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

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

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

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

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

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

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

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

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

de rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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     – Pastor Chris Oyakhilome
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Cât de puternic este acest adevăr: părtăşia 
noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Cristos! 

Acesta este cel mai mare lucru legat de creşti nism – 
părtăşia noastră cu divinitatea. Scopul lui Cristos a fost 
să producă asociaţi ai dumnezeirii; o clasă specială de 
făpturi cu viaţa şi cu natura lui Dumnezeu, pentru ca 
astf el să fi e posibil ca noi să avem părtăşie cu El. 

În 1 Corinteni 1:9 Biblia spune: „Credincios este 
Dumnezeu, care v‑a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus 
Cristos, Domnul nostru.” Ca rezultat al acestei părtăşii 
divine, orice Îi aparţine Tatălui, ne aparţine şi nouă. O, 
cât de binecuvântată este uniunea noastră cu Domnul! 
Este mai profundă decât o asociere; este mai mare 
decât un legământ! El Se vede pe Sine în noi. El nu este 
mulţumit până când noi nu suntem mulţumiţi; bucuria 
noastră este bucuria Lui şi reciproc. Nu este de mirare 
că apostolul Pavel i‑a scris lui Timotei: „… întăreşte‑te în 
harul care este în Cristos Isus” (2 Timotei 2:1); trebuie să 
fructi fi căm harul Lui în părtăşia noastră cu El.

Trebuie să şti i că Dumnezeu te iubeşte cu adevărat, 
atât de mult, încât te‑a făcut una cu El. Tot ceea ce te 
priveşte pe ti ne, Îl priveşte şi pe El. Tu nu funcţionezi 

PĂRTĂȘIA NOASTRĂ                                 
CU DIVINITATEA

SÂMBĂTĂ

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

este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Cristos                                      
(1 Ioan 1:3).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată scump, mă bucur nespus de mult că ai pus în duhul meu 
viaţa Ta şi natura Ta, pentru ca astfel să pot avea părtăşie cu Tine, 
Dumnezeul cel Preaînalt! Aceasta reprezintă cea mai înaltă onoare şi 
cel mai mare privilegiu de care poate cineva să aibă parte vreodată. 
Îţi sunt atât de recunoscător că m‑ai adus într‑o uniune inseparabilă 
cu Tine, ca să trăiesc pentru Tine şi să împlinesc voia Ta pentru viaţa 
mea, spre slava Ta şi spre lauda Ta, în Numele lui Isus. Amin.

separat, pe lângă El, ci eşti în El. Conştientizează acest 
fapt. Iată de ce nu ar trebui să te tulbure nimic în viaţă. 
Gândeşte‑te la aceasta: cum ai putea duce lipsă atunci 
când eşti în uniune cu Monarhul universului? Suntem 
fii ai lui Dumnezeu, moştenitori ai lui Dumnezeu şi 
comoştenitori cu Cristos! Slavă în veci Numelui Său!

Fructifică dragostea Lui în viaţa ta şi bucură‑te de 
părtăşia binecuvântată la care El te‑a adus. Mergi cu El, 
vorbeşte cu El şi trăieşte din plin în El. Aleluia!

Faptele apostolilor 14:8‑18 & Iov 34‑35

Matei 22:15‑46 & Exod 22‑23

1 Corinteni 1:9; 1 Corinteni 6:17; Evrei 2:11



Atunci când înţelegi cu adevărat ce înseamnă să 
fi i născut din nou, înaintezi prin viaţă sărind de 

bucurie. A fi  născut din nou înseamnă a avea natura lui 
Dumnezeu în duhul tău; înseamnă să ai viaţa lui Cristos 
acti vă în fi ecare fi bră a fi inţei tale – în duh, în sufl et şi în 
trup.

În 2 Corinteni 5:17 Biblia spune: „Căci, dacă este 
cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s‑au 
dus: iată că toate lucrurile s‑au făcut noi.” Aminteşte‑ţi 
de cuvintele Domnului Isus din Ioan 3:3: „Adevărat, 
adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu 
poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Apoi în versetele 
6 şi 7, El a zis: „Ce este născut din carne, este carne, şi ce 
este născut din Duh este duh. Nu te mira că ţi‑am zis: 
«Trebuie să vă naşteţi din nou.»”

Până când un om nu este născut din nou, tot ceea 
ce are este viaţa umană decăzută, care este supusă 
păcatului, înfrângerii, bolii, infi rmităţii şi morţii. Dar la 
naşterea din nou, viaţa umană este înlocuită de natura 
divină a lui Dumnezeu. Ce onoare să devenim părtaşi ai 
vieţii Lui, purtători ai slavei Lui, distribuitori ai harului 

NĂSCUT DIN NOU
2 DUMINICĂ

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

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



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt reşedinţa lui Dumnezeu; El Se mişca în şi prin mine; 
vorbeşte şi binecuvântează prin mine. Sunt purtător de 
adevăruri eterne şi părtaş la natura Lui divină. Pot efectua 
schimbări în lumea mea, pentru că sunt născut din nou 
şi Cel care este mai mare locuieşte în mine. Glorie lui 
Dumnezeu!

Său şi expresie a neprihănirii Lui! Am devenit fii ai lui 
Dumnezeu (1 Ioan 3:2), fiind născuţi din nou.

Am devenit fii născuţi ai lui Dumnezeu, precum 
este Isus. În Iacov 1:18, Biblia spune: „El, de bunăvoia 
Lui, ne‑a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un 
fel de pârgă a făpturilor Lui.” Isus este capul acestei 
noi creaţii, fiind capul trupului, al Bisericii. El este 
primul născut din nou din această seminţie aleasă de 
super‑făpturi: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o 
preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care 
Dumnezeu şi l‑a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi 
puterile minunate ale Celui ce v‑a chemat din întuneric 
la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9). Astfel eşti tu acum, 
fiind născut din nou. Aleluia!

Faptele apostolilor 14:19‑28 & Iov 36‑37

Matei 23 & Exod 24‑25

1 Ioan 4:4; 1 Ioan 5:11‑13



Atunci când L‑ai primit pe Cristos în inima ta, viaţa 
veşnică a fost transferată în duhul tău şi odată 

cu ea a venit şi neprihănirea. Neprihănirea este natura lui 
Dumnezeu care produce în ti ne dreptatea Sa şi te face să 
stai drept în faţa Lui. Este darul lui Dumnezeu pentru ti ne, 
în Cristos. Neprihănirea este un dar al harului adus de Isus 
Cristos. În Ioan 1:17 Biblia spune: „Căci Legea a fost dată 
prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos.”

În Romani 5:17 Biblia spune: „… cei ce primesc, în 
toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni 
în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Cristos!” Cu 
alte cuvinte, cei care primesc neprihănirea vor domni, îşi 
vor exercita stăpânirea în viaţă. Este responsabilitatea ta 
să îţi accesezi neprihănirea în Cristos, fi ind conşti ent de 
ea! Conşti enti zarea faptului că tu eşti  neprihănirea lui 
Dumnezeu în Isus Cristos (2 Corinteni 5:21) îţi dă îndrăzneala 
şi încrederea să te rogi şi să aştepţi răspunsuri (1 Ioan 
3:21‑22). Îţi dă stăpânire asupra diavolului, a acuzaţiilor lui 
şi a circumstanţelor vieţii.

Acest aspect este foarte frumos, deoarece nu are 
nimic de a face cu „performanţa” ta înaintea lui Dumnezeu. 
Neprihănirea ta este pur şi simplu rezultatul jertf ei 
substi tuti ve a lui Cristos şi al învierii Lui glorioase. Prin 

NEPRIHĂNIREA,                                       
UN DAR AL HARULUI

3 LUNI

Pe Cel ce n‑a cunoscut niciun păcat, El 
L‑a făcut păcat pentru noi, ca noi să 

fi m neprihănirea lui Dumnezeu în El (2 
Corinteni 5:21).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat darul 
neprihănirii Tale, inspirându‑mă astfel să conştientizez 
poziţia de stăpânire şi să domnesc ca un rege în viaţă. 
Sunt susţinut de puterea harului Tău, bucurându‑mă de 
libertatea mea regală prin darul neprihănirii desăvârşite 
în Isus Cristos. Amin.

urmare, nu contează cât de slab sau de îndărătnic crezi că 
ai fost; nu contează cât de mult crezi că te‑ai îndepărtat 
de Dumnezeu; tot ceea ce îţi trebuie este să îmbrăţişezi 
neprihănirea Lui.

Acceptă darul pe care El ţi l‑a oferit şi spune: 
„Binecuvântatul meu Domn, Tu eşti neprihănirea mea. 
Cred că ai murit pentru mine şi că Dumnezeu Te‑a înviat 
din morţi pentru îndreptăţirea mea.” Aleluia! Nu uita, El ţi‑a 
dat neprihănirea Lui înainte ca tu să o ceri. Şi neprihănirea 
Lui nu poate fi îmbunătăţită, fiind neprihănirea omului 
Isus Cristos, singurul fără de păcat care a umblat pe faţa 
pământului. Aşadar noi nu vom fi mai neprihăniţi în cer 
decât suntem deja acum în El.

În prezenţa lui Dumnezeu, suntem liberi; fără frică, 
fără condamnare, fără inferioritate! Suntem liberi să ne 
exprimăm şi să fim noi înşine în timp ce ne închinăm şi 
avem părtăşie cu El, deoarece suntem îndreptăţiţi înaintea 
Lui. Toate acestea şi multe altele sunt rezultatul harului 
Său supraabundent, care ne‑a adus darul neprihănirii Lui 
desăvârşite. Aleluia!

Faptele apostolilor 15:1‑11 & Iov 38‑39

Matei 24:1‑35 & Exod 26‑27

Romani 5:20‑21; Efeseni 2:8‑9; Filipeni 3:7‑9



Unii oameni cred că într‑o situaţie extremă 
au nevoie de o rugăciune puternică, dar mai 

exact, ce este o rugăciune puternică? Pentru unii, aceasta 
se măsoară în mulţimea vorbelor sau în volumul la care 
pot striga atunci când se roagă. Dar în realitate, ceea ce 
produce rezultat nu este intensitatea strigătului tău sau 
multi tudinea cuvintelor; ci este credinţa ta în Domnul şi 
în Cuvântul Lui – încrederea ta în Cel căruia te rogi.

Această încredere nu numai că îţi conferă entuziasm 
atunci când te rogi, ci te şi determină să păstrezi simplitatea 
rugăciunii. În esenţă, la aceasta ne atrage atenţia Domnul 
în versetul temati c. El a spus: „Nu te ruga precum păgânii, 
care consideră în mod greşit că vor fi  ascultaţi dacă repetă 
întruna aceleaşi cuvinte.” Dumnezeu nu are probleme cu 
auzul. Biblia spune că El deja şti e de ce ai tu nevoie înainte 
să Îi ceri (Matei 6:8). Prin urmare, învaţă să te rogi ca Isus. El 
S‑a rugat şi a acţionat simplu. Aminteşte‑ţi modul simplu în 
care S‑a rugat El la mormântul lui Lazăr. Biblia spune: „Au dat 
deci piatra la o parte. Isus Şi‑a ridicat ochii şi a zis: «Tată, 
Îţi mulţumesc că M‑ai ascultat! Şti am că întotdeauna Mă 
asculţi, dar am spus aceasta din pricina mulţimii care stă 
împrejur, pentru ca ei să creadă că Tu M‑ai trimis.» După ce 

PĂSTREAZĂ SIMPLITATEA
4 MARŢI

Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi 
aceleaşi vorbe, ca păgânii, 

cărora li se pare că, dacă spun o 
mulţime de vorbe, vor fi  ascultaţi                                                                  

(Matei 6:7).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău din 
inima mea, care se revarsă prin gura mea în rugăciune, 
ca să efectueze schimbări în circumstanţele din jurul 
meu. Puterea Duhului Sfânt acţionează în mine, 
transformându‑mi viaţa, din slavă în slavă, în Numele lui 
Isus. Amin.

a spus acestea, a strigat cu glas tare: «Lazăr, vino afară!»” 
(Ioan 11:41‑43, versiunea NTR).

Isus a spus în Marcu 11:23‑24: „Adevărat vă spun 
că, dacă îi va spune cineva muntelui acestuia: «Ridică‑te 
şi aruncă‑te în mare» şi dacă nu se va îndoi în inima lui, 
ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De 
aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să 
credeţi că l‑aţi primit, şi‑l veţi avea.” Aceasta este! Aşadar, 
înalţă rugăciuni simple. Roagă‑te cu credinţă, având toată 
încrederea că Tatăl te iubeşte şi că îţi garantează dreptul de 
a intra în audienţă în prezenţa Lui.

Faptele apostolilor 15:12‑21 & Iov 40‑41

Matei 24:36‑51 & Exod 28

Filipeni 4:6; Luca 18:1; Iacov 5:15‑18



Creşti nul nu este născut din primul Adam, ci din 
cel de‑al doilea şi ulti mul Adam, Isus Cristos. 

Primul Adam a eşuat, dar al doilea Adam, după chipul 
căruia am fost născuţi şi cu care ne asemănăm, este veşnic 
învingător. El a generat o nouă genealogie de campioni. 
Dacă înţelegi acest adevăr, niciodată nu vei mai lua în 
calcul eşecul în acţiunile tale. Aceasta deoarece viaţa pe 
care El ne‑a dat‑o, viaţa pe care o ai în ti ne, nu poate 
eşua. Verbul „nu poate” nu este destul de puternic: NU 
DĂ GREŞ! Eşecul nu este compati bil cu aceasta. 

Gândeşte‑te la aceasta în felul următor: Pisicile nu 
latră, deoarece aşa ceva nu este compati bil cu natura 
lor. Însă, chiar dacă, prin absurd, am găsi una care poate, 
aceasta ar fi  o anomalie. În mod similar, dacă ai găsit un 
creşti n care a eşuat, este anormal! Noi nu renunţăm! 
Indiferent cât de adâncă ar fi  valea în care ne‑am afl a, 

O GENEALOGIE SPECIALĂ                      
DE CAMPIONI

5 MIERCURI

Şi ce voi mai zice? Căci nu mi‑ar ajunge 
vremea, dacă aş vrea să vorbesc de 
Ghedeon, de Barac, de Samson, de 

Ieft aie, de David, de Samuel şi de proroci! 
Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au 
făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, 

au astupat gurile leilor, au sti ns puterea 
focului, au scăpat de ascuţişul săbiei, 
s‑au vindecat de boli, au fost viteji în 

războaie, au pus pe fugă oşti rile vrăjmaşe                 
(Evrei 11:32‑34).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată scump, Îţi mulţumesc că m‑ai ales pentru măreţie! 
Am o viaţă glorioasă şi veşnică, pentru că mi‑am găsit locul 
în Cristos. Ştiu cine sunt! Sunt un om special; fac parte 
dintr‑o seminţie aleasă, dintr‑o preoţie împărătească, 
dintr‑un popor pe care Dumnezeu Şi l‑a câştigat ca să fie al 
Lui, menit pentru o viaţă de excelenţă şi de manifestare a 
roadelor neprihănirii, în Numele lui Isus. Amin.

ajungem din nou pe culme. Nu ne poţi doborî la pământ, 
deoarece suntem un popor special, o seminţie aleasă. 
Aleluia!

În 1 Petru 2:9 Biblia declară: „Voi însă sunteţi 
o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam 
sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l‑a câştigat ca să 
fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce 
v‑a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.” Tu 
aparţii acestei generaţii de „mai mult decât biruitori.” 
Declară cu voce tare: „Ştiu cine sunt. Mi‑am găsit locul şi 
moştenirea în Cristos. Sunt un succes pentru totdeauna. 
Boala, sărăcia, descurajarea şi frica nu sunt compatibile 
cu natura mea. Deţin şi îmi exercit stăpânirea asupra 
circumstanţelor şi a adversităţilor vieţii. Binecuvântat să 
fie Dumnezeu!”

Isus nu a murit în zadar. El nu a murit pentru a 
produce eşecuri, oameni slabi şi victime. El a murit pentru 
a ridica o generaţie aleasă, o preoţie împărătească, un 
neam sfânt, un popor de învingători. Aleluia!

Faptele apostolilor 15:22‑31 & Iov 42

Matei 25:1‑30 & Exod 29‑30

1 Petru 2:9; Tit 2:14; Deuteronom 14:2



Isus a spus: „Nimic nu vă va fi  imposibil” (Matei 
17:20, versiunea Fidela). Cu alte cuvinte, poţi face 

orice. Apostolul Pavel confi rmă aceasta în versetul temati c. 
De asemenea, în 2 Corinteni 3:5 el merge un pas mai departe, 
spunând: „Nu că noi, prin noi înşine, suntem în stare să gândim 
ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine 
de la Dumnezeu.” Aceasta nu vorbeşte despre capabilitatea ta 
umană, ci despre abilitatea lui Dumnezeu în ti ne; trebuie să 
priveşti  dincolo de ti ne.

Atunci când te‑ai născut din nou, ai primit viaţa şi natura 
lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că ai dobândit abilităţi divine 
în care trebuie să funcţionezi. Aceasta i‑a dat îndrăzneală lui 
Pavel să spună: „Pot totul în Cristos care mă întăreşte!” Acelaşi 
lucru este valabil pentru fi ecare dintre noi, dar mulţi nu au 
fost în stare să privească dincolo de ei şi de limitările lor care 
păreau de netrecut şi astf el s‑au resemnat cu căderea şi cu 
înfrângerea. Însă nu tot aşa stau lucrurile cu ti ne. Tu eşti  născut 
din Dumnezeu şi prin urmare poţi face faţă oricărei însărcinări.

Versiunea Amplifi cată pune versetul 2 Corinteni 3:5 
într‑o lumină şi mai bună: „Nu că noi, prin noi înşine, suntem 
în stare (califi caţi şi îndeajuns de capabili) să preti ndem sau 
să considerăm ceva ca venind de la noi, ci puterea şi abilitatea 
şi destoinicia noastră sunt de la Dumnezeu.” Trebuie să 
priveşti  dincolo de ceea ce poate face abilitatea ta fi zică, acum 

PRIVEȘTE                                            
DINCOLO DE TINE

6 JOI

Pot totul în Cristos care mă întăreşte 
(Filipeni 4:13).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Bunule Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea Ta şi pentru 
destoinicia Ta care acţionează în mine prin Duhul Sfânt, 
abilitându‑mă să operez şi să umblu în supranatural. 
Lauda mea şi siguranţa mea sunt în Cuvântul Tău 
nepieritor şi în puterea Ta eternă. Funcţionez în tăria Ta, 
cu conştientizarea că Cel care este mai mare locuieşte în 
mine şi face totul posibil pentru mine. Amin.

că Isus Cristos este în tine. Destoinicia ta este destoinicia lui 
Dumnezeu. Aleluia!

Aceasta a fost mentalitatea lui David atunci când l‑a 
înfruntat pe Goliat. El l‑a privit pe uriaş şi a spus: „Astăzi îţi 
voi tăia capul de pe umeri şi voi da trupul tău mort păsărilor 
cerului.” Cum a putut David, care era doar un tinerel, să se 
laude astfel? El învăţase să privească dincolo de sine însuşi, la 
Dumnezeu. El i‑a zis lui Goliat: „Eu vin împotriva ta în Numele 
Domnului oştirilor, în Numele Dumnezeului oştirii lui Israel, 
pe care ai ocărât‑o” (1 Samuel 17:45). David spunea: „Poate că 
sunt eu singurul care stau împotriva ta, dar de fapt Dumnezeu 
este Cel care stă împotriva ta, deoarece eu vin în Numele Lui, 
nu în numele meu. Eu funcţionez în puterea Lui, nu în a mea!” 
Aleluia!

Adoptă şi tu aceeaşi conştientizare, pentru că tu ai mai 
mult decât a avut David. Astăzi Cel ce este mai mare locuieşte 
în tine. El vorbeşte prin tine, vindecă bolnavii prin tine şi 
binecuvântează prin tine. Tu ai toată puterea şi resursele Lui 
nelimitate în duhul tău. Slavă în veci Numelui Său!

Faptele apostolilor 15:32‑41& Psalmii 1‑2

Matei 25:31‑46 & Exod 31

1 Corinteni 15:10; 2 Corinteni 4:7; Filipeni 2:13



Unii creşti ni pot spune: „Cel mai important 
lucru care mi s‑a întâmplat a avut loc atunci 

când m‑am născut din nou.” Dar de fapt, nimic nu ţi s‑a 
„întâmplat” atunci când te‑ai născut din nou; tu ai fost 
cel care a apărut pe scenă! Duhul tău a fost recreat şi tu 
ai venit la viaţă. Atunci când se naşte un bebeluş, nu spui 
că ceva i s‑a întâmplat acelui copilaş; ci copilul este cel 
care s‑a „întâmplat” sau a venit pe lume.

Este important să înţelegi acest aspect, pentru că 
îţi arată cum vrea Dumnezeu să gândeşti  şi să trăieşti  în 
calitate de cetăţean al Împărăţiei Lui. Tu ai fost adus în 
Cristos – un loc unde nimic nu ţi se „întâmplă,” ci tu faci 
ca lucrurile să se întâmple; tu dai naştere la lucruri bune. 
Aleluia!

Prin antrenamentul pe care Dumnezeu îl desfăşoară 
în viaţa noastră prin Cuvântul Său şi prin Duhul Sfânt, El 
vrea ca noi să ne asumăm responsabilitatea deplină a 
vieţii noastre şi să fi m independenţi de circumstanţe. El 
vrea ca tu să controlezi lucrurile bune care vin la ti ne şi să 
refuzi accesul lucrurilor rele, deoarece duhul tău produce 
numai neprihănire. Citeşte din nou versetul temati c: Isus 
a spus: „Omul bun scoate lucruri bune din visti eria bună 

SCOATE LUCRURI BUNE
7 VINERI

Omul bun scoate lucruri bune din visti eria 
bună a inimii lui, iar omul rău scoate 

lucruri rele din visti eria rea a inimii lui; 
căci din prisosul inimii vorbeşte gura 

(Luca 6:45).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Scot la iveală lucruri bune dinăuntrul meu. Eman 
excelenţă, desăvârşire şi neprihănire în tot ceea ce fac. Am 
discernământ în descoperirea tainelor, am idei creative, 
pentru că Isus a fost făcut înţelepciune pentru mine. Iniţiez 
victorie, sănătate divină şi bunăstare din duhul meu, în 
Numele lui Isus. Amin.

a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria 
rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura” 
(Luca 6:45).

Observă că nu a spus: „omului bun i se întâmplă 
lucruri bune,” ci că omul bun scoate lucruri bune din 
vistieria bună a inimii lui. Trebuie să scoţi la iveală 
lucrurile bune din inima ta: bunăstarea, promovarea, 
bucuria şi orice binecuvântare de care vrei să te bucuri 
în viaţa ta; toate acestea sunt în tine. Nu este de mirare 
că Biblia spune că Dumnezeu a pus chiar şi veşnicia în 
inimile noastre (Eclesiastul 3:11, versiunea NTR). Apoi, în 
Ioan 7:38, El a zis: „Cine crede în Mine, din inima Lui vor 
curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Aleluia!

Faptele apostolilor 16:1‑10 & Psalmii 3‑4

Matei 26:1‑30 & Exod 32‑33

Matei 12:35; Psalmii 37:30‑31; Filimon 1:6



20 de proiecte în 2020
Celebrăm al 20-lea an de tipar în tot mai multe 

limbi de traducere.uire masivă

În celebrarea celui de‑al 20‑lea an de tipar al devoţionalului 
numărul unu din lume, disponibil în prezent în peste 

2000 de limbi, partenerii sunt hotărâţi să lanseze în 20 de proiecte 
în 2020, care implică adoptarea şi distribuirea de noi limbi de 
traducere. Dintre aceste proiecte amintim: 
 Misiunea Myanmar: inundarea oraşelor din Myanmar cu 
devoţionalul tipărit în toate cele 120 de limbi ale ţării
 Misiunea Indonezia: atingerea celor 17,000 de insule cu 
Rapsodia Realităţilor în toate cele 707 limbi indoneziene
 Impact China: penetrarea Chinei, ţara cu cea mai mare 
populaţie din lume
          Misiune Pakistan: atingerea fiecărei provincii din Pakistan 
cu devoţionalul tipărit în toate cele 75 de limbi ale ţării
 Vrednice de menţionat sunt şi: Misiunea Sri Lanka, 
Impact Europa, Misiunea India, Impact Papua Noua Guinee şi 
Impact Cuba, precum şi altele. Fiecare nouă traducere le oferă 
şi mai multor oameni acces la Cuvântul lui Dumnezeu , odată ce 
barierele lingvistice sunt îndepărtate. 

Iar tu poţi să ne ajuţi să realizăm aceasta prin:
 • Sponsorizarea adoptării de noi limbi de traducere
 • Sponsorizarea distribuirii lunare a traducerilor existente
  • Acţiuni de voluntariat în calitate de traducător sau editor
   • Adăugarea de noi traducători şi editori
Pentru mai multe informaţii despre modul în care te poţi implica, 
te rugăm să trimiţi un email la una dintre adresele: rortranslators@
loveworld360.com. 

 Impact China: penetrarea Chinei, ţara cu cea mai mare 

 Misiunea Myanmar: inundarea oraşelor din Myanmar cu 
devoţionalul tipărit în toate cele 120 de limbi ale ţării
 Misiunea Indonezia: atingerea celor 17,000 de insule cu 

          Misiune Pakistan: atingerea fiecărei provincii din Pakistan 
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Binecuvântat să fi e Dumnezeu! Unde altundeva 
ai putea citi  ceea ce tocmai am citi t în ce‑a 

de a doua parte a versetului temati c? Cine ar crede 
că s‑ar putea face o asemenea declaraţie pe pământ? 
Observă cu atenţie ti mpurile verbelor; nu zice: „Care va 
aboli moartea”; ci spune: „Care a abolit moartea.” Când 
ceva este abolit, înseamnă că a fost eradicat, oprit, sau 
eliminat!

Isus a pus capăt morţii! Şi nu mă refer la cea 
spirituală; concluzia declaraţiei arată că Pavel se referă 
la moartea fi zică, pentru că spune: „şi a adus la lumină 
viaţa şi nemurirea, prin Evanghelie.” Este uluitor! El 
nu doar că a abolit moartea; a înlocuit‑o cu viaţă şi cu 
nemurire. Ce înseamnă să fi i muritor? Înseamnă să fi i om; 
să fi i supus morţii. Însă fi ind născut din nou, pentru ti ne 
moartea a fost înghiţită de nemurire. Natura ta umană a 
fost înlocuită de viaţa lui Dumnezeu (2 Petru 1:4); acum 
ai dumnezeirea în ti ne; eşti  o fi inţă supranaturală care a 
trecut de la moarte la viaţă (Ioan 5:24).

EL A ABOLIT                                   
MOARTEA

8 SÂMBĂTĂ

... Dumnezeu, Care ne‑a salvat şi 
ne‑a chemat cu o chemare sfântă, 

nu conform faptelor noastre, ci 
conform cu propriul lui scop şi 

har... făcut cunoscut prin arătarea 
Salvatorului nostru, Isus Cristos, care 

a abolit moartea şi a adus viaţa şi 
nemurirea la lumină prin Evanghelie                                                          
(2 Timotei 1:8‑10, versiunea Fidela).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa victorioasă pe care 
mi‑ai dat‑o. Îţi mulţumesc că ai adus la lumină viaţa şi 
nemurirea prin Evanghelie. Sunt părtaş naturii Tale divine; 
prin urmare, viaţa veşnică acţionează în mine. Sunt imun 
faţă de sistemul distructiv al acestei lumi şi nu am nicio 
frică în mine, în Numele lui Isus. Amin.

Poate că te întrebi: „Dacă este adevărat că Isus 
a abolit moartea, atunci de ce încă mai mor oamenii, 
inclusiv creştinii?” Dumnezeu a spus: „Poporul Meu piere 
din lipsă de cunoştinţă” (Osea 4:6). Noi putem să alegem 
să ne dăm viaţa. Gândeşte‑te la apostolul Pavel: cel care, 
prin Duhul Sfânt, a scris versetele pe care le citim; el a 
părăsit această lume ştiind că era pregătit să plece. El şi‑a 
dat viaţa, asemenea lui Isus. A spus: „M‑am luptat lupta 
cea bună, mi‑am isprăvit alergarea, am păzit credinţa” 
(2 Timotei 4:7). Şi‑a sfârşit lucrarea şi şi‑a dat viaţa pe 
timpul marilor persecuţii.

Motivul principal pentru care oamenii mor constă 
în orientarea conştiinţei şi a gândirii asupra morţii şi a 
fricii de moarte. Nu procesa gânduri legate de moarte. 
Nu te teme de moarte. Nu vorbi despre moarte. Moartea 
este un vrăjmaş înfrânt care a fost de asemenea abolit! 
Nu are nicio putere asupra ta. Slavă lui Dumnezeu!

Faptele apostolilor 16:11‑18 & Psalmii 5‑6

Matei 26:31‑56 & Exod 34‑35

1 Corinteni 15:51‑57; Ioan 11:25‑26; 1 Ioan 5:13



Unii nu ne înţeleg atunci când spunem că Isus 
nu a murit pentru creşti ni. Însă mântuirea pe 

care a adus‑o El nu le era desti nată creşti nilor (creşti nii au 
apărut după moartea şi învierea lui Isus, n.tr.), ci tuturor 
oamenilor de pretuti ndeni. Cei care cred şi primesc 
efecti v mântuirea prin mărturisirea cu gura a domniei lui 
Isus Cristos în viaţa lor, devin creşti ni. Din punct de vedere 
juridic, întreaga lume a fost mântuită – de drept – în Isus 
Cristos, pentru că El a plăti t preţul pentru păcatul întregii 
omeniri, astf el făcând viaţa veşnică posibilă şi accesibilă 
pentru toţi. Cu toate acestea, mântuirea este însuşită – 
de facto – doar prin credinţa personală în Isus.

Iar pentru că mulţi nu şti u acest aspect, umblă 
în întuneric, trăind viaţa umană depravată, în loc să o 
trăiască pe cea divină care se afl ă în Cristos. Biblia ne 
arată cum putem acti va această binecuvântare glorioasă 
a vieţii veşnice: „Dacă Îl mărturiseşti  deci cu gura ta pe 
Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L‑a 
înviat din morţi, vei fi  mântuit” (Romani 10:9).

De aceea, Dumnezeu ne‑a trimis pe noi să predicăm 
Evanghelia în toată lumea: pentru ca lumea să cunoască 
şi să poată acti va viaţa lui Dumnezeu care este disponibilă 
în Cristos. Viaţa umană este degenerată, iar Dumnezeu 

UN DAR PENTRU                              
LUMEA ÎNTREAGĂ

9 DUMINICĂ

Fiindcă plata păcatului este 
moartea, dar darul fără plată al 
lui Dumnezeu este viaţa veşnică 

în Isus Cristos, Domnul nostru                                                        
(Romani 6:23).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru darul mântuirii şi pentru 
binecuvântările acesteia de care beneficiez. Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul de a‑i ajuta şi pe alţii să activeze această binecuvântare 
în viaţa lor, aducându‑i în uniune şi în părtăşie cu Tine. Viaţa 
veşnică funcţionează acum în fiecare fibră a fiinţei mele, abolind 
moartea, boala, infirmitatea şi tot ceea ce nu este în concordanţă 
cu proviziile vieţii Tale divine, în Numele lui Isus. Amin.

ştie aceasta şi de aceea a pregătit o alta, viaţa Lui însuşi, 
ca oamenii să poată transcende viaţa obişnuită, viaţa 
muritoare şi să intre în imortalitate, adică în viaţa şi în 
natura lui Dumnezeu.

În Ioan 3:16, Biblia spune: „Fiindcă atât de mult 
a iubit Dumnezeu lumea, că L‑a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică”; aceasta este viaţa lui Dumnezeu! Este pentru 
toţi cei care cred. Dacă citeşti aceste rânduri şi nu ai fost 
născut din nou până acum, caută Rugăciunea de mântuire 
de la sfârşit şi rosteşte‑o cu toată inima ta. Viaţa veşnică 
va fi transferată instantaneu în duhul tău, înlocuind‑o 
pe cea umană cu care te‑ai născut. Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

Faptele apostolilor 16:19‑28 & Psalmii 7‑8

Matei 26:57‑75 & Exod 36‑37

Romani 5:15‑18; Romani 6:23



Pe măsură ce studiezi Scriptura, descoperi cu 
entuziasm cine este Isus cu adevărat. Cât ti mp 

a fost pe pământ, arăta la fel ca ceilalţi oameni, cu toate 
că era Dumnezeu însuşi. Isus a fost Cel care l‑a chemat 
pe Avram din Haran şi i‑a spus: „Eu sunt Dumnezeul cel 
Atotputernic. Umblă înaintea Mea şi fi i fără prihană” 
(Geneza 17:1). Tot El a fost Cel care i‑a vorbit lui Moise din 
rugul aprins şi i‑a spus: „Nu te apropia de locul acesta; 
scoate‑ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care 
calci este un pământ sfânt” (Exodul 3:5). 

Isus era Dumnezeu întrupat, dar oamenii nu şti au. 
Poate că întrebi: „De ce este numit Fiul lui Dumnezeu, 
dacă El însuşi este Dumnezeu?” Mulţi pun această 
întrebare, pentru că nu cunosc adevărata semnifi caţie 
a sintagmei „Fiul lui Dumnezeu.” Sintagma nu face 
referire doar la cineva care este născut din Dumnezeu; 
ci înseamnă efecti v Dumnezeu în trup de om. Isus este 
Adonai, Domnul Dumnezeu.

El i‑a spus lui Moise: „Şi m‑am arătat lui Avraam, 
lui Isaac şi lui Iacob, prin Numele de Dumnezeu 

ISUS ESTE                                            
„ADONAI”

10 LUNI

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era 
cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 

El era la început cu Dumnezeu. Toate 
lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din 
ce a fost făcut n‑a fost făcut fără El. În El 
era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor 

(Ioan 1:1‑4).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne Isuse, Îţi mulţumesc pentru revelaţia 
personalităţii Tale. În Tine locuieşte trupeşte toată 
plinătatea Dumnezeirii! Prin urmare, astăzi şi întotdeauna, 
celebrez divinitatea Ta şi Domnia Ta în viaţa mea. Eşti 
Dumnezeul cel Atotputernic, Regele regilor şi Domnul 
domnilor şi numai Tu meriţi toată slava, toată închinarea 
şi toată adorarea. Amin.

Atotputernic, dar prin Numele Meu IEHOVA nu le‑am 
fost cunoscut” (Exodul 6:3, versiunea Fidela). Iehova este 
Iahve. De aceea evreii au avut dificultăţi în a‑L accepta pe 
Isus Cristos, pentru că tot ce este scris în Scripturi despre 
Isus şi lucrurile pe care le spunea despre Sine, arată că El 
este Adonai. Acum poţi să înţelegi de ce Numele Lui are 
toată puterea.

Gândeşte‑te la aceasta: omul galileean aparent 
obişnuit, a fost chiar Dumnezeul cel Atotputernic, 
umblând pe străzile Israelului, dar ei nu au ştiut, până 
în punctul în care L‑au omorât. Biblia spune: „El era în 
lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L‑a 
cunoscut. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L‑au primit” 
(Ioan 1:10‑11). La cine se referă apostolul Ioan? Isus 
este Cuvântul întrupat! Apostolul Pavel ne spune că în El 
locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii (Coloseni 
2:9). Aleluia!

Faptele apostolilor 16:29‑40 & Psalmii 9‑10

Matei 27:1‑26 & Exod 38‑39

Coloseni 2:9; 1 Timotei 3:16; Matei 1:23; Ioan 1:14



Uneori, încerc să îmi imaginez cum era să fi i 
alături de Isus când umbla pe pământ. Cum 

era Isus? Ioan spune că era plin de har şi de adevăr. 
Când veneai la Isus, căutarea ta se încheia. Când veneai 
la Isus, ajungeai acasă şi nu voiai să mai pleci nicăieri. 
Îmi amintesc de cei doi ucenici ai lui Ioan Botezătorul 
care au venit la Isus şi L‑au întrebat: „Învăţătorule, 
unde locuieşti ?” (Ioan 1:38), apoi s‑au dus să vadă unde 
locuia, iar acolo L‑au ascultat până seara târziu. Au 
rămas cu El toată noaptea şi Biblia consemnează în mod 
special că nu s‑au mai întors niciodată la Ioan.

Când vii la Isus, simţi că ajungi acasă; te simţi 
împlinit! Slavă lui Dumnezeu! Este ceva extraordinar 
la El. El este pacea întruchipată. Este dragostea pură. 
Este o bucurie de nedescris. Este întruchiparea vieţii! 
În El, găseşti  odihnă. El a spus în Matei 11:28: „Veniţi 
la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da 
odihnă.” Renunţă la luptă. Nu te mai teme! Aţinteşte‑ţi 
privirea asupra lui Isus. Prezenţa Lui divină în ti ne, cu 
ti ne şi în jurul tău reprezintă întotdeauna avantajul tău 
asupra greutăţilor şi a provocărilor vieţii.

ACASĂ ÎN CRISTOS
11 MARŢI

Şi Cuvântul S‑a făcut trup şi a locuit 
printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi 

noi am privit slava Lui, o slavă întocmai 
ca slava Singurului născut din Tatăl                

(Ioan 1:14).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne Isuse, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta şi 
pentru prezenţa Ta care mă propulsează deasupra crizelor 
şi a provocărilor vieţii. Trăiesc triumfător şi refuz să mă 
zbat, să mă tem, sau să mă tulbur, pentru că dragostea Ta 
fluidă a fost turnată din belşug în inima mea. Cuvântul Tău 
este viaţa mea şi sunt hotărât să îl împlinesc. Amin.

Aşadar, celebrează prezenţa lui Cristos în tine. 
Sărbătoreşte viaţa Lui în tine şi uniunea ta cu El. Iubeşte‑L 
cu o dragoste nemăsurată şi dovedeşte‑l această iubire 
prin angajamentul tău faţă de Cuvântul Său. El spune: 
„Dacă mă iubiţi, veţi păzi poruncile mele” (Ioan 14:15). 
Dovedeşte‑ţi iubirea, împlinind Cuvântul Lui, iar El te va 
ajuta să navighezi prin viaţă triumfător, depăşind orice 
greutăţi.

Faptele apostolilor 17:1‑9 & Psalmii 11‑13

Matei 27:27‑44 & Exod 40

Matei 11:28‑30; Coloseni 1:27



Dumnezeu doreşte ca noi să Îi mărturisim 
bunătatea. Când mărturiseşti  ce a făcut 

Dumnezeu în viaţa ta, te conectezi cu lucrările şi mai mari 
ale lui Dumnezeu pe care le‑a planifi cat pentru viitorul 
tău. Un bun exemplu este cel din Luca 8, al femeii care 
avea o scurgere de sânge şi care s‑a vindecat când a ati ns 
poala hainei Domnului. Biblia spune: „... Şi a simţit în tot 
trupul ei că s‑a tămăduit de boală” (Marcu 5:29).

După ce a primit vindecarea, femeia a încercat să 
se strecoare afară din mulţime, însă Isus a spus: „S‑a 
ati ns cineva de mine, căci am simţit că a ieşit din mine 
o putere” (Luca 8:46). Femeia, când s‑a văzut dată de 
gol, a venit tremurând şi „a spus în faţa întregului norod 
din ce pricină se ati nsese de El şi cum fusese vindecată 
numaidecât” (Luca 8:47). De ce nu a tăcut Isus şi nu a 
lăsat‑o să plece fără să depună mărturie? Deoarece, prin 
mărturia ta, păstrezi ceea ce îţi dă Dumnezeu.

Femeia ar fi  putut să îşi piardă minunea în drum 
spre casă sau la scurt ti mp după aceea; însă Isus a dorit 
ca ea să păstreze miracolul, deoarece mărturisirea aduce 
stăpânire. Când Dumnezeu face ceva pentru ti ne, modul 

MĂRTURISEȘTE                       
BUNĂTATEA LUI

12 MIERCURI

Femeia, când s‑a văzut dată de gol, 
a venit tremurând, s‑a aruncat jos 

înaintea Lui şi a spus în faţa întregului 
norod din ce pricină se ati nsese de El 
şi cum fusese vindecată numaidecât                                                      

(Luca 8:47).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Domnul a fost îndurător şi bun cu mine; voi vesti bunătatea, 
semnele şi minunile Lui în viaţa mea! Mâna puternică a lui 
Dumnezeu este peste locul meu de muncă, peste afacerea 
mea, peste finanţele mele şi peste fiecare domeniu din 
viaţa mea! Voi striga de pe vârful munţilor şi voi cânta spre 
lauda Lui pretutindeni, pentru că Domnul este bun şi nu 
voi înceta să vorbesc despre aceasta. Aleluia!

de a păstra binecuvântarea constă în a o mărturisi; 
acesta este principiul Cuvântului lui Dumnezeu. Vedem 
un alt exemplu atunci când Isus a vindecat omul stăpânit 
de demoni la Gadara. În Luca 8:38, Biblia spune: „Omul 
din care ieşiseră dracii Îl ruga să‑i dea voie să rămână 
cu El...” Însă Isus l‑a îndemnat să mărturisească, zicând: 
„Întoarce‑te acasă şi povesteşte tot ce ţi‑a făcut 
Dumnezeu.” Biblia spune: „El a plecat şi a vestit prin 
toată cetatea tot ce‑i făcuse Isus” (Luca 8:39).

Mărturiseşte întotdeauna cum a lucrat şi cum 
lucrează Domnul în viaţa ta, în biserica ta, în slujirea ta, 
în familia ta şi în viaţa celor din jurul tău. Mărturiseşte‑ţi 
ţie însuţi. Mărturiseşte‑le îngerilor. Mărturiseşte oriunde 
te duci! Psalmistul spune: „Fiecare neam de om să laude 
lucrările Tale şi să vestească isprăvile Tale cele mari!” 
(Psalmul 145:4‑5). Mărturiseşte bunătatea Domnului – 
lucrările Lui glorioase la serviciul tău, în afacerile şi în 
finanţele tale. Aleluia!

Faptele apostolilor 17:10‑21 & Psalmii 14‑16

Matei 27:45‑66 & Levitic 1‑3

Daniel 4:2‑3; Psalmul 22:22; Psalmul 71:16‑17



Fiecare creşti n ar trebui să fi e pasionat de lucrarea 
lui Dumnezeu şi să îşi canalizeze resursele 

pentru a susţine şi a răspândi Evanghelia în întreaga 
lume. Însă, de obicei, unii sunt mai pasionaţi decât alţii. 
Ei sunt cei la care s‑a referit Pavel în versetul temati c. Ei 
excelează în harul dărniciei: „Constat că excelaţi în orice 
lucru: în credinţă, în vorbire, în cunoaştere, în dedicare 
totală şi în dragostea voastră pentru noi. În acelaşi mod 
(vă sugerez) să excelaţi şi în această acţiune a harului” 
(2 Corinteni 8:7, versiunea BVA).

Dărnicia este un har; însă este şi unul dintre 
darurile spirituale menţionate în Biblie. Ceea ce îl face 
un dar duhovnicesc este faptul că Dumnezeu este 
Cel care te abilitează să dăruieşti . În Romani 12:6‑8, 
Biblia spune: „Deoarece avem felurite daruri, după 
harul care ne‑a fost dat, cine are darul proorociei 
să îl întrebuinţeze după măsura credinţei lui... Cine 
îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine 
dă să dea cu inimă largă... Cine face milostenie s‑o 
facă cu bucurie.” Domnul a spus că, după ce vom primi 
Duhul Sfânt, vom profeţi cu toţii: „În zilele de pe urmă, 
zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice 

EXCELEAZĂ                                                  
ÎN HARUL DĂRNICIEI

13 JOI

După cum sporiţi în toate lucrurile: în 
credinţă, în Cuvânt, în cunoşti nţă, în orice 
râvnă şi în dragostea voastră pentru noi, 
căutaţi să sporiţi şi în această binefacere 

(2 Corinteni 8:7).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru înţelegerea Cuvântului Tău care 
pe care mi‑ai dat‑o chiar acum; Îţi mulţumesc că ai dirijat spre 
mine din abundenţă orice har, orice favoare şi binecuvântare 
pământească, astfel ca întotdeauna, în orice circumstanţe, 
indiferent de nevoie, să fiu autonom, având îndeajuns pentru 
a nu necesita nici un ajutor din exterior, fiind aprovizionat din 
belşug pentru orice lucrare bună, în Numele lui Isus. Amin.

făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci…” 
(Faptele apostolilor 2:17). Cu toate acestea, Biblia mai 
spune că „… unuia îi este dat, prin Duhul... prorocia...” 
(1 Corinteni 12:10), chiar dacă Duhul Sfânt le permite 
tuturor să profeţească şi să aibă viziuni.

La fel, toţi oamenii au puterea de a dărui, însă 
harul dărniciei este şi un dar în sine. Biblia spune: „… 
umblaţi dar după darurile cele mai bune.” Aşadar, 
este bine să râvneşti şi să îţi doreşti să excelezi în harul 
dărniciei. Poţi spori în fiecare dar primit de la Dumnezeu, 
prin exerciţiu. Nu obosi să dai ce este mai bun din tine; 
acest lucru îţi va aduce o mulţime de binecuvântări şi 
de promovări ale Duhului Sfânt. Slavă Domnului!

Faptele apostolilor 17:22‑34 & Psalmii 17‑18

Matei 28 & Levitic 4‑5

Romani 12:6‑8; Luca 8:1‑3; 2 Corinteni 8:9‑10



Odată, când eram încă elev la liceu, mergeam 
să predic la o altă şcoală unde erau strânşi 

aproximati v 500 de ti neri. Stând în faţa lor, am spus: „Câţi 
dintre voi doriţi să primiţi Duhul Sfânt?” Toţi au ridicat 
mâna. Aşa că am conti nuat: „Bine, în numele lui Isus, 
primiţi Duhul Sfânt!” Am aşteptat, dar nu s‑a întâmplat 
nimic. Totuşi, m‑am rugat din nou, am aşteptat şi nu s‑a 
întâmplat nimic nici de data aceasta. Acum aveam nevoie 
ca Domnul să îmi spună exact cum să procedez. Aşadar, 
i‑am îndemnat pe toţi să stea de vorbă cu Dumnezeu în 
rugăciune şi, în ti mp ce ei se rugau, m‑am consultat şi eu 
cu Domnul.

Am spus: „Doamne, tot ce mi‑am dorit a fost ca 
ei să primească Duhul Sfânt şi nu s‑a întâmplat nimic. 
Ce trebuie să fac?” El a răspuns imediat: „Roagă‑te din 
nou şi ati nge persoana cea mai apropiată de ti ne”; şi 
am spus: „Îţi mulţumesc, Doamne!” Apoi i‑am întrerupt 
pe ti neri din rugăciunea corporati vă şi am zis: „Primiţi 
Duhul Sfânt!” şi am ati ns persoana cea mai apropiată de 
mine. Imediat, întreaga sală a fost inundată de puterea 
lui Dumnezeu, iar ti nerii s‑au umplut de Duhul Sfânt şi au 
început să vorbească în alte limbi!

PUTEREA LUI DUMNEZEU POATE 
FI DIRECŢIONATĂ

14 VINERI

Tu ridică‑ţi toiagul, înti nde‑ţi mâna spre 
mare şi despic‑o; şi copiii lui Israel vor 
trece prin mijlocul mării ca pe uscat     

(Exod 14:16).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că puterea Ta acţionează 
cu tărie în şi prin mine. Mă rog pentru toţi copiii Tăi de 
pretutindeni care se confruntă cu necazuri şi cu durere, să 
fie izbăviţi prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Chiar acum 
cred că puterea Ta ajunge la ei, ca să le întărească credinţa 
pentru minuni, în Numele lui Isus. Amin.

Iată lecţia pe care am învăţat‑o din această 
experienţă: puterea lui Dumnezeu este  dirijabilă. În 
versetul tematic, Dumnezeu îi spune lui Moise: „… 
întinde‑ţi mâna spre mare.…” De ce? Pentru că puterea 
lui Dumnezeu poate fi direcţionată. De asemenea, când 
Petru şi Ioan îi slujeau ologului de la poarta Templului 
numită „Frumoasă,” Biblia spune că Petru s‑a uitat ţintă la 
acest om (Faptele apostolilor 3:4), a direcţionat puterea 
lui Dumnezeu asupra lui şi a avut loc o minune.

Nu trata cu superficialitate momentele în care 
Domnul îţi cere să întinzi mâna într‑o anumită direcţie 
sau atunci când oamenii lui Dumnezeu îşi întind mâinile 
asupra ta în rugăciune. Mâinile noastre au o putere 
aparte. Când ne întindem mâinile spre naţiuni, spre 
oraşe, spre oameni sau chiar spre circumstanţe, are 
loc o revărsare a puterii divine, care ţâşneşte din noi în 
fascicule asemenea unor rachete. Dacă ne îndreptăm 
mâinile spre o anumită persoană, vom împărtăşi har 
special, vindecare, sau orice altă binecuvântare. Slăvit să 
fie Domnul!

Faptele apostolilor 18:1‑11 & Psalmii 19‑20

Marcu 1:1‑20 & Levitic 6‑7

Exod 7:19; Faptele apostolilor 3:3‑6; Exod 17:10‑13



 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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Există oameni care au fost cândva implicaţi 
trup şi sufl et în Evanghelie, care şi‑au folosit 

toate resursele, însă, la un moment dat, dintr‑un moti v 
sau altul, au început să se simtă descurajaţi. Unii au 
renunţat defi niti v. Aceasta îmi aminteşte de ucenicii lui 
Isus care au trecut prin aceeaşi experienţă. Ei lăsaseră 
totul în urmă pentru a‑L urma pe Isus, inclusiv afacerile 
şi carierele. A urmat o perioadă extraordinară, în care au 
umblat alături de Cristos, propovăduind Evanghelia. Apoi 
Isus a fost răsti gnit şi îngropat! Şi, în ciuda faptului că El a 
înviat, ucenicii nu L‑au mai văzut în fi ecare zi, ca altădată.

Cu ti mpul, zelul lor a început să scadă. Au crezut 
că totul s‑a terminat. Unii chiar s‑au întors la vechea 
lor meserie, inclusiv Petru, marele apostol. Biblia 
spune: „Simon Petru le‑a zis: «Mă duc să prind peşte.» 
«Mergem şi noi cu ti ne», i‑au zis ei…” (Ioan 21:3). Dar, 
spre surpriza tuturor, într‑o zi, Isus S‑a arătat pe ţărm, 
şi după ce a săvârşit un miracol, a spus: „«Simone, fi ul 
lui Iona, Mă iubeşti  tu mai mult decât aceşti a?» «Da, 
Doamne», I‑a răspuns Petru, «şti i că Te iubesc.» Isus 
i‑a zis: «Paşte mieluşeii Mei»” (Ioan 21:16). Cu alte 
cuvinte, El i‑a spus lui Petru: „Lasă aceste lucruri; du‑te şi 

EL LUCREAZĂ                               
ÎMPREUNĂ CU NOI

15 SÂMBĂTĂ

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).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îi mulţumesc Domnului Isus Cristos, care m‑a socotit 
vrednic şi m‑a pus în slujba împăcării. Sunt întărit cu har 
tot mai mare să propovăduiesc Evanghelia pretutindeni, 
cu semne şi minuni, prin puterea Duhului Sfânt care 
locuieşte în mine. Aleluia!

împlineşte ce te‑am trimis să faci.” Însă pentru a împlini 
Cuvântul lui Dumnezeu, mai întâi era nevoie ca ei să 
primească Duhul Sfânt care avea să îi abiliteze.

După aceea, au predicat Evanghelia cu mult mai 
multă râvnă, deoarece le era clar că Domnul era cu ei mai 
mult ca niciodată, prin Duhul Sfânt: El era în ei. Versetul 
tematic spune: „Iar ei au plecat şi au propovăduit 
pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi întărea 
Cuvântul prin semnele care Îl însoţeau. Amin.”

Acelaşi lucru se întâmplă şi cu noi astăzi; noi nu 
acţionăm niciodată singuri. Aşadar, nu te descuraja 
niciodată; rămâi pasionat în predicarea Evangheliei, 
ştiind că Domnul însuşi lucrează cu tine, în tine şi prin 
tine. Slavă în veci Numelui Său!

Faptele apostolilor 18:12‑23 & Psalmii 21‑22

Marcu 1:21‑45 & Levitic 8

Matei 28:18‑20; 1 Corinteni 15:57‑58; Iosua 1:9



În Eclesiastul 2:26, Biblia spune: „Căci El îi dă omului 
plăcut Lui înţelepciune, şti inţă şi bucurie, dar celui păcătos 
îi dă grija să strângă şi să adune, ca să îi dea celui plăcut 
lui Dumnezeu! Şi aceasta este o deşertăciune şi goană 
după vânt.” Aceasta este descrierea aşa‑numitei prosperităţi 
a necredincioşilor; ei se reped, se luptă şi trudesc pentru a 
câşti ga tot mai mulţi bani; dar Dumnezeu spune: „aceasta 
este o deşertăciune şi o goană după vânt.”

Totuşi, celor neprihăniţi, El le dă înţelepciune, 
cunoaştere şi bucurie; înţelepciune pentru a dobândi bogăţii. 
Înţelepciunea îţi oferă puterea de a obţine bogăţie; bogăţie 
fără osteneală. Cuvântul „câşti gi” din versetul temati c 
provine din traducerea din original a termenului ebraic 
„asah” şi înseamnă puterea de a produce, de a crea, sau de a 
realiza bogăţie. Aşadar, există puterea de a dobândi bogăţie. 
Există o mare diferenţă între averea făcută de cei păcătoşi şi 
bogăţia produsă prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Acesta 
este moti vul pentru care nu trebuie să îi invidiezi niciodată 
pe necredincioşii care par să aibă mulţi bani, pentru că 
înţelepciunea lui Dumnezeu —puterea bogăţiei — îţi stă la 
dispoziţie şi te ghidează către adevărata bunăstare.

ÎNŢELEPCIUNE                                    
PENTRU BOGĂŢIE

16 DUMINICĂ

Ci adu‑ţi aminte de Domnul 
Dumnezeul tău, căci El îţi va da 

putere să le câşti gi, ca să întărească 
legământul încheiat cu părinţii 

voştri prin jurământ, cum face astăzi                                                             
(Deuteronom 8:18).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne Dumnezeule, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat 
înţelepciune, putere şi abilitate să dobândesc bogăţie. M‑ai 
abilitat în mod divin să umblu întotdeauna în bunăstare, în 
măreţie, în sănătate şi în victorie, în Numele lui Isus. Amin.

Trebuie să conştientizezi această înţelepciune. În 1 
Corinteni 1:30, Biblia spune că Isus Cristos a fost făcut pentru 
tine înţelepciune. Iubeşte şi îmbrăţişează înţelepciunea, iar 
El îţi va arăta viziuni pentru afaceri şi alte lucruri necesare 
înmulţirii resurselor tale financiare. Atunci vei realiza că 
gândurile inspirate de Dumnezeu sunt mai bune decât orice 
sistem economic din această lume, deoarece acestea provin 
din înţelepciunea Lui care este activată în profunzimea 
duhului tău.

Biblia spune: „Căci înţelepciunea preţuieşte mai mult 
decât mărgăritarele şi niciun lucru de preţ nu se poate 
asemui cu ea. Eu, Înţelepciunea, am ca locuinţă mintea şi pot 
născoci cele mai chibzuite planuri... Cu mine sunt bogăţia 
şi slava, avuţiile trainice şi dreptatea. Rodul meu este mai 
bun decât aurul cel mai curat şi venitul meu întrece argintul 
cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăţiei, pe mijlocul 
cărărilor neprihănirii, ca să le dau o adevărată moştenire 
celor ce mă iubesc şi să le umplu vistieriile” (Proverbe 
8:11‑12; 18‑21). Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Faptele apostolilor 18:24‑19:1‑7 & Psalmii 23‑24

Marcu 2:1‑22 & Levitic 9‑10

Eclesiastul 2:26; Proverbe 10:22; Psalmul 1:1‑3



Există credincioşi care, deşi lucrează pentru 
Domnul, acordând ti mp şi jertf ind energie şi 

resurse pentru lucrare, consideră la un moment dat că 
efortul lor este lipsit de rezultate şi, gândindu‑se la viaţa 
pe care o trăiesc, nu li se pare că progresează semnifi cati v. 
Nu permite niciodată unor astf el de gânduri să apară în 
inima ta. Chiar dacă osteneala ta plină de dragoste în 
lucrul Evangheliei nu pare să aibă rezultate evidente, 
aceasta infl uenţează cu siguranţă mulţi oameni.

Gândeşte‑te la faptul că nu toţi profeţii din vechime 
au avut ocazia să vadă împlinirea profeţiilor lor în ti mpul 
vieţii, însă noi ne bucurăm astăzi de ele. Cu siguranţă că 
şi în acele vremuri au existat persoane care credeau că 
profeţiile acestora erau false, deoarece unii dintre profeţi 
au trăit şi au murit, iar profeţiile nu au fost îndeplinite 
în ti mpul vieţii lor. Dar adevărul este că, în multe cazuri, 
aceşti  profeţi vorbeau despre ce avea să se întâmple în 
viitor, nu în zilele lor.

În Faptele apostolilor 2:17, Ioel spune: „În zilele de 
pe urmă voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; 
feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci…” Cei care 
trăiau în acele vremuri nu şti au ce semnifi caţie aveau 
zilele de pe urmă despre care se vorbeşte în profeţie 
şi este posibil să fi  crezut că profeţia era falsă. Însă, la 

CUVÂNTUL LUI                                            
NU DĂ GREȘ NICIODATĂ

17 LUNI

Cerul şi pământul vor trece, 
dar cuvintele Mele nu vor trece                                        

(Matei 24:35).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Pe vecie, o Doamne, Cuvântul Tău dăinuieşte în ceruri; din 
veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu! Cerul şi pământul 
vor trece, dar Cuvântul Tău rămâne în veac. Prin urmare, 
îmi însuşesc adevărurile glorioase pe care Tu le‑ai spus 
despre mine şi umblu în realitatea binecuvântărilor mele 
în Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

momentul stabilit, aceasta s‑a împlinit. Biblia spune în 
Faptele apostolilor 2:1‑4 că apostolii stăteau împreună, 
toţi în acelaşi loc; apoi, dintr‑o dată, a venit din cer un 
sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, care a umplut toată 
casa în care stăteau. Nişte limbi ca de foc s‑au împărţit 
printre ei şi toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt. Slavă lui 
Dumnezeu!

A durat mulţi ani pentru ca profeţia să se 
împlinească, însă Duhul Sfânt i‑a atras atenţia lui Petru, 
care a confirmat, spunând: „Şi aceasta este ce a fost 
spus prin prorocul Ioel” (Faptele apostolilor 2:16). 
Aleluia! Să nu crezi niciodată că slujirea ta în Domnul 
pentru Evanghelie este zadarnică, doar pentru că ceea 
ce ţi‑a spus El nu se împlineşte pe moment. Nu te lăsa 
distras; rezultatele sunt acolo. Chiar şi cele pe care încă 
nu le‑ai văzut, se vor întâmpla. Nu contează ce spun 
oamenii sau ce arată circumstanţele; tu rămâi focalizat şi 
plin de râvnă, slujindu‑L pe Domnul. Menţine‑ţi privirea 
aţintită asupra Lui. Cuvântul Lui este adevărat şi nu dă 
greş niciodată.

Faptele apostolilor 19:8‑20 & Psalmii 25‑26

Marcu 2:23‑3:12 & Levitic 11‑12

Isaia 55:10‑11; Matei 24:35



Odată, eram gata să îi slujesc unui om bolnav, 
care era ţintuit într‑un scaun cu roti le de mulţi 

ani şi l‑am întrebat: „Vei fi  vindecat astăzi?” El a spus: „Da, 
bineînţeles.” Apoi i‑am spus: „Ce se va întâmpla când mă 
voi ruga pentru ti ne?” El a spus: „Voi merge şi voi alerga.” 
Aşadar, mi‑am pus mâinile peste el şi i‑am spus: „Eşti  
vindecat.” Imediat, a sărit din scaunul cu roti le, s‑a oprit 
o clipă şi apoi a mers normal. Aleluia!

Când i‑am spus: „Eşti  vindecat,” el nu a mai aşteptat 
nimic altceva; a primit ce i‑am oferit chiar în acel moment. 
Acesta a fost rolul lui: de a primi. Există o diferenţă între a 
dărui şi a primi. Mulţi oameni par că nu şti u să primească. 
Primirea se face prin credinţă; este ceva ce faci cu duhul, 
nu este ceva pasiv. Cuvântul „primesc” din versetul 
temati c provine din traducerea din original a termenului 
grecesc „lambano” şi înseamnă a intra în posesia unui 
lucru în mod acti v, intenţionat; a înti nde mâna, a apuca şi 
a‑ţi însuşi un lucru care ţi se oferă.

În Faptele apostolilor 3:6, Petru i se adresează 
unui bărbat paralizat din naştere şi îi spune: „Argint şi 
aur n‑am, dar ce am, îţi dau: În Numele lui Isus Cristos 

PRIMEȘTE
18 MARŢI

Dacă deci prin greşeala unuia singur, 
moartea a domnit prin el singur, 
cu mult mai mult cei ce primesc, 

în toată plinătatea, harul şi darul 
neprihănirii, vor domni în viaţă prin 

acel Unul singur, care este Isus Cristos                                           
(Romani 5:17).



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 binecuvântările 
pe care le primesc în urma actelor mele de credinţă bazate 
pe Cuvântul Tău. Pe măsură ce vorbesc în concordanţă cu 
Cuvântul Tău şi umblu în lumina lui, sunt călăuzit în pace, 
menţinându‑mi victoria şi stăpânirea în Isus. Progresez prin 
Cuvântul Său şi astăzi, fiind încrezător în abilitatea sa de a 
mă face să excelez în tot ce fac, în Numele lui Isus. Amin.

din Nazaret, scoală‑te şi umblă,” iar, în versetul 7, Petru 
îl ia pe acel om de mână şi îl ridică. Biblia spune că „… 
dintr‑o săritură a fost în picioare şi a început să umble. 
A intrat cu ei în Templu, umblând, sărind şi lăudându‑L 
pe Dumnezeu...” (Faptele apostolilor 3:7‑8). Bărbatul i‑ar 
fi putut spune lui Petru: „Te rog să nu mă ridici, picioarele 
mele sunt prea slăbite ca să mă susţină”; Dar nu! El a 
primit. Aleluia!

Nouă ni s‑au oferit toate lucrurile care privesc viaţa 
şi evlavia (2 Petru 1:3); toate binecuvântările spirituale 
care există în Isus Cristos. Primeşte‑le. Dacă nu primeşti 
nimic, toate acestea nu îţi vor folosi la nimic. Răspunsul 
tău în faţa lui Dumnezeu şi a Cuvântului Său este dovada 
că ai primit. Aceasta este adevărata credinţă: răspunsul 
duhului uman la Cuvântul lui Dumnezeu. Schimbarea 
pe care doreşti să o vezi în viaţă, în finanţe, în sănătate 
şi în familie, a avut loc deja; primeşte şi acţionează în 
consecinţă.

Faptele apostolilor 19:21‑29 & Psalmii 27‑28

Marcu 3:13‑35 & Levitic 13‑14

Marcu 7:7‑8; Marcu 11:24; Iacov 1:22‑25



Omul este, în primul rând, o fi inţă spirituală; 
iar duhul are propriile simţuri interioare. 

Însă, majoritatea oamenilor nu au simţurile interioare 
antrenate. Prin urmare, sunt obişnuiţi doar cu ceea ce 
pot vedea şi percepe în acest tărâm fi zic, deoarece nu 
au fost instruiţi să descrie lucrurile decât cu simţurile lor 
trupeşti . Cât de limitată este această viziune asupra lumii!

Nu duce o viaţă limitată de percepţiile tale 
senzoriale. În Biblie, Dumnezeu ne spune că există 
mai mult decât pot percepe aceste simţuri. În Faptele 
apostolilor 2:17, El declară: „voi turna din Duhul Meu 
peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor 
proroci, ti nerii voştri vor avea vedenii...” Când Domnul 
spune că ti nerii vor avea viziuni, El vorbeşte despre 
capacitatea de a vedea dincolo de ceea ce percepe ochiul 
uman; capacitatea de a vedea prin duh şi din duh, cu 
ajutorul simţurilor interioare. Acesta este moti vul pentru 
care sunt numite viziuni (vedenii), pentru că ceea ce vezi 
în acel tărâm, este invizibil pentru omul obişnuit.

Un exemplu potrivit este întâlnirea tânărului David 
cu Goliat. El era sigur că îl poate doborî pe Goliat, chiar 
dacă cei mai mulţi se temeau de el. De ce? Deoarece 

PRIVEȘTE DIN PERSPECTIVĂ 
SUPERIOARĂ

19 MIERCURI

Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile 
care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci 
lucrurile care se văd sunt trecătoare, 

pe când cele ce nu se văd sunt veşnice                
(2 Corinteni 4:18).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Ochii înţelegerii mele sunt inundaţi de lumină, abilitându‑mă 
să văd invizibilul şi să fac imposibilul. Mintea mea este unsă să 
vadă ceea ce ochii obişnuiţi nu pot vedea. Văd glorie, victorie 
şi bunăstare. Văd dincolo de ziduri şi de bariere. Slavă lui 
Dumnezeu!

David a privit situaţia într‑un mod diferit. El a văzut prin 
Cuvântul lui Dumnezeu că Goliat, omul care stătea în 
faţa lui, nu putea înfrânge în niciun fel armata lui Israel. 
Aşadar, a întrebat: „… Cine este filisteanul acesta, acest 
netăiat împrejur...?” (1 Samuel 17:26). David a văzut 
ce alţii nu au putut vedea, exact cum citim în versetul 
tematic: noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la 
cele ce nu se văd, căci lucrurile care sunt evidente pentru 
ochiul fizic nu au fundaţie, sunt trecătoare.

Nu te uita la câţi bani mai ai în bancă. Nu te uita la 
viaţa pe care o ai acum sau la ce spun ceilalţi despre tine. 
Priveşte invizibilul! Antrenează‑te pentru a vedea dincolo 
de această lume, dincolo de zidurile şi de barierele 
ei. Priveşte prin Cuvântul lui Dumnezeu. Priveşte din 
perspectiva superioară, prin Duhul Sfânt. Aleluia!

Faptele apostolilor 19:30‑41 & Psalmii 29‑30

Marcu 4:1‑20 & Levitic 15

2 Corinteni 4:17‑18; Iosua 6:1‑2; Romani 12:2



În Iosua 1:8, Biblia dezvăluie puterea Cuvântului 
rosti t: „Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze 

de gura ta.” Aceasta este reţeta lui Dumnezeu pentru 
succes. Succesul în fi ecare domeniu al vieţii tale – în 
slujbă, în fi nanţe, în sănătate, în familie, în studii etc. – 
se afl ă în gura ta. Isus a zis în Marcu 11:23: „Adevărat 
vă spun că, dacă îi va zice cineva muntelui acestuia: 
Ridică‑te şi aruncă‑te în mare şi dacă nu se va îndoi în 
inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul 
cerut.” El evidenţiază importanţa cuvintelor.

Cu gura ta te catapultezi în ceea ce crezi. Conform 
Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător 
(Evrei 4:12), dar nu şi dacă rămâne pe paginile Bibliei 
tale. Cuvântul este viu şi lucrător atunci când se afl ă pe 
buzele unui creşti n adevărat! Imaginează‑ţi victoria lui 
David asupra lui Goliat: aceasta a fost posibilă datorită 
cuvintelor rosti te de David. El şti a din Cuvântul dat lui 
Israel că nu putea fi  învins, deoarece, în luptă, Israelul 
avea întotdeauna de partea sa un aliat – Dumnezeul cel 
Atotputernic.

Cu toate acestea, David a înţeles că nu este 
sufi cient să şti i; aşadar, cunoşti nţele lui au fost urmate 
de proclamaţii. El i‑a spus lui Goliat: „Astăzi, Domnul te 
va da în mâinile mele, te voi doborî şi îţi voi tăia capul; 

DACĂ NU ROSTEȘTI, NU SE 
ÎNTÂMPLĂ

20 JOI

Pentru totdeauna, Doamne, 
Cuvântul Tău este întemeiat în cer                                
(Psalmul 119:89, versiunea Fidela).



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, producând rezultate. Umblu în pace, în bunăstare, 
în sănătate divină, în protecţie, în progres, în succes 
supranatural şi în binecuvântări astăzi şi întotdeauna. 
Sunt moştenitor al lui Dumnezeu şi comoştenitor cu Isus. 
Lumea îmi aparţine! Binecuvântat să fie Dumnezeu!

astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor păsărilor 
cerului şi fiarelor pământului. Şi tot pământul va şti 
că Israel are un Dumnezeu” (1 Samuel 17:46). David 
vorbea! A spus din nou şi din nou ce se va întâmpla cu 
Goliat şi s‑a întâmplat exact aşa cum a spus el!

Aceasta este puterea cuvântului rostit. Dacă 
nu rosteşti, nu se întâmplă. Dumnezeu are nevoie de 
cuvintele tale pentru a acţiona, deoarece tu Îl reprezinţi 
pe acest pământ. Cuvântul Lui este întemeiat în ceruri; 
cu toate acestea, este responsabilitatea ta să îl faci să 
fie întemeiat şi pe pământ prin afirmaţiile tale pline de 
credinţă. Slavă Domnului!

Faptele apostolilor 20:1‑12 & Psalmii 31‑32

Marcu 4:21‑41 & Levitic 16‑18

Proverbe 6:2; Marcu 11:23; Romani 10:8‑10



Am citi t şi am meditat mult asupra versetului 
temati c, în ti mpul adolescenţei mele. Mă 

gândeam: „Dacă toate aceste lucruri sunt în mâna lui 
Dumnezeu, atunci ele se vor împlini în viaţa mea!” Nu 
aveam nici o îndoială că aşa va fi , şi aşa s‑a şi întâmplat. 
Bogăţiile şi onoarea vin de la Dumnezeu; stă în puterea 
Lui să întărească pe cineva şi să îl înalţe. Aleluia!

Dumnezeu i‑a spus lui Avraam că îl va face mare, 
fără ca el să‑I ceară aceasta (Geneza 12:2), şi Dumnezeu 
chiar S‑a ţinut de cuvânt. El este Cel care te face mare. 
De aceea le spun creşti nilor şi lucrătorilor Evangheliei să 
nu se teamă de criti ci şi de persecuţie, pentru că acestea 
sunt trambuline spre promovare. Nu contează ce se 
spune şi ce se publică despre ti ne sau împotriva ta; nu 
te lăsa perturbat. Biblia spune că „orice armă făurită 
împotriva ta va fi  fără putere” (Isaia 54:17). Nimeni şi 
nimic nu te poate dezonora.

Oamenii pot încerca să te dezonoreze spunând şi 
scriind lucruri neadevărate şi nesănătoase despre ti ne, 
dar cum ar putea să îţi ia onoarea pe care nu ei ţi‑au 
dat‑o? Nu este posibil. Domnul te‑a glorifi cat împreună 
cu El însuşi! El te‑a făcut mare şi nimeni nu poate 

EL POATE SĂ ÎNALŢE
21 VINERI

Bogăţia şi slava vin dinaintea Ta. Tu 
stăpâneşti  peste toate. În mâna Ta 

este puterea şi tăria; mâna Ta poate 
să înalţe şi să întărească pe oricine                                   

(1 Cronici 29:12, versiunea NTR).



PROCLAMAŢIE
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Măreţia, puterea, victoria şi Împărăţia lui Dumnezeu îmi aparţin, 
pentru că sunt comoştenitor cu Cristos! Viaţa mea este excelentă, 
plină de slavă şi încununată cu onoare; iar plăcerea Domnului 
prosperă prin mine. Amin.

schimba acest lucru. Nu există instituţie sau conducere 
în lume care să fie suficient de puternică ca să îţi distrugă 
reputaţia, pentru că reputaţia ta este Cristos.

Afirmă din când în când faptul că viaţa ta este 
excelentă şi plină de slavă, încununată cu onoare şi 
măreţie, şi că plăcerea Domnului prosperă prin tine. Nu 
lăsa nici un loc pentru lucrurile care îţi distrag atenţia şi 
pentru oamenii care vor să te deturneze. Pentru tine să 
nu conteze nimic altceva decât să Îi fii plăcut Domnului. 
Maiestatea, stăpânirea, măreţia, puterea, onoarea şi 
slava Îi aparţin în întregime numai Lui, iar tu eşti în 
centrul dragostei Lui şi împreună‑moştenitor cu El. Slavă 
lui Dumnezeu!

Faptele apostolilor 20:13‑24 & Psalmii 33‑34

Marcu 5:1‑20 & Levitic 19‑21

Geneza 12:1‑3; Coloseni 1:21‑23; 1 Ioan 4:4



 

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

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

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

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

A F R I C A  D E  S U D
C U  PA STO R U L  C H R I S

MARTIE-APRILIE 2020
SESIUNEA DE TOAMNĂ 
A ȘCOLII DE VINDECARE

DIN JOHANNESBURG
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Dacă eşti  creşti n şi ai primit Duhul Sfânt, harul 
Său este peste viaţa ta; există o „ungere” în 

ti ne. În 1 Ioan 2:27 Biblia spune: „Cât despre voi, ungerea 
pe care aţi primit‑o de la El rămâne în voi şi n‑aveţi 
trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui 
vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu 
este o minciună, rămâneţi în El, după cum v‑a învăţat 
ea.”

Aceasta înseamnă că, indiferent care este problema 
cu care te confrunţi în calitate de copil al lui Dumnezeu, 
fi e că este vorba de fi nanţe, de slujbă, de sănătate, de 
familie sau de orice altceva, Duhul Sfânt te poate învăţa 
ce să faci. Dacă Îl asculţi în inima ta, vei auzi vocea Sa! Vei 
auzi cum îţi spune ce să faci, pentru că este dorinţa Lui 
să te îndrume şi să te conducă din slavă în slavă, pe calea 
biruinţei!

Nici un creşti n nu trebuie să umble în întuneric şi în 
confuzie în viaţă. Niciodată nu trebuie să te simţi blocat la 
o răscruce, sau să faci alegeri şi investi ţii greşite în viaţă, 
pentru că ai un „Învăţător” în ti ne, care ţi‑a sfi nţit mintea 
ca să gândeşti  cu excelenţă şi să iei decizii calitati ve şi 
înţelepte.

Citeşte cuvintele lui Isus din Ioan 14:26: „Dar 
Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care‑L va trimite 

ÎNVĂŢAT DE EL
22 SÂMBĂTĂ

Dar voi aţi primit ungerea din 
partea Celui Sfânt şi şti ţi orice lucru                              

(1 Ioan 2:20).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne Dumnezeule, Îţi mulţumesc pentru impactul 
Cuvântului Tău în viaţa mea. Sunt roditor, conştient de 
înţelepciunea Ta care acţionează în mine, oferindu‑mi 
discernământ în descoperirea tainelor Împărăţiei Tale, în 
Numele lui Isus. Amin.

Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi 
vă va aduce aminte tot ce v‑am spus Eu.” Prin Duhul 
Sfânt tu poţi şti cum să îţi administrezi familia, locul de 
muncă, afacerea, finanţele, învăţătura şi tot ce trebuie 
să ştii despre viaţă. Fii conştient întotdeauna că nu 
eşti o persoană obişnuită. Eşti binecuvântat şi uns de 
Dumnezeu, având discernământ în descoperirea şi 
înţelegerea tainelor vieţii.

Faptele apostolilor 20:25‑38 & Psalmii 35‑36

Marcu 5:21‑43 & Levitic 22‑23

Ioan 16:13; Coloseni 2:9‑10; Isaia 30:21; Isaia 54:13



În călătoria ta prin viaţă, pot exista momente 
difi cile în care să te confrunţi cu provocări 

serioase. Însă, atunci când treci prin astf el de momente, 
nu te îngrozi; refuză să fi i descurajat. Nu fă greşeala de a 
alerga dintr‑o parte în alta, căutând ajutorul de la un om; 
nu. Creează o cale de ieşire prin cuvintele tale.

Domnul l‑a învăţat pe Ezechiel să facă aşa în valea 
plină de oase uscate (Ezechiel 37:3‑4). Ezechiel s‑a trezit 
într‑o vale plină de oase uscate şi Domnul l‑a întrebat: 
„Vor putea oare aceste oase să trăiască din nou?” Era o 
situaţie imposibilă, dar Dumnezeu i‑a spus lui Ezechiel 
să „profeţească asupra oaselor.” În ti mp ce profeţea, 
a avut loc un miracol uimitor: „Am prorocit cum mi se 
poruncise. Şi pe când proroceam, s‑a făcut un vuiet, şi 
iată că s‑a făcut o mişcare, şi oasele s‑au apropiat unele 
de altele” (Ezechiel 37:7).

Dacă te afl i într‑o situaţie în care se pare că eşti  
singur înaintea lui Dumnezeu şi totul din jurul tău pare 
„uscat,” poate avea loc o schimbare; şi tu trebuie să 
produci această schimbare prin cuvintele tale. Ţine minte, 
cuvintele sunt „lucruri,” au energie şi sunt tangibile în 
plan spiritual. Ceea ce spui ia fi inţă.

RIDICĂ-TE ȘI RĂMÂI                             
FERM PE POZIŢIE

23 DUMINICĂ

El mi‑a zis: „Fiul omului, vor 
putea oare oasele acestea să 

învie?” Eu am răspuns: „Doamne 
Dumnezeule, Tu şti i lucrul acesta!”                                                      

(Ezechiel 37:3).
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Înfloresc ca un palmier; sunt roditor. Cresc ca un cedru 
din Liban; maiestos, stabil şi incoruptibil. Rodesc faptele 
neprihănirii, urmând parcursul stabilit pe calea succesului 
şi a gloriei pe veci, în Numele lui Isus. Amin.

De aceea, provocările cu care te confrunţi 
reprezintă oportunitatea ta de a‑ţi demonstra credinţa 
în Domnul şi de a dovedi că tot ce spune Cuvântul Său 
este adevărat. În loc să fii copleşit în momentul crizei, 
declară‑ţi sănătatea, succesul, bunăstarea şi victoria în 
Isus Cristos. Cuvântul în gura ta este o forţă creativă; va 
produce miracole. Cuvântul lui Dumnezeu a creat totul 
şi astfel poate crea orice. Foloseşte cuvinte pline de 
credinţă pentru a‑ţi croi lumea şi a‑ţi programa duhul 
pentru victorie.

Faptele apostolilor 21:1‑9 & Psalmii 37

Marcu 6:1‑29 & Levitic 24

Iov 11:15‑18; Marcu 11:23; 2 Corinteni 4:17‑18



Dacă creşti nismul era doar despre mântuirea de 
păcate, nu ar fi  fost nevoie ca Isus să învie din 

morţi. Moartea Sa pe cruce ar fi  fost sufi cientă; a plăti t 
pentru toate păcatele noastre şi a garantat reabilitarea 
noastră completă. Însă aceasta este doar răscumpărare, 
nu este creşti nismul deplin!

Răscumpărare înseamnă a salva pe cineva plăti nd 
un preţ. Astf el, atunci când Isus a murit, El a plăti t un 
preţ pentru mântuirea omului, cu propria Sa viaţă; a 
făcut acest lucru pentru toată omenirea, nu doar pentru 
creşti ni. Creşti nul nu este doar un om pentru care a murit 
Cristos. Priveşte lucrurile din perspecti va aceasta: atunci 
când Isus a atârnat pe cruce, în ochii lui Dumnezeu, noi 
toţi atârnam acolo în El, pentru că El era reprezentantul 
nostru. Atunci când a strigat: „S‑a sfârşit!” şi Şi‑a dat 
duhul, şi noi am murit în El.

Acum urmează adevărul uimitor pe care Satan nu 
l‑a prevăzut şi de care îngerii încă se minunează şi pe 
care încearcă încă să‑l înţeleagă: creşti nismul se bazează 
pe învierea lui Isus şi nu pe moartea Sa. Învierea lui Isus 
Cristos ne‑a dat ceva mult mai mare decât mântuirea; 

ÎNVIEREA NE-A DAT                      
ÎNNOIREA VIEŢII

24 LUNI

Noi deci, prin botezul în moartea 
Lui, am fost îngropaţi împreună cu 
El, pentru ca, după cum Cristos a 

înviat din morţi, prin slava Tatălui, 
tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă                                                 

(Romani 6:4).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai adus în uniune cu Isus. Sunt 
o nouă creaţie şi umblu în înnoirea vieţii, fiind conştient că 
am înviat împreună cu Cristos şi sunt aşezat în locurile cereşti 
împreună cu El în locul de victorie, de autoritate şi de stăpânire 
veşnică, în Numele lui Isus. Amin.

ne‑a transportat într‑o viaţă nouă. Am fost înviaţi 
împreună cu Cristos (Efeseni 2:6).

În Romani 10:9 Biblia spune: „Dacă Îl mărturiseşti 
deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima 
ta că Dumnezeu L‑a înviat din morţi, vei fi mântuit.” 
Învăţăm de aici că mântuirea vine prin credinţa în învierea 
Domnului Isus Cristos şi prin mărturisirea domniei Lui. 
Creştinul este cel care se identifică cu Cristos cel înviat. 
Creştinul nu are trecut, pentru că Biblia spune în 2 
Corinteni 5:17: „Căci, dacă este cineva în Cristos, este o 
făptură nouă. Cele vechi s‑au dus: iată că toate lucrurile 
s‑au făcut noi.” Adică este o creaţie nouă, care nu a mai 
existat până acum.

Nu este de mirare că Iacov spune: „El, de bunăvoia 
Lui, ne‑a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un 
fel de pârgă a făpturilor Lui” (Iacov 1:18). Odată ce ai 
fost născut din nou, nu eşti doar „cel răscumpărat,”; 
eşti rodul lucrării mântuitoare a lui Cristos. Mântuirea a 
fost desăvârşită prin moartea Sa, dar creştinismul a luat 
naştere din înviere. Aleluia!

Faptele apostolilor 21:10‑17 & Psalmii 38‑39

Marcu 6:30‑56 & Levitic 25

2 Corinteni 5:17; Galateni 2:20; Romani 6:4



La fel ca Domnul Isus, apostolul Pavel nu gândea 
deloc în termeni de lipsă. El a înţeles mesajul 

Evangheliei, care spune că noi suntem creaţii noi în Cristos, 
moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu 
Cristos. Noi nu trăim în lipsă sau în nevoie. Atunci de ce s‑a 
rugat Pavel spunând: „Şi Dumnezeul meu să îngrijească 
de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, 
în Isus Cristos?” El li se adresa celor imaturi spiritual.

Pavel nu s‑a inclus pe sine în rugăciune. Nu a spus: 
„Dumnezeu meu Se va îngriji de toate nevoile noastre.” 
Pe măsură ce te maturizezi, vei realiza că în Cristos nu 
există nici o nevoie care să nu îţi fi e împlinită. În Matei 
6:33 Biblia spune: „... căutaţi mai întâi Împărăţia lui 
Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate celelalte vi se 
vor da pe deasupra.” Cânt cauţi mai întâi Împărăţia 
lui Dumnezeu, orice lucru bun pe care ţi l‑ai putea dori 
vreodată îţi este adăugat – este anexat Împărăţiei Lui – 
fără să fi e nevoie să îl ceri. Nu va trebui să cauţi lucrurile pe 
care le caută lumea: faimă, bani, recunoaştere, acceptare, 
etc.; ele vin la pachet cu Împărăţia lui Dumnezeu pe care 
ai moştenit‑o.

Adu‑ţi aminte cuvintele lui Isus: El spune în Luca 
12:32: „Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă 
dă cu plăcere Împărăţia” şi El a făcut acest lucru. El a spus 

ÎN CRISTOS NU MAI AVEM NICIO 
NEVOIE

25 MARŢI

Şi Dumnezeul meu să îngrijească 
de toate trebuinţele voastre, după 
bogăţia Sa, în slavă, în Isus Cristos                                 

(Filipeni 4:19).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt un moştenitor al lui Dumnezeu şi un comoştenitor 
cu Isus; toate lucrurile sunt ale mele. Mă aflu în locul 
meu de moştenire divină în Cristos, iar acesta este un loc 
larg, de bunăstare, unde nu duc lipsă de nimic. Glorie lui 
Dumnezeu!

în Luca 17:21: „... Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul 
vostru.” Dacă ai Împărăţia Lui, atunci ai totul. Nu este de 
mirare că Petru a spus în 2 Petru 1:3: „Dumnezeiasca 
Lui putere ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, 
prin cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat prin slava şi 
puterea Lui.” Binecuvântat să fie Dumnezeu! Şi Pavel 
face o afirmaţie care, de asemenea, pare suprarealistă; 
în 1 Corinteni 3:21 el spune: „... toate lucrurile sunt ale 
voastre!”

Niciodată nu privi la ceea ce consideri a fi o lipsă 
sau o nevoie în viaţa ta; ci alege să vezi ceea ce Dumnezeu 
ţi‑a dat deja din abundenţă în Cristos. Tu ai toate lucrurile, 
pentru că moşteneşti împreună cu Cristos. Cristos are în 
posesie toată lumea, iar tu eşti una cu El; ai fost chemat să 
intri în parteneriat cu El (1 Corinteni 1:9). Dacă acest lucru 
este adevărat, de ce anume ai mai putea avea nevoie? 
Afirmă cuvintele lui Dumnezeu în viaţa ta. El a spus că 
toate lucrurile sunt ale tale; declară şi tu acelaşi lucru şi 
trăieşte în consecinţă. Slavă lui Dumnezeu!

Faptele apostolilor 21:18‑26 & Psalmii 40‑41

Marcu 7:1‑23 & Levitic 26‑27

Psalmul 34:10; 1 Corinteni 3:21‑22



Unii oameni devin foarte stresaţi, ajung chiar în 
momente de criză atunci când li se pare că nu 

au putut să‑şi ati ngă scopurile de succes într‑o anumită 
perioadă de ti mp. Tu să nu fi i aşa! Atunci când ajungi să 
lucrezi sub presiune pentru a împlini ceea ce ţi‑ai stabilit 
pentru o anumită perioadă, devii un sclav al ti mpului. 
Foloseşte şi investeşte cu înţelepciune ti mpul pe care îl ai, 
dar nu fi  un sclav al ti mpului.

Moise a avut în vedere acest lucru când s‑a rugat 
Domnului: „Învaţă‑ne să ne numărăm bine zilele, ca să 
căpătăm o inimă înţeleaptă” (Psalmul 90:12). Fiecare zi 
pe care o trăieşti  este o oportunitate de a realiza foarte 
multe lucruri, aşa că programează‑ţi ziua bine. Trăieşte 
la capacitate maximă, cât poţi de bine în fi ecare zi. Fă 
ce trebuie să faci pentru a urma scopul pe care ţi l‑a dat 
Dumnezeu şi ai încredere în puterea Duhului lui Dumnezeu 
de a te ridica deasupra situaţiei. Însă, în ti mp ce faci acest 
lucru, fi i conşti ent că trăieşti  în eternitate; în tărâmul lui 
Dumnezeu de viaţă, unde ti mpul este o întrerupere.

Mai mult, succesul este relati v; cu alte cuvinte, 
este măsurat în diverse stadii. Aşadar nu te demoraliza 
doar pentru că nu ai văzut toate rezultatele pe care ţi le 
doreşti ; conşti enti zează locul în care eşti  în acest moment 

NU TE STRESA CU PRIVIRE LA 
SCOPURILE ȘI LA VISURILE TALE

26 MIERCURI

Să nu obosim în facerea binelui; căci, 
la vremea potrivită, vom secera, 
dacă nu vom cădea de oboseală                          

(Galateni 6:9).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Domnul face toate lucrurile frumoase la timpul Său şi a 
desăvârşit tot ceea ce mă priveşte. Mă bucur de zile de 
bunăstare şi de abundenţă pe măsură ce îmi împlinesc 
destinul în Cristos. Cărarea mea este ca lumina strălucitoare 
care străluceşte tot mai tare până la miezul zilei. Aleluia!

şi efectuează ajustările necesare; învaţă ce ai de învăţat şi 
mergi mai departe.

Succesul este şi prin har; de aceea, fii mai conştient 
de avantajul harului, care este abilitatea divină a lui 
Dumnezeu de a te face să excelezi dincolo de visurile tale. În 
Psalmul 37:4‑5 Biblia spune: „Domnul să‑ţi fie desfătarea, 
şi El îţi va da tot ce‑ţi doreşte inima. Încredinţează‑ţi 
soarta în mâna Domnului, încrede‑te în El, şi El va lucra.”

Nimic nu este prea dificil, sau imposibil pentru 
Domnul (Ieremia 32:27). De aceea, încrede‑te în El; El este 
cel care recuperează timpul şi anii irosiţi (Ioel 2:25). Ai 
încredere în abilitatea Sa de a te face tot ceea ce doreşte 
El să fii. El este mai pasionat de succesul tău decât ai putea 
fi tu vreodată. El poate face pentru tine sau te poate ajuta 
să împlineşti într‑o secundă ceea ce în mod natural ţi‑ar fi 
luat cinci sau zece ani. De aceea, poziţionează‑te ferm pe 
Cuvântul Său şi refuză să te îngrijorezi sau să te stresezi cu 
privire la ţelurile şi la visurile tale.

Faptele apostolilor 21:27‑39 & Psalmii 42‑43

Marcu 7:24‑8:1‑13 & Numeri 1‑2

Ioel 2:25; Matei 6:31‑32; Filipeni 4:6‑7



Dumnezeu te iubeşte şi Îi pasă de ti ne. El vrea să 
te vadă că învingi şi că trăieşti  fericit în fi ecare 

zi. Isus a spus: „În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, 
Eu am biruit lumea” (Ioan 16:33). Nu le permite niciodată 
circumstanţelor să te frustreze; antrenează‑ţi credinţa. 
Indiferent ce‑ţi stă înainte, spune‑ţi: „Toate lucrurile 
lucrează împreună spre binele meu” (Romani 8:28).

În 2 Timotei 3:12 spune: „De altf el, toţi cei ce voiesc 
să trăiască cu evlavie în Cristos Isus vor fi  prigoniţi”; 
prigonirile fac parte din pachet. Dar partea cea mai 
frumoasă este că vei învinge întotdeauna, pentru că ai 
fost chemat la o viaţă triumfătoare. Poate că lucrurile nu 
merg exact cum te‑ai aşteptat, însă păstrează‑ţi calmul şi 
declaraţia de credinţă bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu. 
Nu accepta înfrângerea. Nu ceda înaintea bolii sau a 
vreunei dureri. Nu spune: „am fost infectat,” pentru că 
ai observat nişte simptome în trupul tău. Tu aparţii rasei 
„noii creaţii.”

Simptomele sau diagnosti cele doctorilor nu trebuie 
să‑ţi schimbe mărturisirea de credinţă. Menţine Cuvântul 
lui Dumnezeu în gura ta. Modul în care te simţi sau cifrele 
extrasului de cont nu schimbă identi tatea ta. Lucrurile 

PĂSTREAZĂ-ŢI CALMUL ȘI 
DECLARAŢIA DE CREDINŢĂ

27 JOI

Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile 
care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci 
lucrurile care se văd sunt trecătoare, 

pe când cele ce nu se văd sunt veşnice               
(2 Corinteni 4:18).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântat să fie Dumnezeu, care îmi dă victorie prin 
Domnul nostru Isus Cristos şi care m‑a făcut mai mult 
decât biruitor. Trăiesc triumfător astăzi şi întotdeauna, 
împlinind visul lui Dumnezeu şi aducând glorie Numelui 
Său. Aleluia!

pe care le vezi cu ochii fizici sunt temporare; aceasta 
înseamnă că sunt supuse schimbării. De aceea, setează‑ţi 
traiectoria prin credinţă. Credinţa ta este victoria care 
biruie lumea (1 Ioan 5:4).

Orice adversitate cu care te confrunţi este 
oportunitatea de a experimenta şi de a manifesta slava lui 
Dumnezeu: „Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, 
lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de 
slavă” (2 Corinteni 4:17). Indiferent de lucrurile prin care 
treci în viaţă, totul se va întoarce spre binele tău, atâta 
timp cât îţi întorci privirile de la circumstanţe şi le aţinteşti 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu. În Evrei 12:2 Biblia 
spune: „Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea 
credinţei noastre, adică la Isus...”

Faptele apostolilor 21:40‑22:1‑10 & Psalmii 44‑45

Marcu 8:14‑26 & Numeri 3‑4

Iacov 2:17‑22; 2 Corinteni 4:17‑18



Noi am primit mandatul de a duce Evanghelia 
până la marginile pământului; aceasta este 

chemarea tuturor celor care sunt în Cristos, iar această 
chemare trebuie împlinită cu curaj, cu convingere şi cu 
credinţă. Doar Evanghelia poate catapulta păcătosul 
în mântuire şi în neprihănire. Doar prin predicarea 
Evangheliei neprihănirea lui Dumnezeu poate fi  
dezvăluită şi îmbrăţişată.

Evanghelia lui Isus Cristos este singurul mesaj care, 
atunci când este primit şi acceptat, transformă păcătoşii 
în fi i ai lui Dumnezeu, într‑o clipită. De aceea, fi i pasionat 
de aducerea altora la mântuire. Biblia spune că cei care îi 
aduc pe mulţi la neprihănire vor străluci ca stelele pentru 
totdeauna (Daniel 12:3); luminează lumea din care faci 
parte prin Evanghelie. Fie ca acesta să fi e scopul vieţii 
tale.

În 2 Corinteni 5:15 Biblia spune: „Şi El a murit 
pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască 
pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru 
ei.” Dacă crezi cu adevărat că Isus a murit ca să te salveze, 
atunci trebuie să trăieşti  conti nuu pentru slava Sa şi să îi 
conduci şi pe alţii la mântuire. Trăim în zilele din urmă şi 

ADU-I ȘI PE ALŢII                                         
LA MÂNTUIRE

28 VINERI

Căci mie nu mi‑e ruşine de 
Evanghelia lui Cristos; fi indcă ea 

este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuirea fi ecăruia care crede: 
întâi a iudeului, apoi a grecului;                                                      

(Romani 1:16).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Viaţa mea este pentru gloria lui Dumnezeu. Mă angajez 
cu tot ceea ce sunt, cu tot ceea ce fac şi cu tot ceea ce 
am în extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu şi a neprihănirii 
Lui. Aşadar, binecuvântările lui Dumnezeu şi gloria Lui se 
manifestă tot mai mult în viaţa mea, pe măsură ce conduc 
oameni la neprihănire, în Numele lui Isus. Amin.

timpul este scurt. Nu mai este vorba de ce îţi este comod 
să faci sau nu. Pot exista momente, ocazii şi locuri în care 
trebuie să predici Evanghelia cu tact, însă preocuparea ta 
centrală trebuie să fie întotdeauna aceea de a conduce 
oamenii de pretutindeni la mântuire în Isus Cristos.

Noi suntem colaboratorii şi partenerii Lui, lucrând 
împreună cu El în a‑i atinge pe cei pierduţi, în a‑i vesti 
fiecărui om mântuirea lui Cristos. Fii o lumină strălucitoare 
în sfera ta de contact. Dedică‑ţi viaţa câştigării altora prin 
Evanghelie. Nu înceta să influenţezi şi să atingi lumea 
din care faci parte prin puterea lui Dumnezeu care 
acţionează în tine. El contează pe tine pentru mântuirea 
multora din sfera ta de contact. De aceea, fii consecvent 
în a‑i conduce pe alţii la Cristos şi a‑i aduce la biserică.

Faptele apostolilor 22:11‑21 & Psalmii 46‑47

Marcu 8:27‑38 & Numeri 5

1 Corinteni 9:16; 2 Corinteni 3:6; 2 Corinteni 5:18‑20



 
 Aleargă în linia viziunii lui Dumnezeu pentru 
ti ne în 2020, Anul Desăvârşirii, descărcând mesajul 
de Anul Nou disponibil exclusiv în aplicaţia de mobil 
Pastor Chris Digital Library (Biblioteca digitală Pastorul 
Chris, n.tr.).
 Prin intermediul acestei platf orme mobile, te 
poţi îmbiba cu Cuvântul lui Dumnezeu prin mesajele 
Pastorului Chris disponibile în format audio şi video, 
cu teme privind diferite aspecte ale vieţii, cum ar fi : 
vindecare şi sănătate, credinţă, trăire creşti nă, părtăşie 
cu Duhul Sfânt, rugăciune, bunăstare şi fi nanţe.

Cum funcţionează
 Îţi descarcă mesajele achiziţionate pe 
dispoziti vul tău şi îţi sincronizează toate mesajele pe 
care le‑ai descărcat pe toate celelalte dispoziti ve atunci 
când le înregistrezi prin aplicaţie. Este simplu şi direct!

 În plus, primeşti  noti fi cări despre noutăţi 
publicate de Pastorul Chris, despre oferte speciale, 
reduceri, gratuităţi şi multe altele. 

 Aplicaţia se poate descărca gratuit de pe 
platf ormele Google Play şi iTunes. 

Bucură-te de acces instantaneu 
la peste 300 de mesaje 

din Biblioteca digitală 
„Pastorul Chris”

Biblioteca digitală „Pastorul Chris”



N
O

T
E

NOTE



Cele mai capti vante momente din viaţa ta ar 
trebui să fi e cele petrecute în părtăşie cu 

Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este 
totul; este ceea ce îţi trebuie pentru a fi  tot ce te‑a chemat 
Dumnezeu să fi i în viaţă. Odată ce ai venit la Cristos, 
trebuie să ai o dorinţă puternică de a creşte în duhul tău, 
iar creşterea spirituală vine prin Cuvântul Lui. Tot aşa cum 
un copil nou născut este hrănit cu mâncare fi zică pentru 
a creşte şi a fi  sănătos, şi Dumnezeu Se aşteaptă ca tu să 
te hrăneşti  cu Cuvântul Lui.

Biblia spune: „Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu 
dintr‑o sămânţă care poate putrezi, ci dintr‑una care 
nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este 
viu şi care rămâne în veac” (1 Petru 1:23). Noi suntem 
născuţi din Cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Petru 2:2 Biblia 
spune: „Şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi 
laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi 
spre mântuire.” Nimic altceva nu te va face să creşti  
spiritual, cu excepţia Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul 
Lui te va edifi ca în fi ecare zonă a vieţii, abilitându‑te să fi i 
sănătos şi echilibrat.

SAVUREAZĂ CUVÂNTUL                                
LUI DUMNEZEU

29 SÂMBĂTĂ

Ci creşteţi în harul şi în cunoşti nţa 
Domnului şi Mântuitorului nostru 

Isus Cristos. A Lui să fi e slava, 
acum şi în ziua veşniciei. Amin                                                          

(2 Petru 3:18).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată binecuvântat, mă delectez în Cuvântul Tău, pentru 
că este viaţa mea şi lumina pe cărarea mea. Mă supun 
puterii Scripturii de transformare şi de întărire a tuturor 
domeniilor din viaţa mea, propulsându‑mă în moştenirea 
mea în Cristos. Am cea mai mare comoară în Cuvântul 
Tău: pacea, neprihănirea, bucuria veşnică, abundenţa şi 
binecuvântările sunt ale mele în Cristos. Aleluia!

Bucură‑te de Cuvântul lui Dumnezeu. Găseşte‑ţi 
plăcerea în el. Psalmistul a spus: „Mă bucur de Cuvântul 
Tău ca cel ce găseşte o mare pradă” (Psalmul 119:162). 
Preţuieşte Cuvântul lui Dumnezeu. Studiază‑l şi cunoaşte‑l 
pentru tine; aşa se înmulţeşte harul şi pacea din viaţa ta: 
„Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui 
Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Cristos” (2 Petru 
1:2). În timp ce meditezi asupra Scripturii, mintea ta este 
programată să gândească doar gândurile lui Dumnezeu, 
şi să fie influenţată doar de caracterul, de ideile şi de 
opiniile Lui. Aleluia!

Conştientizarea Cuvântului lui Dumnezeu te va 
face să umbli în concordanţă cu el. Ridică‑te la următorul 
nivel în viaţa ta prin Cuvântul Său. Preia controlul şi 
supune lumea din care faci parte şi mediul înconjurător, 
trăind victorios în fiecare zi prin Cuvântul lui Dumnezeu 
şi prin Duhul Sfânt.

Faptele apostolilor 22:22‑30 & Psalmii 48‑49

Marcu 9:1‑13 & Numeri 6

Faptele apostolilor 20:32; Psalmii 19:7; Iov 23:12
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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

„Gândirea mea s‑a schimbat!”
Numai după ce am început să studiez Rapsodia Realităţilor 
am observat o schimbare în tiparul meu de gândire. Acum am 
început să îmi însuşesc realitatea identităţii mele în Cristos. Din 
lipsă de cunoştinţă, am trăit prea mult timp sub standardul 
drepturilor şi privilegiilor mele, dar de acum, s‑a terminat. 
M‑am hotărât să trăiesc în victorie în timp ce continui să îmi 
descopăr moştenirea pe care o am în Isus Cristos!    

„Întărită pentru a naşte”

Am întâlnit o femeie însărcinată care, din cauza unor complicaţii 
depăşise termenul şi tot nu putea să nască. Am decis să îi 
ridic moralul împărtăşindu‑i mesajul devoţionalului zilnic. La 
un moment dat, în mesaj se vorbea despre putere, iar acest 
subiect i‑a captat imediat atenţia. A început să declare că ea 
este întărită. La scurt timp s‑a dus la spital înarmată doar cu 
Rapsodia Realităţilor. Spre slava lui Dumnezeu, a putut să nască 
în siguranţă fără nicio complicaţie. 

„Deşertul a devenit un câmp roditor”
Mesajele Rapsodiei Realităţilor pe care le primesc zilnic pe dispozitivul 
meu mobil prin intermediul unei aplicaţii de mesagerie pe internet 
m‑au ajutat să încep o misiune într‑o regiune semi‑deşertică numită 
Karamoja. Mesajele m‑au edificat să ştiu cine sunt în Cristos şi să îi pot 
conduce şi pe alţii în direcţia cea bună. Am început să prin distribuirea 
câtorva exemplare tipărite ale devoţionalului, dar acum pot să le 
împărtăşesc devoţionalul online mult mai multor oameni în acelaşi 
timp. Mai mult, mi s‑a refăcut contractul de muncă întrerupt de ceva 
vreme. Acest fapt m‑a ajutat să achiziţionez un teren şi materiale de 
construcţie pentru a ridica o biserică! Le mulţumesc tuturor celor din 
echipa Rapsodiei pentru slujba deosebită pe care o fac!     

‑ Queen H; SUA

‑ Daniel K; Uganda

‑ Richard O; Kenya



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   


