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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 zilnic fragmente din Cuvântul Său! 
Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

                 ‑ Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 807 limbi şi încă mai 

numărăm. Ediţia 2017 a fost special redactată pentru 
a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru a te 
poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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O interpretare ad litteram a versetului tematic 
ne‑ar putea conduce la ideea că omul nou, 

(sau făptura nouă), a fost chemat din întuneric la lumina 
minunată a lui Dumnezeu, ceea ce presupune că a avut 
un trecut petrecut în întuneric. Însă această afirmaţie 
nu este adevărată, deoarece creaţia nouă nu a existat 
înainte şi prin urmare nu poate avea un trecut, ci are o 
viaţă cu totul nouă.

Ideea potrivit căreia noua creaţie are un trecut este 
un concept destul de comun printre credincioşi, care pur 
şi simplu văd creştinul ca fiind „un păcătos salvat prin 
harˮ; ca pe unul care a fost o dată sub puterea lui Satan, 
însă care acum este liber să‑L slujească pe Dumnezeu. 
Totuşi, pe măsură ce creşti în cunoaşterea Cuvântului 
lui Dumnezeu, vei descoperi că fiind născut din nou, tu 
nu eşti unul care a fost luat din mâinile lui Satan şi adus 
în mâinile lui Dumnezeu; tu eşti de fapt o creaţie nouă. 
Tu nu mai eşti omul care a fost în întuneric; acel om a 
murit împreună cu Cristos. Tu te‑ai născut în lumina Lui 
minunată.

Pasajul biblic din Faptele apostolilor 13:33 afirmă 
ceva foarte frumos: „Dumnezeu a împlinit‑o pentru 

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).

MIERCURI

1
O viaţă nouă



| Proclamaţie
Trăiesc o viaţă de glorie şi de 
excelenţă, pentru că sunt o făptură 
nouă în Isus Cristos! Umblu în gloria 
şi în lumina lui Dumnezeu, fiind 
născut în înnoirea vieţii. Trăiesc în 
harul şi în îndurările fără margini ale 
lui Dumnezeu. Aleluia!

Marcu 9:1‑32
Numeri 6‑8

noi, copiii lor, înviindu‑L pe Isus, după cum este scris 
în psalmul al doilea: «Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te‑am 
născut».ˮ Nu a spus: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te‑am adus 
înapoi la viaţă,” nu; ci El a zis: „Astăzi Te‑am născut.” În 
Apocalipsa 1:5 Isus este numit Cel întâi născut dintre cei 
morţi, nu primul care a fost înviat din morţi. Atunci când 
El S‑a ridicat din morţi, S‑a ridicat fiind o creaţie nouă. 

Biblia spune: „Astfel, dacă cineva este în Cristos, 
este o nouă creaţie...” (2 Corinteni 5:17, versiunea NTR). 
Tu eşti o creaţie nouă – recreat în Isus Cristos şi adus 
la o viaţă nouă: „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).

Matei 19:1‑12
Exod 10

1 Ioan 5:11‑12; 
Coloseni 3:9‑10

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul „inimăˮ din versetul tematic se referă 
la duhul omului; acesta reprezintă esenţa 

naturii tale – adevărata ta persoană. Tu eşti un duh. 
Atunci când te‑ai născut din nou, ai primit viaţa şi natura 
lui Dumnezeu în duhul tău; forţele vieţii se află înăuntrul 
tău. De aceea tu trebuie să te hrăneşti şi să‑ţi dezvolţi 
duhul, deoarece tu intri în contact cu Dumnezeu prin 
duhul tău. În Proverbe 4:23, Biblia spune: „Păzeşte‑ţi 
inima (duhul) mai mult decât orice căci din ea ies 
izvoarele vieţii.” 

Lumina lui Dumnezeu se află în duhul tău. El te 
direcţionează şi te călăuzeşte din omul tău dinăuntru. 
Duhul tău este lumina lui Dumnezeu (Proverbe 20:27, 
versiunea GBV); de acolo luminează Cuvântul lui 
Dumnezeu. Omul dinăuntru a fost creat să primească, să 
creadă şi să acţioneze pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. 
Atunci când duhul tău acţionează pe baza Cuvântului 
Domnului, aceea este de fapt manifestarea credinţei, 
deoarece credinţa este răspunsul duhului uman la 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Hrăneşte‑ţi consecvent inima cu Cuvântul lui 
Dumnezeu. Isus a spus că omul nu trăieşte doar cu 
pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu 

JOI

2

Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, 
şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire 

(Romani 10:10).

Duhul tău – esenţa naturii tale



(Matei 4:4). Atunci când duhul tău este cultivat şi hrănit 
de Cuvântul Domnului, aceasta îţi influenţează mintea! 
Mintea ta se reînnoieşte şi se programează doar pentru 
victorie şi pentru excelenţă.

Cel mai mare potenţial al naturii umane este în 
duhul omului, nu în minte. Atunci când Biblia spune: 
„... slava Domnului răsare peste tine” (Isaia 60:1), se 
referă la slava din duhul tău, din esenţa naturii tale. 
Perfecţiunea, frumuseţea şi excelenţa divinităţii sunt 
imprimate în duhul tău. Aleluia!

Marcu 9:33‑50
Numeri 9‑10

Matei 19:13‑22
Exod 11

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
lumina Ta care este în duhul meu 
şi pentru abilitatea de a primi 
direcţionare, inspiraţie, sfat şi 
înţelepciune prin Cuvântul Tău şi 
prin Duhul Sfânt. Duhul meu este 
mereu împrospătat şi instruit prin 
Cuvântul Tău să producă excelenţă şi 
să manifeste neprihănire, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Proverbe 20:27; 2 Corinteni 4:16; 
1 Petru 3:3‑4

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii creştini agonizează pentru că experienţele 
lor personale par să nu se sincronizeze cu 

realităţile Evangheliei, chiar dacă ei „credˮ Cuvântul 
lui Dumnezeu. Chiar dacă tu crezi Cuvântul Domnului, 
aceasta nu înseamnă că va funcţiona în mod automat 
pentru tine; trebuie să‑l întâmpini cu credinţă pentru a 
obţine rezultate.

Aşa cum arată principiul din versetul tematic, 
chiar dacă ai crezut şi eşti în împăcat cu Dumnezeu, 
s‑ar putea să nu te bucuri de beneficiile mântuirii şi 
neprihănirii până când nu acţionezi conform porţiunii 
subliniate din versetul tematic. Mărturia ta este cea care 
te propulsează în experienţa vitală a mântuirii, ceea ce 
înseamnă că vorbele tale sunt importante. Gura ta ţi‑a 
fost dată pentru a spune lucrurile care trebuie în vederea 
stabilirii cursului vieţii tale, începând cu mântuirea: „Prin 
mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.ˮ

Cuvântul „mărturisireˮ provine din traducerea 
din original a termenului grecesc „homologeoˮ care 
înseamnă a vorbi în acord cu ceva, a spune aceleaşi 
lucruri în acord cu Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu 
spune ceva, tu răspunzi prin a vorbi în acord sau în 
conformitate cu ceea ce a zis El. Trebuie să faci aceasta 

Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, 
şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire     

(Romani 10:10).

VINERI

3
Dă glas credinţei tale



pentru a experimenta binecuvântările Cuvântului Lui în 
viaţa ta.

Dumnezeu ne‑a dat gura pentru ca noi să dăm glas 
Cuvântului Său, pentru a ne modela şi a ne croi viaţa şi 
destinul, în direcţia voii Sale desăvârşite. Cuvântul Lui 
are întotdeauna nevoie de răspunsul tău. Răspunsul 
tău este ceea ce zici ca reacţie la ce a spus El: „... căci 
El însuşi a zis... Aşa că putem zice plini de încredere...ˮ 
(Evrei 13:5‑6). Dacă principiul funcţionează pentru 
mântuire, va funcţiona în acelaşi mod şi pentru orice alt 
lucru bazat pe mântuire: eliberare, protecţie, vindecare, 
rezistenţă, bunăstare, întregire etc. Prin urmare, nu te 
opri doar la a crede, ci dă glas credinţei tale şi acţionează 
în concordanţă cu ea.

Marcu 10:1‑31
Numeri 11‑13

Matei 19:23‑30
Exod 12

| Proclamaţie
Umblu în stăpânire deplină, 
în victorie, în sănătate divină, 
în siguranţă, în bunăstare şi 
în întregire, pentru că sunt în 
Cristos, iar Cristos este viaţa mea! 
Înţelepciune, neprihănirea, pacea, 
gloria şi bucuria Lui strălucesc în 
mine şi se exprimă prin mine, în 
Numele lui Isus! Amin.

Marcu 11:23; 
Romani 10:9‑10

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Atunci când vorbim despre închinare, anumiţi 
oameni nu înţeleg ce este aceasta. Ei se întreabă: 

„Cui i te închini?” „De ce te închini?” „Care sunt beneficiile 
închinării?”

Închinarea este recunoaşterea şi aprecierea bunătăţii, 
binecuvântărilor şi neprihănirii lui Dumnezeu. Este 
recunoaşterea, aprecierea sau mărturisirea caracterului Său. 
De exemplu, atunci când Îi mulţumeşti lui Dumnezeu şi spui: 
„Doamne, Tu eşti bun; Tu eşti blând, Tu m‑ai binecuvântat, 
Tu eşti neprihănit” etc., tu defineşti, recunoşti şi apreciezi 
caracterul Său.

Lui Dumnezeu Îi place atunci când I te închini pentru 
că Îi arăţi cine este El în viaţa ta; închinarea Îl distinge de 
oricine altcineva şi de orice altceva. Atunci când Îi mulţumeşti 
pentru bunătatea, proviziile, binecuvântările şi toate lucrurile 
minunate pe care El ţi le dă şi pe care le‑a făcut pentru tine, 
tu Îi atribui acele lucrări frumoase. Rezultatul este că El va 
face mai mult în viaţa ta.

În plus, închinarea ne conduce la o tot mai mare 
revelaţie a lui Dumnezeu. De aceea ne închinăm lui Dumnezeu 
şi nu oamenilor, îngerilor sau lucrurilor. Nici oamenii, nici 
îngerii nu au capacitatea să ne reveleze lucruri care depăşesc 
puterea lor de înţelegere. Nu poţi creşte spiritual cunoscând 
un înger sau un alt om; nici un om nu îţi poate arăta ca într‑o 

SÂMBĂTĂ

4
Înţelegerea adevăratei 

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

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



oglindă cine eşti tu cu adevărat, deoarece fiecare fiinţă 
umană este unică în felul ei. Dar în părtăşie, Dumnezeu ţi se 
descoperă şi în acest proces, El te ajută să te descoperi şi de 
asemenea îţi descoperă viitorul, viaţa ta, personalitatea ta, 
valoarea ta şi scopul Lui pentru viaţa ta.

De aceea atunci când studiezi Biblia şi citeşti despre 
oamenii care au avut parte de o întâlnire specială cu 
Dumnezeu, toţi au primit o revelare divină a scopului lui 
Dumnezeu pentru viaţa lor, o înţelegere a viitorului spre care 
Dumnezeu îi conduce şi o descoperire a lui Dumnezeu însuşi. 
Prin urmare, închinarea pentru noi este mai mult decât un 
ritual sau o activitate religioasă. Atunci când ne închinăm 
înaintea lui Dumnezeu, are loc o recunoaştere adevărată, o 
percepţie adevărată şi o întâlnire adevărată cu Divinitatea.

Atunci când eşti în biserică şi este timpul de închinare 
sau atunci când te închini în camera ta, acordă toată atenţia 
ta acestui moment; slujeşte‑I lui Dumnezeu în realitate, cu 
această înţelegere.

Marcu 10:32‑52
Numeri 14‑15

Matei 20:1‑16
Exod 13

| Rugăciune
Dragă Tată, recunosc şi 
preţuiesc bunătatea, îndurarea, 
neprihănirea şi binefacerile Tale. 
Mă închin înaintea Ta din duhul 
meu şi Îţi mulţumesc că m‑ai 
făcut o persoană a excelenţei şi 
mi‑ai decorat viaţa cu gloria Ta. 
Preamăresc maiestatea Ta şi Te 
laud pentru toate binecuvântările 
şi lucrările minunate din viaţa 
mea, în Numele lui Isus. Amin.

Psalmul 138:2; Apocalipsa 4:10‑11; 
Filipeni 3:3

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Partea finală a versetului tematic spune despre 
Cuvântul lui Dumnezeu că este capabil „să îţi 

deaˮ o moştenire printre cei sfinţiţi. Duhul lui Dumnezeu, 
prin apostolul Pavel, îi adresează acest mesaj bisericii. 
De ce le‑ar fi transmis El aceasta creştinilor care deja au 
o moştenire în Isus Cristos?

Motivul este clar. În primul rând, înţelege că El nu 
vorbea despre dreptul de proprietate asupra moştenirii, 
ci de punerea în posesie a moştenirii. Da, în mod legal, 
toate lucrurile sunt ale tale în Cristos Isus, dar există 
şi rebeliuni împotriva autorităţii – venite din partea 
lui Satan şi a cohortelor lui ‑ care încearcă adesea să 
împiedice oamenii de a se bucura de moştenirea lor. Prin 
Duhul Sfânt, Pavel declară despre Cuvântul Domnului 
că acesta este capabil să te pună în posesia moştenirii 
tale, pentru a te bucura de ea, indiferent de acţiunile 
vrăşmaşului.

Acest lucru ne aduce bucurie deplină, împlinire 
şi glorie în Isus Cristos! Aceasta înseamnă pur şi simplu 
că bunăstarea şi binecuvântările tale sunt asigurate, 
indiferent dacă părinţii sau strămoşii tăi ţi‑au lăsat 
vreo moştenire! În Cristos, tu ai obţinut o moştenire: 

Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu 
şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufleteşte 
şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi 

(Faptele apostolilor 20:32).

DUMINICĂ

5
Moştenirea ta prin 

Cuvântul lui Dumnezeu



„mulţumindu‑I Tatălui, care v‑a învrednicit să aveţi 
parte de moştenirea sfinţilor în lumină” (Coloseni 1:12). 
Petru descrie acea moştenire ca fiind incoruptibilă, 
nealterabilă, intactă şi eternă (1 Petru 1:4).

Încă un lucru frumos care trebuie notat este 
acesta: Duhul Sfânt nu a spus despre Cuvântul Domnului 
că acesta îţi va aloca o moştenire, ci că îţi va da în posesie 
moştenirea stabilită. Cu alte cuvinte, pe măsură ce 
meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu, binecuvântările devin 
evidente în viaţa ta! Nu este de mirare că Biblia spune: 
„Pune‑ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte‑te în 
totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de 
toţi” (1 Timotei 4:15). Aleluia!

Marcu 11:1‑26
Numeri 16‑17

Matei 20:17‑23
Exod 14

2 Timotei 2:15; 1 Timotei 4:15; 
1 Timotei 6:12

| Proclamaţie
Slava şi neprihănirea din Cuvântul lui 
Dumnezeu se manifestă vizibil în viaţa 
mea. Credinţa mea este vie şi produce 
rezultate pe măsură ce pun în aplicare 
Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui 
Dumnezeu în gura mea determină 
circumstanţele să se alinieze la voia 
Lui desăvârşită pentru viaţa mea şi 
îmi conferă toată binecuvântările 
care mi‑au fost pregătite în Cristos, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În versetul tematic, Duhul Sfânt ne dă un sfat 
important. El spune să nu fim iubitori de bani, 

ci să fim mulţumitori pentru ce avem. El ar fi putut să 
Se oprească acolo, însă nu a făcut‑‑o, ci a mers mai 
departe şi ne‑a explicat de ce a făcut această afirmaţie: 
„Nicidecum n‑am să te las, cu niciun chip nu te voi 
părăsi.”

Din nou, El ar fi putut să Se oprească acolo, 
amintindu‑ne o promisiune, şi tot era bine. Însă El 
merge mai departe şi în versetul următor ne revelează 
ceva mult mai profund: „Aşa că putem zice plini de 
încredere: «Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: 
ce mi‑ar putea face omul?»” Aceasta schimbă totul! 
Nu mai este doar o promisiune, ci ne este descoperit un 
principiu. El Îşi bazează sfatul pe următorul principiu: 
„Dumnezeu a zis, aşa că şi noi putem spune plini de 
încredere...”

Dumnezeu ţi‑a dat Cuvântul Lui pentru a putea 
spune ceva plin de încredere, în acord cu ceea ce El 
a spus deja. Aceasta este ceea ce îţi schimbă viaţa. 
Promisiunea nu îţi schimbă viaţa; principiul da. Însă 

Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi‑vă cu ce aveţi, 
căci El însuşi a zis: „Nicidecum n‑am să te las, cu 

niciun chip nu te voi părăsi.” Aşa că putem zice plini 
de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi 

teme: ce mi‑ar putea face omul?” (Evrei 13:5‑6).

Un principiu care funcţionează

LUNI
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principiul nu intră în operare până când nu acţionezi 
pe baza lui.

În aplicarea principiului, nu trebuie să „citezi” 
ceea ce a zis Dumnezeu. Versetul tematic nu spune: 
„El a zis: «Nicidecum n‑am să te las, cu niciun chip nu 
te voi părăsi», aşa că putem zice plini de încredere: 
«Nicidecum n‑am să te las, cu niciun chip nu te voi 
părăsi»”; nu! El nu a zis să repeţi. Să rosteşti aceleaşi 
lucruri în învoire înseamnă să ai propriul tău răspuns 
de credinţă faţă de Cuvântul Său, pe baza înţelegerii şi 
a încrederii tale în ceea ce a spus Dumnezeu. Înseamnă 
să dai un răspuns care este în concordanţă cu ceea ce a 
spus El. Acesta este principiul şi el îţi transformă viaţa. 
Aleluia!

Marcu 11:27‑12:17
Numeri 18‑19

Matei 20:24‑34
Exod 15

2 Corinteni 4:13; 
Marcu 11:23

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru gloria intensificată pe care 
o voi experimenta şi astăzi în viaţa 
mea, proclamând Cuvântul Tău. 
Sunt un succes, un învingător, un 
campion pe viaţă, pentru că Isus 
Cristos îmi este sursa, abilitatea şi 
destoinicia. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Te rog să remarci că versetul tematic nu spune: 
„Şi acum ,fraţilor, vă încredinţez în mâna lui 

Dumnezeu şi a Cuvântului judecăţii Sale...”; sau „... a 
Cuvântului mâniei Sale...”; nu! Spune: „Vă încredinţez în 
mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său...” Ce este 
harul? Este iubirea plină de bunătate a lui Dumnezeu, 
care le dăruieşte în mod necondiţionat binecuvântări şi 
favoare chiar şi celor care nu merită.

Harul este frumuseţea extraordinară a caracterului 
lui Dumnezeu, a gingăşiei Lui iubitoare, fără nici o urmă 
de răutate, de falsitate, de întuneric şi de condamnare. 
Când ai har, ceea ce primeşti nu este în conformitate cu 
ceea ce meriţi, ci în conformitate cu mila şi cu bunătatea 
Lui pe care ţi le‑a arătat în Isus Cristos, încă dinainte de 
întemeierea lumii.

Cuvântul harului Său constă în faptul că tu eşti 
înconjurat de dragostea Lui; eşti în centrul iubirii Sale. Nu 
este nici o judecată împotriva ta (Romani 8:1). Cuvântul 
Legii condamnă; însă cu toate că este aspru şi invocă 
mânia lui Dumnezeu, nu a reuşit să desăvârşească omul 
(Evrei 7:19). Legea nu a putut să dea viaţă. Dar mulţumiri 
să‑I fie aduse lui Dumnezeu, „căci Legea a fost dată prin 

Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu 
şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufleteşte 
şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi 

(Faptele apostolilor 20:32).

Cuvântul harului Său

MARŢI
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Moise, dar Harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos” 
(Ioan 1:17). Ne aflăm sub harul Domnului Isus; suntem 
edificaţi de Cuvântul harului Său.

Dedică‑te cu totul Cuvântului harului Său, care 
deţine puterea, abilitatea şi eficienţa de a realiza 
lucrurile despre care vorbeşte. Ai observat că Dumnezeu 
nu a spus că tu ar trebui să te „zideşti cu Cuvântul Lui,” 
ci, dimpotrivă: „Cuvântul Său te va zidi pe tine.” Aşadar, 
tot ceea ce trebuie să faci este să primeşti, să înveţi şi să 
digeri Cuvântul lui Dumnezeu, ca să‑l poţi avea în tine şi 
să trăieşti prin el.

Marcu 12:18‑44
Numeri 20‑21

Matei 21:1‑11
Exod 16

1 Timotei 4:15;
 Ioan 1:16‑17

| Rugăciune
Dragă Tată, Cuvântul Tău îmi zideşte 
viaţa şi mă transportă în tărâmuri tot 
mai măreţe de glorie. Conştientizez 
această binecuvântare şi umblu în 
neprihănire, sunt tare în credinţă şi 
rodesc în toate lucrurile, în Numele lui 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



 În fiecare an, de Paşte, misiunea 
suburbană pentru copii InnerCity 
organizează o serbare specială pentru 
copiii defavorizaţi numită „Fiesta de Paşte!” 
Este o ocazie specială să le împărtăşim în 
mod practic acestor copii dragostea lui 
Dumnezeu, să comemorăm moartea şi 
îngroparea lui Isus Cristos şi să celebrăm 
învierea Lui. 

 Serbarea plină de surprize este special 
destinată să coloreze viaţa copiilor, care se 
vor bucura de o gamă variată de alimente, 
de cântece şi, cel mai important, de mesaje 
din Cuvântul lui Dumnezeu.

 În acest An al Înfloririi, partenerii 
noştri sunt hotărâţi să ridice ştacheta 
în exprimarea iubirii Tatălui pentru 
copiii defavorizaţi din zonele suburbane 
organizând Fiesta de Paşte în şi mai multe 
comunităţi. 

 Pentru a participa la această iniţiativă 
transformatoare, sau pentru a organiza 
o serbare similară de Paşte în oraşul tău, 
sau în ţara ta, te rugăm să accesezi site‑ul 
www.theinnercitymission.org, să suni la 
+234.812.344.5240, sau să trimiţi un email 
pe adresa info@theinnercitymission.org

Nu uita, fiecare copil, este copilul tău!

N
O

T
E

Fiesta
DE PASTE

2017



N
O
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E

NOTE



Există un anumit mod în care trebuie să I te 
închini lui Dumnezeu. Nu I te poţi închina aşa 

cum vrei şi să te aştepţi ca El să primească închinarea. 
De exemplu, în Geneza 4, Biblia ne spune cum doi 
bărbaţi – Cain şi Abel – fiii lui Adam şi ai Evei îi ofereau 
jertfe lui Dumnezeu. Cain a adus o jertfă din produsele 
fermei lui; el I‑a oferit lui Dumnezeu ceea ce a crezut 
el că este bun, în loc să Îi ofere ceea ce Dumnezeu 
ceruse.

Abel, în schimb, a jertfit ceea ce a cerut 
Dumnezeu şi jertfa lui a fost primită. Nu Îi dai lui 
Dumnezeu ceea ce crezi tu că ai disponibil; ci Îi dai ceea 
ce îţi cere. La fel este şi cu închinarea. Este important 
să umbli în lumina Cuvântului lui Dumnezeu şi să faci 
exact ceea ce vrea El. Doar pentru că ceva pare drăguţ 
nu înseamnă că este acceptabil pentru Dumnezeu. 
Poate că ai auzit unii oameni zicând: „Oricine se poate 
închina în modul pe care şi‑l alege; pot să aleg să fiu 
tăcut şi să mă închin lui Dumnezeu în mintea mea”; 
este greşit. Da, Dumnezeu ştie ce este în mintea ta, 
însă Isus a spus: „Când vă rugaţi să ziceţi...” (Luca 

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii 
adevăraţi I se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; 

fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu 
este Duh; şi cine I se închină Lui trebuie să I se închine 

în duh şi în adevăr (Ioan 4:23‑24).

Cum trebuie să ne închinăm

MIERCURI
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11:2). El nu a zis: „Atunci când te rogi, fă linişte, pentru 
că Dumnezeu ştie ce este în mintea ta.”

În Vechiul Testament, atunci când profeţii 
sau preoţii se rugau, conţinutul rugăciunilor a fost 
consemnat pentru noi, ceea ce ne arată că ei le 
rosteau. De cele mai multe ori, Dumnezeu instruia 
preoţii cu privire la ce să spună. De fapt, atunci când 
Isus S‑a rugat, El a rostit rugăciunea cu voce tare, 
ca ceilalţi să Îl audă. Nu S‑a gândit pur şi simplu în 
mintea Lui. La fel este cu închinarea; există o rânduială 
stabilită în această privinţă. Ne închinăm înaintea 
lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, şi prin Cuvântul Lui 
– în duh şi în adevăr! Ne ridicăm mâinile către El 
şi facem proclamaţii în Numele Lui: „Prin El, să Îi 
aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, 
adică rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui” 
(Evrei 13:15). Noi Îl elogiem şi turnăm jertfe de laudă 
înaintea Lui pentru măreţia, bunătatea, dragostea, 
mila şi harul Lui. Aleluia!

Marcu 13
Numeri 22‑23

Matei 21:12‑17
Exod 17

Psalmul 29:2; Evrei 13:15; 
Filipeni 3:3

| Rugăciune
Dragă Tată, Tu eşti vrednic să 
primeşti slava, onoarea şi puterea, 
pentru că eşti cel mai mare şi prin 
Tine stau toate în fiinţă. Numai Tu 
eşti Dumnezeu, numai Tu meriţi 
laudă şi închinare! Toată cinstea, 
măreţia şi stăpânirea sunt ale Tale, 
acum şi în veci de veci, în Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Viaţa triumfătoare, care este rânduită de 
Dumnezeu şi reprezintă voia Lui pentru tine 

în Cristos, nu este posibilă fără rugăciune. Biblia spune: 
„... Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui 
neprihănit” (Iacov 5:16). Creştinii care nu fructifică 
binecuvântările şi privilegiile pe care acea rugăciune le 
prevede, ajung repede victime în viaţă. Rugăciunea este 
un privilegiu pentru noi, un drept care ne‑a fost dat de 
a ne apropia de Tatăl cu credinţă, prin Cuvântul Lui şi 
prin Duhul Sfânt. Iar Tatăl vrea ca noi să beneficiem de 
această oportunitate de părtăşie.

În Luca 18:1, Isus le‑a spus celor care Îl urmau: „... 
că trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase.” În pilda 
respectivă El a subliniat legătura pe care o avem cu Tatăl 
în această comunicare neîntreruptă care consolidează 
credinţa. Este unul dintre cele mai frumoase beneficii ale 
rugăciunii alături de antrenarea duhului tău. Prin urmare, 
trebuie să fii un creştin care se roagă, nu unul care „se 
joacă”; ia‑ţi în serios viaţa de rugăciune şi practicarea ei.

Rugăciunea nu este ceva ce faci atunci când ai o 
nevoie. Aici greşesc mulţi oameni. Ei văd rugăciunea ca 
pe un mod de a Îi cere lui Dumnezeu ceva, în timp ce 
scopul suprem al rugăciunii este părtăşia – o comuniune 
profundă cu Duhul Sfânt. Atunci când petreci timp în 

Isus le‑a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se 
roage necurmat şi să nu se lase (Luca 18:1).

Binecuvântările şi 
privilegiul rugăciunii

JOI
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părtăşie cu Domnul, vei fi mereu sincronizat cu Duhul 
Sfânt; voia şi scopul Lui vor fi clare pentru tine.

Puterea şi importanţa rugăciunii nu se concretizează 
doar în răspunsurile pe care le primim atunci când ne 
rugăm, ci mai ales în impactul pe care rugăciunea îl 
are asupra duhului nostru. Înţelege că înainte să ceri, 
Dumnezeu te aude. Totuşi, o parte a rugăciunii, în special 
rugăciunea în alte limbi, influenţează duhul tău şi îl face 
să strălucească. Atunci când te rogi des în alte limbi, 
gloria lui Dumnezeu este revelată în omul tău dinăuntru, 
ajutându‑te să funcţionezi cu înţelepciune divină.

Marcu 14:1‑26
Numeri 24‑26

Matei 21:18‑32
Exod 18

Iacov 5:16‑17; Iuda 1:20; 
1 Corinteni 14:14‑15

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul rugăciunii, pentru 
impactul acesteia şi pentru 
extraordinarele binecuvântări pe 
care le aduce în duhul meu. Prin 
părtăşia cu Tine, duhul îmi este 
antrenat să discearnă şi să umble 
în voia Ta desăvârşită, manifestând 
excelenţă întotdeauna, în Numele 
lui Isus. Amin.  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cel mai important lucru despre post este 
„scopul” postului. Unii oameni evidenţiază 

importanţa postului pe perioade lungi, precum cel de 
40 de zile, aşa cum a postit Isus. Însă calitatea postului 
nu stă atât în durata lui, cât în scopul lui. Unii oameni 
au concepţia greşită potrivit căreia cu cât postesc mai 
mult, cu atât Dumnezeu este mai mişcat să le răspundă; 
nu! Dumnezeu nu este mişcat sau influenţat de postul 
tău. Postul tău te influenţează pe tine.

Postul te ajută să devii mai conştient de natura 
divină din tine. Nu vorbesc despre acel post care este 
făcut în mijlocul distragerilor de tot felul, ci de acel tip 
de post în care carnea este complet supusă. Mă refer 
la acel tip de post în care te desprinzi de lume şi petreci 
timp să te rogi, să studiezi şi să meditezi la Cuvântul 
lui Dumnezeu. În astfel de momente, lui Dumnezeu Îi 
este mai uşor să îţi capteze atenţia, să îţi slujească şi 
să îţi transforme viaţa, pentru că afecţiunea ta este 
îndreptată în totalitate către El.

Prin intermediul acestui post deliberat, duhul 
tău se ridică precum un uriaş; partea umană sau 

El mi‑a zis: „Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele 
tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ţi‑ai pus inima 

ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului 
tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum”     

(Daniel 10:12).

Postul te influenţează pe 
tine, nu pe Dumnezeu

VINERI
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influenţa cărnii scade şi natura lui Dumnezeu creşte în 
tine. Într‑un astfel de moment, când rosteşti un cuvânt, 
acesta transcende spaţiul minţii umane, pornind din 
duhul tău cu abilitatea şi cu energia Duhului Sfânt. 
Aleluia!

Marcu 14:27‑52
Numeri 27‑28

Matei 21:33‑46 
Exod 19

1 Timotei 4:7‑8; Faptele apostolilor 13:2; 
Faptele apostolilor 14:23

| Rugăciune
Domnul meu drag, inima mea 
se bucură de Cuvântul Tău şi 
astăzi. Sunt propulsat în tărâmuri 
tot mai înalte de bunăstare, de 
binecuvântare şi de glorie. Umblu 
în voia Ta desăvârşită pentru mine, 
pentru că sunt condus dinăuntru 
de Duhul Sfânt, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versiunea NTR oferă o traducere foarte bună 
a versetului din Efeseni 1:21. Ne spune că 

Isus este „mai presus de orice stăpânire şi autoritate şi 
putere şi domnie şi de orice nume care este numit, nu 
numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.” Putem realiza 
foarte multe lucruri dacă aplicăm adevărul important 
care ne este dezvăluit în acest verset. Mulţi creştini 
păstrează tăcerea în privinţa anumitor subiecte, ca şi 
când ar fi nişte neputincioşi, sau nişte victime ale vieţii. 
Dacă şi‑ar descoperi poziţia şi abilitatea în Cristos, slava 
şi puterea pe care o deţin în Numele Lui, lucrurile ar sta 
altfel.

Noi suntem aşezaţi împreună cu Cristos într‑un 
loc de putere, într‑o poziţie de autoritate. Acesta nu 
este un basm. Noi avem stăpânirea Lui. El ţi‑a dat atât 
împuternicirea legală cât şi abilitatea de a face uz de 
Numele Său ca de un instrument. Numele care este mai 
presus de orice guvern, de orice instituţie, de orice nume 
sau de orice titlu care ar putea fi conferit, atât în lumea 
de acum, cât şi în cea viitoare. Isus Cristos este Domn 
peste toate, este Dumnezeul oricărei făpturi.

Ştiind acest lucru, tu poţi şi ar trebui să opreşti 
războaiele, epidemiile, răutăţile, primejdiile şi dezastrele 
pe care diavolul şi cohortele lui le plănuiesc în întreaga 

El ne‑a înviat împreună şi ne‑a pus să şedem împreună 
în locurile cereşti, în Cristos Isus (Efeseni 2:6).

Poziţia ta şi autoritatea ta în El

SÂMBĂTĂ
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lume. Psalmul 46:9 spune: „El a pus capăt războaielor 
până la marginea pământului...” Să pui capăt acestor 
lucruri este o sarcină simplă. Isus a zis: „Vă mai spun 
iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să 
ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care 
este în ceruri” (Matei 18:19). Pune capăt acestor lucruri.

Noi suntem la conducere! Uzează de autoritatea 
şi de puterea Numelui Său în rugăciunea de învoire 
pentru a avea o viaţă glorioasă. Apelează la această 
autoritate pentru a instaura pacea în casa ta, în cartierul 
tău, în oraşul tău şi în ţara ta. Foloseşte‑o pentru a 
împlini lucrarea neprihănirii şi pentru a îndeplini voia 
lui Dumnezeu în lumea ta. Uneşte‑te cu alt credincios, 
ori cu soţul sau cu soţia ta pentru a cere în învoire ceva 
ce doreşti să se împlinească sau să se schimbe, după 
standardul Cuvântului lui Dumnezeu. Decretează în 
Numele Domnului Isus schimbările specifice pe care le 
doreşti în baza poziţiei şi a autorităţii tale în Cristos şi 
astfel vei obţine o mărturie. Slavă lui Dumnezeu!

Marcu 14:53‑72
Numeri 29‑31

Matei 22:1‑14
Exod 20

Efeseni 2:5‑6;
 Filipeni 2:9‑10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
poziţia, pentru autoritatea şi 
pentru abilitatea pe care le am în 
Cristos! Sunt aşezat cu Cristos în 
locurile cereşti, cu mult deasupra 
necazurilor, a greutăţilor, a 
pericolelor şi a influenţelor 
corupte ale acestei lumi. Triumf şi 
stăpânesc asupra circumstanţelor 
astăzi şi întotdeauna, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Când îi întrebi pe unii creştini: „Cum ştii sigur 
că eşti mântuit?” mulţi vor spune: „Acum mă 

simt mai aproape de Dumnezeu”; însă acest răspuns 
este greşit. Mântuirea sau naşterea din nou nu are nici 
o legătură cu modul în care te simţi. Faptul că te „simţi” 
mai aproape de Dumnezeu nu te aduce mai aproape 
de El decât orice alt credincios care poate nu „simte” 
aceasta. Apropierea de Domnul nu are nici o legătură 
cu sentimentele; nu depinde decât de credinţă. Biblia 
spune: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă...” 
(Efeseni 2:8). Noi nu suntem produsul sentimentelor 
noastre sau a ceea ce ne spune mintea noastră; noi 
suntem cine şi ce spune Dumnezeu că suntem. 

Refuză să te laşi condus de sentimente sau emoţii. 
Refuză să te laşi dominat de simţurile tale fizice. O parte 
a strategiei lui Satan este să îi facă pe oameni sclavii 
sentimentelor lor. De aceea trebuie să te „împotriveşti” 
sentimentelor tale care contrazic ce spune Dumnezeu. 
Supune‑ţi simţămintele domniei Cuvântului lui 
Dumnezeu.

Cu privire la mântuire, Biblia spune că dacă 
mărturiseşti cu gura ta că Isus Cristos este 

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).

Supune‑ţi simţămintele 
Cuvântului lui Dumnezeu

DUMINICĂ
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Domn peste viaţa ta şi crezi în inima ta că Dumnezeu 
L‑a înviat din morţi, mântuirea este a ta. Eşti propulsat 
din împărăţia întunericului în Împărăţia luminii (Romani 
10:9). Imediat, eşti născut din nou, având viaţa şi natura 
lui Dumnezeu în duhul tău. Cuvântul lui Dumnezeu este 
dovada că eşti născut din nou, nu sentimentele tale. În 
Romani 8:16, Biblia spune: „Însuşi Duhul adevereşte 
împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui 
Dumnezeu.”

Sentimentele pot fi înşelătoare; acestea se schimbă 
în funcţie de situaţie şi de circumstanţe, însă Cuvântul lui 
Dumnezeu este neschimbător. Crede, acceptă şi trăieşte 
doar ce este conform Cuvântului lui Dumnezeu.

Marcu 15:1‑20
Numeri 32‑33

Matei 22:15‑22
Exod 21

Romani 10:9‑10; Romani 8:5‑9; 
Romani 8:12‑15

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai 
adus într‑o viaţă care trece dincolo 
de percepţia naturală. Înfloresc 
în binecuvântările mântuirii, ale 
eliberării, ale sănătăţii divine, 
ale protecţiei, ale bunăstării şi 
ale întregirii, pe care Cristos le‑a 
câştigat pentru mine prin moartea, 
îngroparea şi învierea Lui, în Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Pentru noi, creştinii, vorbirea în alte limbi este 
foarte importantă. Biblia spune: „Ei bine! Prin 

nişte oameni cu buze bâlbâitoare şi cu vorbirea străină 
îi va vorbi poporului acestuia, Domnul. El îi zicea: 
«Iată odihna; lăsaţi‑l pe cel ostenit să se odihnească; 
iată locul de odihnă...!»” (Isaia 28:11‑12). Petru o 
descrie ca reprezentând „... vremurile de înviorare...” 
(Faptele apostolilor 3:19). Cel ce vorbeşte în alte limbi 
cu consecvenţă are parte de împrospătare, de întinerire 
şi de înflorire.

De asemenea, vorbirea în limbi te creşte. Versiunea 
Amplificată a versetului tematic spune: „Cel ce vorbeşte 
într‑o limbă [necunoscută] se edifică şi se creşte pe sine 
însuşi...” Când vorbeşti în alte limbi, devii mai sensibil cu 
privire la realităţile spirituale; eşti sincronizat cu Duhul 
Sfânt, iar vocea Lui devine clară pentru tine. Unii oameni 
spun că nu ştiu când le vorbeşte Dumnezeu. Dacă ar 
vorbi în alte limbi, duhul lor ar deveni sensibil la prezenţa 
Domnului şi I‑ar înţelege Cuvântul.

Un alt beneficiu important al vorbirii în alte limbi 
este purificarea credinţei tale. Iuda 1:20 spune: „Dar voi, 
preaiubiţilor, edificaţi‑vă, [punându‑vă temelia] pe cea 
mai sfântă credinţă a voastră, [progresaţi, ridicaţi‑vă 

Cine vorbeşte în altă limbă se zideşte pe sine însuşi; 
dar cine proroceşte zideşte sufleteşte Biserica               

(1 Corinteni 14:4).

Nu neglija vorbirea în alte limbi 

LUNI
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ca un edificiu tot mai înalt] rugându‑vă în Duhul Sfânt” 
(versiunea Amplificată). Cea mai sfântă credinţă a ta este 
credinţa desăvârşită, lipsită de îndoială sau de frică. Este 
cea mai înaltă, cea mai pură şi cea mai bună expresie a 
credinţei tale de până acum. Dumnezeu Se aşteaptă să 
te edifici pe temelia celei mai sfinte expresii ale credinţei 
tale, vorbind în alte limbi.

Apostolul Pavel a dezvăluit că vorbirea în alte 
limbi este unul dintre secretele succesului lucrării sale. 
El le‑a spus cu îndrăzneală celor din Biserica din Corint: 
„Îi mulţumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi 
mai mult decât voi toţi” (1 Corinteni 14:18). Aceasta 
ne demonstrează cât de mult vorbea el în alte limbi. 
Nu este de mirare că avea un succes atât de mare. 
Alege să vorbeşti în alte limbi mai mult decât ai făcut‑o 
vreodată. Edifică‑ţi duhul. Perfecţionează‑te. Înfloreşte 
şi progresează în viaţa ta prin intermediul vorbirii în alte 
limbi!

Marcu 15:21‑47
Numeri 34‑36

Matei 22:23‑33
Exod 22

1 Corinteni 14:2; Efeseni 6:18; 
Iuda 1:20

| Proclamaţie
Înfloresc zilnic ca finicul, pentru că 
sunt tot timpul plin de Duhul Sfânt. 
În timp ce vorbesc în alte limbi chiar 
acum, sunt edificat. Duhul meu 
este înălţat să funcţioneze dintr‑o 
poziţie avantajoasă de îndrăzneală 
şi de victorie în Isus Cristos. Nu mă 
mai zbat pentru nimic, ci mă bucur 
de creştere de neoprit, pe măsură 
ce primesc călăuzire şi lumină de 
la Domnul. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic este plin de putere! Pentru 
a înţelege semnificaţia lui completă trebuie 

să privim cu atenţie câteva cuvinte‑cheie. Primul 
dintre acestea este cuvântul „lumile,” care provine din 
traducerea din original a termenului grecesc „aion.” Aion 
se referă la cursul vieţii: lucrurile care au legătură cu 
tine şi cu mediul tău ambiant. Se referă la această lume 
aşa cum este ea: sistemele şi direcţia ei – veacurile sau 
erele succesive ale oamenilor şi societăţilor (e.g. „Era 
împăraţilor romani,” sau „viaţa unei celebrităţi,” etc.).

Un alt termen‑cheie este „Cuvântul” care provine 
din traducerea din original a grecescului „rhema.” Rhema 
se referă la Cuvântul pe care Dumnezeu îl rosteşte, pe 
care i‑l adresează în mod direct, particular duhului 
uman. Este diferit de Cuvântul Logos (Cuvântul revelat 
cu caracter general, în totalitatea lui) al lui Dumnezeu, 
care a creat lumea: „La început era Cuvântul (Logos), şi 
Cuvântul (Logos) era cu Dumnezeu, şi Cuvântul (Logos) 
era Dumnezeu” (Ioan 1:1). Însă versetul tematic nu 
vorbeşte despre crearea tuturor lucrurilor, ci spune: 
„Prin credinţă înţelegem că au fost urzite lumile prin 
Cuvântul lui Dumnezeu...” (Evrei 11:3, versiunea Fidela). 

Prin credinţă pricepem că lumile au fost întocmite prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, astfel că cele văzute n‑au fost 

făcute din cele care se arată (Evrei 11:3, versiunea GBV).

Făureşte‑ţi lumea ta

MARŢI
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Se referă la viaţa şi la aion‑ul tău: la modul în care îţi 
foloseşti credinţa pentru a‑ţi făuri, repara, aranja sau 
modela viaţa şi lumea pentru a se sincroniza cu voia 
perfectă a lui Dumnezeu.

Acelaşi lucru l‑au făcut marii oameni ai credinţei: 
ei şi‑au „făurit” lumea prin intermediul Cuvântului 
Rhema al lui Dumnezeu. Acesta este un alt cuvânt‑cheie: 
„a făuri” care provine din traducerea din original a 
termenului grecesc „katartizo.” Înseamnă a forma, a 
repara, a ordona, a aranja şi a modela. Marii oameni 
ai credinţei au primit „Rhema” de la Dumnezeu şi şi‑au 
corectat, şi‑au modelat vremurile cu acel „Rhema” 
– Cuvântul rostit. Domnul Isus a zis: „Omul nu va trăi 
numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura 
lui Dumnezeu” (Matei 4:4, versiunea Fidela). Acesta este 
„Rhema.” Când Dumnezeu îţi vorbeşte în inima ta, El îţi 
transmite Cuvântul Său „Rhema” pe care Se aşteaptă să 
îl declari. Foloseşte‑l pentru a‑ţi făuri viaţa şi viitorul.

Marcu 16
Deuteronom 1‑2

Matei 22:34‑46
Exod 23

Romani 10:8; Evrei 13:5‑6; 
Efeseni 6:17

| Proclamaţie
Domnul mi‑a dat control asupra a 
tot ce are legătură cu mine. Refuz să 
fiu o victimă. Trăiesc în victoria şi în 
autoritatea pe care le am în Cristos. 
Credinţa mea se întăreşte pe măsură ce 
îmi dedic inima studierii Cuvântului lui 
Dumnezeu şi mă face neclintit în orice 
vreme. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În anul 2017, partenerii Rapsodiei 
Realităţilor au identificat 441 de zile 

naţionale, comemorări şi vacanţe importante cu 
ocazia cărora vor sădi Cuvântul lui Dumnezeu în 
diferite naţiuni ale lumii. Vor răspândi speranţă, 
bucurie şi iubire în viaţa multor milioane de oameni 
prin organizarea unor campanii de distribuire 
masivă a devoţionalului numărul unu în lume, 
Rapsodia Realităţilor.

Vino alături de noi pentru a sădi Cuvântul 
lui Dumnezeu în lume în aceste 441 de zile 
comemorative din anul 2017, angajându‑te să 
organizezi campanii de distribuire masivă în 
ţara ta şi în alte naţiuni.

Pentru a organiza sau a sponsoriza o campanie 
de distribuire masivă în oraşul tău, în naţiunea 
ta sau în alte naţiuni, te rugăm să trimiţi 
un email la adresa reachoutcampaigns@
loveworld360.com sau să apelezi următoarele 
numere de telefon: 

• +234.708.645.9246, 
• +234.706.756.2233, 
• +234.1.448.8444, 
• +234.805.464.0796. 
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CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU ÎN 
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DE OPORTUNITĂŢI



NOTE

N
O

T
E



Cuvântul lui Dumnezeu are nevoie de răspunsul 
tău. Unii creştini nu şi‑au dat seama de aceasta; 

ei nu ştiu scopul Cuvântului lui Dumnezeu. Imaginează‑ţi 
ce s‑ar fi întâmplat dacă prezbiterii Bisericii din Efes ar fi 
primit mesajul lui Pavel din versetul tematic şi nu ar fi zis 
nimic mai mult decât: „O, mi‑a plăcut mesajul lui” şi ar 
fi plecat acasă. Un astfel de răspuns nu le‑ar fi schimbat 
viaţa sau situaţia. 

Dacă cineva ţi‑‑ar spune că are un cadou 
pentru tine, acest gest te‑ar face fericit. Chiar dacă 
nu ai primit cadoul încă, probabil îi vei spune ceva de 
genul: „M‑am bucurat de ce mi‑ai spus; cuvintele tale 
m‑au binecuvântat.” Ai fost binecuvântat chiar şi prin 
spusele persoanei respective, iar aceasta se întâmplă 
pentru că noi putem fi binecuvântaţi prin cuvinte. Cu 
siguranţă, Cuvântul lui Dumnezeu te va binecuvânta, 
însă aceasta nu înseamnă că vei umbla în mod automat 
în lumina binecuvântării pe care o transmite. Va trebui 
să răspunzi, afirmând aceleaşi lucruri în învoire: „căci 
El însuşi a zis... Aşa că putem zice plini de încredere...” 
(Evrei 13:5‑6).

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

sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi 
cei sfinţiţi (Faptele apostolilor 20:32).

Răspunsul tău este important

MIERCURI
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Motivul pentru care trebuie să te încredinţezi 
Cuvântului lui Dumnezeu constă în faptul că astfel poţi 
fi edificat; Cuvântul are abilitatea de a face aceasta. 
Acum, răspunsul tău ar trebui să fie: „Cuvântul mă 
zideşte. De fiecare dată când aud şi studiez Scriptura 
sunt transformat, elevat, energizat, iar credinţa mea 
este întărită.” În momentul când aceasta va deveni 
realitate în duhul tău, nu vei vedea decât tărie, victorie, 
progres şi posibilităţi nelimitate. Vei descoperi că devii 
din ce în ce mai puternic şi mai înţelept pe zi ce trece 
prin Cuvântul lui Dumnezeu.

El ne‑a dat Cuvântul Lui pentru ca noi să putem 
vedea, înţelege şi declara toate lucrurile care ne aparţin 
în Isus Cristos.

Luca 1:1‑25
Deuteronom 3‑4

Matei 23:1‑12
Exod 24

Evrei 13:5‑6;
 Marcu 11:23

| Proclamaţie
Sunt ce spune Dumnezeu că 
sunt. Accept Cuvântul Său şi 
umblu în lumina lui în ceea ce 
priveşte mântuirea, neprihănirea, 
sănătatea divină, bunăstarea 
şi protecţia. Am învins lumea, 
pentru că Cel care este mai mare 
locuieşte în mine, iar El mă ajută 
să fiu triumfător în orice loc şi să 
înfloresc în tot ce fac. Slavă lui 
Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
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PLAN DE CITIRE A
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Există oameni care nu fac niciodată alegerile 
corecte, care nu iau niciodată deciziile bune 

şi care nu pun niciodată întrebările potrivite. Ce li 
s‑a întâmplat acestor oameni? Cum au devenit ei 
astfel? Răspunsul se află în versetul tematic. Spune: 
„Nechibzuinţa este legată în inima unui copil...” Apoi 
spune că nuiaua disciplinării o va alunga departe de la 
el. Sintagma „nuiaua disciplinării” nu reprezintă o nuia 
sau un ciomag; acestea ar putea fi folositoare în anumite 
cazuri, însă „nuiaua disciplinării” este Cuvântul lui 
Dumnezeu din gura ta, iar Cuvântul lui Dumnezeu este 
înţelepciunea lui Dumnezeu.

Aceasta înseamnă că înţelepciunea lui Dumnezeu, 
venită din gura ta, va alunga nechibzuinţa de la un 
copil, astfel încât, pe măsură ce va creşte, va deveni mai 
înţelept. Apostolul Pavel sugera acest lucru în a doua 
sa epistolă către Timotei. El l‑a însărcinat să persiste în 
studierea Cuvântului lui Dumnezeu, pe care îl studiase 
din copilărie şi care îl făcuse înţelept: „Din copilărie 
cunoşti Sfintele Scripturi, care‑ţi pot da înţelepciunea ce 
duce la mântuire prin credinţa în Cristos Isus” (2 Timotei 
3:15, versiunea NTR). 

Nechibzuinţa este legată în inima unui copil, dar 
nuiaua disciplinării o va alunga departe de la el 

(Proverbe 22:15, versiunea Fidela).

Înţelepciune prin Cuvântul 
lui Dumnezeu
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Mulţi au crescut fără a beneficia de corecţia 
venită din gura unui om neprihănit. Prin urmare, au 
crescut în nechibzuinţă, care a prins rădăcini în inima lor 
şi au continuat să ia decizii neînţelepte care i‑au făcut 
victime în viaţă. Aceasta se poate schimba dacă aceşti 
oameni se lipesc de Cuvântul lui Dumnezeu şi încep să 
îl trăiască. Dacă îl ai în tine, Cuvântul Domnului îţi va da 
discernământ şi te va face perspicace şi înţelept.

Psalmul 119:98 spune: „Poruncile Tale mă fac 
mai înţelept...” Studiind Cuvântul Domnului şi meditând 
asupra lui, mentalitatea ta va fi elevată pentru a gândi 
ca Dumnezeu. Astfel vei deveni un om de excelenţă, 
pătrunzător şi foarte inspirat. Deschide‑ţi inima pentru 
Cuvântul lui Dumnezeu şi vei umbla întotdeauna în 
înţelepciunea lui Dumnezeu, îndeplinind voia Lui 
desăvârşită. Aleluia!

Luca 1:26‑56
Deuteronom 5‑7

Matei 23:13‑22
Exod 25

Iosua 1:8; 2 Timotei 3:15; 
Coloseni 3:16

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi 
descoperi înţelepciunea Ta în 
Cuvântul Tău care mă conduce 
în toate căile mele. Cuvântul Tău 
în inima mea mă face înţelept şi 
îmi conferă excelenţă. Viaţa mea 
merge din slavă în slavă, în Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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.” Aici, 
Petru se referă la creştinii care au fost mântuiţi de scurt 
timp şi trebuie să se hrănească cu laptele duhovnicesc şi 
curat al Cuvântului lui Dumnezeu, care îi va ajuta să crească, 
ceea ce este foarte bine.

Însă, în 1 Corinteni 3, Pavel nu se referă la pruncii în 
credinţă. El foloseşte termenul grecesc „nepios” care se 
referă persoane imature, copilăreşti în comportament, în 
atitudine, în înţelegere şi în comunicare. El mustră omul 
„nepios,” deoarece acesta încă are nevoie de lapte, chiar 
dacă nu mai este de mult un copil. El a spus: „V‑am hrănit 
cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteaţi suferi; şi nici 
acum chiar nu le puteţi suferi” (1 Corinteni 3:2).

Tot aşa este şi atunci când le spunem oamenilor care 
sunt creştini de mai mult timp: „Dumnezeu te va vindeca 
astăzi. El va crea o cale pentru tine acolo unde nu există nici 
una. El va purta luptele tale; doar stai deoparte şi vei vedea 
scăparea venind de la Domnul.” Aceasta este o mentalitate 
pentru „nepios” – pentru pruncii în credinţă. Creştinii 
maturi nu stau deoparte aşteptând să vadă scăparea venind 

Cât despre mine, fraţilor, nu v‑am putut vorbi ca 
unor oameni duhovniceşti, ci a trebuit să vă vorbesc 

ca unor oameni lumeşti, ca unor prunci în Cristos                         
(1 Corinteni 3:1).

Maturizează‑te în credinţă

 VINERI
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de la Domnul; simţurile lor spirituale sunt antrenate, aşa că 
ei merg în ofensivă pentru a obţine ceea ce le aparţine de 
drept.

Biblia spune: „Pentru că oricine foloseşte lapte este 
fără experienţă în cuvântul dreptăţii, pentru că este prunc; 
iar hrana tare este pentru cei maturi, care, prin obişnuinţă, 
au simţurile deprinse să deosebească binele şi răul” (Evrei 
5:13‑14, versiunea GBV). Galateni 4:1 spune: „Dar, câtă 
vreme moştenitorul este nevârstnic (nepios), eu spun că 
nu se deosebeşte cu nimic de un rob, măcar că este stăpân 
pe tot.” Ai prins ideea? Deşi moştenirea îi aparţine, el va 
rămâne ca un rob cât timp este nevârstnic. Nu acesta este 
visul lui Dumnezeu pentru copiii Lui, ci El vrea ca aceştia să 
se maturizeze din punct de vedere spiritual.

Numai Cuvântul lui Dumnezeu te poate face să 
creşti puternic şi neclintit în credinţă. Tratează Cuvântul 
lui Dumnezeu cu toată atenţia; acesta te va zidi pe plan 
spiritual, mental şi emoţional şi te va face un campion în 
viaţă.

Luca 1:57‑80
Deuteronom 8‑10

Matei 23:23‑39
Exod 26

2 Petru 3:18; Efeseni 4:14‑15; 
Romani 10:17

| Rugăciune  
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi 
edifici duhul prin Cuvântul Tău, 
care generează în mine o credinţă 
puternică, biruitoare. Cuvântul 
Tău este lumina mea şi viaţa mea; 
îl preţuiesc mai mult decât hrana 
şi îl doresc cum doreşte un cerb 
izvoarele de apă, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Viaţa creştinului este una a posibilităţilor 
nelimitate. Nimic nu este prea greu sau de 

neatins pentru tine, dacă ai credinţă şi încredere în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Isus nu a spus: „Toate lucrurile 
Îi sunt cu putinţă doar lui Dumnezeu,” ci a zis: „Toate 
lucrurile îi sunt cu putinţă celui ce crede!” Aceasta 
înseamnă că poţi face orice şi poţi fi tot te‑a destinat 
Dumnezeu să fii dacă îţi pui credinţa în acţiune.

În loc să fii descurajat de situaţiile care îţi pun 
la încercare credinţa, fii încântat, deoarece acestea 
reprezintă oportunitatea ta de a manifesta slava lui 
Dumnezeu. Nu contează cât de puternici sunt adversarii 
tăi; tu vei ieşi întotdeauna învingător. Crede şi acţionează 
în baza Cuvântului lui Dumnezeu. Pune‑ţi credinţa în 
practică. Refuză să iei în considerare circumstanţele.

Povestea lui Avraam şi a Sarei este o sursă de 
inspiraţie şi demonstrează că, într‑adevăr, orice este 
posibil dacă ai credinţă. Biblia spune că, nădăjduind 
împotriva oricărei evidenţe, Avraam a crezut că va deveni 
tatăl multor neamuri, potrivit Cuvântului lui Dumnezeu 
(Romani 4:18‑21). El avea în jur de o sută de ani, în timp 
ce Sara avea nouăzeci (Geneza 17:17). Cu toate acestea, 
când Dumnezeu i‑a spus că Sara îi va naşte un copil, el a 

Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă poţi!”… Toate lucrurile îi 
sunt cu putinţă celui ce crede!” (Marcu 9:23).

Fără imposibilităţi
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crezut. Biblia spune: „Şi, fiindcă n‑a fost slab în credinţă, 
el nu s‑a uitat la trupul său care era îmbătrânit – avea 
aproape o sută de ani – nici la faptul că Sara nu mai 
putea să aibă copii. El nu s‑a îndoit de făgăduinţa lui 
Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, 
I‑a dat slavă lui Dumnezeu” (Romani 4:19‑20). 

Unii oameni îşi pierd de multe ori speranţa, 
întrebându‑se de ce nu au primit slujba, contractul, 
promoţia sau banii pentru care s‑au rugat şi au postit. Alţii 
se plâng că promisiunile lui Dumnezeu nu se împlinesc 
în viaţa lor suficient de repede; aceasta se întâmplă 
deoarece ei nu acţionează în credinţă. Credinţa nu ia 
în considerare circumstanţele naturale, dar acţionează 
prompt la Cuvântul lui Dumnezeu. Credinţa funcţionează 
întotdeauna. Isus a zis că dacă ai credinţă cât un grăunte 
de muştar poţi să‑i spui şi unui munte să se mute şi se va 
supune; cu alte cuvinte, nimic nu îţi va fi imposibil (Matei 
17:20).

Luca 2:1‑20
Deuteronom 11‑12

Matei 24:1‑11
Exod 27

Matei 17:20; Ioan 11:25‑26; 
Filipeni 4:13

| Rugăciune
Dragă Tată, Cuvântul Tău este viaţa mea 
şi în el viitorul meu este sigur. Umblu 
în binecuvântări veşnice, pentru că 
puterea Cuvântului Tău acţionează în 
mine şi îmi asigură întotdeauna succesul, 
productivitatea şi dezvoltarea. Îmi pun 
toată încrederea în Tine, ştiind că nici o 
situaţie nu este dincolo de autoritatea 
şi de puterea Cuvântului Tău, prin care 
trăiesc şi supun circumstanţele, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul lui Dumnezeu are o lucrare în viaţa 
noastră, iar acest fapt trebuie evidenţiat 

în trupul lui Cristos. Creştinul trebuie să aibă o foame 
nestăvilită pentru Cuvântul Domnului. Trebuie să îţi 
deschizi întotdeauna inima şi mintea pentru Cuvântul 
Lui, pentru ca acesta să te zidească, să te întărească şi 
să te poziţioneze astfel încât să te bucuri întotdeauna de 
toate lucrurile pe care Dumnezeu ţi le‑a pus la dispoziţie 
în Cristos. Să recitim sfatul apostolului Pavel pentru 
tânărul Timotei din versetul tematic: „Cugetă la acestea, 
ocupă‑te în totul cu ele...” La ce lucruri se referea?

În capitolele precedente, Pavel îi împărtăşise 
lui Timotei adevăruri specifice, vitale din Cuvântul lui 
Dumnezeu; asupra acestor revelaţii îl îndeamnă să 
cugete. Dacă Duhul Sfânt a considerat că este de folos 
să îi dea aceste sfaturi vitale lui Timotei prin apostolul 
Pavel, ele sunt la fel de importante şi astăzi pentru noi. 
Noi trebuie să medităm în mod consecvent la revelaţia 
Cuvântului lui Dumnezeu pe care am primit‑o.

Observă că el i‑a spus: „ocupă‑te în totul cu ele...” 
Aceasta înseamnă să îi dai Cuvântului lui Dumnezeu 
putere să‑ţi guverneze viaţa. Lasă‑l să‑ţi domine modul 
de gândire, să îţi influenţeze cuvintele şi acţiunile. Acesta 

Cugetă la acestea, ocupă‑te în totul cu ele, 
pentru ca progresul tău să fie arătat tuturor                                        

(1 Timotei 4:15, versiunea Fidela).

Cuvântul lui Dumnezeu 
să‑ţi guverneze viaţa

DUMINICĂ
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trebuie să fie un act conştient, un răspuns deliberat iniţiat 
de duhul tău faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Rezultatul 
acestei acţiuni este că „progresul” tău va fi văzut de toţi. 
Cuvântul „progres” provine în acest text din traducerea 
din original a termenului grecesc „prokope,” care 
înseamnă promovare, progres sau avansare. Aceasta 
înseamnă că progresul tău devine evident atunci când 
laşi Cuvântul lui Dumnezeu să îţi guverneze viaţa.

Mai mult, expresia „să fie arătat” din versetul 
tematic se referă la ceva mai mult decât la a fi observat, 
sau văzut. Provine din traducerea termenului grecesc 
„phaneros,” care înseamnă „a se răspândi dincolo de 
graniţă.” Succesul tău se va „răspândi dincolo de graniţă,” 
devenind cunoscut, pe măsură ce vei medita la Cuvântul 
lui Dumnezeu. Ce binecuvântare!

Luca 2:21‑52
Deuteronom 13‑15

Matei 24:12‑22
Exod 28

Psalmul 1:1‑3; 
Iosua 1:8

| Rugăciune
Dragă Tată, progresul meu este 
vizibil şi de neoprit. Prosper în tot 
ce întreprind, pentru că trăiesc în şi 
prin Cuvântul lui Dumnezeu, fiind 
inspirat întotdeauna de Duhul 
Sfânt să produc excelenţă. Îţi 
mulţumesc pentru înţelepciunea 
Ta care mă propulsează să acţionez 
mereu pe baza Cuvântului Tău, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de copii ai lui Dumnezeu, fiecare 
dintre noi avem ceva particular – Dumnezeu 

ne‑a înzestrat pe toţi cu daruri unice. Biblia spune: 
„... dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul 
într‑un fel, altul într‑altul” (1 Corinteni 7:7). Tot 
ceea ce eşti în Cristos – toate darurile, talentele şi 
abilităţile pe care Dumnezeu ţi le‑a dat – trebuie 
folosite pentru slava Lui. Orice te‑a învăţat sau te 
învaţă Dumnezeu, orice lucru pe care ţi l‑a dezvăluit 
şi te‑a ajutat să îl înţelegi, toate acestea sunt pentru 
răspândirea Evangheliei. Prin urmare, găseşte 
oportunitatea de a le folosi pentru a promova planul 
Lui de câştigare a sufletelor.

Roagă‑te şi gândeşte‑te ce ai putea face pentru 
Domnul în plus faţă de ceea ce faci acum. Cum ai putea 
avea o contribuţie mai mare? Pune‑te la dispoziţia 
Lui şi dedică‑te pentru ca şi alţii să poată beneficia 
de darurile pe care Dumnezeu le‑a investit în tine. 
Poate că nici nu eşti conştient de lucrurile pe care le 
poţi face, însă pe măsură ce te faci disponibil, Duhul 
lui Dumnezeu te va ajuta şi va scoate la suprafaţă noi 
daruri şi talente ascunse.

Operează în darurile 
tale pentru El

LUNI
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Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne‑a 
fost dat: cine are darul prorociei să‑l întrebuinţeze 

după măsura credinţei lui (Romani 12:6).



Domnul te‑a chemat şi te‑a ales. El Se bazează 
pe tine şi crede în tine. El te‑a socotit credincios 
şi te‑a abilitat, te‑a înzestrat în mod supranatural 
să faci lucrarea Lui: „Îi sunt recunoscător lui Isus 
Cristos, Domnul nostru, care m‑a întărit, pentru că 
m‑a considerat credincios şi m‑a pus în slujba Lui” 
(1 Timotei 1:12, versiunea NTR). 

 Caută nevoile din jurul tău; află ce trebuie 
făcut în casa lui Dumnezeu şi fii inspirat să treci la 
acţiune. Nu aştepta. Foloseşte‑ţi toate resursele 
pentru înaintarea Evangheliei. Fii dispus să investeşti 
şi să te investeşti pentru Evanghelie. Darurile şi 
talentele pe care le ai sunt „... în vederea lucrării de 
slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos” (Efeseni 
4:12).

Luca 3
Deuteronom 16‑17

Matei 24:23‑33
Exod 29

Matei 25:14‑15; 
Coloseni 3:23‑24

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi sunt recunoscător 
şi mă simt onorat pentru privilegiul 
de a fi în slujba împăcării. Prin mine 
mulţi ajung la cunoştinţa Evangheliei 
lui Cristos, pe care ai binevoit să mi‑o 
încredinţezi. Pasiunea mea pentru 
Evanghelie este mai aprinsă ca 
oricând şi mă dedic cu totul vestirii 
ei, astfel ca neprihănirea Ta să se 
stabilească în inima oamenilor din 
întreaga lume, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



A doua parte a versetului tematic spune, cu 
referire la Isus, că aşa cum este El, suntem şi 

noi în lumea aceasta. Dacă noi suntem ca El, atunci este 
foarte important să aflăm din Cuvântul lui Dumnezeu 
cum este El; cum a trăit El când a umblat pe pământ? 
Biblia ne spune că a vindecat bolnavii, a înviat morţii 
şi a scos demonii. Pasajul din Faptele apostolilor 10:38 
spune: „Cum Dumnezeu L‑a uns cu Duhul Sfânt şi cu 
putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, 
făcea bine şi îi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de 
diavolul; căci Dumnezeu era cu El.” Viaţa Lui a fost un şir 
nesfârşit de miracole.

 A umblat pe apă. El poruncea, iar urechile surde şi 
ochii orbi se deschideau. La glasul Lui picioarele oloage au fost 
restaurate. Era cu adevărat minunat. La cuvântul Său, chiar 
şi membrele mutilate au crescut înapoi. Atunci când a liniştit 
furtuna, ucenicii Săi au exclamat uimiţi: „Ce fel de om este 
acesta? Pentru că porunceşte chiar vânturilor şi apei şi ele 
ascultă de El” (Luca 8:25, versiunea Fidela).

 Acum, dacă luăm în considerare faptul că a făcut toate 
aceste lucruri în calitate de om, lăsându‑Şi slava deoparte 
(Filipeni 2:7), ne confruntăm cu o realitate care ne depăşeşte 

Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta; 
astfel se face că dragostea este desăvârşită în noi, 

pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii 
(1 Ioan 4:17).

Suntem ca El

MARŢI
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imaginaţia. Manifestările glorioase ale supranaturalului 
din viaţa Sa au avut loc înainte ca El să moară pe cruce. El a 
redevenit glorificat abia după înviere (1 Petru 1:21). Aceasta 
ne arată cine suntem noi şi ce putem face astăzi ca făpturi 
noi în Isus Cristos. Imaginea lui Cristos cel glorificat pe care o 
vedem în Cuvântul lui Dumnezeu este de fapt reflexia noastră 
ca făpturi noi în Cristos.

 Astfel, atunci când citeşti: „cum este El, aşa suntem 
şi noi în lumea aceasta,” reacţia ta trebuie să fie următoarea: 
„Slavă lui Dumnezeu, pentru că aşa cum este Isus, în toată 
slava, autoritatea şi puterea Lui, aşa sunt şi eu!” Aleluia. 
Meditează asupra acestui adevăr. Propune‑ţi în mod deliberat 
să gândeşti, să umbli, să vorbeşti şi să acţionezi ca Isus. La 
fel ca El, proclamă cu îndrăzneală Cuvântul lui Dumnezeu în 
circumstanţe potrivnice şi vei vedea o schimbare. Vindecă 
bolnavii, curăţeşte leproşii şi învie morţii! Binecuvântează‑i şi 
atinge‑i pe cei din jur cu dragostea lui Dumnezeu aşa cum a 
făcut Isus, pentru că tu eşti ca El.

Luca 4:1‑13
Deuteronom 18:21

Matei 24:34‑44
Exod 30

Evrei 1:3; 1 Petru 2:9; 
Ioan 17:22

| Rugăciune
Pacea lui Dumnezeu care întrece 
orice pricepere îmi păzeşte inima 
şi mintea în Isus Cristos. Lucruri 
bune vin şi astăzi în calea mea de 
pretutindeni! Nu mă îngrijorez 
de nimic, pentru că Domnul mi‑a 
dat toate lucrurile! Bucuria Lui se 
manifestă cu putere prin mine în 
orice loc. Glorie lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Îngerul Mesager s‑a angajat într‑o îndrăzneaţă 
călătorie pentru a duce lumina Evangheliei în viaţa 

multor milioane de oameni în limba pe care o înţeleg cel 
mai bine. Doar în 2016, numărul de traduceri ale Rapsodiei 
Realităţilor a crescut de la 660 la 807, iar numărătoarea 
continuă!

Înlăturând barierele lingvistice, partenerii Rapsodiei Realităţilor 
au făcut posibil ca mulţi oameni din toată lumea să aibă acces 
la Cuvântul lui Dumnezeu explicat. Totuşi este nevoie de multe 
lucruri pentru ca toate traducerile Rapsodiei Realităţilor să fie 
distribuite lunar, pretutindeni. Iar aici poţi interveni şi tu. 

Vino alături de noi în 2017 prin:
• Sponsorizarea distribuirii lunare a tuturor 

traducerilor pe câmpul de misiune
• Sponsorizarea adoptării de noi limbi de traducere
• Acţiuni de voluntariat în calitate de traducător sau 

editor
• Distribuirea ediţiilor traduse ale Rapsodiei Realităţilor

Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi încheia 
un angajament de parteneriat, te rugăm să trimiţi un email la 
una dintre adresele: rortranslators@loveworld360.com sau 
rortranslations@blwinc.org. 
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Adoptă şi mai    
     multe 

Binecuvântează    
    viaţa multora 

LIMBI ...

în 2017! 
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Domnul Isus este aşezat la dreapta Tatălui, mult 
deasupra oricăror conducători, autorităţi, 

puteri, domnii şi a oricărui nume care poate fi dat 
(Efeseni 1:21, versiunea NTR). El ocupă cel mai glorios 
şi mai măreţ tron care există; şi vestea bună este că noi 
suntem aşezaţi împreună cu El. Pasajul din Efeseni 2:4‑6 
spune: „Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, 
pentru dragostea cea mare cu care ne‑a iubit, măcar 
că eram morţi în greşelile noastre, ne‑a adus la viaţă 
împreună cu Cristos (prin har sunteţi mântuiţi). El ne‑a 
înviat împreună şi ne‑a pus să şedem împreună în 
locurile cereşti, în Cristos Isus.”

 Dumnezeu I‑a dat lui Isus autoritate peste 
întreaga creaţie. Pe muntele schimbării la faţă, El a rostit 
din ceruri: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care 
Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” (Matei 
17:5). Dumnezeu a poruncit întregii naturi, cu viaţă 
sau fără viaţă, să I se supună lui Isus. Şi împreună cu El, 
domnim şi noi peste toate acestea; peste toate domniile, 
stăpânirile, puterile şi dregătoriile şi peste orice nume 
care se poate numi.

 În tărâmul spiritual, tu eşti aşezat împreună 
cu Cristos; tu ocupi locul Său de autoritate, cu 

El I‑a pus totul sub picioare şi L‑a făcut cap peste toate 
lucrurile, pentru Biserică (Efeseni 1:22, versiunea NTR).

MIERCURI
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împuternicirea legală de a face uz de Numele Său. 
Toate puterile întunericului îţi recunosc autoritatea în 
Cristos şi răspund la ea. De aceea, exercită‑ţi autoritatea 
cu îndrăzneală astăzi şi întotdeauna. Tu nu eşti un 
om obişnuit. Operezi dintr‑un domeniu mai înalt, iar 
cuvintele tale sunt susţinute de puterea divină. Biblia 
spune: „Unde este cuvântul împăratului, este putere...” 
(Eclesiastul 8:4, versiunea Fidela).

 Toată autoritatea ţi‑a fost dată ca să schimbi 
circumstanţele vieţii tale şi să implementezi neprihănirea 
lui Dumnezeu pe pământ. Acum, Ioan scrie despre noi 
astfel: „... cum este El (Isus), aşa suntem noi în această 
lume” (1 Ioan 4:17). De aceea, atunci când vorbeşti, 
întreaga creaţie reacţionează. În Numele Lui, poţi frânge 
influenţa lui Satan asupra vieţii oamenilor şi poţi declara 
că lumina Evangheliei slavei lui Cristos străluceşte în 
inima lor (2 Corinteni 4:4).

Luca 4:14‑44
Deuteronom 22‑24

Matei 24:45‑51
Exod 31

Romani 8:19; 
Luca 10:19

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai 
dat autoritate în cer şi pe pământ 
să umblu în stăpânire peste toată 
puterea vrăjmaşului. Îţi mulţumesc 
că mi‑ai dat procură să pot face uz 
de Numele lui Isus şi să efectuez 
schimbări în viaţa mea, la slujbă, în 
finanţele mele, în familia mea şi în 
sănătatea mea. Rostesc viaţă peste 
tot ceea ce are legătură cu mine, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Poate ai întâlnit anumiţi oameni care, în ciuda 
faptului că sunt creştini de mult timp, nu sunt 

înrădăcinaţi în adevăr. Încă se confruntă cu aceleaşi 
întrebări pe care le au de ani de zile. Chiar şi după ce 
le‑ai arătat răspunsuri din Scripturi, se întorc cu aceleaşi 
întrebări după un timp. Poate chiar te gândeşti că ei caută 
răspunsuri cu sinceritate, însă o asemenea atitudine 
este una a unui duh neliniştit, zbuciumat şi neaşezat. 
Sunt împovăraţi de îngrijorare şi le este greu să accepte 
realităţi simple. Cât de trist!

 În calitate de creştin, trebuie să fii adânc 
înrădăcinat şi întemeiat în credinţă, iar acest lucru se 
întâmplă atunci când petreci timp de calitate cu Cuvântul 
lui Dumnezeu şi îl cercetezi cu atenţie. Studiul personal 
şi meditarea asupra Cuvântului lui Dumnezeu trebuie 
să fie primordiale în mintea şi inima ta. Nu presupune 
că ştii deja destul din Cuvântul lui Dumnezeu pentru că 
mergi la biserică în fiecare duminică. Trebuie să studiezi 
Scripturile personal. 

 Citeşte din nou versetul tematic şi observă care 
sunt oamenii pe care îi laudă Duhul Sfânt; sunt cei care, 
după ce primeau Cuvântul Domnului, cercetau zilnic 

Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei 
din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna şi 

cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li 
se spunea, este aşa (Faptele apostolilor 17:11).

Înrădăcinaţi şi 
întemeiaţi în adevăr

JOI
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Scripturile pentru a vedea dacă ceea ce li s‑a predicat este 
adevărat. Au verificat personal acurateţea Cuvântului 
auzit şi, drept urmare, nu au putut fi amăgiţi. Au devenit 
înrădăcinaţi şi întemeiaţi în adevărul Cuvântului lui 
Dumnezeu care le fusese predicat.

 Pentru acest motiv Pavel, călăuzit de Duhul Sfânt, 
i‑a îndemnat pe credincioşii din Colose cu următoarele 
cuvinte: „... rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi 
neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea 
Evangheliei pe care aţi auzit‑o, care a fost propovăduită 
oricărei făpturi de sub cer şi al cărei slujitor am fost 
făcut eu, Pavel” (Coloseni 1:23). Acesta este mesajul 
Duhului Sfânt şi pentru tine astăzi: înrădăcinează‑te şi 
consolidează‑ţi temelia în adevăr! Dedică‑te cu totul 
studierii Cuvântului lui Dumnezeu (1 Timotei 4:15).

 Umblă în lumina lucrurilor pe care le‑ai învăţat şi 
pe care le‑ai primit; însuşeşte‑ţi‑le în duhul tău. Atunci 
Duhul Sfânt îţi va umble inima şi mintea cu gânduri de 
credinţă care îţi vor energiza duhul, astfel încât vei fi 
întotdeauna victorios şi de nezdruncinat.

Luca 5:1‑16
Deuteronom 25‑27

Matei 25:1‑13
Exod 32

Efeseni 4:14; 
1 Corinteni 15:58

| Rugăciune
Dragă Tată, în timp ce studiez 
Cuvântul Tău şi meditez asupra sa, 
primesc împărtăşire de credinţă, iar 
înţelepciunea Ta mă propulsează să 
acţionez conform Scripturii. Cuvântul 
Tău învinge orice circumstanţe din 
viaţa mea. Sunt zidit şi bine întemeiat 
în credinţă, pe măsură ce umblu în 
lumina Cuvântului Tău, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Un adevărat câştigător de suflete nu se 
preocupă doar de sufletele din imediata 

sa vecinătate, ci şi de evanghelizarea lumii. Trebuie 
să îţi înnoieşti pasiunea în preocuparea pe care o ai 
pentru a duce mântuirea lui Isus Cristos în toată lumea. 
Indiferent cât de preocupat eşti de ceea ce se întâmplă 
local, trebuie să te gândeşti şi la regiunile de dincolo de 
aria ta de influenţă. Isus a spus clar în Marcu 16:15: „... 
Duceţi‑vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la 
orice făptură.”

 Anticipând însă că venirea Domnului este foarte 
aproape, probabil că nu vei reuşi pe cont propriu să 
ajungi în toată lumea ca să‑i predici fiecărui suflet de pe 
faţa pământului. Cu toate acestea, sunt alte modalităţi 
prin care poţi fi eficient în evanghelizarea globală. Una 
dintre acestea este mijlocirea. Roagă‑te cu perseverenţă 
pentru sufletele pierdute şi pentru alţi creştini din 
diverse părţi ale lumii care se confruntă cu provocări şi 
cu greutăţi.

 Biblia ne spune să ne rugăm pentru cei care 
se confruntă cu adversităţi. Mulţi creştini din jurul 
lumii sunt persecutaţi pentru credinţa lor. Unii sunt 
martirizaţi pentru credinţa lor în Isus Cristos. Unii suferă 

Departe iarăşi de mine să păcătuiesc împotriva 
Domnului, încetând să mă rog pentru voi...                  

(1 Samuel 12:23).

Fii preocupat de soarta lumii

VINERI
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teribil în spitale, în dureri groaznice, din cauza bolilor 
şi a neputinţelor. Poate nu au destulă credinţă ca să se 
gândească la vindecare, însă rugăciunea ta de mijlocire 
îi poate ajuta.

 Unii creştini sunt în închisori, acuzaţi de 
lucruri pe care nu le‑au făcut. Apoi te poţi ruga pentru 
orfani, pentru cei săraci şi pentru cei care au fost 
neglijaţi de societate. Nu îţi dori doar ca lucrurile să se 
îmbunătăţească pentru ei, ci pune deoparte din când în 
când timp pentru a te ruga şi a mijloci fervent pentru ei! 
Atunci când eşti preocupat de cei în nevoi, Dumnezeu 
îţi programează viaţa pentru abundenţă, pentru succes 
şi pentru bunăstare; El îţi dă har şi mai mare ca să faci şi 
mai multe pentru alţii.

Luca 5:17‑39
Deuteronom 28

Matei 25:14‑30
Exod 33

Romani 8:26; 
1 Timotei 2:1‑2

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă 
ajuţi să văd cât de frumoase şi de 
preţioase sunt sufletele oamenilor 
din lumea întreagă. Îţi mulţumesc 
că stârneşti în mine duhul mijlocirii, 
iar astăzi, prin rugăciune, eliberez 
putere de mântuire, de vindecare, 
de restaurare şi de protecţie pentru 
fraţii mei şi pentru surorile mele în 
Cristos de pe întregul pământ, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Observăm că în versetul tematic, apostolul 
Pavel foloseşte substantivul la plural „trupuri.” 

El le scria celor din Biserica din Corint. Dacă ar fi folosit 
substantivul singular „trup,” ar fi fost corect să spunem 
că vorbeşte în termeni generici, referindu‑se la noi toţi 
ca „Trup al lui Cristos”; adică Trupul lui Cristos la care se 
face referire în Romani 12:5: „Tot aşa noi, care suntem 
mulţi, alcătuim un singur trup în Cristos; dar, fiecare în 
parte, suntem mădulare unii altora.”

 Apostolul însă exprimă un adevăr profund 
despre conexiunea şi uniunea noastră individuală 
cu Isus Cristos spunând: „... trupurile voastre sunt 
mădulare ale lui Cristos...” Acesta este un adevăr 
foarte puternic din Cuvântul lui Dumnezeu pe care 
îl poţi aplica la sănătatea ta. Nu doar duhul tău este 
parte din Trupul lui Cristos, ci chiar trupul tău fizic este 
mădular al lui Cristos! Aceasta înseamnă că El domneşte 
şi funcţionează în trupul tău fizic. Dacă acest lucru este 
adevărat, atunci de unde ar mai putea să vină boala? 
Cristos este în tine, El Se mişcă în tine. Binecuvântat să 
fie Dumnezeu!

Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui 
Cristos? Voi lua aşadar mădularele lui Cristos pentru 

a le face mădulare ale unei desfrânate? Niciodată 
(1 Corinteni 6:15, versiunea TINT, Traducerea 
Interconfesională a Noului Testament, n.tr.).

Membre ale Trupului Său

SÂMBĂTĂ
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 În Efeseni 1:22‑23, Biblia spune: „El I‑a pus (lui 
Isus Cristos) totul sub picioare şi L‑a dat căpetenie 
peste toate lucrurile Bisericii, care este trupul Lui, 
plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.” Aşadar 
Trupul lui Cristos – Biserica – este plinătatea lui Cristos. 
Şi din moment ce trupul tău fizic este parte din structura 
numită Trupul lui Cristos, înseamnă că tu eşti expresia 
realităţii, slavei, împărăţiei, puterii şi personalităţii 
Sale! Tu eşti expresia plinătăţii Sale: El este împlinirea 
ta, însă fără tine, trupul nu este complet.

 Fiecare dintre noi este important în Trupul lui 
Cristos. 1 Corinteni 12:27 spune: „Voi sunteţi trupul 
lui Cristos, şi, fiecare în parte, mădulare ale Lui.” El 
foloseşte expresia „fiecare în parte” pentru a sublinia 
faptul că fiecare este important în structură. Pasajul din 
Efeseni 5:30 declară: „Pentru că noi suntem mădulare 
ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele 
Lui.”

Luca 6:1‑16
Deuteronom 29‑30

Matei 25:31‑46
Exod 34

Efeseni 5:30; Romani 8:10; 
Romani 12:1

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că L‑ai 
trimis pe Isus să moară în locul meu. 
El Şi‑a vărsat sângele Lui scump ca 
eu să mă pot bucura de mântuire, 
de vindecare, de protecţie şi de 
uniunea cu Tine. Îţi mulţumesc 
pentru viaţa de glorie şi de excelenţă 
pe care o am în Cristos şi pentru 
stăpânirea Cuvântului Tău în viaţa 
mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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BIBLIEI ÎN DOI ANI



„Rodul Duhului” la care se face referire în 
versetul tematic înseamnă produsul sau 

caracteristicile duhului uman recreat, una dintre ele 
fiind bucuria. Bucuria este ceva ce sălăşluieşte în tine; 
poţi fi bucuros întotdeauna, indiferent şi independent 
de circumstanţe. Unii pot spune: „Ei bine, îmi este greu 
să fiu bucuros; dificultăţile prin care trec sunt prea mari 
ca să mă pot bucura.” Însă aceasta este o greşeală; Biblia 
spune: „Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când 
treceţi prin felurite încercări” (Iacov 1:2).

 Bucuria este o emoţie stârnită de satisfacţie, 
apreciere şi plăcere. Bucuria este puternică şi îţi poţi 
umple casa de ea. Poţi controla atmosfera şi poţi aduce 
bucurie acolo unde mai înainte era mânie, tristeţe şi 
lipsă de speranţă. Satan nu are loc şi nu are nici o şansă 
într‑o atmosferă de bucurie. Biblia spune că bucuria 
Domnului este tăria ta (Neemia 8:10). Bucuria Domnului 
în duhul tău este puterea de care ai nevoie pentru a birui 
duşmanul şi a triumfa asupra adversităţilor.

 Exprimă bucuria, indiferent cum te simţi. Nu ai 
nevoie de nici un comediant ca să stârnească bucuria 
Domnului! Las‑o să ţâşnească din duhul tău! De exemplu, 

Dar rodul Duhului este dragostea, bucuria, pacea, 
îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, 

credinţa, blândeţea, înfrânarea; împotriva acestora 
nu este lege (Galateni 5:22‑23, versiunea Fidela).

Atmosferă de bucurie

DUMINICĂ
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ai ajuns acasă de la muncă; poţi stârni o atmosferă de 
bucurie anunţându‑ţi prezenţa cu un bucuros „Slavă 
Domnului, am ajuns acasă! Ce zi minunată; sunt 
binecuvântat şi am favoare în Cristos!” Poţi intra cântând, 
compunându‑I Domnului melodii în inima ta. În scurt 
timp, toţi ceilalţi din casa ta vor fi molipsiţi de bucuria ta, 
pentru că bucuria este contagioasă.

 Vorbeşte cu bucurie. Râzi des. Biblia spune: „O 
inimă veselă este un bun leac...” (Proverbe 17:22). Pe 
lângă faptul că produce vindecare în tine, bucuria îţi face 
duhul să fie energizat de Duhul Sfânt astfel încât este 
simplu să primeşti revelaţii de la Dumnezeu. De aceea, 
menţine o atmosferă veselă în inima ta şi în jurul tău, în 
orice moment.

Luca 6:17‑49
Deuteronom 31‑32

Matei 26:1‑13
Exod 35

Psalmul 16:11; Romani 14:17; 
Isaia 12:3

| Proclamaţie
Bucuria Domnului este tăria mea, 
iar eu mă bucur şi astăzi în El, 
pentru că mi‑a umplut viaţa cu 
bunătatea Sa. Refuz să mă tulbur 
cu privire la ceva, pentru că în 
Cristos toate lucrurile sunt ale 
mele. Prin urmare, mă delectez 
în El, entuziasmat de faptul că 
El este viaţa mea. În El am viaţa, 
mişcarea şi fiinţa. Binecuvântat să 
fie Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR
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Biblia spune: „De aceea este scris: «Omul dintâi, 
Adam, a fost făcut un suflet viu.» Al doilea 

Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă... Omul 
dintâi este din pământ, pământesc; Omul al doilea este 
din cer” (1 Corinteni 15:45, 47). Ce afirmaţie puternică! 
Domnul Isus Cristos este al doilea şi ultimul Adam; El 
este Domnul din cer şi Biblia Îl descrie ca fiind un Duh 
dătător de viaţă. Nu este de mirare că tot ce atinge El 
primeşte viaţă! Următorul verset spune astfel: „Cum este 
cel pământesc, aşa sunt şi cei pământeşti; cum este Cel 
ceresc, aşa sunt şi cei cereşti” (1 Corinteni 15:48). Noi ne 
tragem din Cristos; aceasta înseamnă că fiecare dintre 
noi este un duh dătător de viaţă!

 La această realitatea S‑a referit Domnul Isus în Ioan 
7:38 când a spus: „Cine crede în Mine, din inima lui vor 
curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Terminologia din 
originalul grecesc folosită în acest pasaj indică torente de apă 
vie. Viaţa izvorăşte şi curge din tine. Cum curge? Scriptura 
ne arată că ea curge mai întâi din gura ta, şi apoi din mâinile 
tale. Oricine ia contact cu tine prin credinţă, o poate trage 
literalmente din tine.

 Atunci când Adam a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, 
legea morţii a intrat în vigoare. Biblia spune că prin păcat, 

Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El     
(1 Corinteni 6:17).

Tu eşti un duh dătător de viaţă

LUNI
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moartea a intrat în lume drept consecinţă a neascultării lui 
Adam. Cu toate acestea, viaţa a venit prin al doilea şi ultimul 
Adam, Isus Cristos. El a spus: „... Am venit ca oile să aibă 
viaţa, şi să o aibă din belşug” (Ioan 10:10). Acum, nu numai 
că tu ai primit viaţă, ci eşti un purtător şi un distribuitor de 
viaţă.

 Nu există lipsă de speranţă în ceea ce te priveşte. Poţi 
aduce viaţă în orice situaţie, indiferent cât de moartă pare. În 
Romani 4:17, Biblia spune: „... Dumnezeu, în care am crezut, 
care învie morţii şi care cheamă lucrurile care nu sunt ca şi 
cum ar fi.” Aceasta înseamnă că şi tu poţi face acelaşi lucru, 
pentru că ai fost făcut după chipul şi asemănarea Sa. Cum 
este El, aşa eşti şi tu în lumea aceasta (1 Ioan 4:17).

Luca 7:1‑35
Deuteronom 33‑34

Matei 26:14‑25
Exod 36

1 Corinteni 15:49; 
1 Ioan 5:11‑12

| Proclamaţie
Trăiesc prin Duhul şi umblu prin 
Duhul, pentru că sunt născut din 
Duhul Sfânt. Sunt ceresc! De aceea 
trăiesc după legea Duhului de 
viaţă în Isus Cristos. Sunt şi eu un 
duh dătător de viaţă, răspândind 
viaţa divină în lumea mea. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Vreau să observi timpul verbelor din versetul 
tematic. Scrie astfel: „Aşa cum era cel din ţărână 

(pământesc), aşa sunt şi cei din ţărână (pământeşti)...” 
Ar fi trebuit să scrie „... aşa erau şi cei pământeşti...” din 
moment ce verbul precedent e tot la trecut ‑ „era.” Autorul 
foloseşte însă timpul prezent aici, făcând referire la faptul 
că, deşi Adam nu mai este aici, oamenii care nu sunt născuţi 
din nou sunt născuţi după el şi sunt la fel ca el – căzuţi.

 A doua parte a versetului spune astfel: „... cum este 
Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti.” Din nou, să examinăm 
timpul verbelor: autorul foloseşte timpul prezent pentru 
a face referire la Isus. În timp ce era pe pământ, Isus a 
declarat cu îndrăzneală: „Eu sunt de sus” (Ioan 8:23), în 
ciuda faptului că se născuse în Betleem. Trebuie să înţelegi 
că El a devenit al doilea Adam nu atunci când S‑a născut 
în Betleem, ci atunci când a înviat din morţi. Atunci a fost 
El născut din nou şi a devenit capul noii creaţii (Faptele 
apostolilor 13:33). Astfel, Isus „este,” iar Adam „a fost!” 
Dacă eşti născut din nou, ai fost născut după Omul din cer, 
Cristos Isus.

 Poate auzi unii oameni spunând: „Nu fac diferenţa 
între acel om şi Adam.” Ei se referă la Adam din Grădina 

Aşa cum era cel din ţărână, aşa sunt şi cei din ţărână; 
şi aşa cum este Cel Ceresc, aşa sunt şi cei cereşti        

(1 Corinteni 15:48, versiunea NTR).

Tu eşti din cer

MARŢI
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Edenului, pentru că aceea este originea lor. Noi, în calitate 
de făpturi noi, nu vorbim astfel, pentru că noi venim din 
cer. Trebuie să înţelegi cine eşti şi să îţi declari identitatea. 
Moise I‑a spus lui Dumnezeu: „Cine să spun că m‑a trimis?” 
Dumnezeu i‑a răspuns: „EU SUNT CEL CE SUNT” (Exod 
3:14). El nu a spus: „Nu ştiu cine sunt”; a spus: „Spune‑le că 
Cel ce Se numeşte EU SUNT te‑a trimis.” Tot aşa şi tu trebuie 
să declari cu îndrăzneală cine eşti şi de unde vii. Eşti un om 
dumnezeiesc din cer. Aleluia!

 Declară aceasta chiar acum: „Eu sunt din cer; 
născut din Cuvântul şi din Duhul lui Dumnezeu!” Nu poţi 
rosti această afirmaţie fără ca ungerea să fie stârnită în tine! 
O astfel de declaraţie anulează gândurile de slăbiciune sau 
de imposibilitate. Nu vorbi niciodată ca un om pământesc, 
pentru că tu provii din cer. Tu nu eşti un om obişnuit. „Dar 
cetăţenia noastră este în ceruri, de unde Îl şi aşteptăm ca 
Mântuitor pe Domnul Isus Cristos” (Filipeni 3:20).

Luca 7:36‑50
Iosua 1‑2

Matei 26:26‑35
Exod 37

Ioan 3:31; 1 Ioan 4:4‑6; 
Ioan 15:18‑19

| Proclamaţie
Nimic nu îmi este imposibil, pentru 
că provin de sus. Toate forţele vieţii 
şi naturii mi se supun şi acţionează 
împreună spre binele meu, pentru 
că sunt copilul Regelui. Conştientizez 
moştenirea mea cerească şi umblu 
în lumina identităţii mele. Sunt un 
asociat al Dumnezeirii! Slavă lui 
Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
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Festivalul de muzică şi artă LoveWorld, acest 
fenomen evanghelic internaţional debutat pe 
24 aprilie 2015, este o celebrare a frumuseţii 
în Trupul lui Cristos, reliefând diversele şi 
multiplele talente ale membrilor „naţiunii” 
Believers’ LoveWorld (Credincioşii din Lumea 
Dragostei, n.tr.) din lumea întreagă. 

Festivalul celebrează spiritul creativ, 
promovează noi talente şi dezvoltă noi staruri 
în muzică, în dans, în pantomimă, în dramă, în 
comedie, în arte plastice, în film, în multimedia 
şi în multe alte domenii. 

Pregăteşte‑te pentru o nouă experienţă 
extraordinară cu Duhul Sfânt, care Îşi va 
manifesta înţelepciunea Sa felurită prin copiii 
Săi la Festivalul de Muzică şi Artă LoveWorld 
2017, care va avea loc la centrul expoziţional 
Nasrec Expo Center în Iohannesburg, Africa de 
Sud, între 27 şi 30 aprilie. 

Pentru mai multe informaţii despre înscriere 
şi participare, te rugăm să accesezi site‑ul 
www.loveworldfestival.org 

N
O

T
E

Pregăteşte‑te pentru 

FESTIVALUL DE 

LOVEWORLD 

2017
MUZICĂ ŞI ARTĂ 
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Domnul face ceva frumos în zilele noastre. 
Trăim într‑o nouă fază a mişcării Duhului 

Sfânt şi, în această nouă fază, au loc lucruri glorioase. 
Slava Domnului este peste tot. Neprihănirea Sa a preluat 
controlul. Harul Său se multiplică pe pământ. Iată ce 
trebuie să ştii: „... dar unde s‑a înmulţit păcatul, acolo 
harul s‑a înmulţit şi mai mult” (Romani 5:20). Da, auzim 
la ştiri cum se întâmplă unele dintre cele mai groaznice 
lucruri în diverse ţări din jurul lumii. Însă adevărul 
este acesta: Dumnezeu este infinit mai mare decât 
Satan. Dacă Satan poate atinge cote mari de răutate, 
Dumnezeu poate atinge cote mult mai mari de har. Harul 
lui Dumnezeu este mai mare decât răutatea lui Satan.

 Chiar dacă nelegiuirea omului a crescut foarte 
mult (Matei 24:12), chiar acum, în domeniul spiritual au 
fost mobilizaţi îngeri ai lui Dumnezeu care sunt mult mai 
puternici şi lucrează împreună cu poporul lui Dumnezeu, 
conducându‑i pe oameni la neprihănire. Satan a devenit 
lipsit de scrupule în răutate, dar şi Dumnezeu a dat deoparte 
orice limită în aceste naţiuni, în urmărirea sufletelor.

 Pasajul din Zaharia 4:6 spune astfel: „... Lucrul 
acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci 
prin Duhul Meu – zice Domnul oştirilor!” Suntem martorii 
unei mişcări a Duhului Sfânt fără precedent, cum nu s‑a 
mai văzut pe pământ până acum. Oamenii lui Dumnezeu 

Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare… (Iacov 4:6).

O nouă fază de 
creştere a harului

MIERCURI
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vor fi plini de pasiune pentru Cristos, pentru Duhul Sfânt şi 
pentru Cuvântul Său, mai mult decât oricând înainte. Va fi 
o foame nestăvilită în poporul lui Dumnezeu după lucrurile 
Duhului Sfânt. Mulţi dintre cei care azi calomniază Biserica 
şi îi persecută pe creştini se vor întoarce la Cristos aşa cum 
a făcut‑o Saul din Tars. El urmărea Biserica, însă Duhul Sfânt 
îl urmărea pe el.

 Chiar dacă suntem într‑un război, suntem de partea 
învingătoare. Satan nu poate rezista mişcării Duhului Sfânt 
care are loc în zilele noastre. Aşadar plin de încredere şi de 
curaj, continuă să predici Evanghelia fără frică. Cuvântul lui 
Dumnezeu în gura ta reprezintă vorbirea lui Dumnezeu; 
nimic nu îl poate opri. Aleluia!

Luca 8:1‑21
Iosua 3‑4

Matei 26:36‑46
Exod 38

Faptele apostolilor 2:17‑21; 
Efeseni 6:12‑18; Tit 2:11

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi 
revelezi lucrările Tale din vremea 
noastră şi că mă faci relevant 
şi eficient în stabilirea voii Tale 
desăvârşite pe pământ. Mă rog ca 
tot mai mulţi copii ai Tăi să înţeleagă 
mişcarea Duhului Tău în aceste zile 
din urmă, recunoscând că nu sunt 
fiinţe obişnuite, ci temple şi epistole 
vii ale lui Cristos cel viu, în Numele lui 
Isus. Amin. 
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Pasajul din Iosua 13:1 ne spune ceva foarte 
interesant despre omul numit Iosua. Scrie 

astfel: „Iosua era bătrân, înaintat în vârstă. Domnul 
i‑a zis atunci: «Tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă, şi 
ţara care‑ţi mai rămâne de supus este foarte mare.»”

 Bătrâneţea la care se face referire aici nu 
înseamnă doar că avea părul alb; are de‑a face cu 
relevanţa pe care o avea înaintea lui Dumnezeu şi cu 
lucrarea Împărăţiei Sale. Iosua avea 110 ani când a 
murit, şi nu era la fel de bătrân ca Moise, care a murit la 
120 de ani. Cu toate acestea, Moise nu a fost descris de 
Dumnezeu ca fiind bătrân. Biblia spune: „Moise era în 
vârstă de o sută douăzeci de ani când a murit; vederea 
nu‑i slăbise şi puterea nu‑i trecuse” (Deuteronom 34:7).

 Indiferent câţi ani ai, refuză să „îmbătrâneşti” 
în mintea ta. Oamenii bătrâni ştiu prea multe şi 
experienţele lor îi fac cinici uneori. Ştiu prea multe 
lucruri care nu merg. E foarte greu să fie inspiraţi să facă 
ceva, pentru că îşi aduc aminte întotdeauna de cineva 
care a încercat să facă ceea ce li se cere lor acum, şi a 
eşuat. Însă tinerii gândesc diferit. Ei nu se gândesc prea 
mult la ce nu merge, ci acceptă provocarea. Ei păşesc în 
aventuri împreună cu Dumnezeu şi pentru El. De aceea 

Care îţi satură gura cu bunătăţi; aşa că 
tinereţea ta este înnoită precum a acvilei                                         

(Psalmul 103:5, versiunea Fidela).

Refuză să îmbătrâneşti

JOI
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Dumnezeu adoră să îi folosească. Ei vor întotdeauna să 
înveţe ceva nou.

 Poate trupul tău îmbătrâneşte, însă refuză să 
devii bătrân. Biblia spune: „Cei sădiţi în Casa Domnului 
înverzesc în curţile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade şi 
la bătrâneţe, sunt plin de suc şi verzi” (Psalmul 92:13‑14). 
Începe să vezi lucrurile prin ochii Duhului Sfânt. Atunci 
când umbli în sincronizare cu Duhul lui Dumnezeu, nu 
vei rămâne niciodată fără putere, fără idei şi fără viziune. 
Eşti revigorat pe viaţă. El te va înnoi, te va împrospăta şi 
te va întineri mereu, prin Cuvântul Lui. Pavel a spus: „De 
aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul 
nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru 
se înnoieşte din zi în zi” (2 Corinteni 4:16). Aleluia!

Luca 8:22‑39
Iosua 5‑6

Matei 26:47‑56
Exod 39

1 Timotei 4:12; Efeseni 4:23; 
Isaia 43:19

| Proclamaţie
Duhul lui Dumnezeu mă întăreşte 
în omul dinăuntru, iar eu întineresc 
ca vulturul. Refuz să îmbătrânesc 
în mintea mea, ci îmi deschid inima 
şi mintea la ideile proaspete ale 
Duhului Sfânt. Nimic nu mă poate 
opri, pentru că sunt zilnic vitalizat 
şi împrospătat prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
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Pasajul din 1 Corinteni 2:14 spune astfel: „Dar 
omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui 

Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le 
poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte.” 
Creştinismul este dincolo de simţurile fizice! Lipsa de 
înţelegere a acestui adevăr este responsabilă de multe 
dintre frustrările pe care unii oameni le experimentează 
în viaţa de credinţă. Dumnezeu îţi contactează duhul, nu 
mintea. Credinţa emană din duhul tău, nu din mintea ta; 
este reacţia duhului uman la Cuvântul lui Dumnezeu. Nu 
are nimic de‑a face cu simţurile.

 Simţurile noastre nu au fost proiectate să‑L 
perceapă pe Dumnezeu; noi umblăm cu El din duhul 
nostru, Îi slujim din duhul nostru şi înţelegem realităţile 
spirituale prin Duhul Sfânt. Mintea noastră nu a fost 
proiectată pentru aceasta; doar duhul nostru poate 
relaţiona cu Dumnezeu. Şi apoi, pe baza acelei relaţii, 
ne antrenăm mintea din duhul nostru ca să meargă în 
aceeaşi direcţie şi ne controlăm simţurile ca să slujească 
scopurilor pe care le avem. Aceasta înseamnă că acel 
caracter pe care îl exprimăm în exterior va depinde 
întotdeauna de starea duhului nostru – de cine suntem 
în interior.

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

Dincolo de simţuri

VINERI
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 Acesta este motivul pentru care avem nevoie de 
îndrumarea Duhului lui Dumnezeu dinăuntrul nostru. 
Doar El poate ajunge adânc în natura umană ca să 
producă schimbările pe care Dumnezeu le vrea în noi – 
transformări din slavă în slavă. Doar Dumnezeu te poate 
conduce să gândeşti ca El, să vorbeşti ca El şi să trăieşti 
după Cuvântul Lui. Aleluia!

Luca 8:40‑56
Iosua 7‑9

Matei 26:57‑68
Exod 40

1 Corinteni 2:9‑12; 
Romani 8:12‑14

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă 
călăuzeşti prin Duhul Sfânt să 
gândesc ca Tine şi să privesc lucrurile 
din perspectiva Ta şi nu doar din 
punct de vedere natural. Pe măsură 
ce umblu în lumina Cuvântului Tău, 
înregistrez creştere supranaturală 
din slavă în slavă, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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

Credem ca ai fost binecuvântat de acest devotional.Te invitam 
acum sa Îl faci pe Isus Cristos Domnal vietii tale, rugându‑te 
astfel:

„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 sufletul! De 
acum sunt copilul lui Dumnezeu! Aleluia!”  

Felicitări! De acum eşti copilul lui Dumnezeu. Pentru mai 
multe informaţii despre modalităţi prin care poţi să te 

dezvolţi în calitate de creştin, te rugăm să ni te adresezi 
folosind informaţiile de contact de mai jos:

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

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

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

RUGĂCIUNE 
PENTRU

MÂNTUIRE

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

CANADA:
Tel.:1 647‑341‑9091;
Tel/Fax:+1‑416‑746 5080



Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site‑ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTOR

Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele 
corporaţiei Believers LoveWorld Inc este un 
dedicat slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu 
al cărui mesaj aadus realitatea vieţii divine în 
inima multora.

Milioane de oameni au fost binecuvântaţi 
prin emisiunea sa televizată „Atmosphere for 
Miracles” (Atmosfera pentru miracole, n.tr.), 
prin misiunile, cruciadele şi revistele lui, ca şi 
prin numeroase alte cărţi şi materiale audio‑ 
vizuale, care exprimă realitatea Cuvântului lui 
Dumnezeu în adevăr, în simplitate şi cu putere.
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 Rapoarte
ALE SLAVEI

„Am impact în lumea mea prin Rapsodia Realităţilor”

„Rapsodia Realităţilor m‑a făcut un lucrător eficient al Evangheliei. 
Cu orice ocazie, le slujesc oamenilor din Cuvântul lui Dumnezeu, 
folosind devoţionalul zilnic. Colegii mei de la muncă au experimentat 
schimbări extraordinare de când le‑am prezentat prima dată Îngerul 
Mesager. Acum, atmosfera din biroul nostru este încărcată mereu de 
energie pozitivă. Chiar şi şeful meu a început să studieze Rapsodia 
Realităţilor şi a început să meargă la o biserică Christ Embassy. “                                 
    ‑  K. Betty, Statele Unite

„Acum sunt plin de Duhul Sfânt!”

„Cu puţin timp în urmă am citit o devoţiune din Rapsodia Realităţilor, care 
vorbea despre codul sunetului. Am studiat acea lecţie cu atenţie şi am început 
să pun mesajul în practică. Am început să declar cu voce tare proclamaţiile şi 
rugăciunile de fiecare dată când citeam Rapsodia Realităţilor. Am continuat 
să fac aceasta până când, într‑o zi, puterea lui Dumnezeu a venit peste mine 
şi am început să vorbesc în alte limbi. Am continuat să vorbesc în alte limbi 
de atunci.”
    ‑ D. Mercy, Botswana

„Salvat de la sinucidere”

„Într‑o zi, în cadrul unui mediu de socializare pe internet, am cunoscut un tânăr 
din New Delhi. El era hindus şi nu Îl cunoştea pe Cristos. După ce am discutat cu el 
câteva minute, am început să‑i împărtăşesc Cuvântul lui Dumnezeu prin Rapsodia 
Realităţilor. I‑am trimis „Rugăciunea Mântuirii” şi i‑am spus să o citească cu voce 
tare; a fost născut din nou în acea zi! După câteva zile, omul mi‑a trimis un mesaj 
în care mărturisea cum a fost salvat de la sinucidere. Mi‑a spus: „Plănuisem să 
mă sinucid în acea noapte, însă am ales să intru pe internet pentru ultima dată.” 
Cuvântul lui Dumnezeu din Rapsodia Realităţilor l‑a atins şi s‑a simţit plin de pace şi 
bucurie. Acum a găsit un motiv pentru a trăi.”                                              
    ‑ Jacob D.; Ghana



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 

PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

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

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

LOVEWORLD 

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:
Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

canada:  
Tel: +1 647‑341‑9091 

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

Cărţi disponibile de la editura


