiuni şi oraşe în acest important 
sezon de seceriş! 
 Poţi să ne ajuţi să realizam aceasta prin:
 • Parti ciparea efecti vă la aceste campanii de 
distribuire masivă a Rapsodiei Realităţilor.
 • Sponsorizarea unor astf el de campanii în oraşul 
tău, în ţara ta, sau în alte ţări, cu ocazii speciale, în parti cular 
sau în grup.

 Pentru mai multe informaţii despre modul în care 
te poţi implica, te rugăm să apelezi următoarele numere de 
telefon: +234 802 501 3846, +234 1 888 8186, sau să trimiţi 
un email la adresa: reachoutcampaigns@loveworld360.com 
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Răutatea, stricăciunea şi persecuţiile s‑au exti ns atât 
de mult în lumea de astăzi, încât mulţi oameni 

sunt tulburaţi. Însă acestea nu sunt altceva decât o împlinire 
a Scripturii: „Să şti i că în zilele din urmă vor fi  vremuri grele” 
(2 Timotei 3:1). 

Versetele imediat următoare enumeră câteva 
dintre fărădelegile acestor ulti me zile: „Căci oamenii vor fi  
iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, 
neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără 
dragoste fi rească, neînduplecaţi, cleveti tori, neînfrânaţi, 
neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, 
îngâmfaţi, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de 
Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu‑i 
puterea...” (2 Timotei 3:2‑5).

Însă, în pofi da tuturor acestor nenorociri, se va 
întâmpla ceva măreţ. Biblia spune: „Căci iată, întunericul 
acoperă pământul şi negură mare, popoarele, dar peste 
ti ne răsare Domnul şi slava Lui se arată peste ti ne. Neamuri 
vor umbla în lumina ta...” (Isaia 60:2‑3).

Citeşte cu atenţie porţiunea subliniată, apoi aminteşte‑ţi 
cuvintele din versetul temati c. Indiferent de întunericul şi de 

LUMINĂ ÎNTR-O                                       
LUME ÎNTUNECATĂ

15 VINERI

«Ridică‑te! Străluceşte! Căci lumina 
ta a venit şi slava Domnului a răsărit 

peste ti ne. Iată! Deşi întunericul 
învăluie pământul, şi negura groasă 
acoperă popoarele, peste ti ne răsare 

Domnul şi slava Lui apare deasupra ta                             
(Isaia 60:1‑2, versiunea NTR).



PROCLAMAŢIE
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt lumina lumii, iar lumina mea străluceşte pretutindeni, 
expulzând întunericul, răutatea şi alte lucrări ale 
întunericului, aducând oameni în libertatea slavei fiilor lui 
Dumnezeu. Aleluia!

răul din această lume, tu te vei ridica şi vei lumina.
Biblia spune: „... Neamuri vor umbla în lumina ta”; 

această lumină nu este doar lumina lui Dumnezeu care 
străluceşte asupra ta şi lumina slavei Lui în tine, ci se referă 
şi la începutul unui nou sezon, al unei zile noi. Gândeşte‑te la 
următorul lucru: când a venit Isus, El a dat naştere noii creaţii; 
scopul Lui a fost să crească fii ai lui Dumnezeu.

Apoi a spus despre noi: „Voi sunteţi lumina lumii. O 
cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă” 
(Matei 5:14). Aşadar, în ciuda întunericului din această lume, 
noi nu aşteptăm ca lumina lui Dumnezeu să strălucească 
din altă parte, ci, mai de grabă, noi strălucim, deoarece El 
ne‑a creat să fim lumina Lui într‑o lume întunecată. Şi cum 
luminăm efectiv? Împlinind Cuvântul lui Dumnezeu; trăind 
conform Evangheliei; înfăptuind lucrările Domnului. În Matei 
5:16, Biblia spune: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră 
înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi 
să Îl slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” Slavă 
Domnului! 

Ioan 12:12‑19 & 1 Cronici 15

Evrei 12:1‑13 & Ezechiel 11‑12

Luca 12:35; 2 Corinteni 4:6; 1 Tesaloniceni 5:5



Biblia ne învaţă că demonii sunt reali şi că ei îi 
pot infl uenţa, chinui şi chiar poseda pe cei care 

le permit accesul. Acesta este moti vul pentru care nu 
trebuie să îi permiţi diavolului să intre în viaţa ta (Efeseni 
4:27), iar modul în care faci aceasta este să te asiguri că 
trăieşti  în lumina Cuvântului lui Dumnezeu.

Nu contează dacă eşti  membru al bisericii, pastor 
sau slujitor; nu există zone restricţionate pentru demoni. 
Ei nu se supun decât în faţa Cuvântul lui Dumnezeu şi, 
în momentul în care Cuvântul Lui nu se afl ă în ti ne, poţi 
avea probleme. Cuvântul lui Dumnezeu este lumină, iar 
lumina dispersează întunericul. Biblia ne îndeamnă să 
umblăm în lumină, aşa cum El este în lumină. Când umbli 
în lumina lui Cristos, Satan nu are nicio putere asupra ta. 
În versetul temati c, Isus spune: „... căci vine stăpânitorul 
lumii acesteia. El nu are nimic în Mine.” Este important să 
îţi cercetezi viaţa — să te priveşti  în oglinda lui Dumnezeu 
(în Cuvântul Lui) — şi să te analizezi. 

Furia, răutatea, amărăciunea etc., vin de la cel rău, 
iar dacă le ai în ti ne, îi faci loc lui Satan să îţi infl uenţeze 
viaţa: „Când vă mâniaţi, nu păcătuiţi; nu lăsaţi niciodată 
mânia voastră (exasperarea voastră, furia voastră, sau 
indignarea voastră) să dureze până la apusul soarelui. 

NU LĂSA NICI UN LOC                         
DISPONIBIL PENTRU CEL RĂU

16 SÂMBĂTĂ

Nu voi mai vorbi mult cu voi; 
căci vine stăpânitorul lumii 

acesteia. El n‑are nimic în Mine                                                              
(Ioan 14:30).
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Am lumina vieţii; nu este urmă de întuneric în viaţa mea! În 
permanenţă sunt plin de bucurie, de pace, de dragoste, de 
bunătate şi de Duhul Sfânt, pe măsură ce umblu în lumina 
lui Cristos! Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Să nu lăsaţi [asemenea] loc sau reazem pentru diavolul 
[nu îi daţi niciun prilej]” (Efeseni 4:26‑27, versiunea 
Amplificată).

Furia este un duh; amărăciunea este un duh; ura 
este un duh. Nu sunt doar emoţii. Şi aşa cum orice vine 
de la Dumnezeu are personalitatea Lui, orice vine de la 
Satan, are personalitatea acestuia. Aşadar, nu accepta 
nimic ce vine din partea diavolului; umblă în dragostea lui 
Cristos; fii milostiv şi blând. Supune‑ţi mintea şi întreaga 
fiinţă Cuvântului lui Dumnezeu şi Duhului Sfânt pentru ca 
slava lui Dumnezeu şi viaţa neprihănirii să se vadă şi să se 
reveleze în tine.

Ioan 12:20‑29 & 1 Cronici 16

Evrei 12:14‑29 & Ezechiel 13‑15

Efeseni 4:25‑27; Iacov 4:7; Galateni 5:16



Întotdeauna le spunem oamenilor să predice 
Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece aşa ne 

porunceşte Domnul. Apostolii au propovăduit Cuvântul 
lui Dumnezeu. Însuşi Isus a propovăduit Cuvântul lui 
Dumnezeu. Şi noi suntem mandataţi să‑l propovăduim, 
la rândul nostru. Totuşi, doar pentru că cineva vorbeşte 
despre Dumnezeu, nu înseamnă că propovăduieşte 
Cuvântul Lui. Aşadar, ce este Cuvântul lui Dumnezeu cu 
adevărat?

Cuvântul lui Dumnezeu este acel mesaj de la 
Dumnezeu care dezvăluie sau comunică lucrările, voia, 
gândurile, planurile şi scopurile Lui, îndreptând şi aducând 
oamenii în părtăşie cu El, în dragoste. Este mesajul 
adevărului, al cărui conţinut are puterea de a înti pări 
imaginea Domnului în inima celor ce Îl ascultă. Conţinutul 
Lui este întruchiparea tuturor revelaţiilor, proviziilor, 
perfecţiunilor şi indicaţiilor lui Cristos, fi ind de folos să 
înveţe, să mustre, să îndrepte şi să dea înţelepciune sau 
antrenament în neprihănire (2 Timotei 3:16).

Iată ce a propovăduit Isus. Nu a predicat păreri 
personale despre politi că sau despre altceva; El a 
propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu. Având în vedere 

PREDICĂ EVANGHELIA
17 DUMINICĂ

Iar ei au plecat şi au propovăduit 
pretuti ndeni. Domnul lucra 

împreună cu ei şi întărea Cuvântul 
prin semnele care‑l însoţeau. Amin                                                 

(Marcu 16:20).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai făcut o expresie a 
Cuvântului Tău, revelând lumii bunătatea Ta şi excelenţa 
Ta prin intermediul Evangheliei. Pe măsură ce proclam 
cu îndrăzneală Evanghelia adevărului Tău, neprihănirea, 
viaţa şi neputrezirea sunt descoperite şi mulţi sunt aduşi în 
părtăşie cu Tine şi în moştenirea lor în Cristos, în Numele 
lui Isus. Amin.

că însuşi Cuvântul întrupat a propovăduit Cuvântul lui 
Dumnezeu, cu atât mai mult trebuie să facem şi noi la 
fel. Odată ce ai fost născut din nou, ai devenit un slujitor 
al Evangheliei şi ai fost chemat să transmiţi mesajul lui 
Dumnezeu; Cuvântul lui Dumnezeu este mesajul Lui către 
noi şi Îi dezvăluie lucrarea, voia, scopul şi caracterul. 

Un adevărat propovăduitor al Cuvântului lui 
Dumnezeu este cel care predică voia, gândurile, planurile, 
scopurile şi interesele lui Dumnezeu, aducând în 
permanenţă oameni în părtăşie cu El sau consolidându‑le 
părtăşia cu Domnul. Cu cât te ascultă oamenii mai atent, 
cu atât imaginea lui Cristos trebuie să devină mai clară 
în ei şi pentru ei. Slavă lui Dumnezeu! Fii un adevărat 
propovăduitor al Cuvântului lui Dumnezeu.

Ioan 12:30‑41 & 1 Cronici 17

Evrei 13 & Ezechiel 16

Faptele apostolilor 8:25; Faptele apostolilor 13:5; Faptele 
apostolilor 14:25



Oamenii au mentalităţi şi viziuni diferite 
asupra lumii. O viziune asupra lumii este o 

concepţie sau o înţelegere cuprinzătoare asupra lumii, 
dintr‑un anumit punct de vedere. Aşadar, când vorbim 
despre viziunea ta despre lume, ne referim la felul în 
care apreciezi, conceptualizezi sau înţelegi tu lumea.

Cu toate acestea, partea cea mai importantă 
este originea, provenienţa viziunii tale. În cazul multor 
oameni, viziunea lor despre lume este formată din 
ceea ce citesc sau aud în mass‑media. Ei nu au studiat 
niciodată Biblia pentru a şti de ce anumite lucruri se 
întâmplă în lumea de astăzi, ce le rezervă viitorul şi 
care ar trebui să fie poziţia lor în legătură cu toate 
acestea.

De exemplu, unii creştini se bazează pe ideologii 
politice şi înclinaţii care nu au legătură cu Cuvântul lui 
Dumnezeu. Nu este greşit să fii creştin şi să ai înclinaţii 
politice, atât timp cât acestea au la bază doctrina 
creştină. Mulţi cred că Biblia nu are nimic de spus 
despre politică, însă se înşală. 

Dumnezeu ne‑a dat Cuvântul Lui ca să ne 
îndrume înclinaţiile politice şi viziunea asupra lumii. 

O VIZIUNE ASUPRA LUMII 
INSPIRATĂ DE CRISTOS

18 LUNI

Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu 
fi lozofi a şi cu o amăgire deşartă, după 

dati na oamenilor, după învăţăturile 
începătoare ale lumii, şi nu după Cristos 

(Coloseni 2:8).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai oferit perspectiva 
corectă asupra lumii cu toate sistemele, ideile, idealurile şi 
înclinaţiile ei. Cuvântul Tău este lumina mea şi mediul meu 
ambiant. Trăiesc şi privesc toate lucrurile de pe culme; 
locuiesc în sănătate divină, în abundenţă supranaturală şi 
în victorie neîntreruptă, în Numele lui Isus. Amin.

Cuvântul Lui ne‑a fost dat să ne călăuzească, să ne dea 
înţelepciune şi să ne arate direcţiile şi deciziile corecte.

Trăieşte şi priveşte această lume doar din 
perspectiva lui Dumnezeu. Cuvântul Lui este lumină; 
lumina în care trebuie să trăieşti. Astfel, indiferent 
de decadenţa din lumea de astăzi, tu trăieşti în 
permanenţă în bunăstare, în victorie şi în bucurie, 
pentru că tu locuieşti pe culme. Aleluia!

Ioan 12:42‑50 & 1 Cronici 18

Iacov 1 & Ezechiel 17‑19

Romani 1:21‑22; Romani 16:17; 1 Corinteni 3:18‑20



Versetul temati c este foarte cunoscut în 
rândul creşti nilor. Porţiunea subliniată spune: 

„Dumnezeu, în casele Lui împărăteşti , este cunoscut ca 
un turn de scăpare.” În cetăţile din Israel, Dumnezeu este 
cunoscut ca un refugiu pentru poporul Său. Chiar dacă 
turnurile şi cetăţile sunt forti fi caţii de apărare în ti mp de 
război, încrederea oamenilor este în puterea lui Dumnezeu, 
şi nu în zidurile înalte sau groase ale cetăţilor.

Biblia spune: „Cel ce locuieşte în locul ascuns al celui 
Preaînalt va trăi la umbra celui Atotputernic” (Psalmul 
91:1, versiunea Fidela). Locul secret al Celui Preaînalt nu 
este o clădire sau un templu construit de mâna omenească, 
ci Cristos; tu locuieşti  în Cristos. El este protecţia ta. Biblia 
spune că viaţa ta este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu 
(Coloseni 3:3), ceea ce înseamnă că te afl i sub protecţie 
divină douăzeci şi patru de ore din douăzeci şi patru. Eşti  
apărat în El, pentru că El a devenit cetatea în care locuieşti . 
Aleluia! 

Prezenţa lui Dumnezeu şi lumina Lui, în care 
locuieşti , reprezintă un loc înalt – cu mult deasupra răului 

PROTECŢIE DOUĂZECI ȘI PATRU 
DE ORE

19 MARŢI

Frumoasă înălţime, bucuria 
întregului pământ, este muntele 

Sionului; în partea de miazănoapte 
este cetatea Marelui Împărat. 

Dumnezeu, în casele Lui împărăteşti , 
este cunoscut ca un turn de scăpare                                                           

(Psalm 48:2‑3).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Orice armă făurită împotriva mea este fără putere şi 
orice limbă care se ridică la judecată împotriva mea este 
condamnată! Am protecţia divină a lui Dumnezeu peste 
viaţa mea, peste familia mea şi peste cei dragi. Locuiesc 
în Cristos, cu mult deasupra răului şi a întunericului din 
lume. Glorie lui Dumnezeu!

şi a întunericului acestei lumi. Aşadar, înaintează în viaţă 
cu îndrăzneală, ştiind că nicio armă făurită împotriva ta 
nu va birui (Isaia 54:17). Tu te afli sub protecţia divină a lui 
Dumnezeu. Aceasta a fost şi credinţa psalmistului când a 
declarat: „El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde 
sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui! 
Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici 
de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă 
în întuneric, nici de molima care bântuie ziua‑n amiaza 
mare” (Psalmul 91:4‑6).

Nu îţi căuta niciodată scuze, nu te simţi niciodată 
intimidat sau reticent în a‑ţi exprima convingerile despre 
Cristos şi despre mesajul Evangheliei. Conştientizează 
protecţia pe care o ai în El. Biblia spune: „Cum este 
înconjurat Ierusalimul de munţi, aşa înconjoară Domnul 
poporul Său, de acum şi până în veac” (Psalmul 125:2).

Nimeni şi nimic nu trebuie să te împiedice să Îl 
proclami pe Isus ca Domn, pentru că El este mai mare decât 
orice guvern, instituţie sau mafie. El guvernează şi domneşte 
peste Univers! Slavă Numelui Său pentru totdeauna!

Ioan 13:1‑11 & 1 Cronici 19

Iacov 2:1‑3:13 & Ezechiel 20‑21

Daniel 3:16‑18; Psalm 27:1‑3; Isaia 43:2‑3



În originalul ebraic, porţiunea subliniată 
din versetul tematic nu conţine semne de 

punctuaţie între cuvintele „Minunat” şi „Sfetnic.” În 
plus, cuvântul „Minunat” din acest text provine din 
traducerea din original a termenului ebraic „Pele” care 
înseamnă fapte şi acţiuni măreţe; miracole uimitoare.

De asemenea, în ebraică, cuvântul „Sfetnic” nu 
semnifică o persoană care dă sfaturi, ci se referă la un 
consilier militar, la un strateg. Aşadar, face referire la 
faptul că Domnul este un strateg extraordinar! Aleluia!

Indiferent în ce punct al vieţii te afli astăzi sau ce 
te‑ar aştepta în viitor, poţi afla întotdeauna ce trebuie 
să faci pentru a ieşi biruitor dacă te consulţi cu un 
strateg extraordinar. El trăieşte în tine şi este motivul 
pentru care tu eşti invincibil! Nu poţi da greş atunci 
când un strateg extraordinar locuieşte în tine. Nu 
trebuie decât să beneficiezi de prezenţa şi de slujirea 
Lui în viaţa ta.

O altă structură interesantă din versetul tematic 
este „Dumnezeu tare” – EL GIBBOR (în ebraică), care 
vorbeşte despre măreţia şi atotputernicia Lui divină. În 
Ieremia 32:27, Domnul spune: „Iată, Eu sunt Domnul 

ÎNCREDE-TE ÎN                                  
MARELE STRATEG

20 MIERCURI

Căci un Copil ni S‑a născut, un Fiu ni S‑a 
dat, şi domnia va fi  pe umărul Lui; Îl 

vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu 
tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii”                 

(Isaia 9:6).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat toate comorile 
înţelepciunii şi ale ştiinţei care sunt în Cristos. Sunt 
perspicace şi înving întotdeauna, pentru că acţionez pe 
baza strategiilor Duhului Sfânt. Viaţa mea, lucrarea mea, 
familia mea şi afacerile mele înfloresc nespus de mult, în 
Numele lui Isus. Amin.

Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din 
partea Mea?” Absolut nimic!

Indiferent cât de grea este situaţia în care te afli, 
Dumnezeu nu este niciodată derutat, chiar dacă tu 
te simţi neajutorat sau tulburat. El ştie ce trebuie să 
facă şi cum să te elibereze din orice criză cu care te‑ai 
putea confrunta. El ştie să te conducă spre succes şi 
cunoaşte cele mai bune strategii pentru afacerea ta, 
pentru munca ta, pentru slujba ta şi pentru finanţele 
tale. Tot ce trebuie să faci este să te laşi condus de 
El. Urmează‑I Cuvântul şi sfaturile pe care ţi le dă 
dinăuntru.

Ioan 13:12‑20 & 1 Cronici 20

Iacov 3:14‑4:12 & Ezechiel 22‑23

2 Corinteni 10:4‑5; Zaharia 4:6; Proverbe 3:5‑6



Când oamenii nu înţeleg realitatea Cuvântului lui 
Dumnezeu, ajung la erori grave şi, ca rezultat, 

viaţa lor este în pericol. În Matei 22:29, Isus a spus: „Vă 
rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici 
puterea lui Dumnezeu.”

Să luăm ca exemplu versetul temati c; ne dezvăluie 
ceva remarcabil despre Cina Domnului: rodul viţei nu este 
doar o băutură, ci este comuniunea cu sângele lui Cristos, 
la fel cum pâinea reprezintă trupul Său. Pentru a explica 
mai bine acest lucru, apostolul Pavel scrie: „... ce jertf esc 
Neamurile, jertf esc dracilor, şi nu lui Dumnezeu. Şi eu 
nu vreau ca voi să fi ţi în părtăşie cu dracii” (1 Corinteni 
10:20).

Atunci când păgânii aduc jertf e idolilor, ei le aduc 
de fapt demonilor. Aceasta înseamnă că acele jertf e sunt 
conectate cu demonii. Oricine ia parte la aceste jertf e în 
orice fel intră în părtăşie cu demonii, şi unii au atras astf el 
demonii la ei. Unii oameni s‑au îmbolnăvit din cauza 
aceasta, iar alţii chiar şi‑au pierdut minţile, fără să mai fi e 
în stare să facă ceva pentru ei înşişi.

Tot aşa, Biblia spune că atunci când luăm paharul 
şi mâncăm din pâine intrăm în părtăşie cu Dumnezeu. 
Binecuvântat să fi e Dumnezeu! Pasajul biblic din 1 

DEOSEBEȘTE                                             
TRUPUL DOMNULUI

21 JOI

Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă 
şi bea osânda lui însuşi, dacă 

nu deosebeşte trupul Domnului                                                    
(1 Corinteni 11:29).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul de a mă 
putea împărtăşi din trupul şi din sângele lui Cristos la 
Cina Domnului. Îţi mulţumesc pentru călăuzirea Duhului 
Sfânt, care mă ajută să deosebesc trupul Domnului Isus. 
Am victorie eternă şi stăpânire asupra păcatului, a bolii, a 
maladiei, a morţii şi a celui rău, în Numele lui Isus. Amin.

Corinteni 11:26 spune categoric că atunci când iei Cina 
Domnului iei parte la trupul şi la sângele lui Cristos. 
Acesta este motivul pentru care ni se porunceşte să 
deosebim trupul Domnului; să fim conştienţi de puterea 
şi de semnificaţia lui. Mulţi au probleme azi în trupul lor, 
iar alţii chiar au murit, pentru că nu au deosebit trupul 
Domnului.

În 1 Corinteni 11:30 Biblia spune: „Din pricina 
aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi, 
şi nu puţini dorm.” La ce motiv se referă Duhul Sfânt? 
Este faptul că nu este recunoscut trupul lui Cristos. De 
aceea, examinează‑te pe tine însuţi şi raportează‑te 
corect la Biserica lui Dumnezeu. Nu trata biserica locală 
neatent sau cu dispreţ. Umblă întotdeauna în dragoste şi 
onorează poporul lui Dumnezeu.

Ioan 13:21‑30 & 1 Cronici 21

Iacov 4:13‑5:20 & Ezechiel 24‑26

1 Corinteni 11:18‑34



 Pregăteşte‑te pentru o extraordinară 
experienţă de studiu cu noua aplicaţie ROR Bible+, 
o interfaţă interacti vă de citi t Biblia care pune la 
dispoziţie facilităţi speciale cum ar fi :

 • Arti cole moti vaţionale
 • Planuri de studiu biblic
 • Resurse de studiu (Biblia în Ebraică 
şi în greacă, dicţionar exti ns ebraic şi grecesc, 
Concordanţa LoveWorld, Concordanţa exti nsă şi 
exhausti vă Strong)
 • Studiu paralel prin împărţirea ecranului şi 
multe altele! 

MAI MULT DECÂT O BIBLIE!
 În plus faşă de facilităţile de notare, 
subliniere, semne de carte, această nouă aplicaţie te 
va abilita să accesezi mai multe versiuni ale Bibliei 
în peste 70 de limbi, pe care le vei putea descărca şi 
uti liza fără a fi  necesară conexiunea la internet!

 Descarcă astăzi aplicaţia ROR Bible+! Este 
necesară pentru orice student al Cuvântului lui 
Dumnezeu! Este disponibilă în magazinele online 
Google Play Store şi App Store.
www.rorbible.plus

Îţi prezentăm

Citește, studiază, meditează, triumfă

Biblia Rapsodia 
Realităţilor                
(ROR Bible)
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Din versetul temati c reiese foarte clar că 
Dumnezeu este Cel care îi cheamă pe oameni 

în aceste slujbe de lucrare. Nu te uiţi pur şi simplu la ti ne 
într‑o zi şi spui: „Oare ce dar am?” şi apoi îţi iei un ti tlu. 
Nu merge aşa.

Cu mult ti mp în urmă în umblarea de credinţă, 
când eram doar nişte adolescenţi din punct de vedere 
spiritual, erau unii care considerau că au o lucrare. Îmi 
aduc aminte de câţiva care se numeau profeţi, iar alţii, 
apostoli; îşi împărţeau între ei o slujbă sau alta. Însă 
unii dintre aceşti a azi nici măcar nu mai sunt creşti ni; au 
părăsit credinţa cu mai mulţi ani în urmă.

Ei aveau nevoie să înţeleagă că trebuie să creşti  
în aceste lucruri. Chiar şi Pavel, care a fost chemat să fi e 
apostol, nu a început ca apostol. Biblia spune că existau 
profeţi şi învăţători în biserica din Anti ohia, iar Pavel (care 
atunci era numit Saul) este aminti t printre ei (Faptele 
apostolilor 13:1). El nu era numit încă apostol, chiar dacă 
era chemat în lucrarea apostolică.

Chemările au niveluri diferite. Chemarea se 
formează la un anumit nivel din viaţa ta, însă nu merge 

NU FI PREOCUPAT                                         
DE TITLURI

22 VINERI

Şi El i‑a dat pe unii apostoli; pe alţii, 
proroci; pe alţii, evanghelişti ; pe alţii, 

păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea 
sfi nţilor, în vederea lucrării de slujire, 

pentru zidirea trupului lui Cristos                
(Efeseni 4:11‑12).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Domnul meu, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea de 
a fi iubit şi chemat de Tine. Îmi împlinesc cu excelenţă 
chemarea în lucrarea Evangheliei, fiind motivat de voia Ta 
şi de viziunea Ta de mântuire a sufletelor şi de răspândire 
a adevărului. Prin urmare, răspund marii însărcinări de a 
ajunge cu lumina Evangheliei la cei care trăiesc în întuneric, 
în Numele lui Isus. Amin.

mai repede decât vrea Domnul să mergi. Biblia spune: 
„Nimeni nu‑şi ia cinstea aceasta singur...” (Evrei 5:4). 
Nu‑ţi lua singur cinstea. Până la urmă, chiar contează ca 
oamenii să te strige cu titlul pe care ţi‑l doreşti? Nu este 
mai bine să îndeplineşti slujba? Este mult mai logic aşa, 
pentru că dacă oamenii te strigă cu un anumit titlu, iar tu 
nu te ridici la înălţimea lui, nu este bine.

Nu este corect să fii respectat pentru ceva ce 
nu eşti. Nu te preocupa de lucruri de genul acesta. 
Înaintea lui Dumnezeu contează starea inimii tale, nu 
titlul pe care‑l porţi. Măreţia nu stă în titlul tău sau în 
recunoaşterea pe care o primeşti din partea oamenilor, ci 
în calitatea personalităţii tale; cine eşti tu cu Dumnezeu.

Ioan 13:31‑38 & 1 Cronici 22

1 Petru 1:1‑21 & Ezechiel 27‑28

1 Petru 5:6; Matei 20:26‑28; Evrei 5:4



În Biblie, Dumnezeu ne arată că este important 
să planifi ci lucrurile. Dacă ai citi t cărţile Exod, 

Leviti c, Numeri şi Deuteronom, ai văzut că Dumnezeu a 
numerotat zilele; El a rânduit anumite numere pentru 
anumite zile.

De exemplu, în Numeri 1:1, Dumnezeu a stabilit 
„... cea dintâi zi a lunii a doua, în al doilea an...” când îi 
învăţa pe copiii lui Israel ce aveau de făcut după ieşirea lor 
din Egipt. Pentru Dumnezeu era normal să planifi ce zile 
speciale. În versetul temati c, Moise Îi cere lui Dumnezeu 
să ne înveţe şi pe noi cum să facem aceasta. El spune: 
„... Învaţă‑ne să ne numărăm bine zilele...” Termenul 
„a număra” de aici este un termen de contabilitate. 
Înseamnă că tu contabilizezi zilele; îţi planifi ci sau îţi 
organizezi zilele. De exemplu, tu spui: „Pe 25 Ianuarie voi 
face cutare şi cutare lucru.” Aceasta înseamnă planifi care 
sau programare.

Mulţi oameni nu‑şi planifi că zilele şi au regrete 
în viaţa lor, pentru că au irosit ti mpul făcând lucruri 
nesemnifi cati ve. Îmi aduc aminte de rugăciunea pe care 
a rosti t‑o cu ani în urmă un lucrător tare drag mie, care 
a spus: „Doamne, şti i că am o singură viaţă de trăit; nu 
mă lăsa să o irosesc, ajută‑mă să o trăiesc pentru Tine.” 
Ce rugăciune!

PLANIFICAREA                                           
ESTE IMPORTANTĂ

23 SÂMBĂTĂ

Învaţă‑ne să ne numărăm bine zilele, 
ca să căpătăm o inimă înţeleaptă                 

(Psalm 90:12). 
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Duhule Sfânt, Îţi mulţumesc pentru prezenţa Ta în mine. 
Mă supun călăuzirii Tale pentru a fi învăţat, inspirat şi 
întărit să fac paşii potriviţi la timpul potrivit, împlinind 
voia Ta desăvârşită pentru viaţa mea, în Numele lui Isus. 
Amin.

Trebuie să fii conştient că ai o singură viaţă de 
trăit. Timpul este o valoare, pe care trebuie să înveţi să 
o investeşti cu înţelepciune. A‑ţi investi timpul înţelept 
înseamnă a‑l investi în lucrurile spirituale. Ţine minte, 
Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Şi umblarea după 
lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea 
după lucrurile Duhului este viaţă şi pace” (Romani 8:6).

Procedează în aşa fel încât fiecare zi să conteze, 
realizând doar lucrurile care duc la avansarea Împărăţiei 
lui Dumnezeu şi care îţi îmbunătăţesc viaţa. Duhul Sfânt 
îţi va spune ce lucruri vrea să faci şi cum şi când să le faci 
atunci când stai în părtăşie cu El şi studiezi Cuvântul lui 
Dumnezeu.

Ioan 14:1‑9 & 1 Cronici 23

1 Petru 1:22‑2:25 & Ezechiel 29‑30

Efeseni 5:15‑16; Proverbe 21:5; Proverbe 16:3 



În calitate de creşti n, ai fost însărcinat să predici 
Evanghelia; să duci mesajul despre puterea 

mântuitoare a lui Dumnezeu în lumea ta şi dincolo de ea. 
Biblia spune că în El ai fost îmbogăţit în toate privinţele, 
cu orice vorbire şi cu orice cunoşti nţă (1 Corinteni 1:5), 
ceea ce înseamnă că ai fost echipat corespunzător pentru 
însărcinarea pe care ai primit‑o. Cu toate acestea, modul 
în care transmiţi mesajul vieţii divine are foarte mult de‑a 
face cu calitatea personalităţii tale, astf el încât rezultatul 
este fi e poziti v, fi e negati v; ori ai impact, ori nu ai impact.

Versetul temati c spune: „Deci, dacă cineva se 
curăţă de acestea, va fi  un vas de cinste...” A te „curăţa” 
înseamnă a fi  separat sau pus deoparte pentru Dumnezeu 
pentru folosul Său sacru. Acest lucru începe cu sfi nţirea 
mesagerului; sfi nţirea vasului. Dacă inima şi mintea 
celui care poartă mesajul nu sunt înnoite şi purifi cate 
de Cuvântul lui Dumnezeu, nu mai contează ce mesaj 
transmite, pentru că este corupt. În scurt ti mp infl uenţa 
negati vă a personalităţii sale va trece în faţă, iar natura 
lui Cristos din el va fi  umbrită.

De aceea trebuie să te supui complet Cuvântului 
lui Dumnezeu ca el să‑ţi poată modela viaţa şi caracterul. 

SFINŢIREA MESAGERULUI
24 DUMINICĂ

Deci, dacă cineva se curăţă de 
acestea, va fi  un vas de cinste, 
sfi nţit, folositor stăpânului său, 

destoinic pentru orice lucrare bună                                                            
(2 Timotei 2:21).
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Dragă Tată ceresc, este o onoare să fac parte din lucrarea 
împăcării. Am fost sfinţit prin lucrarea Cuvântului Tău şi 
a Duhului Sfânt să fac voia Ta şi să împlinesc destinul Tău 
pentru viaţa mea. Duc o viaţă de neprihănire şi de sfinţenie 
autentică, aducându‑i şi pe alţii la aceeaşi viaţă de glorie, 
prin cuvintele mele şi prin caracterul meu, în Numele lui 
Isus. Amin.

Nici unul dintre noi nu a fost făcut pentru „ocară”; fiecare 
dintre noi a fost ridicat pentru slava Sa, însă tu alegi să fii 
un vas de onoare sau un vas de ocară, prin tipul de viaţă 
pe care îl trăieşti.

Însă mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu! El ne‑a 
dat fiecăruia abilitatea de a duce o viaţă de neprihănire 
şi de sfinţenie adevărată, şi ne‑a calificat să fim lucrători 
eficienţi ai Evangheliei prin harul Său: „El este Cel care ne 
declară calificaţi pentru a fi slujitori ai noului legământ. 
Principiul funcţionării nu este litera, ci Spiritul; pentru 
că litera omoară, dar Spiritul oferă viaţă” (2 Corinteni 
3:6 BVA). De aceea, trăieşte la înălţimea chemării tale.

Ioan 14:10‑21 & 1 Cronici 24

1 Petru 3 & Ezechiel 31‑32

Evrei 10:10; Coloseni 1:12; 1 Corinteni 6:19‑20



Cât de minunat este acest lucru! Isus este 
Domnul Păcii noastre; este Campionul păcii. 

Oricât ai căuta, nu vei putea găsi pace nicăieri, ci numai 
în Isus Cristos. În Ioan 14:27, El a spus: „Vă las pacea, vă 
dau pacea Mea. Nu v‑o dau cum o dă lumea. Să nu vi 
se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.”

Cuvintele lui Cristos de mai sus sunt atât de 
reconfortante! El ne spune foarte clar că nu trebuie să 
permitem ca vreo circumstanţă să ne tulbure inima, 
pentru că El ne‑a umplut viaţa de pace. El nu Se referea 
doar la a nu fi  deranjat, ci la pacea aceea fără agitaţie, 
plină de odihnă şi de bunăstare; la pacea pe care o dă 
stăpânirea asupra crizelor vieţii!

Observă că El nu a spus „vă voi da pacea Mea.” 
Nu! El a spus: „Vă dau pacea Mea.” Tu ai acum pacea 
Lui. Ai ceea ce nu poate da niciun guvern din lume; nici 
familia ta şi nici prietenii tăi nu îţi pot da pace, bucurie 
şi fericire care să dureze; numai Isus îţi poate da toate 
acestea.

Indiferent ce se întâmplă în viaţa ta, nu te lăsa 
perturbat; fi i plin de încredere, deoarece Campionul 
păcii este în viaţa ta. Îţi aduci aminte ce i‑a făcut El mării 

CAMPIONUL PĂCII
25 LUNI

Căci un Copil ni S‑a născut, un Fiu ni S‑a 
dat, şi domnia va fi  pe umărul Lui; Îl 

vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu 
tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii”               

(Isaia 9:6).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Domnul Păcii locuieşte în inima mea, iar El mi‑a oferit 
pe vecie bucurie, mângâiere, bunăstare şi putere asupra 
oricărei crize. Domnesc peste provocările vieţii, pentru 
că inima mea este ancorată în Cuvântul lui Dumnezeu. 
Cărarea mea este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire 
merge mereu crescând până la miezul zilei! Victoriile mele 
sunt garantate, în Numele lui Isus. Amin.

agitate? A trimis‑o la culcare. Nu există criză în viaţa ta 
care să fie peste puterile Lui.

Nu te lăsa afectat de ceea ce se întâmplă în jurul 
tău; tu ai pacea lui Isus Cristos în inima ta. Indiferent de 
agitaţia care te înconjoară, rosteşte Cuvântul Său şi se 
va aşterne „o linişte mare.” Slavă lui Dumnezeu!

Ioan 14:22‑31 & 1 Cronici 25

1 Petru 4 & Ezechiel 33‑34

Filipeni 4:6‑7; 2 Corinteni 4:16‑18; Ioan 16:33



Modul în care Domnul Isus a predicat şi i‑a 
învăţat pe oameni este atât de interesant 

şi de moti vator. El comunica Evanghelia atât de simplu. 
Versetul temati c spune că oamenii de rând Îl ascultau cu 
plăcere. Cuvântul „a asculta” nu înseamnă doar a auzi un 
sunet; ci înseamnă a înţelege semnifi caţia acelui sunet.

Poate predici ceea ce numeşti  o predică erudită, 
însă dacă cei care te ascultă nu pot înţelege ce spui, 
atunci nu ai comunicat efi cient. T. L. Osborn a spus 
odată: „Atunci când îi înveţi pe alţii, dacă oamenii nu au 
învăţat, înseamnă că nu i‑ai învăţat.” Cât de adevărat!

Predică şi învaţă‑i pe alţii Evanghelia cu claritate. 
Urmează exemplul Domnului; mulţimi întregi veneau 
să se întâlnească cu El şi tânjeau să audă cuvintele Sale 
frumoase şi pline de Duhul Sfânt. Marcu 8 relatează cum 
o mulţime imensă s‑a adunat în jurul Lui şi L‑a ascultat 
ti mp de trei zile. Cu altă ocazie, El le‑a poruncit ucenicilor 
să Îi pregătească o barcă pentru ca, în caz că se aduna 
prea multă lume pe plajă, să le poată vorbi din barcă 
(Marcu 3:9). O, cum iubeau oamenii cuvintele Sale!

Mesajele Sale nu erau vagi şi nici pline de idei 
confuze. Chiar şi unii dintre duşmanii Săi recunoşteau 
că nimeni nu a vorbit vreodată ca El (Ioan 7:46). El şti a 
fi ecare categorie de oameni care veneau la întâlnirile 

PREDICĂ ÎNTR-UN MOD CLAR
26 MARŢI

... Şi gloata cea mare Îl asculta cu plăcere 
(Marcu 12:37).



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 Duhului Sfânt în 
mine care mă face să propovăduiesc Evanghelia în simplitate şi 
în putere. Cuvintele pe care le folosesc în vestirea Evangheliei 
nu se bazează pe tehnici de convingere din înţelepciunea 
omenească, ci pe dovada Duhului Sfânt şi a puterii Lui, care 
inspiră credinţă în inimile celor care mă ascultă, pentru 
mântuire şi pentru binecuvântări, în Numele lui Isus. Amin.

Lui şi le dădea acestora ilustraţii precise care îi ajutau să 
înţeleagă ideea pe care voia să le‑o transmită.

O dată, în timp ce umbla pe ţărmul mării Galileei, 
i‑a văzut pe Simon şi pe fratele său Andrei, care erau 
pescari. El le‑a zis: „... Veniţi după Mine şi vă voi face 
pescari de oameni” (Marcu 1:17). Ilustraţia Sa era 
perfectă; era ceva cu care ei se puteau identifica uşor.

Acelaşi lucru trebuie să poată fi spus şi despre tine 
atunci când predici, când îi înveţi pe alţii sau atunci când 
explici adevărurile Evangheliei. Nu folosi cuvinte greu de 
înţeles; predică într‑un mod clar. Acest lucru era şi pe 
inima apostolului Pavel. El dorea să predice mesajul cu 
claritate. În Coloseni 4:3‑4 (BVA), el spune: „Rugaţi‑vă 
în acelaşi timp şi pentru noi... ca să proclamăm astfel 
misterul lui Cristos... şi vreau să îl prezint aşa cum 
trebuie – cu claritate.” Ce dorinţă! Gândeşte‑te mereu 
la acest lucru.

Ioan 15:1‑10 & 1 Cronici 26

1 Petru 5 & Ezechiel 35‑36

1 Corinteni 2:4; Coloseni 2:3‑4; Ioan 7:44‑46



În 1 Samuel 8 citi m despre copiii lui Israel care îi 
cer lui Samuel să numească un rege care să‑i conducă, 
aşa cum aveau celelalte naţiuni. Profetul, vădit deranjat 
de cererea lor, merge cu ea înaintea Domnului. Atunci 
Domnul i‑a spus lui Samuel: „... Ascultă‑le glasul şi pune 
un împărat peste ei...” (1 Samuel 8:22).

Chiar dacă profetului Samuel nu îi plăcea deloc 
cererea lor, el le‑a transmis copiilor lui Israel exact ceea 
ce i‑a spus Domnul, nu propria sa părere. Apoi Dumnezeu 
l‑a numit pe Saul rege peste Israel. Samuel şti a că 
Dumnezeu este Cel care controlează tragerea la sorţi, aşa 
că a împlinit repede poruncile Domnului în ce priveşte 
ungerea lui Saul ca rege (1 Samuel 10:1).

Aceasta este ati tudinea corectă pentru orice 
mesager al lui Cristos; tu Îl asculţi pe Domnul şi urmezi 
Cuvântul Său, nu emoţiile sau opiniile tale. Atâta ti mp cât 
Dumnezeu a rosti t Cuvântul, tu trebuie să răspunzi: „Da, 
Doamne,” pentru că El este Şeful. Nu este vorba despre 
ti ne, ci despre El; tu trebuie să dai glas voii, planurilor şi 
scopurilor Lui, nu scopurilor tale sau ale altcuiva.

Indiferent de opiniile tale, Cuvântul lui Dumnezeu 
este adevărat pentru totdeauna! Prin urmare, din 
moment ce Cuvântul lui Dumnezeu spune aşa, tu trebuie 

VESTEȘTE CUVÂNTUL LUI...                              
NU IDEILE TALE

27 MIERCURI

Căci nu m‑am ferit să vă 
vestesc tot planul lui Dumnezeu                                  

(Faptele apostolilor 20:27).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cuvântul lui Dumnezeu este în inima mea şi în gura mea, 
iar eu rostesc cu îndrăzneală ceea ce mă inspiră Duhul 
Sfânt să spun, transmiţând ideile, gândurile şi planurile 
lui Dumnezeu. Voia Lui desăvârşită este stabilită în viaţa 
mea şi a ascultătorilor mei datorită influenţei şi a puterii 
Cuvântului Său, în Numele lui Isus. Amin.

să faci ceea ce spune, chiar dacă nu se aliniază cu cultura 
ta. Noi suntem mesagerii lui Dumnezeu; noi predicăm 
pentru Dumnezeu, nu pentru noi înşine.

În 1 Petru 4:11 Biblia spune: „Dacă vorbeşte 
cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă 
slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i‑o 
dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit 
Dumnezeu prin Isus Cristos, a căruia este slava şi puterea 
în vecii vecilor! Amin.” Antrenează‑te în mod deliberat 
să gândeşti ca El. Antrenează‑te să rosteşti Cuvântul Său, 
nu ideile tale. Slavă lui Dumnezeu!

Ioan 15:11‑19 & 1 Cronici 27

2 Petru 1 & Ezechiel 37‑38

Matei 24:35; Isaia 55:10‑11; 2 Timotei 3:16‑17



Mulţi nu sunt atât de efi cienţi cât ar trebui să 
fi e în umblarea lor de credinţă cu Dumnezeu, 

pentru că au o mentalitate diferită de Cuvântul lui 
Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne‑a fost dat ca să ne 
modeleze caracterul; ca să ne schimbe viaţa.

Există oameni astăzi care lansează tot felul de 
dezbateri în care argumentează faptul că principiile biblice 
sunt depăşite şi că Scripturile nu mai sunt relevante în 
vremea noastră. Ce mod de gândire groaznic! Biblia este 
şi va fi  întotdeauna relevantă, deoarece Cuvântul lui 
Dumnezeu transcende totul, inclusiv orice cultură umană. 
Cuvântul lui Dumnezeu îţi dă cultura şi sti lul de viaţă din 
Împărăţia Lui.

Creşti nismul nu este un mod de viaţă, dar cu siguranţă 
dă naştere unui mod de viaţă. Îţi arată cum să devii tot 
mai conşti ent de Împărăţia lui Dumnezeu. Cuvântul lui 
Dumnezeu, dacă este studiat şi dacă se meditează asupra 
lui, va ajuta pe oricine să adopte un sti l de viaţă diferit de 
restul lumii; o gândire cristocentrică. Aleluia!

Însă dacă te laşi modelat de ideologiile profesorilor 
atei, viaţa ta va fi  afectată. Adânceşte‑te în Scripturi şi 
începe să le studiezi şi să meditezi asupra lor, cerându‑I 

CULTURA ÎMPĂRĂŢIEI
28 JOI

Nu vă conformaţi acestui veac, 
ci lăsaţi‑vă transformaţi prin 

reînnoirea gândirii voastre, ca să 
puteţi discerne voia lui Dumnezeu, 

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



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, mă supun lucrării Cuvântului Tău şi a Duhului 
Sfânt ca să învăţ, să dezvolt şi să trăiesc viaţa din Împărăţia 
Ta aici pe pământ; este o viaţă de victorii, de tărie, de 
stăpânire, de abilităţi supranaturale şi de har. Refuz să 
fiu influenţat de lume şi de sistemele ei. Conştientizez 
moştenirea mea divină şi trăiesc viaţa din Împărăţia Ta, în 
Numele lui Isus. Amin.

Duhului Sfânt să te îndrume şi să te ajute să înţelegi 
profund ceea ce citeşti. Nu vorbesc despre frunzărirea 
paginilor de la Geneza la Apocalipsa, ca învăţaţii religioşi 
de altădată care îi învăţau pe alţii doar maxime, fără să 
aibă Cuvântul lui Dumnezeu în duhul lor. Acest lucru nu te 
va ajuta prea mult.

În 2 Corinteni 3:6 Biblia spune: „... slova omoară, 
dar Duhul dă viaţă...” Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu 
este în duhul tău, va produce în tine cultura Împărăţiei Lui. 
Acest lucru este foarte important pentru tine în calitate 
de creştin, pentru că altfel vei fi un „hibrid.” Vreau să spun 
că, deşi ai fost născut într‑o împărăţie spirituală glorioasă, 
având viaţa şi natura lui Dumnezeu, mentalitatea şi modul 
tău de viaţă vor copia standardele acestei lumi.

Împărăţia noastră este o Împărăţie reală care există 
acum. Este o Împărăţie care are un Rege şi principii după 
care trebuie să trăieşti. Astfel, această Împărăţie are o 
cultură proprie. Pe măsură ce studiezi Scripturile, înveţi 
acest mod de viaţă; cultura Împărăţiei lui Dumnezeu. 
Aleluia!

Ioan 15:20‑27 & 1 Cronici 28

2 Petru 2 & Ezechiel 39‑40

Romani 12:2; Coloseni 3:16



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

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

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

Disponibilă pe platf ormele Google Play şi App Store.

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

Aplicaţia de telefon mobil

RHAPSODY OF REALITIES
DAILY DEVOTIONAL 
App 3.0
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Când un păcătos este condus la Cristos, unii spun 
adeseori că în ceruri are loc o mare petrecere, 

pe baza cuvintelor lui Isus consemnate în Luca 15:10: 
„Tot aşa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui 
Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăieşte.” 
Chiar dacă Biblia nu spune explicit că are loc o petrecere 
în cer atunci când un păcătos se întoarce la Cristos, 
vorbeşte totuşi despre o petrecere foarte mare care va 
avea loc în cer, la care vom lua parte cu toţii; este vorba 
despre Ospăţul nunţii Mielului.

Noi mergem la o petrecere în cer. Nu‑ţi place ideea 
aceasta? Şi va fi  petrecerea petrecerilor! Prin urmare, toţi 
cei care cred că Cerul este un loc plicti sitor au fost induşi 
în eroare; nu gândesc corect. Citeşte Biblia! Dumnezeu 
Tatăl organizează o petrecere mare şi noi venim din 
fi ecare generaţie la acea sărbătoare uriaşă. Nu vom 
intra în cer gâfâind şi spunând: „Slavă Domnului că am 
ajuns, că greu a mai fost!” Nu, ci vom bate palma unii cu 
alţii, entuziasmaţi la cote de nedescris, în ti mp ce vom fi  
sărbătoriţi de Tatăl şi de sfi nţii îngeri.

Acesta este moti vul pentru care predicăm şi îi 
învăţăm pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu în întreaga 

VA FI O PETRECERE                                               
PE CINSTE

29 VINERI

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

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

(Apocalipsa 19:9).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul de a fi un 
custode al Evangheliei şi de a participa la slujba împăcării. 
Îţi mulţumesc pentru certitudinea faptului că lucrarea 
credinţei şi osteneala dragostei mele nu sunt în zadar. Rămân 
neclintit în dedicarea mea faţă de răspândirea Evangheliei 
în lume, în timp ce aştept cu înflăcărare apropiata revenire 
a lui Cristos, Regele veşnic al gloriei. Aleluia!

lume, pentru ca tot mai mulţi să fie atinşi de Evanghelie 
şi să ajungă la această petrecere măreaţă din prezenţa 
lui Dumnezeu; va fi o sărbătoare de laudă, de închinare 
şi de adorare. Citeşte cuvintele profetice ale lui Ioan din 
Apocalipsa 19:6: „Şi am auzit ca un glas de gloată multă, 
ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete 
puternice, care zicea: «Aleluia! Domnul Dumnezeu 
nostru cel Atotputernic a început să împărăţească.»” 
Slavă lui Dumnezeu!

Te pregăteşti de petrecere? Lucrarea credinţei şi 
osteneala dragostei noastre nu sunt în zadar. Continuă 
să lucrezi pentru Domnul! Implică‑te cu toată viaţa ta, 
pentru că vei fi răsplătit şi încoronat. Tot ceea ce faci sau 
sacrifici pentru Evanghelie este notat şi, în acea zi, pe 
lângă binecuvântările pe care le‑ai primit şi de care te‑ai 
bucurat pe pământ, El îţi va spune: „... Bine, rob bun şi 
credincios...” (Matei 25:21).

Ioan 16:1‑11 & 1 Cronici 29

2 Petru 3 & Ezechiel 41‑42

Apocalipsa 19:6‑7; Coloseni 3:23‑24; Maleahi 3:16‑18



Versetul temati c ne îndeamnă apăsat să ne 
disti ngem ca popor al lui Dumnezeu şi să trăim 

o viaţă de excelenţă. Nu trăi ca restul lumii; urmează‑L 
pe Cristos.

Unii oameni moştenesc întuneric şi robie; ei vor 
merge în aceeaşi direcţie ca părinţii lor naturali, trăgând 
după ei aceeaşi descendenţă de mânie. Însă dacă eşti  
născut din nou, poţi să nu permiţi aşa ceva în viaţa ta. 
Spune‑ţi: „Eu sunt o făptură nouă în Cristos; mânia nu 
are nici un loc în mine.”

Dacă eşti  creşti n şi întâlneşti  oameni care îţi spun 
că mergi pe urmele bunicului tău în ce priveşte un 
anumit comportament negati v, nu trece pur şi simplu 
peste aceasta. Foloseşte cu determinare Cuvântul lui 
Dumnezeu ca să îţi schimbi cultura şi să te reprogramezi. 
În Matei 23:30, oamenii au spus că nu vor fi  niciodată 
ca părinţiilor, care au făcut lucruri rele, dar Domnul Isus 
le‑a spus: „De aceea, iată, vă trimit proroci, înţelepţi şi 
cărturari. Pe unii din ei îi veţi omorî şi răsti gni, pe alţii îi 
veţi bate în sinagogile voastre şi‑i veţi prigoni din cetate 
în cetate” (Matei 23:34).

NU MERGE PE TRAIECTORIA LOR
30 SÂMBĂTĂ

Nu vă conformaţi acestui veac, 
ci lăsaţi‑vă transformaţi prin 

reînnoirea gândirii voastre, ca să 
puteţi discerne voia lui Dumnezeu, 

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



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea transformatoare a 
Scripturii. Cuvântul Tău prevalează în viaţa mea şi pe măsură 
ce meditez asupra sa, sunt transformat în acelaşi chip cu al 
lui Cristos, trăind viaţa glorioasă de neprihănire pe care Tu ai 
pregătit‑o pentru mine, în Numele lui Isus. Amin.

Ei nu au crezut cuvintele lui Isus, dar au făcut exact 
aceleaşi lucruri rele pe care le‑au făcut şi părinţii lor. 
Însă slăvit să fie Dumnezeu! Prin Cuvântul Său, mintea 
noastră poate fi transformată să se îndrepte doar în 
direcţia corectă, pe calea lui Cristos.

Rămâi concentrat asupra Cuvântului lui Dumnezeu. 
Acum că eşti născut din nou ai responsabilitatea de a te 
asigura că viaţa ta este aşa cum prevede Cuvântul Său. 
Lasă Cuvântul lui Dumnezeu să îţi domine mintea, duhul, 
gândurile şi opiniile.

Ioan 16:12‑22 & 2 Cronici 1‑2

1 Ioan 1:1‑2:14 & Ezechiel 43‑44

2 Corinteni 5:17; Coloseni 3:9‑10
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RUGĂCIUNE 
PENTRU  MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

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

AFRICA DE SUD:

SUA:NIGERIA:

CANADA
ROMÂNIA:

MAREA BRITANIE:



DESPRE  AUTOR

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

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

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

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

„Am primit o slujbă după ani de şomaj”
În urma rugăciunilor făcute în Reţeaua de Rugăciune a 
Partenerilor Rapsodiei, viaţa mea a fost schimbată. Înainte 
de a mă alătura reţelei, mă aflam în şomaj şi mi‑era greu să 
obţin un loc de muncă. Cu toate acestea, am trimis o cerere 
de rugăciune pe platformă şi mi‑am exersat credinţa aplicând 
pentru un serviciu la o companie apropiată de mine. În mod 
miraculos, am fost angajat în aceeaşi zi. Glorie lui Dumnezeu.  

„Vindecat de hepatită B”

Cu ceva timp în urmă, am început să am dureri severe de cap şi 
de stomac şi slăbiciune generală. Am făcut analize să văd dacă 
aveam malarie, iar rezultatele au ieşit negative. Într‑o zi la 
şcoală, m‑am oferit voluntar pentru un exerciţiu de donare de 
sânge, ceea ce presupunea nişte analize prealabile de sânge. 
Rezultatele au arătat că sufeream de hepatită B. Aceasta m‑a 
demoralizat şi am rămas aşa până am intrat în contact cu 
Rapsodia Realităţilor. Am început să studiez zilnic şi să meditez 
la Cuvântul lui Dumnezeu; astăzi sunt complet vindecat!    

„Rapsodia, secretul succesului meu”

Obişnuiam să fiu depresivă până să intru în contact cu Rapsodia 
Realităţilor în timpul unei campanii de evanghelizare din 
Nigeria. Studierea zilnică a devoţionalului mi‑a schimbat viaţa 
în toate modurile posibile şi am avut parte de binecuvântări 
mari; pe lângă faptul că am primit un serviciu nou, nu a mai 
trebuit să‑i plătesc fiului meu taxele de şcolarizare, pentru 
că alţii s‑au oferit să plătească pentru mine. Într‑o zi, şeful 
meu m‑a întrebat care era secretul succesului meu, iar eu 
am răspuns foarte prompt: „Parteneriatul meu cu Rapsodia 
Realităţilor!”    

B. Lincoln; Cameroon

R. Kate; Nigeria

J. Anamo; Uganda



PRAYING THE RIGHT WAY

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

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

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
CĂRȚI DISPONIBILE DE LA EDITURA

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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647–341–9091 

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


