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

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

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

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

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

                 – Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

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

mai numărăm. Ediţia 2018 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru 
a te poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul 
anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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Dacă întrebi oamenii de ce a venit Isus în lume, 
majoritatea vor răspunde: „A venit să ne 

mântuiască din păcat” sau „a venit să distrugă lucrările 
diavolului.” Însă Isus a venit să facă mult mai mult 
decât să ne mântuiască din păcat şi să distrugă lucrările 
diavolului; toate acestea au consti tuit un mijloc pentru a 
realiza altceva. El a venit pentru un scop mult mai înalt.

În Ioan 10:10, de exemplu, El a spus: „Eu am 
venit ca oile să aibă viaţă, şi s‑o aibă din belşug.” Aşa 
că, Isus a venit să ne dea viaţă, dar şi acesta este doar 
unul dintre scopurile colaterale. În 1 Corinteni 1:9, Biblia 
spune: „Credincios este Dumnezeu, care v‑‑a chemat la 
părtăşia cu Fiul Său Isus Cristos, Domnul nostru.” Acest 
adevăr este foarte puternic şi consti tuie scopul central 
pentru care a venit Isus.

Dacă El Se rezuma doar să ne mântuiască, sau să 
distrugă lucrările diavolului, sau să ne dea viaţă, fără să 
ne aducă în părtăşie sau în uniune cu El şi cu Tatăl, toate 
acestea nu ar fi  fost niciodată de ajuns.

El ne‑a salvat din păcat şi ne‑a dat viaţa Lui tocmai 
pentru a face posibil ca noi să devenim una cu Tatăl; El 
ne‑a adus în părtăşia cu Tatăl – în părtăşia dumnezeirii. 
Aceasta este uimitoarea binecuvântare de care ne‑a făcut 
parte Isus şi cea mai mare dintre realizările Lui: părtăşia cu 

UN SCOP MULT                                
MAI ÎNALT

1 JOI  

… Şi părtăşia noastră este cu 
Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Cristos                                           

(1 Ioan 1:3).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru harul Tău şi pentru 
dragostea Ta nemărginită pentru mine care m-au propulsat 
în clasa făpturilor Tale, făcându-mă astfel un asociat al 
dumnezeirii. Bucuria mea este fără margini în timp ce mă 
bucur de beneficiile care decurg din părtăşia, din uniunea 
şi din parteneriatul cu Tine, acum şi în veci, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Tatăl. Acum, orice Îi aparţine Tatălui ne aparţine şi nouă; 
suntem moştenitori ai lui Dumnezeu şi comoştenitori cu 
Cristos (Romani 8:17). Slavă lui Dumnezeu!

 1 Petru 1:1‑12 & Ezechiel 32 

 Evrei 1 & Ieremia 34‑35

 1 Corinteni 1:9; 1 Ioan 1:3; Efeseni 5:30



Mulţi creşti ni şti u că Isus a fost crucifi cat şi a 
murit în calitate de Mântuitor al nostru, dar 

nu cunosc, sau nu înţeleg total părtăşia noastră divină cu 
El. Iar atunci când vorbim despre părtăşie, ceea ce le vine 
în minte unora este răsti mpul petrecut în biserică atunci 
când ne strângem cu toţii pentru a învăţa din Cuvântul lui 
Dumnezeu, pentru a‑L lăuda pe Domnul şi a ne închina 
înaintea Lui. Însă părtăşia înseamnă mai mult decât atât.

În esenţă, părtăşia noastră cu Domnul descrie 
unitatea sau uniunea noastră cu El; este ceva mai adânc 
decât o asociere; este o unire mai mare decât într‑un 
legământ. Poţi avea un legământ fără părtăşie. Însă 
Domnul Isus ne‑a adus într‑o asemenea părtăşie cu 
El, încât El Se vede pe Sine în noi; El nu este mulţumit 
până când noi nu suntem mulţumiţi; El Se bucură de 
bucuria noastră. Ce relaţie binecuvântată! Acum putem 
să mergem cu El, să vorbim cu El şi să trăim în El şi în 
Numele Lui.

Dacă nu trăieşti  cu conşti enti zarea binecuvântărilor 
depline ale părtăşiei tale divine cu Domnul, pierzi mult 
prea mult! Fii conşti ent şi benefi ciază de uniunea ta cu 
Domnul.

Pavel i‑a scris lui Timotei astf el: „... întăreşte‑te în 
harul care este în Cristos Isus” (2 Timotei 2:1); fructi fi că 

PĂRTĂȘIA                                         
NOASTRĂ CU EL

2 VINERI

Dar cine se lipeşte de Domnul 
este un singur duh cu El                                                  

(1 Corinteni 6:17).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îţi mulţumesc, binecuvântatule Tată, că mi-ai dat onoarea 
să fiu în părtăşie cu Tine, să umblu cu Tine, să vorbesc 
cu Tine, să fiu slava Ta şi neprihănirea Ta pe pământ. Tu 
trăieşti în şi prin mine, împlinindu-Ţi voia şi extinzându-Ţi 
Împărăţia pe pământ şi în inimile oamenilor, în Numele lui 
Isus. Amin.

harul care este în Isus Cristos. Există har din belşug în Isus 
Cristos. O, de ar înţelege oamenii dragostea Lui infinită şi 
necondiţionată pentru noi! Noi trebuie să beneficiem de 
harul şi de dragostea Lui în părtăşia noastră cu El.

În 1 Ioan 3:1‑2, Biblia spune: „Vedeţi ce dragoste 
ne‑a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu...” 
Trebuie să ştii că Dumnezeu te iubeşte cu adevărat. 
Atunci când ştii aceasta, când eşti convins de dragostea 
Lui pentru tine, devine de neconceput să mai crezi că El 
va fi vreodată indiferent faţă de rugăciunea ta sau că nu 
îţi va răspunde. De aceea, atunci când te rogi, aşteaptă 
plin de încredere răspunsul de la El şi păşeşte în victorie 
neîntreruptă în orice zi şi în orice loc. 

 1 Petru 1:13‑25 & Ezechiel 33 

 Evrei 2 & Ieremia 36‑37

 1 Corinteni 1:9; 1 Ioan 1:3; Efeseni 5:30



Alegerile pe care le facem în viaţă sunt atât de 
importante, încât ne pot făuri sau ruina desti nul. 

Să luăm de exemplu povestea vieţii lui Elimelec, a soţiei lui, 
Naomi şi a celor doi fi i ai lor, Mahlon şi Chilion. Din cauza 
foametei, ei s‑au mutat din Betleemul lui Iuda în Moab. 
Însă după o vreme, atât Elimelec cât şi fi ii lui, care între 
ti mp se căsătoriseră, au murit. 

În urma pierderii lor, Naomi s‑a hotărât să se întoarcă 
în oraşul ei natal, Betleemul lui Iuda, iar cele două nurori, 
Rut şi Orpa, au insistat să o urmeze, însă Naomi nu le‑a 
lăsat. Ea le‑a dat moti ve întemeiate pentru a se întoarce 
fi ecare la familia lor (citeşte întreaga relatare în pasajul 
biblic din Rut 1:1‑16). Atunci Orpa a ales să se întoarcă 
la poporul ei, dar Rut şi‑a menţinut decizia de a rămâne 
alături de Naomi şi a mers cu ea în Betleemul lui Iuda.

Atât Rut cât şi Orpa au iubit‑o cu adevărat pe Naomi 
şi au vrut să rămână cu ea, dar aici a fost un punct de decizie 
în viaţa lor. Din momentul când Orpa a plecat de la Naomi 
şi s‑a întors la poporul ei, viaţa şi desti nul ei s‑au schimbat 
complet. În scrierile rabinice este consemnat faptul că 
până la urmă ea a devenit mama lui Goliat, fi listeanul din 
Gat care avea să fi e ucis în luptă de David.

ALEGE DREPT
3 SÂMBĂTĂ  

Iau azi cerul şi pământul martori 
împotriva voastră că ţi‑am 

pus înainte viaţa şi moartea, 
binecuvântarea şi blestemul. Alege 

viaţa, ca să trăieşti , tu şi sămânţa ta                                           
(Deuteronom 30:19).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cristos a fost făcut înţelepciune pentru mine; aşadar, sunt 
înţelept şi fac alegeri bazate pe Scriptură. Am precizie în 
tot ce fac, umblând în voia desăvârşită a lui Dumnezeu 
pentru viaţa mea. Glorie lui Dumnezeu!

Întrebarea este, aşadar, de ce a ales Rut mai degrabă 
să rămână cu Naomi, când ar fi fost mai uşor să se întoarcă 
la poporul ei şi să‑şi refacă viaţa, aşa cum a făcut Orpa? 
Era vorba despre închinarea la Dumnezeu, despre viaţa 
credinţei pe care o văzuse la Naomi; la aceasta nu a vrut 
Rut să renunţe. Alegerea ei a fost răsplătită, pentru că 
mai târziu s‑a căsătorit cu Boaz, care era rudă cu Elimelec. 
Astfel Boaz a devenit tatăl lui Isai, care a devenit tatăl lui 
David, iar din această genealogie avea să vină şi Cristos.

Nimeni nu s‑a dovedit a fi nesăbuit pentru că a ales 
să aibă încredere în Domnul şi a ales calea Duhului Sfânt. 
La fel ca Naomi, alege şi tu întotdeauna drept; alege calea 
Duhului Sfânt şi nu ceea ce pare bine, practic, sau sensibil 
în ochii oamenilor.

 1 Petru 2:1‑12 & Ezechiel 34 

 Evrei 3 & Ieremia 38‑40

Evrei 11:24‑27; Rut 1:1‑16



Când Domnul Isus S‑a jertf it pe Sine pentru noi, 
nu s‑a vărsat sângele unui om obişnuit, deoarece 

viaţa Lui nu a venit din primul Adam; viaţa Lui a venit din 
Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 1:14). Viaţa Lui era divină, 
aşa că şi sângele care s‑a vărsat pentru noi era divin; El 
Şi‑a dat viaţa Lui divină pentru noi. Aşadar, atunci când El 
a spus: „Acest pahar este testamentul cel nou în sângele 
meu; faceţi aceasta, ori de câte ori îl beţi, în aminti rea 
mea” (1 Corinteni 11:25, versiunea Fidela), El S‑a referit la 
faptul că toate proviziile Noului Testament sunt sigilate şi 
garantate de sângele Lui.

Viaţa şi viitorul tău sunt garantate de sângele lui Isus. 
Prin urmare, în viaţa celui ce crede, toate binecuvântările 
câşti gate prin moartea Lui ispăşitoare, prin îngroparea şi 
prin învierea Lui în locul nostru devin o realitate. Nu există 
nimic ce ţi‑ai putea dori vreodată în viaţă care să nu fi e 
inclus sau acoperit de sângele Lui. De aceea, în 1 Corinteni 
3:21, Duhul Sfânt prin apostolul Pavel a declarat: „toate 
lucrurile sunt ale voastre.” Aleluia!

El ţi‑a dat tărie, înţelepciune, curaj, sănătate şi mult 
mai mult decât atât. El a scos tot întunericul din ti ne şi te‑a 

NOUL LEGĂMÂNT                                       
ÎN SÂNGELE LUI

4 DUMINICĂ 

Tot astf el a luat şi paharul după 
ce a mâncat, spunând: Acest 

pahar este testamentul cel nou în 
sângele meu; faceţi aceasta, ori de 

câte ori îl beţi, în aminti rea mea                                                     
(1 Corinteni 11:25, versiunea Fidela).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru viaţa mea 
victorioasă şi pentru un viitor excelent, care sunt garantate 
în sângele lui Isus. Refuz să mă tem sau să ascult glasul 
îndoielii sau al necredinţei, pentru că visurile pe care mi 
le-ai pus în inimă, ajung la stadiul de rodire. Succesul 
meu este asigurat; bunăstarea mea este garantată şi sunt 
învingător pe veci, în Numele lui Isus. Amin.

adus în lumina Lui minunată. Strămutarea ta de la întuneric 
la lumină, din orice dureri, necazuri sau lucruri negative 
în împărăţia Fiului dragostei Lui s‑a făcut prin sângele Lui. 
Coloseni 1:14 spune că El: „ne‑a strămutat în Împărăţia 
Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin 
sângele Lui, iertarea păcatelor.”

Succesul tău este asigurat; tu eşti un învingător pe 
viaţă, iar bunăstarea ta este garantată. Conştientizează 
acest lucru la Cina Domnului atunci când te împărtăşeşti 
din rodul viţei care simbolizează sângele Lui. Aleluia!

1 Petru 2:13‑25 & Ezechiel 35 

 Evrei 4:1‑13 & Ieremia 41‑43

 Romani 5:6‑8; 1 Ioan 5:11‑12; Romani 3:21‑25



Conform versetului temati c, Isus Cristos a fost 
cu Dumnezeu de la început, fi ind Cuvântul lui 

Dumnezeu. El este Creatorul, Făuritorul tuturor lucrurilor. 
Ioan ne spune: „Toate lucrurile au fost făcute prin El şi nimic 
din ce a fost făcut , n‑a fost făcut fără El” (Ioan 1:3). Observă 
că nu a spus: „Toate lucrurile au fost făcute prin ACESTA”; 
Ioan a folosit pronumele personal „El,” deoarece Cuvântul 
lui Dumnezeu este o Persoană. Cuvântul lui Dumnezeu este 
Dumnezeu. 

În Geneza 1, Biblia ne arată că Dumnezeu a adus 
creaţia în fi inţă prin Cuvântul Lui rosti t. El a zis: „Să fi e lumină: 
şi a fost lumină” (Geneza 1:1). El a rosti t cuvinte şi acestea 
s‑au materializat. Acum, Ioan, vorbind despre Cuvântul 
lui Dumnezeu, ne spune că Dumnezeu a făcut totul prin 
Cuvântul Său, adică El a făcut toate lucrurile prin Sine. În 
Ioan 1:14, Biblia spune: „Şi Cuvântul S‑a făcut trup, şi a locuit 
printre noi…” Cuvântul lui Dumnezeu, care este Dumnezeu, 
S‑a întrupat în persoana lui Isus şi a locuit printre noi. 

În Matei 1:23, citi m despre Isus astf el: „… şi‑I vor pune 
numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă: «Dumnezeu 
este cu noi»”. Apoi Pavel declară fără echivoc: „Şi fără a se 
putea contesta, mare este misterul evlaviei: Dumnezeu 
a fost arătat în carne, declarat drept în Duhul, văzut de 
îngeri, predicat neamurilor, a fost crezut în lume şi primit 

ISUS ESTE DUMNEZEU 
MANIFESTAT ÎN TRUP UMAN

5 LUNI 

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

(Ioan 1:1).



PROCLAMAȚIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Plinătatea dumnezeirii locuieşte în mine, pentru că Isus 
Cristos este în mine; cum este El, aşa sunt şi eu în această 
lume! Lumea este supusă înaintea mea, iar eu umblu în 
neprihănire, în victorie şi în bunăstare, acum şi în veci, în 
Numele lui Isus. Amin.

sus în glorie” (1 Timotei 3:16, versiunea Fidela). Acest verset 
reduce la tăcere toate îndoielile privitoare la divinitatea lui 
Isus: fără niciun dubiu, Isus Cristos este Dumnezeu! El este 
Dumnezeu manifestat în trup, neprihănit în Duhul, văzut de 
îngeri, predicat Neamurilor, crezut în lume şi înălţat în slavă. 

Cineva ar putea spune: „Dar nu este Isus Fiul lui 
Dumnezeu?” Da! „Fiul lui Dumnezeu” înseamnă Dumnezeu 
în trup. Aminteşte‑ţi reacţia evreilor atunci când Isus le‑a spus: 
„Eu sunt Fiul lui Dumnezeu”; ei a luat pietre să‑L lapideze. Au 
strigat la El: „Cum ai putea tu, fiind un om, să te faci egal cu 
Dumnezeu, spunând că eşti Fiul lui Dumnezeu?” Ei au înţeles 
perfect ceea ce a vrut să spună El; El nu S‑a referit doar la a fi 
născut din Dumnezeu ca vlăstar al Lui. El a spus că este însuşi 
Dumnezeu!

Până când nu ştii şi nu crezi acest lucru despre Isus, nu 
poţi merge cu El; credinţa ta în El va fi slabă şi fără efect. Ioan 
ne spune: „Cuvântul a devenit trup” şi Pavel spune acelaşi 
lucru: „Dumnezeu S‑a manifestat în trup”; acesta este Isus! 
Slavă în veci Numelui Său!

 1 Petru 3:1‑12 & Ezechiel 36 

 Evrei 4:14‑5:1‑10 & Ieremia 44‑47

 Filipeni 2:5‑11; Ioan 14:9; Coloseni 2:9



Fiind creşti ni, parti ciparea şi implicarea noastră în 
Evanghelie, pasiunea noastră pentru răspândirea 

ei în întreaga lume trebuie să fi e fără echivoc; acesta este 
moti vul pentru care ne afl ăm aici pe pământ; este moti vul 
pentru care trăim! O modalitate sigură de a recunoaşte 
un creşti n care operează şi umblă în Duhul Sfânt este 
parti ciparea lui autenti că la viziunea lui Dumnezeu.

Viziunea lui Dumnezeu este evanghelizarea şi 
aducerea întregii lumi la Cristos. El doreşte ca întregul 
pământ să fi e umplut de cunoaşterea slavei Sale, precum 
apele acoperă adâncul mării. Aici intervenim noi; noi 
suntem partenerii Lui în câşti garea sufl etelor; noi suntem 
cei care trebuie să stabilim voia şi Împărăţia Lui pe pământ 
şi în inimile oamenilor.

Dumnezeu te‑a chemat şi ţi‑a dat un mandat divin; 
rămâi concentrat şi dedicat acestei chemări. El a spus în 
Marcu 16:15: „... Duceţi‑vă în toată lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice făptură.” Aici Domnul Isus nu li Se 
adresa doar lui Petru, Iacov, Ioan şi celorlalţi ucenici, ci 
şi ţie şi mie. În plus, El revine în curând, iar când Se va 
întoarce, va fi  interesat de un singur lucru: impactul pe 
care l‑ai avut cu Evanghelia în sfera ta de infl uenţă.

Ce faci cu viaţa ta? Cum îi infl uenţezi pe ceilalţi cu 
Evanghelia, cu mesajul lui Isus? Aminteşte‑ţi că El a venit 

ÎN CLOCOT                                                     
PENTRU EVANGHELIE

6 MARȚI

În sârguinţă, fi ţi fără preget. Fiţi plini 
de râvnă cu duhul. Slujiţi‑I Domnului 

(Romani 12:11).
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Mă închin înaintea Ta, binecuvântatule Tată, pentru că 
m-ai socotit credincios şi mi-ai încredinţat mesajul vieţii 
veşnice. Prin puterea Duhului Sfânt, am impact în lumea 
mea cu Evanghelia, întorcându-i pe mulţi la neprihănire 
şi de sub puterea diavolului la Dumnezeu, în Numele lui 
Isus. Amin. 

în această lume pentru a‑Și da viaţa, astfel încât oamenii 
să poată trăi în uniune cu Dumnezeu. Prin urmare, noi 
putem cu adevărat să împărtăşim dragostea Lui doar 
dacă transmitem cu entuziasm mesajul Lui, spunându‑le 
oamenilor despre sângele pe care l‑a vărsat Isus, nu 
numai pentru iertarea păcatelor, ci pentru a le da viaţă 
veşnică tuturor oamenilor şi pentru a face posibil ca noi să 
devenim fii ai lui Dumnezeu.

Te îndemn să fii înflăcărat în câştigarea sufletelor; să 
fii activ în casa lui Dumnezeu; să te dedici lucrării Tatălui. 
Urmează viziunea Lui din inima ta. Versetul tematic în 
versiunea Moffat este redat astfel: „Nu îngăduiţi niciodată 
ca zelul să vă slăbească; menţineţi incandescenţa 
spirituală. Slujiţi‑I Domnului.” Lasă‑te înflăcărat de 
Evanghelie şi fii în clocot pentru ea.

 1 Petru 3:13‑22 & Ezechiel 37 

 Evrei 5:11‑6:1‑20 & Ieremia 48‑49

 Ieremia 20:9; Matei 28:19; Marcu 16:15



În Proverbe 11:30, Biblia spune: „... cel înţelept 
câşti gă sufl ete.” Un câşti gător de sufl ete este 

înţelept deoarece se aliniază pasiunii numărul unu a lui 
Dumnezeu, aceea de a aduce oamenii de la întuneric la 
lumină şi de sub puterea diavolului la Dumnezeu. Prin 
urmare, dacă eşti  un câşti gător de sufl ete, Dumnezeu are 
în plan să îţi dea o capacitate şi mai mare pentru a câşti ga 
şi mai multe sufl ete.

Acesta este punctul pe care Domnul îl subliniază 
în versetul temati c, când spune: „... pe orice mlădiţă 
care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.” 
Aceasta înseamnă că tu fi ind o mlădiţă roditoare, Tatăl 
are un plan de dezvoltare a capacităţii tale pentru a te 
face şi mai producti v. El măreşte harul vieţii tale pentru a 
realiza mai mult.

De exemplu, dacă ai harul de a câşti ga şi de a păstra 
treizeci de sufl ete în părtăşie, la grupul de casă sau în 
biserică, indiferent ce ai face pentru a creşte numărul, 
nu îl vei putea depăşi. Efi cacitatea şi producti vitatea ta în 
orice misiune vine în măsura în care ai primit har pentru 
a funcţiona sau pentru a împlini acea misiune. Pentru a 

DEZVOLTAREA                             
CAPACITĂŢII TALE 

7 MIERCURI 

Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu 
este Vierul. Pe orice mlădiţă care este 

în Mine şi n‑aduce rod, El o taie; şi 
pe orice mlădiţă care aduce rod, o 
curăţă, ca să aducă şi mai mult rod                                  

(Ioan 15:1‑2).
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Îţi mulţumesc, binecuvântatule Tată, că mi-ai dat har 
din belşug pentru rodire sporită. Eu product rezultate 
excelente în munca mea şi în slujirea mea prin puterea 
care acţionează în mine şi tot ce fac prosperă spre slava lui 
Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

face mai mult, va fi nevoie ca Domnul să îţi dea mai mult 
har. Biblia spune că El: „ne dă un har şi mai mare” (Iacov 
4:6); acest har te duce la un nivel superior.

Dintr‑o dată, descoperi că eşti în stare să faci mai 
mult decât puteai până acum; eşti mai eficient; deşi depui 
aceleaşi eforturi ca şi înainte, rezultatele tale sunt mai 
bune. De aceea este atât de important să rămânem în 
părtăşie neîntreruptă cu Domnul. Harul creşte pe măsură 
ce Îl cunoaştem mai mult pe Domnul, prin lucrarea 
Duhului Sfânt şi a Cuvântului lui Dumnezeu.

În 2 Petru 1:2, Biblia spune: „Harul şi pacea să 
vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a 
Domnului nostru Isus Cristos.” Aceasta este garanţia ta 
pentru o viaţă roditoare şi productivă.

 1 Petru 4:1‑19 & Ezechiel 38 

 Evrei 7 & Ieremia 50‑51

 Ioan 15:8; Iacov 4:6; 2 Petru 3:18



 În 2011, I‑am predat viaţa mea lui Cristos. În aceeaşi 
perioadă am început să resimt dureri în zona stomacală. Erau 
destul de neplăcute, aşa că m‑am dus la doctorul meu care m‑a 
consultat şi a găsit un mic chist. Mi‑a spus să nu mă îngrijorez, că 
după un ti mp va dispărea de la sine. Am plecat linişti tă şi am decis 
să aştept să dispară. După câteva luni, tot mă mai durea. M‑am 
reîntors la doctor care mi‑a confi rmat că nu se resorbise. Am fost 
atât de dezamăgită că nu a dispărut cum îmi promisese doctorul că 
se va întâmpla. 

 Am decis să îmi schimb doctorul şi m‑am dus la altcineva 
care după un consult riguros m‑a diagnosti cat cu cancer în stadiul 
3. Vestea a fost devastatoare pentru mine şi nu şti am ce să fac. 
Durerile conti nuau să crească în intensitate şi de multe ori mă 
împiedicau să dorm. 

 În 2016, am fost la o biserică Christ Embassy în Berlin unde 
am primit o Rapsodie a Realităţilor. Şi uimitor a fost faptul că primul 
ti tlu pe care l‑am citi t a fost despre vindecare şi despre cuvinte 
rosti te. Pastorul Chris spunea aşa: „Tu poţi să vorbeşti  cu trupul 
tău şi să schimbi lucrurile.” Până în acel moment nu cunoscusem 
pe nimeni care să se vindece de o boală gravă doar prin rosti re, 
dar am ales să cred. Am început să declar Cuvântul lui Dumnezeu 
adresându‑mă trupului meu. Deşi încă mai aveam dureri, am crezut 
ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre mine. Doctorul îmi tot 
trimitea mesaje să încep chimioterapia, dar am refuzat. Eram deja 
sub un alt tratament: cel al Cuvântului infailibil al lui Dumnezeu! 

 La sfârşitul lui 2017, m‑am dus din nou la doctor. După 
ce m‑a consultat, mi‑a spus: „Nina, nu mai pot detecta nici o urmă 
de cancer în corpul tău!” Nu‑mi venea să‑mi cred urechilor; ceea 
ce până atunci părea o condamnare la moarte dispăruse deodată! 
Bucuria mea nu avea margini! Viaţa mea fusese restaurată!

 Prin intermediul Rapsodiei Realităţilor, acum aveam parte 
şi eu de o experienţă de vindecare miraculoasă despre care citeam 
doar în Biblie! De acum sunt hotărâtă să le fac parte de acest 
devoţional transformator tuturor celor din sfera mea de contact. 

Am ales să cred
Cum a învins Nina Miller cancerul prin credinţă 

neclintită în Cuvântul lui Dumnezeu



CONFERINŢA Internaţională
 a Pastorilor și Partenerilor 

Programată pentru luna noiembrie în 
Lagos, Nigeria, Conferinţa Internaţională a 

Pastorilor şi Partenerilor va fi  un ti mp de împrospătare, 
de inspiraţie şi de revigorare divină.

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

Începe să‑ţi planifi ci parti ciparea.

Notă: Parti ciparea se face pe bază de invitaţie.
 



Câteodată, oamenii confundă credinţa cu verbul 
„a crede”; ambele concepte sunt, de fapt, 

înrudite şi acţionează împreună, dar nu sunt acelaşi 
lucru. În Noul Testament, cuvântul „credinţă” provine 
din traducerea din original a termenului grecesc „pisti s,” 
care este un substanti v, pe când „a crede” provine 
din traducerea termenului „pisteuo,” un verb, care se 
referă la demonstrarea credinţei, la acţionarea pe baza 
credinţei.

Când spui „eu cred,” nu este la diateza pasivă, 
ci acti vă; implică o acţiune. „A crede” este un termen 
de acţiune; este, de fapt, „împlinirea” credinţei tale. 
Aşadar, atunci când spunem că suntem „credincioşi” în 
Isus, înseamnă că suntem împlinitori, sau practi canţi ai 
Cuvântului Său. De aceea Biblia spune: „credinţa fără 
fapte este moartă în ea însăşi” (Iacov 2:17). Credinţa 
necesită o acţiune corespunzătoare; îţi arăţi credinţa prin 
acţiunile tale; aceasta înseamnă „a crede.”

Apostolul Iacov a explicat diferenţa dintre credinţa 
fără fapte şi credinţa însoţită de fapte. Credinţa fără fapte 
este moartă, dar credinţa în acţiune produce rezultate. 
El spune: „Dar va zice cineva: Tu ai credința, și eu am 
faptele. Arată‑mi credința ta fără fapte, și eu îți voi 

ACŢIONEAZĂ PE                                  
BAZA CREDINŢEI

8 JOI 

Adevărat, adevărat vă spun că cine 
crede în Mine are viaţa veşnică                            

(Ioan 6:47).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că pot acţiona prin credinţă pe baza 
Cuvântului Tău, bucurându-mă astfel de toate binecuvântările 
încapsulate în Evanghelie. Progresez prin Cuvântul Tău şi 
astăzi, încrezător în abilitatea lui de a mă poziţiona deasupra 
circumstanţelor şi de a mă face să excelez în tot ce fac, în 
Numele lui Isus. Amin.

arăta credința mea din faptele mele” (Iacov 2:18). 
Ceea ce explică aici este pur şi simplu verbul „a crede.” 
Dacă spui „eu cred în Isus Cristos,” aceasta înseamnă 
împlinirea credinţei mele; ceea ce cred despre Isus este 
arătat în acţiunile mele; dau glas credinţei mele; păşesc 
în ea; acţionez în ea. Aleluia!

Înţelegerea relaţiei dintre substantivul credinţă 
şi verbul a crede este foarte importantă, pentru că 
acestea sunt fundamentale în a te bucura şi a dispune de 
binecuvântările Evangheliei. „A crede” implică o credinţă 
însoţită de acţiuni corespunzătoare. Trebuie să acţionezi 
pe baza credinţei tale în calitate de credincios în Isus 
Cristos. Credinţa cheamă lucrurile nevăzute în fiinţă. Cu 
credinţa ta, tu poţi vedea şi crea invizibilul şi poţi face 
lucrurile imposibile posibile. Lăudat să fie Dumnezeu!

 1 Petru 5:1‑14 & Ezechiel 39 

 Evrei 8 & Ieremia 52

 Iacov 2:21‑24; Evrei 11:1; Marcu 9:23



Neprihănirea este natura lui Dumnezeu în ti ne care 
produce abilitatea de a sta înaintea Lui fără vină, fără inferioritate 
sau condamnare. Neprihănirea este manifestarea exterioară 
a harului divin, oferindu‑i duhului uman acceptare, libertate şi 
drepturi în prezenţa lui Dumnezeu. Aşadar, harul lui Dumnezeu 
ne‑a oferit această neprihănire, după cum citi m în versetul 
temati c.

Neprihănirea noastră este darul lui Dumnezeu pentru noi 
în Isus Cristos, datorită harului Său. Prin har, noi am primit natura 
lui Dumnezeu de neprihănire şi am fost strămutaţi în Împărăţia 
Fiului dragostei Lui, unde domnim cu El. În Ioan 1:17, Biblia 
spune: „căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul 
au venit prin Isus Cristos.” Iar în Romani 5:17 citi m astf el: „... cei 
ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor 
domni în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Cristos!” 

Noi nu numai domnim asupra diavolului şi a 
circumstanţelor, ci trăim în neprihănirea lui Dumnezeu şi o 
manifestăm în jurul nostru. Nimeni şi nimic nu ne mai poate 
condamna, pentru că Dumnezeu ne‑a justi fi cat; El ne‑a declarat 
nevinovaţi şi a fost un lucru neprihănit din partea Lui să facă acest 

NEPRIHĂNIREA,                                  
UN DAR AL HARULUI

9 VINERI  

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

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

acel Unul singur, care este Isus Cristos!                                      
(Romani 5:17).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru darul neprihănirii; acum 
stau îndreptăţit şi glorificat înaintea Ta în dragoste, liber să 
Te laud şi să trăiesc plin de veselie în prezenţa Ta. Îmi asum 
deplin justificarea pe care mi-ai dat-o prin darul şi harul 
neprihănirii şi domnesc ca un rege în viaţă, în Numele lui 
Isus. Amin. 

lucru pentru noi: „pentru ca, în vremea de acum, să‑Şi arate 
neprihănirea Lui în aşa fel, încât să fie neprihănit, şi totuşi să 
îl socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus” (Romani 3:26).

Este responsabilitatea ta să‑ţi însuşeşti neprihănirea; 
aceasta înseamnă să o conştientizezi şi să domneşti în viaţă 
ca un rege; exercită‑ţi stăpânirea asupra diavolului, a lumii şi a 
circumstanţelor. Conştientizarea neprihănirii îţi conferă acea 
îndrăzneală şi acea siguranţă de a te putea ruga cu încrederea 
că primeşti răspuns. Îţi dă autoritate asupra demonilor şi a 
manipulărilor lor. Te face un campion în viaţă!

Indiferent pe unde ai umblat, ce ai făcut, cine ai fost, cât 
de robit ai fost, acum eşti acceptat în Isus Cristos (Efeseni 1:6). 
Acum, în prezenţa Lui, eşti în largul tău; izbăvit de vină, de frică 
şi de ruşine, poţi să te exprimi liber şi să fii tu însuţi înaintea Lui. 
Eşti liber să te bucuri de viaţă şi să I te închini, pentru că ai fost 
justificat de El, iar acum eşti neprihănirea Lui în Isus Cristos. 
Aleluia!

 2 Petru 1:1‑12 & Ezechiel 40 

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

 Efeseni 2:8‑9; Filipeni 3:9; 2 Corinteni 5:21



Uneori, îi auzi pe unii creşti ni zicând: „Am 
nevoie de rugăciuni puternice; aşadar, vă rog, 

înălţaţi o rugăciune puternică pentru mine.” Dar ce este 
o rugăciune puternică, până la urmă? Ce o face să fi e 
puternică? Este oare volumul ridicat al vocii celui care se 
roagă, sau faptul că rosteşte cuvinte religioase? Ceea ce 
ai nevoie nu este o rugăciune „puternică,” ci o rugăciune 
simplă adresată unui Dumnezeu puternic.

În versetul temati c, Domnul Isus a spus că atunci 
când te rogi, nu trebuie să fi i ca păgânii care repetă 
întruna cuvinte nefolositoare, seci; ei consideră în mod 
eronat că vor fi  ascultaţi, pentru că vorbesc mult, dar Isus 
a spus să nu ne rugăm aşa. Citeşte ce a spus El în versetul 
următor: „Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru 
şti e de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să‑I cereţi voi”  
(Matei 6:8).

Învaţă să te rogi ca Isus; El S‑a rugat şi a acţionat 
simplu. Imaginează‑ţi cât de simplu S‑a rugat la 
mormântul lui Lazăr. Biblia spune: „Şti am că totdeauna 
Mă asculţi; dar vorbesc astf el pentru norodul care stă 
împrejur, ca să creadă că Tu M‑ai trimis.” După ce a 
zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: «Lazăre, vino 
afară!»” (Ioan 11:42‑43).

RUGĂCIUNEA CARE 
FUNCŢIONEAZĂ

10 SÂMBĂTĂ 

Cei care dau atenţie la deşertăciuni 
mincinoase îşi părăsesc propria lor milă. 

(Iona 2:8, versiunea Fidela).
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Credinţa mea este eficientă. Aşadar, efectuez schimbările 
care se impun în viaţa mea şi în orice circumstanţe prin 
puterea Duhului Sfânt şi a Cuvântul lui Dumnezeu, în 
Numele lui Isus. Amin.

Credinţa face rugăciunea să funcţioneze, nu 
multitudinea de cuvinte. Isus a clarificat aceasta: „De 
aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, 
să credeţi că l‑aţi şi primit, şi‑l veţi avea” (Marcu 11:24). 
Aşadar, simplifică‑ţi rugăciunile; roagă‑te cu credinţă şi 
evită repetiţiile nefolositoare.

Când te rogi în alte limbi, duhul tău, prin Duhul 
Sfânt, se roagă în conformitate cu voia lui Dumnezeu. 
Aceasta este modul primordial în care ar trebui să te rogi, 
în calitate de creştin: roagă‑te în alte limbi înainte de a te 
ruga cu propria ta înţelegere, în limba ta pământească. 
„Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă 
voi ruga şi cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi cânta 
şi cu mintea” (1 Corinteni 14:15).

 2 Petru 1:13‑21 & Ezechiel 41 

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

 Filipeni 4:6; Luca 18:1; Iacov 5:14‑16



În 2 Corinteni 4:7, Biblia spune: „Comoara aceasta 
o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această 

putere nemaipomenită să fi e de la Dumnezeu, şi nu de la 
noi.” Puterea care lucrează în ti ne este divină; nu are nimic 
de‑a face cu înzestrarea ta fi zică sau intelectuală. Moti vul 
pentru care poţi să faci orice, să fi i orice şi să prosperi 
în ceea ce faci constă faptul că ai în ti ne destoinicia sau 
abilitatea lui Cristos; El este puterea care acţionează în 
ti ne! În Filipeni 2:13, Biblia spune: „Căci Dumnezeu este 
Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi 
voinţa şi înfăptuirea.”

De aceea, atunci când îţi este desemnată o 
însărcinare, nu spune „nu sunt sigur că pot face acest 
lucru,” chiar dacă este ceva pentru care nu te consideri 
înzestrat în mod natural; tu poţi face toate lucrurile 
prin Duhul Sfânt! Conşti enti zează această realitate. 
Declară întotdeauna: „Pot să fac totul prin Cristos, care 
mă întăreşte” (Filipeni 4:13). Cristos în ti ne este tăria 
ta pentru succes în orice domeniu şi asigurarea ta de 
victorie în faţa adversităţilor.

Cristos în ti ne este totul! Prezenţa Sa în ti ne te face 
supranatural; El te întăreşte cu putere în omul dinăuntru 

CONȘTIENTIZEAZĂ ABILITATEA               
PE CARE O AI ÎN CRISTOS

11 DUMINICĂ  

Nu că noi, prin noi înşine, suntem 
în stare să gândim ceva ca venind 

de la noi. Destoinicia noastră, 
dimpotrivă, vine de la Dumnezeu                                                  

(2 Corinteni 3:5).
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Destoinicia mea vine de la Dumnezeu, care, cu generozitate 
m-a înzestrat cu abilităţi extraordinare ca eu să fiu pregătit 
pentru orice însărcinare. El este Cel care lucrează în mine 
şi voinţa şi înfăptuirea voi Sale desăvârşită. Aşadar, pot 
totul prin Cristos care mă întăreşte!

(Efeseni 3:16); aceasta înseamnă că nu va mai exista 
slăbiciune în viaţa ta. Înainte de a primi Duhul Sfânt, 
se poate să fi fost slab şi timid, uşor de descurajat, dar 
acum eşti împuternicit dinăuntru prin puterea Sa divină! 
Eşti curajos, îndrăzneşti în credinţă şi ai putere asupra 
circumstanţelor vieţii.

Conştientizează faptul că tu nu eşti singur; În 1 Ioan 
4:4, Biblia spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; 
şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare 
decât cel ce este în lume.” Indiferent de provocările cu 
care te confrunţi în viaţă, acestea sunt uşor de digerat ca 
pâinea pentru tine (Numeri 14:9, versiunea Fidela); tu ai 
capacitatea lui Cristos de a înfrunta şi a birui orice ar veni 
împotriva ta. Când te confrunţi cu provocări, nu trebuie 
să te lauzi sau să te bazezi pe abilităţile tale umane, ci pe 
viaţa lui Cristos din tine.

Hotărăşte‑te să trăieşti triumfător în fiecare zi şi să 
faci lucruri mari pentru Domnul, deoarece El ţi‑a acordat 
abilitatea lui Cristos.

 2 Petru 2:1‑22 & Ezechiel 42 

 Evrei 10:1‑18 & Ezechiel 1‑2

 Efeseni 3:20; Galateni 2:20; Filipeni 4:13



Creşti nul care ajunge la maturitate spirituală 
acţionează întotdeauna rapid pe baza 

Cuvântului lui Dumnezeu; el nu pune sub semnul 
întrebării sau al raţiunii Cuvântul lui Dumnezeu sau 
instrucţiunile Sale, ci pur şi simplu trece la acţiune. Şi aici 
rezidă cu adevărat binecuvântarea: în acţionarea pe baza 
Cuvântului lui Dumnezeu. Aşa cum am citi t în versetul 
temati c, lui Dumnezeu Tatăl Îi sunt plăcuţi împlinitorii 
Cuvântului Său, nu cei care îl aud şi nu fac nimic. Atunci 
când este vorba de Cuvântul Său, fi i rapid şi gata de 
acţiune.

În Noul Testament, Dumnezeu nu trebuie să ne 
convingă să ascultăm de vocea Lui sau să împlinim 
Cuvântul Său, pentru că noi trăim Cuvântul Său; noi trăim 
Cuvântul Lui. Ca şi Avraam, am ajuns să ne încredem 
în Dumnezeu deoarece Îl cunoaştem tot mai mult prin 
părtăşie. Avraam este pentru noi un exemplu, întrucât 
el a preţuit foarte mult instrucţiunile lui Dumnezeu. 
În Geneza 22:2, Domnul i‑a spus: „Ia‑l pe fi ul tău, pe 
singurul tău fi u, pe care‑l iubeşti , pe Isaac; du‑te în ţara 
Moria şi adu‑l ardere de tot acolo, pe un munte pe care 
ţi‑l voi spune.” 

Deşi această instrucţiune a fost extrem de dură, 
Avraam nu a pus la îndoială porunca lui Dumnezeu; el 

ACŢIONEAZĂ                                                 
LA CUVÂNTUL LUI

12 LUNI  

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai 
ascultători, înşelându‑vă singuri

 (Iacov 1:22).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Cuvântul Tău reprezintă cea mai mare comoară 
pentru mine; voi fi întotdeauna supus supremaţiei 
Cuvântului Tău pe măsură ce mă modelează să fiu cine 
m-ai chemat Tu să fiu, în Numele lui Isus. Amin.

a acţionat în consecinţă şi şi‑ar fi sacrificat fiul, dacă 
Domnul nu l‑ar fi oprit. Motivaţia lui a fost simplă: 
Dumnezeu a spus să facă aşa şi gata! Aceasta ar trebui să 
fie întotdeauna atitudinea ta faţă de Cuvântul Domnului. 
Plăcerea şi încântarea ta ar trebui să fie împlinirea 
lucrurilor pe care Domnul a spus să le faci. Porunca Lui 
poate părea neplăcută sau ilogică, dar fii înţelept şi fă 
ceea ce spune El, deoarece aparenta „nebunie” din 
instrucţiunea lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât 
înţelepciunea omului (1 Corinteni 1:25).

Dacă eşti pe punctul de a lua o decizie şi Cuvântul 
lui Dumnezeu îţi descoperă ceva diferit, nu îţi împietri 
inima; acţionează conform Cuvântul Său. Cuvântul lui 
Dumnezeu îţi va arăta întotdeauna calea mai bună 
în viaţă. Supune‑te pe deplin domniei Cuvântului lui 
Dumnezeu şi urmăreşte cum te modelează, te corectează, 
te transformă şi te poziţionează pentru măreţie şi pentru 
împlinirea destinului pregătit de Dumnezeu pentru viaţa 
ta.

 2 Petru 3:1‑18 & Ezechiel 43 

 Evrei 10:19‑39 & Ezechiel 3‑4

 2 Timotei 3:16‑17; Evrei 4:12



Cât ti mp a umblat pe pământ, Domnul Isus a 
dus o viaţă exemplară, care nu a fost doar o 

incursiune fenomenală în tărâmul simţurilor, ci a strălucit 
din toate punctele de vedere. El nu a dus niciodată lipsă de 
nimic; nu a gândit în termeni de lipsă, ci a fost întotdeauna 
stăpân pe situaţie, indiferent de circumstanţe. A fost o 
minune, pe scurt. El a folosit cuvintele ca nimeni altcineva.

Nu avem niciun exemplu mai bun de urmat 
decât Isus. El a exercitat o domnie absolută asupra 
circumstanţelor şi nu S‑a lăsat niciodată tulburat de 
nimic. Fiecare cuvânt pe care l‑a rosti t s‑a împlinit. 
Odată se afl a în barcă cu ucenicii Săi, iar ei L‑au auzit 
vorbindu‑le vânturilor şi valurilor furtunoase. Înainte de 
această întâmplare, Îl auziseră adresându‑se unui copac, 
iar copacul s‑a uscat din rădăcini. A vorbit ochilor orbi, 
picioarelor paralizate şi toate acestea L‑au auzit şi L‑au 
ascultat. Nu este de mirare că ucenicii s‑au întrebat uimiţi 
„Ce fel de om este acesta?” 

Îţi voi spune ce fel de om a fost Isus: prototi pul 
făpturii noi. În 2 Corinteni 5:17, Biblia spune că dacă 
este cineva în Cristos, este o făptură nouă, un nou ti p 
de om; şi acest nou ti p de om este ca Isus. Noi suntem 
din aceeaşi clasă. În 1 Ioan 4:17, Biblia spune: „Cum este 

PĂȘIND PE URMELE LUI
13 MARȚI  

Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fi indcă şi 
Cristos a suferit pentru voi şi v‑a lăsat 

o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui                      
(1 Petru 2:21).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îţi mulţumesc, binecuvântatule Tată, pentru exemplul 
vrednic şi glorios al lui Isus; domnesc peste circumstanţe 
şi domnesc în viaţă peste Satan şi pese elementele acestei 
lumi prin puterea Duhului Sfânt, şi a autorităţii Numelui 
lui Isus. Amin.

El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta.” Acesta este 
motivul pentru care noi Îl putem emula. Versetul tematic 
ne spune să călcăm pe urmele Lui; cu alte cuvinte, să 
urmăm exemplul Lui, deoarece cum este El, aşa suntem 
şi noi. El a spus că „vom avea ce spunem” (Marcu 11:23, 
versiunea Fidela). Aleluia!

Practică acest lucru chiar acum: porunceşte să 
înceteze orice vânt sau val năprasnic care s‑a abătut 
împotriva finanţelor, a slujbei, a studiilor, a familiei, a 
lucrării tale etc. Porunceşte‑i diabetului să fie vindecat; 
spune‑i tumorii canceroase să se dezintegreze. La fel ca 
Isus, tu poţi să te adresezi oricărui lucru şi vei fi ascultat. 
Acesta este exemplul pe care Isus ni l‑‑a lăsat şi trebuie 
să călcăm pe urmele Lui.

 1 Ioan 1:1‑10 & Ezechiel 44 

 Evrei 11:1‑16 & Ezechiel 5‑7

 Ioan 14:12; Efeseni 5:1



Duhul Sfânt este agentul acti v al Dumnezeirii; 
El este puterea lui Dumnezeu; El realizează 

faptele lui Dumnezeu. Omul a fost creat şi format prin 
Duhul Sfânt; tot ce face Dumnezeu în afara tronului Său 
este înfăptuit prin Duhul Sfânt. Este important să înţelegi 
că nimic nu funcţionează fără Duhul Sfânt; nu există viaţă 
fără El.

Dacă, de pildă, ţi s‑a încredinţat o slujbă 
evanghelică în biserica locală, dacă nu o îndeplineşti  prin 
puterea Duhului Sfânt, dacă nu lucrează El în şi prin ti ne, 
va fi  o experienţă fără rod. Biblia spune: „Căci Dumnezeu 
este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea 
Lui, şi voinţa şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13); acest verset 
se referă la Duhul Sfânt. Nimeni nu poate face lucrarea 
lui Dumnezeu fără El. Biblia spune: „... Lucrul acesta nu 
se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul 
Meu, zice Domnul oşti rilor” (Zaharia 4:6).

Nici măcar Domnul Isus nu ar fi  putut să Îşi 
îndeplinească misiunea fără Duhul Sfânt (Evrei 9:14). 
Toate lucrările mari pe care El le‑a făcut au fost realizate 
prin puterea Duhului Sfânt. Citi m în versetul temati c ceea 
ce El a zis: „… Tatăl care locuieşte în Mine, El face aceste 

NIMIC NU FUNCŢIONEAZĂ                  
FĂRĂ DUHUL SFÂNT

14 MIERCURI  

Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în 
Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu 
le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte 

în Mine, El face aceste lucrări ale Lui. 
(Ioan 14:10).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Duhule Sfânt şi scump, Te recunosc drept ajutorul meu, drept 
Cel de care am nevoie pentru a fi un succes absolut în viaţă. Îţi 
mulţumesc pentru tăria, pentru înţelepciunea şi pentru abilităţile 
Tale care acţionează cu putere în mine. Declar că sănătatea, 
victoria, tăria şi bunăstarea sunt ale mele acum şi pentru 
totdeauna, pe măsură ce Tu lucrezi în mine şi îmi dai atât şi voinţa 
cât şi capacitatea de a înfăptui voia Ta, în Numele lui Isus. Amin.

lucrări ale Lui.” Tatăl locuia şi acţiona în Isus prin Duhul 
Sfânt. Dacă Isus a avut nevoie de Duhul Sfânt, înseamnă 
că tu nu poţi face nimic fără Duhul Sfânt. 

Nu este de mirare că Dumnezeu vrea să fim umpluţi 
de Duhul Sfânt mereu (Efeseni 5:18). Duhul Sfânt este 
Dumnezeu care acţionează în noi, zidindu‑Şi Biserica 
prin noi. Recunoaşte‑L drept ajutorul tău şi vei funcţiona 
mereu cu abilitatea şi cu tăria Lui; El te va face un succes 
în viaţă şi în tot ceea ce faci.

 1 Ioan 2:1‑14 & Ezechiel 45 

 Evrei 11:17‑40 & Ezechiel 8‑10

 Ioan 15:5; 2 Corinteni 3:5; Ioan 14:16



Oamenii din lumea întreagă au nevoie de Biblii 
traduse în limba lor natală. Biblia conţine 66 

de cărţi, 1189 de capitole şi 31102 versete. Pentru a 
traduce o Biblie în întregime într–o limbă nouă, este 
necesară traducerea versetelor, apoi a capitolelor 
şi ulterior a cărţilor. Aceste niveluri consti tuie o 
oportunitate binecuvântată pentru ca toţi să parti cipe 
la traducere.

La nivel individual, familial, de grup sau de biserică, 
poţi avea impact sponsorizând traducerea integrală 
sau parţială a Bibliei de studiu cu comentarii din 
Rapsodia Realităţilor în orice limbă alegi. Aceasta 
înseamnă că poţi adopta fie o carte, fie unul sau mai 
multe capitole, fie câteva versete din Biblie.

Biblia de studiu cu comentarii din Rapsodia Realităţilor 
este acum disponibilă în 14 limbi: engleză, franceză, 
rusă, spaniolă, chineză, arabă, portugheză, shona, 
yoruba, igbo, hausa, ibibio, efik și oron. 
Vino alături de noi și ajută–ne să o traducem în tot 
mai multe limbi.

Pentru a participa, te rugăm să trimiţi un email la 
adresa: partnership@rapsodybible.org sau să suni 
la următoarele numere de telefon: Marea Britanie: 
+44 1708 556 604, Africa de Sud: +2783 538 3349, 
Nigeria: +2347085596101. 



N
O

T
E

NOTE



Când citeşti  versetul temati c în unele versiuni 
ale Bibliei, acestea par să sugereze că se referă 

la uitarea unor lucruri pe care le‑am învăţat sau am fost 
învăţaţi. De exemplu, versiunea Fidela spune: „De aceea 
ar trebui să dăm cea mai mare atenţie lucrurilor pe care 
le‑am auzit, ca niciodată să nu le lăsăm să treacă pe 
lângă noi,” pe când versiunea Cornilescu pare să sugereze 
că noi nu ar trebui să ne îndepărtăm de adevărul biblic.

Însă indiferent dacă tu te îndepărtezi de adevăr 
sau dacă îl laşi să treacă pe lângă ti ne, ideea este că nu 
trebuie să pierzi ceea ce ai învăţat. În ambele cazuri, 
rezultatul va fi  acelaşi. Tu trebuie să fi i aproape sau să 
fi i una cu adevărul. Ce ai învăţat nu ar trebui să treacă 
pe lângă ti ne şi nici tu nu trebuie să te îndepărtezi de 
învăţătură.

Biblia spune: „Cercetaţi‑vă pe voi înşivă dacă 
sunteţi în credinţă; pe voi înşivă încercaţi‑vă...” (2 
Corinteni 13:5, versiunea Fidela). Ce se întâmplă în viaţa 
ta – urmezi tu calea pe care ţi‑a dat‑o Domnul sau te 
îndepărtezi de ea? Faci lucrurile pe care El ţi le‑a cerut? 
Studiază instrucţiunile care ţi‑au fost date în Cuvântul lui 
Dumnezeu sau chiar la biserica la care mergi şi asigură‑te 
că umbli în direcţia pe care ţi‑a dat‑o Dumnezeu.

RĂMÂI ÎN ADEVĂR
15 JOI  

De aceea, cu atât mai mult, trebuie 
să ne ţinem de lucrurile pe care le‑am 

auzit, ca să nu fi m depărtaţi de ele                            
(Evrei 2:1).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru cuvintele de 
inspiraţie şi de instrucţiune pe care le transmiţi duhului 
meu prin Duhul Sfânt; le împlinesc cu excelenţă, trăind 
viaţa biruitoare pe care tu ai pregătit-o înainte de 
întemeierea lumii, în Numele lui Isus. Amin.

Este important să reflectezi asupra vieţii tale 
pentru a te asigura că umbli în sincronizare cu Duhul 
Sfânt şi că urmezi planul lui Dumnezeu pentru viaţa ta. 
Lucrarea Duhului Sfânt nu este doar să te înveţe, ci şi să 
îţi reamintească tot ce te‑a învăţat. Dacă Îi oferi atenţia 
ta, El te va îndruma întotdeauna corect. Isus a zis că El 
te va călăuzi în tot adevărul. Încredinţează‑I viaţa ta şi El 
te va conduce în voia desăvârşită a lui Dumnezeu pentru 
tine.

 1 Ioan 2:15‑29 & Ezechiel 46 

 Evrei 12:1‑13 & Ezechiel 11‑12

 Proverbe 4:20‑21; 1 Timotei 1:18‑19; 1 Timotei 4:15



Biblia îl descrie pe Avraam ca fi ind tatăl credinţei. 
Domnul i‑a spus să pornească spre o desti naţie 

necunoscută care avea să devină casa lui şi fără alte 
instrucţiuni, Avraam a ieşit din casa lui prin credinţă. 
Avraam nu L‑a luat la întrebări pe Dumnezeu, ci pur şi 
simplu a acţionat după instrucţiunea primită.

În Evrei 11:9, Biblia spune: „Prin credinţă a venit şi 
s‑a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într‑o ţară care nu 
era a lui, şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau 
împreună‑moştenitori cu el ai aceleiaşi făgăduinţe.” Cu 
alte cuvinte, în ti mp ce călătorea, oriunde şi oricând şi‑a 
aşezat cortul să locuiască împreună cu familia sa, el a trăit 
înaintea lui Dumnezeu prin credinţă, pe baza a ceea ce îi 
spusese El.

Cu alte ocazie, Domnul i‑a spus: „... te‑am făcut 
tată al multor naţiuni” (Geneza 17:5, versiunea Fidela). 
Avraam a crezut, chiar dacă nu avea încă nici un copil; 
tot ce avea era servitori. Dar prin duhul credinţei, el 
şi‑a însuşit ceea ce i‑a spus Domnul, a făcut declaraţii în 
consecinţă şi a umblat în realitatea promisiunii.

Pasajul biblic din Galateni 3:7 ne spune că cei care 
au credinţă, sunt fi ii lui Avraam; ceea ce înseamnă că 

CREDINŢA ESTE CHEIA
16 VINERI

Prin credinţă Avraam, când a fost 
chemat să plece într‑un loc pe care 

avea să‑l ia ca moştenire, a ascultat 
şi a plecat fără să şti e unde se duce                                            

(Evrei 11:8).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea de a-mi 
demonstra credinţa şi de a trăi după principiile Împărăţiei 
noastre glorioase. Trăiesc o viaţă de credinţă, şi pe măsură 
ce acţionez pe baza Cuvântului Său, credinţa mea este 
întărită, exercitată şi energizată pentru succes continuu 
şi pentru bunăstare. Credinţa mea este vie şi lucrătoare, 
producând rezultatele dorite, în Numele lui Isus. Amin.

trebuie să‑i urmăm exemplul. De aceea, viaţa noastră 
este o viaţă de credinţă; credinţa este valuta cu care 
noi operăm în Împărăţia lui Dumnezeu. Suntem făpturi 
ale credinţei, descendenţi dintr‑o linie genealogică de 
credinţă. Biblia spune: „pentru că umblăm prin credinţă, 
nu prin vedere” (2 Corinteni 5:7). În Evrei 11:1 citim: 
„Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile 
nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile 
care nu se văd.”

Credinţa înseamnă trăirea în conformitate cu 
principiile lui Dumnezeu, având încredere că El este cine 
spune că este, că a făcut ceea ce spune că a făcut şi că 
ţi‑a dat ceea ce spune că ţi‑a dat. Să trăieşti în credinţă 
înseamnă să îţi ancorezi viaţa în Cuvântul lui Dumnezeu, 
refuzând să te laşi clătinat în stânga sau în dreapta. 
Credinţa este titlul de proprietate asupra unor realităţi 
nevăzute. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

 1 Ioan 3:1‑12 & Ezechiel 47 

 Evrei 12:14‑29 & Ezechiel 13‑15

 Romani 12:3; Evrei 11:1‑2; Evrei 11:6



Unii oameni cred că ar trebui să se bucure de 
binecuvântările lui Dumnezeu pentru că ei 

„trăiesc drept.” Da, în virtutea neprihănirii noastre, nouă 
ni se cere să trăim drept, dar să crezi că Dumnezeu trebuie 
să facă anumite lucruri pentru ti ne datorită lucrărilor 
bune pe care le faci înseamnă să te încrezi în lucrările 
tale; şi Biblia spune: „nu pentru faptele făcute de noi în 
neprihănire...” (Tit 3:5).

În primul rând trebuie să înţelegi că, în calitate 
de creşti n, Dumnezeu te‑a binecuvântat deja peste 
măsură; eşti  binecuvântat cu TOATE binecuvântările 
spirituale în locurile cereşti  în Cristos (Efeseni 1:3). El 
nu te‑a binecuvântat datorită a ceea ce ai făcut; de 
fapt, te‑a binecuvântat înainte de a te naşte; înainte de 
întemeierea lumii. „Lucrările tale bune” nu Îl vor face să 
te binecuvânteze mai mult decât a făcut‑o deja.

De exemplu, unii cred că Dumnezeu îi va asculta 
sau ar trebui să‑i asculte pentru că s‑au rugat ti mp de 
câteva ore; însă nu aşa funcţionează lucrurile. Este vital 
să te rogi; rugăciunea şi alte acti vităţi spirituale sunt 
lăudabile şi sunt recomandate pentru fi ecare creşti n, însă 
nu încerca să obţii prin acestea aprobarea lui Dumnezeu. 
Ceea ce caută şi răsplăteşte El este credinţa ta, nu faptele; 

FOCALIZEAZĂ-TE PE CEEA                            
CE EL A FĂCUT DEJA

17 SÂMBĂTĂ  

Căci, dacă moştenitori sunt cei 
ce se ţin de Lege, credinţa este 

zadarnică, şi făgăduinţa este nimicită                          
(Romani 4:14).
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Neprihănitule Tată, Tu m-ai aşezat pe cărarea 
binecuvântărilor divine; sunt părtaş moştenirii sfinţilor în 
lumină. Celebrez viaţa minunată de stăpânire, de putere 
şi de victorie pe care o am în Cristos. Declar că viaţa 
mea este manifestarea gloriei Tale, a excelenţei Tale şi a 
Neprihănirii Tale, în Numele lui Isus. Amin.

însă, dacă sunt făcute cu credinţă, lucrările tale Îi vor fi 
plăcute lui Dumnezeu.

Nu există nimic ce ţi‑ai putea dori vreodată care 
nu este deja al tău în Cristos; tot ce Îi aparţine Lui îţi 
aparţine şi ţie. Astfel, ancora credinţei tale ar trebui să 
fie ceea ce Cristos a venit să facă. Aceasta ar trebui să 
constituie baza pentru credinţa ta şi pentru mărturisirea 
ta; aceasta ar trebui să constituie baza pentru încrederea 
ta în El. Motivul pentru care ai sănătate divină, bunăstare 
divină şi o viaţă de supraabundenţă, de exemplu, constă 
în faptul că Isus Cristos ţi le‑a dat deja. Trebuie să te 
focalizezi asupra a ceea ce El a făcut deja.

Când mărturiseşti sănătatea, bunăstarea, biruinţa 
şi toate binecuvântările Evangheliei care sunt ale tale în 
Cristos, ar trebui să faci aceasta conştientizând cine eşti 
şi tot ce ţi‑a fost pus la dispoziţie în Cristos.

 1 Ioan 3:13‑24 & Ezechiel 48 

 Evrei 13 & Ezechiel 16

 2 Petru 1:3; 1 Corinteni 3:21



În Ioan 6:32‑33, Isus le‑a răspuns evreilor: „... 
Moise nu v‑a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă 

dă adevărata pâine din cer; căci Pâinea lui Dumnezeu 
este aceea care Se coboară din cer şi dă lumii viaţa.” 
El a subliniat acest lucru în Ioan 6:49: „Părinţii voştri 
au mâncat mană în pusti u, şi au murit. Pâinea care Se 
coboară din cer este de aşa fel, ca cineva să mănânce 
din ea şi să nu moară.” Aici vorbea despre Sine; El este 
Pâinea vie!

Cuvântul lui Dumnezeu este Pâinea vie care S‑a 
coborât din cer şi care S‑a întrupat. Isus a explicat acest 
lucru: „Eu sunt Pâinea vie care s‑a coborât din cer. Dacă 
mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi 
pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu pe care Îl voi 
da pentru viaţa lumii” (Ioan 6:51).

Apoi în 1 Corinteni 10:17 Biblia ne dezvăluie ceva 
puternic: „Având în vedere că este o pâine, noi, care 
suntem mulţi, suntem un trup; căci toţi luăm o parte din 
aceeaşi pâine.” Dacă facem parte din aceeaşi pâine cu El, 
înseamnă că avem aceeaşi viaţă, pentru că ne‑am născut 
din Cuvântul lui Dumnezeu (1 Petru 1:23), aşa cum Isus 

PĂRTAȘI LA                                       
ACEEAȘI PÂINE

18 DUMINICĂ  

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

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

(2 Petru 1:4).



PROCLAMAȚIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cristos este viaţa mea; în El am viaţa, mişcarea şi fiinţa! 
Sunt un membru al Trupului Său, al cărnii Sale şi al oaselor 
Sale! Sunt părtaş al vieţii Lui, al neprihănirii Lui, al gloriei, 
al prosperităţii, al sănătăţii şi al stăpânirii Lui. Înving 
mereu, şi prosper în tot ce fac, pentru că viaţa şi natura lui 
Dumnezeu lucrează în mine. Aleluia!

este Cuvântul întrupat (Ioan 1:14). Pasajul din Coloseni 
1:18 spune: „El este Capul trupului, al Bisericii...” Viaţa 
din trup nu este diferită de viaţa din cap; capul şi corpul 
împărtăşesc aceeaşi viaţă.

Nu este de mirare că în 2 Petru 1:4 Biblia spune 
că suntem părtaşi naturii divine sau „asociaţi ai lui 
dumnezeirii; aşadar împărtăşim viaţa, slava, neprihănirea, 
sănătatea, bunăstarea, tăria şi autoritatea Lui! Aceasta 
este ceea ce afirmăm când luăm Cina Domnului; este o 
sărbătoare a uniunii noastre cu El; noi suntem mădulare 
ale trupului Său, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui 
(Efeseni 5:30). Binecuvântat să fie Dumnezeu!

 1 Ioan 4:1‑14 & Daniel 1‑2 

 Iacov 1 & Ezechiel 17‑19

 Efeseni 5:30; 1 Corinteni 6:17; 1 Ioan 4:17



Pasajul biblic din 1 Petru 2:24, spune despre Isus: 
„El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe 

lemn, pentru ca noi, fi ind morţi faţă de păcate, să trăim 
pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.” 
Creşti nii din întreaga lume folosesc acest verset că să‑şi 
înfl ăcăreze credinţa pentru vindecare; dar şti i că acest 
verset nu a fost scris pentru creşti ni? El nu se aplică cu 
adevărat noii creaţii, deoarece Petru le scria în esenţă 
evreilor care erau răspândiţi în anumite teritorii din afara 
Israelului (citeşte 1 Petru 1:1).

Făptura nouă (2 Corinteni 5:17) are viaţa divină, are 
însăşi viaţa lui Dumnezeu (Ioan 5:26; 1 Ioan 5:11‑12); prin 
urmare, cum ar putea fi  vreodată bolnavă? Cu toate acestea, 
ca un prunc în credinţă, ca unul care încă se maturizează 
în cunoaşterea lui Cristos, s‑ar putea să te simţi bolnav şi 
apoi să primeşti  vindecare. Dar adevărul este că sănătatea 
divină este natura ta în Cristos. Vindecarea este bună; este 
pâinea copiilor (Matei 15:26), dar umblarea în sănătatea 
divină este ceva mult mai bun din partea lui Dumnezeul 
pentru ti ne; este starea în care nu ai nevoie de vindecare, 
pentru că nu te îmbolnăveşti .

Unora li se pare imposibil ca cineva să fi e mereu 
sănătos; ei cred că este absurd, dar aceasta este viaţa pe 

SĂNĂTATEA DIVINĂ                                 
ESTE NATURA TA

19 LUNI  

Preaiubitule, doresc ca toate 
lucrurile tale să‑ţi meargă bine, 
şi sănătatea ta să sporească tot 

aşa cum sporeşte sufl etul tău                                                                              
(3 Ioan 1:2).



PROCLAMAŢIE 

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Trăiesc deasupra acestei lumi şi a influenţelor ei corupte. 
Nici o boală, maladie sau infirmitate nu poate sta în trupul 
meu, pentru că am viaţa divină, viaţa indestructibilă 
şi incoruptibilă a lui Dumnezeu în duhul meu! Sunt 
conştient de divinitatea şi nemurirea mea în Cristos Isus. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

care Isus ne‑a adus‑o. Aceasta a câştigat El pentru noi prin 
moartea, îngroparea şi învierea Lui. El nu a fost niciodată 
bolnav. Nu am citit nicăieri în Biblie că a avut nevoie să 
fie vindecat; El a trăit într‑o sănătate perfectă. Și potrivit 
Scripturii, cum este El, aşa suntem noi în această lume (1 
Ioan 4:17).

Transcende nivelul de nevoie de vindecare de la 
Dumnezeu, pentru a trăi în fiecare zi în sănătate divină. 
Aceasta este viaţa noii creaţii în Isus Cristos. Înţelegerea 
din timpul copilăriei spirituale că Isus a luat neputinţele 
şi bolile noastre, este bună. Cu toate acestea, dincolo de 
acest lucru există un nivel mai înalt de conştientizare şi de 
recunoaştere a faptului că, fiind născut din nou, viaţa lui 
Dumnezeu este de fapt în tine, iar tu eşti părtaş al naturii 
Lui divine (2 Petru 1:4); tu ai viaţa învierii care este dincolo 
de orice boală sau maladie. Această cunoştinţă superioară 
este ceea ce ar trebui să studiezi cu adevărat şi acesta este 
adevărul pe care ar trebui să te antrenezi să îl trăieşti.

 1 Ioan 4:15‑21 & Daniel 3‑4 

 Iacov 2‑3:1‑13 & Ezechiel 20‑21

 2 Corinteni 5:17; Ioan 1:12‑13; Isaia 58:8



Neprihănirea este natura lui Dumnezeu care a 
fost transferată în duhul nostru şi care ne face 

ca El. Această natură te face să gândeşti  ca El, să vorbeşti  
ca El şi să umbli ca El. Neprihănirea este conformitatea 
cu voinţa şi cu natura lui Dumnezeu. Acestea – voinţa şi 
natura lui Dumnezeu – trebuie să fi e primite, învăţate sau 
descoperite prin revelaţie de la Dumnezeu.

Cu alte cuvinte, prin Cuvântul lui Dumnezeu, eşti  
instruit sau iniţiat în cuvântul sau învăţătura despre 
neprihănire; eşti  antrenat să vezi şi să gândeşti  altf el! În 
2 Timotei 3:16 este scris: „Toată Scriptura este insufl ată 
de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să 
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.” Cuvântul 
lui Dumnezeu este manualul de instrucţiuni al lui 
Dumnezeu pentru a te instrui în ceea ce priveşte calea şi 
viaţa neprihănirii.

Prin lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu şi a Duhului 
Sfânt, eşti  învăţat cum să trăieşti  viaţa Împărăţiei Lui 
indiferent de mediul de provenienţă şi de ambianţa în 
care locuieşti . Cu acest antrenament devii perspicace, 
excepţional şi capabil să tratezi cu înţelepciune şi cu 
excelenţă toate aspectele vieţii. În plus, când te antrenezi 
în neprihănire, te poziţionezi să domneşti  în viaţă. În 

EXERSAREA NEPRIHĂNIRII
20 MARȚI 

Şi oricine nu se hrăneşte decât cu 
lapte nu este obişnuit cu cuvântul 

despre neprihănire, căci este un prunc                    
(Evrei 5:13).



PROCLAMAȚIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt propulsat întotdeauna deasupra circumstanţelor, 
domnind în viaţă ca un rege, pentru că am primit har din 
abundenţă, şi darul neprihănirii. Viaţa mea este excelentă 
şi plină de slavă; sunt antrenat în doctrina şi în viaţa 
neprihănirii să gândesc, să văd, să vorbesc şi să umblu 
diferit, în Numele lui Isus. Amin. 

Romani 5:17, Biblia spune: „... cei ce primesc, în toată 
plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în 
viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Cristos.”

Este nevoie de înţelegerea neprihănirii pentru a 
domni asupra demonilor, a bolii, a eşecului şi a morţii. 
Ai nevoie de înţelegerea neprihănirii ca să respingi tot ce 
nu este de la Dumnezeu şi să susţii numai ceea ce este în 
concordanţă cu voia Lui perfectă pentru tine. Trebuie să 
fii bine antrenat în cuvântul neprihănirii ca să gândeşti, 
să vezi şi să vorbeşti nu după standardele minţii carnale, 
ci în lumina adevărului lui Dumnezeu.

De aceea trebuie să te supui în mod consecvent 
lucrării Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că acesta este 
manualul tău de instruire în ce priveşte viaţa neprihănirii.

 1 Ioan 5:1‑21 & Daniel 5‑6 

 Iacov 3:14‑4:1‑12 & Ezechiel 22‑23

 Romani 5:17; Filipeni 3:8‑9; 2 Timotei 3:16‑17



În calitate de copil al lui Dumnezeu, porţi slava Sa în 
viaţa ta, iar această slavă creşte înconti nuu în ti mp 

ce meditezi la Cuvântul Domnului şi trăieşti  pe baza lui. 
Acesta este unul dintre moti vele pentru care punem atâta 
accent pe parti ciparea la serviciile divine ale bisericii locale. 
Ori de câte ori te afl i în biserică sau într‑un grup de părtăşie 
şi asculţi învăţături din Cuvântul lui Dumnezeu, salva din 
viaţa ta creşte. Iar atunci când pleci de la acea întâlnire, pleci 
cu o slavă mai mare decât cea cu care ai venit.

Acelaşi lucru se întâmplă atunci când studiezi Cuvântul 
lui Dumnezeu şi meditezi asupra sa în parti cular; slava lui 
Dumnezeu din ti ne creşte. Bineînţeles că slava lui Dumnezeu 
din duhul tău poate să nu fi e percepti bilă pentru simţurile 
fi zice, însă impactul şi efectele ei sunt inconfundabile. Slava 
din noi este foarte puternică, însă nu este la fel pentru toţi 
oamenii. Unii creşti ni poartă mai multă slavă decât alţii; 
contează cât de mult din Cuvântul lui Dumnezeu acţionează 
în duhul tău! Este vorba despre măsura în care te supui 
Cuvântului lui Dumnezeu şi îl trăieşti .

Versetul temati c spune astf el: „Noi toţi privim cu faţa 
descoperită, ca într‑o oglindă, slava Domnului, şi suntem 
schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul 

GLORIA LUI                                            
ÎN VIAŢA TA

21 MIERCURI 

Noi toţi privim cu faţa descoperită, 
ca într‑o oglindă, slava Domnului, şi 

suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, 
din slavă în slavă, prin Duhul Domnului                             

(2 Corinteni 3:18).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru gloria Ta în duhul meu, 
care face ca pasiunea mea pentru Cuvântul Tău să crească, 
trăind în lumina moştenirii mele în Cristos. Trăiesc 
biruitor în fiecare zi, având impact în lumea mea cu slava 
superioară a lui Cristos care este în duhul meu, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Domnului.” Acesta este efectul Cuvântului lui Dumnezeu în 
viaţa noastră: pe măsură ce privim Cuvântul Său, suntem 
transformaţi; slava noastră creşte. Cu cât medităm mai 
mult asupra Cuvântului lui Dumnezeu, cu atât devenim mai 
glorioşi.

Chiar acum, tu eşti mai glorios decât ai fost cu câteva 
momente în urmă, datorită părtăşiei pe care o ai cu Cuvântul 
lui Dumnezeu prin acest devoţional. Iar când vei ajunge 
astăzi la locul tău de muncă, la afacerea ta şi în mediul tău 
ambiant, vei păşi acolo cu o slavă mai mare; influenţează‑ţi 
lumea cu această slavă. Continuă să sporeşti slava din tine 
studiind Cuvântul lui Dumnezeu şi meditând asupra sa.

 2 Ioan & Daniel 7‑8 

 Iacov 4:13‑5:1‑20 & Ezechiel 24‑26

 Exod 24:15‑18; 2 Corinteni 3:7‑11



Roagă‑te cu Pastorul Chris în cadrul programului 
„Pastor Chris Live” de pe platf orma de 

socializare KingsChat

 Timp de 15 minute, de la orele 12:00 şi 
respecti v 22:00 în fi ecare luni, miercuri şi vineri, omul 
lui Dumnezeu conduce milioane de oameni din toată 
lumea în sesiuni de rugăciune pline de inspiraţie, 
după călăuzirea Duhului Sfânt, în cadrul reţelei de 
rugăciune „Pastor Chris Live” găzduită pe platf orma 
de socializare KingsChat. 

 Poţi să te înregistrezi şi tu în reţeaua de 
rugăciune globală chiar astăzi parcurgând următorii 
paşi:

1. Descarcă aplicaţia KingsChat de pe magazinele 
online App Store sau Google Play
2. Creează‑ţi un cont sau conectează‑te dacă ai deja 
unul existent 
3. Caută uti lizatorul superuser Pastor Chris Live
4. Dă clic pe butonul „Follow” din colţul drept superior 
al paginii.

Roagă-te cu Pastorul Chris în cadrul 
programului „Pastor Chris Live” 
de pe platforma de socializare 

KingsChat



N
O

T
E

NOTE



Atunci când ai fost născut din nou, ai fost născut 
într‑un mediu ambiant care se numeşte „Cristos.” 

Cristos este o persoană, dar este şi un loc. Tu eşti  în Cristos; 
acesta este domiciliul tău; acesta este locul din care operezi 
în calitate de copil al lui Dumnezeu. Cu toate acestea, acum 
că eşti  în Cristos, Duhul Sfânt te conduce şi te îndrumă, însă 
aceasta nu înseamnă că nu vor mai fi  ispite în calea ta; multe 
lucruri vor încerca să‑ţi distragă atenţia şi să te deturneze de 
la scopul lui Dumnezeu pentru viaţa ta, însă tu trebuie să‑ţi 
păstrezi focalizarea şi să nu te laşi distras.

În călătoria vieţii, multe lucruri se luptă pentru a 
capta atenţia ta. Poate este vorba de provocări fi nanciare, 
de tendinţa de creştere a bolilor infecţioase şi incurabile din 
punct de vedere omenesc, de îngrijorări legate de bunăstarea 
familiei tale sau de afacerea ta, etc. Însă tu trebuie să te 
hotărăşti  să acorzi atenţie doar Cuvântului lui Dumnezeu. 

REFUZĂ                                                     
SĂ FII DISTRAS

22 JOI 

Şi noi, dar, fi indcă suntem înconjuraţi cu 
un nor aşa de mare de martori, să dăm 
la o parte orice piedică şi păcatul care 

ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm 
cu stăruinţă în alergarea care ne stă 

înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia 
şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică 

la Isus, care, pentru bucuria care‑I 
era pusă înainte, a suferit crucea, a 

dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta 
scaunului de domnie al lui Dumnezeu.                              

(Evrei 12:1‑2)



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru viaţa pe care 
o am în Cristos, o viaţă de splendoare şi de succes. 
Implementarea Cuvântului Tău şi a voi Tale pe pământ 
este prioritatea mea; refuz să mă las distras, în Numele lui 
Isus. Amin.

Pune‑ţi încrederea în Domnul şi în Cuvântul Său infailibil.
Setează viaţa ta pe direcţia împlinirii destinului pe care 

îl are Dumnezeu pentru viaţa ta făcând o distincţie clară între 
lume şi Cristos. Nu trăi în această lume ca un om din această 
lume. În Ioan 15:19, Isus a spus: „... nu sunteţi din lume şi... 
Eu v‑am ales din mijlocul lumii...”

Tu trebuie să trăieşti în lume cum au trăit Avraam şi 
mulţi alţi eroi ai credinţei; Biblia spune despre ei: „... toţi 
aceştia... mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ. 
Cei ce vorbesc în felul acesta arată desluşit că sunt în 
căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din 
care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se întoarcă în 
ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească...” 
(Evrei 11:13‑16). Ei au trăit ca străini, nu ca cetăţeni ai acestei 
lumi; ei nu au trăit după sistemul lumii acesteia.

Refuză să fii supus principiilor sistemului acestei lumi. 
Cetăţenia ta este cerească, nu este din lumea aceasta. În 
Filipeni 3:20, Biblia spune: „Dar cetăţenia noastră este în 
ceruri...” Aleluia!

 3 Ioan & Daniel 9‑10 

 1 Petru 1:1‑21 & Ezechiel 27‑28

 Isaia 50:7; 1 Corinteni 10:13; Coloseni 3:1‑2



Adeseori oamenii aud voci care le spun că 
direcţia în care se îndreaptă sau lucrurile pe 

care le fac sunt bune; mintea le este bombardată de salve 
de gânduri, în special atunci când sunt pe punctul de a 
lua decizii foarte importante care le vor afecta întreaga 
viaţă. Fiind creşti n, este important să judeci şi să verifi ci 
gândurile şi vocile pe care le auzi după principiile sti pulate 
în Cuvântul lui Dumnezeu, chiar şi atunci când aceste voci 
sunt „voci familiare.”

Faptul că acea voce pe care ai auzit‑o sau pe care o 
auzi chiar acum este familiară nu înseamnă neapărat că 
Dumnezeu a trimis‑o. Aşadar, fi i înţelept şi fă diferenţa 
dintre o voce care ţi‑a fost trimisă de Dumnezeu şi vocea 
unui străin. Un străin, aşa cum îl descrie Biblia în acest 
context, nu este neapărat o persoană pe care nu ai mai 
întâlnit‑o înainte; ci este cineva care nu a fost trimis în 
viaţa ta.

Adeseori oamenii îşi doresc şi speră că un străin va 
confi rma mesajul lui Dumnezeu pentru ei, gândindu‑se 
că este ceva supranatural şi este mai spectaculos atunci 
când o persoană pe care nu o cunosc le confi rmă Cuvântul 
lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu lucrează întotdeauna 

FII ATENT LA                                        
VOCILE FAMILIARE

23 VINERI    

După ce şi‑a scos toate oile, merge 
înaintea lor; şi oile merg după el, 

pentru că îi cunosc glasul. Nu merg 
deloc după un străin; ci fug de el, 

pentru că nu cunosc glasul străinilor.                                               
(Ioan 10:4‑5)
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Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru privilegiul de fi instruit 
în şi prin Cuvântul Tău. Cuvântul Tău este lumina mea 
călăuzitoare şi sursa mea de inspiraţie pentru alegeri 
şi decizii. Sunt sensibil la călăuzirea Duhului Sfânt, pe 
măsură ce meditez la Cuvântul lui Dumnezeu, în Numele 
lui Isus. Amin.

aşa. Cel mai probabil, Dumnezeu îţi va trimite pe cineva 
pe care‑l cunoşti ca să‑ţi confirme Cuvântul Lui în duhul 
tău, nu o persoană pe care nu o cunoşti. Însă asigură‑
te întotdeauna că vocea pe care o asculţi sau care te 
conduce şi îţi confirmă gândurile şi profeţiile este vocea 
lui Dumnezeu sau vocea unei persoane pe care El a 
trimis‑o.

Nu există un copil adevărat al lui Dumnezeu care să 
nu cunoască sau să nu recunoască vocea Duhului Sfânt. 
Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, 
şi ele vin după Mine” (Ioan 10:27), iar în versetul tematic, 
El spune: „Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, 
pentru că nu cunosc glasul străinilor.” Problema este 
că mulţi ignoră vocea Sa. Ascultă vocea lui Dumnezeu şi 
caută îndrumare în Cuvântul Său, pentru că El îţi va vorbi 
prin Cuvântul Lui, prin Duhul Sfânt în mod direct, sau prin 
cei pe care i‑a rânduit să fie lideri peste tine.

 Iuda 1:1‑11 & Daniel 11‑12 

 1 Petru 1:22‑2:1‑25 & Ezechiel 29‑30

 Psalm 16:7; Isaia 30:21; Ioan 10:27‑28



Versetul temati c este foarte instructi v: Moise 
a ales să treacă prin aceeaşi suferinţă prin 

care trecea poporul lui Dumnezeu în Egipt în loc să se 
bucure pentru puţină vreme de plăcerile lumii. Acela a 
fost un moment decisiv în viaţa lui, iar el a fost condus de 
înţelepciunea lui Dumnezeu ca să facă alegerea corectă. 
El a preţuit mai mult ocara lui Cristos decât bogăţiile 
Egiptului (Evrei 11:26).

Moise considera că aprobarea şi binecuvântarea de 
la Dumnezeu reprezintă o comoară mult mai mare decât 
ceea ce putea să îi ofere lumea. Să ne aducem aminte, 
Egiptul reprezintă o ti pologie a lumii; lumea şi tot ce 
reprezintă ea. Mai mult, Moise a fost educat în palat – ca 
să fi e faraon – cea mai „strălucită” poziţie de pe pământ 
din acel moment; el ar fi  devenit faraon dacă ar fi  rămas 
în Egipt. Însă el nu a lăsat ca acest lucru să‑i infl uenţeze 
decizia.

Deseori unii creşti ni tânjesc după lume şi după 
plăcerile ei, încercând să mai facă parte din lumea de 
care au fost despărţiţi. Tu nu faci parte din această lume; 
trebuie să refuzi să te încurci în întunericul şi în sistemele 

FII CONDUS                                                
DE ÎNŢELEPCIUNE

24 SÂMBĂTĂ 

Prin credinţă Moise, când s‑a făcut mare, 
n‑a vrut să fi e numit fi ul fi icei lui faraon, 
ci a vrut mai bine să sufere împreună cu 
poporul lui Dumnezeu decât să se bucure 

de plăcerile de o clipă ale păcatului.      
(Evrei 11:24‑25).
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Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru înţelepciunea Ta care 
lucrează în mine, pentru că Isus este înţelepciunea mea. 
Această înţelepciune se manifestă în tot ce fac, chiar şi în 
deciziile pe care le iau; nu iau decizii nechibzuite. Cuvintele 
mele transmit înţelepciune, şi înţelepciunea este văzută în 
faptele mele, în Numele lui Isus. Amin!

lumeşti pline de eşec. Odată ce ai fost scos din lume şi ai 
intrat în Cristos, nu te întoarce din Cristos în lume; este 
interzis.

Moise era erudit în educaţia Egiptului, însă 
atunci când Dumnezeu a avut nevoie de el, a pus totul 
deoparte şi a preluat însărcinarea de a fi un eliberator al 
poporului lui Dumnezeu. Pavel a făcut acelaşi lucru; el a 
spus: „Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o 
pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii 
lui Cristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate 
şi le socotesc ca un gunoi, ca să Îl câştig pe Cristos” 
(Filipeni 3:8). Aşadar, lasă‑te condus de înţelepciunea 
lui Dumnezeu pe cărarea pe care Dumnezeu a pregătit‑o 
mai dinainte pentru viaţa ta.

 Iuda 1:12‑25 & Osea 1‑2 

 1 Petru 3 & Ezechiel 31‑32

 Proverbe 4:5‑7; 2 Timotei 3:14‑15; 1 Corinteni 1:30



Cu toate că este catalogat de mulţi ca fi ind 
doar una dintre diferitele religii ale lumii, 

creşti nismul nu este o religie. Religia descrie dorinţa 
nesăţioasă a omului de a interacţiona cu un „Dumnezeu” 
care este undeva, şi frica lui de acel „Dumnezeu,” oricine 
ar fi  el. Apoi acţiunile şi viaţa lui refl ectă gândurile şi 
percepţiile pe care le are despre acel „Dumnezeu” pe 
care încearcă să‑l contacteze şi să‑l înţeleagă. Însă nu 
acesta este creşti nismul!

În creşti nism, nu omul Îl caută pe Dumnezeu, ci 
Dumnezeu l‑a căutat pe om şi l‑a adus într‑o relaţie 
vibrantă, în unitate sau uniune cu El. Creşti nismul este 
Cristos în ti ne, trăind şi manifestându‑Şi neprihănirea 
prin ti ne! Dumnezeu ne‑a dat o viaţă triumfătoare în 
Isus Cristos; creşti nismul este trăirea vieţii veşnice a lui 
Cristos; este descoperirea Cuvântului viu în viaţa umană.

Până când acest lucru nu devine o revelaţie pentru 
ti ne, ceva ce cunoşti  personal, ce ai trăit practi c, ceea 
ce ai este doar un număr de principii creşti ne şi nu 

MANIFESTAREA                                     
VIEŢII LUI ÎN TINE

25 DUMINICĂ 

Vreau să zic: taina ţinută ascunsă 
din veşnicii şi în toate veacurile, 

dar descoperită acum sfi nţilor Lui, 
cărora Dumnezeu a voit să le facă 
cunoscut care este bogăţia slavei 
tainei acesteia între Neamuri, şi 

anume: Cristos în voi, nădejdea slavei.                                                   
(Coloseni 1:26‑27).
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Sunt locaşul şi templul lui Dumnezeu. În El am viaţa, 
mişcarea şi fiinţa. Sunt purtător de adevăruri veşnice 
şi părtaş naturii Lui divine. Am abilitatea de a efectua 
schimbări pozitive în lume mea, pentru că Cel care este 
mai mare locuieşte în mine. Glorie lui Dumnezeu!

creştinismul real şi autentic. A fi creştin înseamnă că ai 
natura lui Dumnezeu în duhul tău uman. Creştinul este 
dezvăluirea neprihănirii lui Dumnezeu; exprimarea şi 
oglindirea slavei Sale. Aleluia!

Creştinul este literalmente născut din Dumnezeu; 
el este omul‑dumnezeu, adică omul părtaş naturii 
lui Dumnezeu (2 Petru 1:4); el are şi trăieşte viaţa 
dumnezeiască pe pământ. Psalmul 82:6 spune: „Eu am zis 
«Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.»” 
Noi suntem copii ai Celui Preaînalt pentru că suntem 
„născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia 
vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan 1:13). Acesta este 
motivul pentru care boala, neputinţa sau infirmitatea 
trupului nu pot şi nu trebuie să ne stăpânească.

Tu eşti părtaş naturii divine; natură ce nu poate fi 
coruptă sau pângărită de boală, de infirmitate sau de orice 
vine din întuneric, pentru că este natura lui Dumnezeu. 
Acesta este creştinismul adevărat: este manifestarea 
exterioară a divinităţii – a vieţii lui Cristos – din tine; este 
practicarea cerescului pe pământ! Aleluia!

 Apocalipsa 1:1‑20 & Osea 3‑4 

 1 Petru 4 & Ezechiel 33‑34

 1 Ioan 4:4; 1 Ioan 5:11‑13



Atunci când Dumnezeu te cheamă să faci o 
lucrare, oricare ar fi  ea, îţi dă har special pentru 

aceasta. Biblia spune: „Deoarece avem felurite daruri, 
după harul care ne‑a fost dat: cine are darul prorociei 
să‑l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. Cine este 
chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă 
pe alţii să se ţină de învăţătură. Cine îi îmbărbătează pe 
alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă 
largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face 
milostenie s‑o facă cu bucurie” (Romani 12:6‑8). Aşadar 
primim daruri, sau abilităţi speciale potrivit cu harul pe 
care ni‑l dă Dumnezeu, ceea ce ne arată că există diferite 
măsuri de har, în funcţie de ceea ce ne spune El să facem.

De exemplu, dacă în calitate de lucrător al lui 
Domnului ai început prin a sluji un anumit număr de 
oameni, Dumnezeu îţi dă har să te poţi ocupa de acei 
oameni. Iar când ţi se lărgeşte lucrarea şi trebuie să slujeşti  
de zece ori mai mulţi oameni, ceea ce face Dumnezeu 
pentru ti ne este să îţi dea mai mult har, nu mai multă 
ungere sau mai multă putere.  

Nicăieri în Biblie nu ni se spune că El ne va da mai 
multă putere sau mai multă ungere. Ce putere poate fi  

EL DĂ MAI MULT HAR...                             
NU MAI MULTĂ PUTERE

26 LUNI 

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

mândri, dar dă har celor smeriţi.                                                               
(Iacov 4:6).
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Îţi mulţumesc, Tată ceresc, că mi-ai dat har abundent şi 
darul neprihănirii. Eu produc rezultate excelente prin 
harul Tău care este supra-abundent peste viaţa mea, astfel 
făcând ca tot ce fac să prospere. Frumuseţea Ta, gloria şi 
bunătatea Ta sunt eliberate prin mine într-o măsură mai 
mare astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

mai mare decât Duhul Sfânt care locuieşte deja în noi? 
El este puterea lui Dumnezeu! Însă Iacov ne spune în 
versetul tematic: „... El dă mai mult har...” Ce este 
harul? Este influenţa divină asupra duhului unui om. 
Este manifestarea exterioară a acelei influenţe divine 
interioare şi anume: frumuseţea, abilitatea, perfecţiunea, 
excelenţa, virtutea şi gloria divinităţii în duhul tău uman. 

Problema unora este o folosire inexactă a 
limbajului. Ceea ce mulţi oameni numesc ungere este de 
fapt har, dar ei nu realizează aceasta. Cineva poate spune: 
„Dumnezeu mi‑a dat mai multă ungere.” Nu, nu ţi‑a dat! 
Ţi‑a dat mai mult har. Această înseamnă că puterea Lui 
care era şi este în tine este eliberată acum mai mult în 
exterior, pe baza lucrării la care te‑a chemat în viaţa ta.  

Poţi păşi într‑un har şi mai mare şi poţi realiza şi mai 
mult pentru Domnul! Frumuseţea, slava şi bunătatea Lui 
pot fi eliberate într‑o măsură tot mai mare în viaţa ta, iar 
Scriptura ne spune cum: prin smerenia ta, prin supunerea 
ta faţă de Cuvântul lui Dumnezeu şi prin credincioşia în 
lucrurile pe care te‑a chemat să le faci. 

 Apocalipsa 2:1‑12 & Osea 5‑6 

 1 Petru 5 & Ezechiel 35‑36

 2 Petru 1:2; Evrei 4:16



Pasajul biblic din Marcu 7 relatează despre o 
femeie sirofeniciană, a cărei fi ică era chinuită de 

un duh necurat. Ea striga după Domnul Isus, implorându‑L 
să‑i vindece fata, însă Domnul nu a răspuns imediat. Ea a 
insistat până când ucenicii, oarecum stânjeniţi de situaţie, 
L‑au rugat pe Isus să intervină cumva ca ea să poată pleca 
de la ei. Atunci Isus i‑a spus femeii: „Lasă să se sature mai 
întâi copiii; căci nu este bine să iei pâinea copiilor şi s‑o 
arunci la căţei” (Marcu 7:27). Fără a fi  clăti nată de acest 
răspuns, ea a replicat: „Da, Doamne, dar şi căţeii de sub 
masă mănâncă din fi rimiturile copiilor” (Marcu 7:28). 
Credinţa femeii era foarte mare, iar Domnul a apreciat‑o 
zicând: „Pentru vorba aceasta, du‑te; a ieşit dracul din 
fi ica ta” (Marcu 7:29).

Observă că Isus nu a vorbit cu demonul. El nu i‑a 
zis: „Drace, ieşi din fata aceea!” Ci în ti mp ce vorbea cu 
femeia, i‑a zis: „A ieşit dracul din fi ica ta.” Aceasta era 
tot ce îi trebuia femeii – un cuvânt de la Domnul – iar ea 
s‑a prins de acel cuvânt prin credinţă. 

O caz similar s‑a petrecut cu un slujbaş împărătesc 
al cărui fi u era pe moarte. El a venit să stea de vorbă cu Isus 
şi tot ce i‑a zis Domnul a fost: „«Du‑te, fi ul tău trăieşte.» 

CREDE-L PE CUVÂNT!
27 MARȚI 

Tot aşa şi cuvântul Meu, care 
iese din gura Mea, nu se întoarce 
la Mine fără rod, ci va face voia 
Mea şi va împlini planurile Mele                                                   

(Isaia 55:11).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, celebrez astăzi Cuvântul Tău care îmi 
zideşte credinţa şi îmi influenţează faptele. Cuvântul Tău 
este viaţa mea şi lumina care îmi arată cum să umblu pe 
cărări de victorie şi de bunăstare zi de zi, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Şi omul acela a crezut cuvintele pe care i le spusese Isus 
şi a pornit la drum” (Ioan 4:50). Aceasta a fost credinţă. 
L‑a crezut pe Domnul pe cuvânt şi a plecat, aşteptând 
un miracol. În drumul spre casă, l‑au întâmpinat slujitorii 
săi şi i‑au adus vestea că fiul lui trăieşte. „El i‑a întrebat 
de ceasul în care a început să‑i fie mai bine. Şi ei i‑au 
zis: «Ieri, în ceasul al şaptelea, l‑au lăsat frigurile.»”  
(Ioan 4:52). Atunci omul a realizat că miracolul avusese 
loc exact în momentul în care Isus rostise cuvintele de 
vindecare. 

Tot ce îţi trebuie pentru a ieşi din orice stare de 
boală este un cuvânt de la Dumnezeu. Află ce a spus El 
despre situaţia ta şi prinde‑te strâns de Cuvântul Lui, 
rămânând ferm în credinţă. Atunci când îţi exersezi 
credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu, acesta va produce 
rezultate în tine şi pentru tine şi în mod sigur vei avea o 
mărturie. 

 Apocalipsa 2:13‑29 & Osea 7‑8 

 2 Petru 1 & Ezechiel 37‑38

 Isaia 55:10‑11; Ioan 6:63; Evrei 4:12



Înainte de înălţarea Sa, Isus le‑a spus ucenicilor 
Săi: „... rămâneţi în dragostea Mea,” aşa cum 

citi m în versetul temati c. Dragostea lui Cristos este reală. 
Dacă ai experimentat vreodată dragostea lui Cristos, 
şti i că este dincolo de orice din lumea aceasta. Biblia 
spune: „Şi mă rog ca tot mai mult Cristos să fi e acasă 
în inimile voastre, trăind în voi, iar voi încrezându‑vă în 
El. Fie ca rădăcinile voastre să se înfi gă adânc în solul 
iubirii minunate a lui Dumnezeu; ca să puteţi fi  capabili 
să simţiţi şi să înţelegeţi, împreună cu toţi copiii lui 
Dumnezeu, cât de lungă, cât de largă, cât de adâncă 
şi cât de înaltă este cu adevărat dragostea Lui; şi să 
experimentaţi această dragoste pentru voi înşivă, deşi 
este atât mare încât niciodată nu veţi vedea capătul 
ei nici nu o veţi putea cunoaşte sau înţelege pe deplin. 
Şi aşa în sfârşit veţi ajunge plini de Dumnezeu însuşi” 
(Efeseni 3:17‑19, versiunea TLB).

De aceea, pentru noi faptul că perseverăm în 
lucrare şi împlinim ceea ce ne‑a încredinţat Domnul este 
un rezultat al forţei extraordinare a dragostei Sale. Astf el, 
slujba pe care o facem pentru Domnul prin lucrarea 
Evangheliei nu este ca un loc de muncă, chiar dacă într‑
un sens aşa este; ci, de fapt, a sluji în lucrare înseamnă 

RĂMÂI ÎN DRAGOSTEA LUI
28 MIERCURI 

Cum M‑a iubit pe Mine Tatăl, 
aşa v‑am iubit şi Eu pe voi. 

Rămâneţi în dragostea Mea                                                                             
(Ioan 15:9).
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Tată plin de iubire, Îţi sunt veşnic recunoscător pentru dragostea 
Ta în duhul meu care face ca lucrarea mea pentru Evanghelie să 
fie una desăvârşită, împlinitoare, roditoare şi captivantă. Sunt 
constrâns şi motivat de dragostea Ta să-i câştig pe necredincioşi 
pentru Tine, întorcându-i de la păcat la neprihănire, 
strămutându-i din împărăţia întunericului în libertatea slavei 
fiilor lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

a umbla în părtăşie cu Domnul şi a trăi în dragostea Lui. 
Mai mult, pentru că trăieşti în dragostea Sa, tu eşti înnoit 
şi împrospătat încontinuu, viziunea ta creşte şi viaţa ta 
merge înainte întotdeauna; tu progresezi tot timpul.

În El, tu eşti într‑o călătorie de slavă tot mai mare; 
nu trebuie să te îngrijorezi cum să rămâi puternic, cum 
să termini bine sau să speri că îţi vei îndeplini destinul în 
El; nu. Ci tu eşti atât de împlinit şi entuziasmat de faptul 
că eşti în El şi El este în tine; El este slava ta, succesul 
tău şi vitalitatea ta! Şi tot ce îţi doreşti este să Îl cunoşti 
mai mult, să Îi fii plăcut şi să‑L iubeşti mai mult. Fiecare 
zi vine cu o nouă oportunitate minunată de a te bucura 
de dragostea şi de binecuvântarea Lui şi de a te desfăta 
în slava Lui, cu mai multă dragoste în inima ta pentru El. 
Aleluia!

 Apocalipsa 3:1‑10 & Osea 9‑10 

 2 Petru 2 & Ezechiel 39‑40

 2 Corinteni 5:14; Romani 5:5; Ioan 15:10



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

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

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

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

ÎNCEPE-ŢI LUNA 
ÎN NOTA ADECVATĂ....

PARTICIPĂ LA ZIUA LUNARĂ 
DE RUGĂCIUNE!!!
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Odată, Simon Petru şi colegii lui încheiaseră o 
expediţie nereuşită de pescuit şi se pregăteau 

să‑şi ancoreze corabia când Isus a trecut pe acolo. El i‑a 
cerut lui Petru să‑şi îndepărteze puţin corabia de ţărm 
pentru ca El să le poată vorbi oamenilor adunaţi acolo.

Petru a făcut cum i‑a cerut Isus, iar El a predicat din 
barca lui Petru. Când Isus a terminat, i‑a spus lui Petru: 
„... Depărteaz‑o la adânc şi aruncaţi‑vă mrejele pentru 
pescuire.” Observă cu atenţie fragmentul subliniat din 
răspunsul lui Petru: „... Învăţătorule, toată noaptea ne‑
am trudit şi n‑am prins nimic; dar, la cuvântul Tău, voi 
arunca mrejele” (Luca 5:4‑5). Ce s‑a întâmplat cu Petru? 
El a primit un transfer de credinţă în ti mp ce Îl asculta 
pe Isus predicând şi învăţându‑i pe oameni; de aceea i‑a 
fost uşor să acţioneze pe baza cuvintelor Domnului.

Chiar dacă Petru şti a că nu este omeneşte posibil 
ca el şi colegii săi să prindă peşti  la acel moment al zilei, 
întrucât cutreieraseră marea toată noaptea în efortul 
de a prinde ceva, a acţionat prin credinţă, bazându‑
se pe cuvintele lui Isus, iar rezultatul a fost dincolo de 
imaginaţia sa. Biblia spune: „... au prins o aşa de mare 
mulţime de peşti  că începeau să li se rupă mrejele. 
Le‑au făcut semn tovarăşilor lor care erau în cealaltă 
corabie să vină să le ajute. Aceia au venit şi au umplut 

CREDINŢA ÎN                                   
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 

29 JOI 

Astf el, credinţa vine în urma auzirii; iar 
auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos 

(Romani 10:17).
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Dragă Tată, pe măsură ce aud, studiez şi meditez asupra 
Cuvântului Tău, credinţa mea este zidită şi pe măsură ce 
acţionez pe baza Scripturii, credinţa mea prevalează şi este 
întărită. Domnesc peste circumstanţe întotdeauna, pentru 
că sunt sămânţa lui Avraam; am o credinţă puternică, de 
neclintit, în Numele lui Isus. Amin.

amândouă corăbiile, aşa că au început să se afunde 
corăbiile” (Luca 5:6‑7).

Importanţa credinţei în viaţa unui creştin nu 
poate fi subliniată îndeajuns. Ce este credinţa? Este 
reacţia duhului uman la Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci 
când auzi Cuvântul lui Dumnezeu şi reacţionezi în 
conformitate cu el, fără nici o urmă de îndoială, cu o 
credinţă ca cea exprimată de Petru, cu siguranţă vei 
avea mărturia unui miracol. Aşadar sporeşte‑ţi credinţa 
în mod continuu ascultând Cuvântul lui Dumnezeu 
şi întăreşte‑o prin exerciţiu, punând Cuvântul Său în 
practică.

 Apocalipsa 3:11‑22 & Osea 11‑12 

 2 Petru 3 & Ezechiel 41‑42

 Romani 10:17; Evrei 11:6; Matei 21:21



În versetul temati c Domnul Isus ne dezvăluie că El 
era (şi este) în Tatăl şi că Tatăl locuia în El. Acest 

fapt era şi este posibil prin Duhul Sfânt. Domnul Isus Îl 
identi fi că pe Duhul Sfânt ca fi ind Cel ce făcea miracole 
prin El câtă vreme a umblat pe Pământ (Fapte 10:38). 
Mai mult, în Ioan 8:38, El spune: „Eu spun ce am văzut 
la Tatăl Meu...” Este foarte clar faptul că Isus umbla în 
uniune cu Tatăl în mod extraordinar şi nu făcea nimic fără 
puterea Duhului Sfânt.

El a spus în Ioan 5:19: „... Adevărat, adevărat vă 
spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face 
decât ce Îl vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl face 
şi Fiul întocmai.” El era conşti ent întotdeauna de unitatea 
Sa inseparabilă cu Tatăl. Nu este de mirare faptul că viaţa 
Sa a fost de un succes extraordinar, iar noi trebuie să Îl 
imităm. Trebuie să umblăm în unitate cu Tatăl aşa cum a 
umblat şi El.

Odată ce am primit Duhul Sfânt, Tatăl locuieşte 
în noi, pentru că noi suntem templul Său (1 Corinteni 
16:19). Aşadar, la fel ca Isus, tu eşti  în Tatăl, şi Tatăl este în 
ti ne. Conşti enti zează această realitate. Tu nu eşti  singur. 

ÎN UNIUNE                                                    
CU TATĂL

30 VINERI 

Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi 
Tatăl este în Mine? Cuvintele pe 
care vi le spun Eu, nu le spun de 

la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în 
Mine, El face aceste lucrări ale Lui.                                                                

(Ioan 14:10).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru marea onoare de a fi în 
părtăşie cu Tine. Sunt călăuzit să ştiu voia Ta absolută şi 
sunt condus în direcţia în care ar trebui să merg, pentru 
că umblu în unitate cu Tine. Viaţa mea este spre slava Ta, 
astăzi şi în veci, în Numele lui Isus. Amin. 

Nu este nevoie să strigi sau să plângi ca El să te audă. 
Oriunde mergi, mergi în şi cu Tatăl care locuieşte în tine 
permanent prin Duhul Sfânt.

Duhul Sfânt îţi aduce prezenţa Tatălui în inima ta. 
El te cunoaşte mai mult şi mai bine decât te cunoşti tu 
însuţi. Nimic din ceea ce te priveşte nu este străin sau 
ciudat pentru El. El este mai pasionat de succesul tău 
decât ai putea fi tu vreodată. Pur şi simplu acceptă cine 
te vede El că eşti şi însuşeşte‑ţi această imagine; atunci 
eşti gata să umbli în unitate cu El.

 Apocalipsa 4:1‑11 & Osea 13‑14 

 1 Ioan 1‑2:1‑14 & Ezechiel 43‑44

 1 Corinteni 6:17; Galateni 4:6‑7; 2 Corinteni 6:16



RUGĂCIUNE 
PENTRU  MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

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

CANADA:  
Tel: +1 647‑341‑9091

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



DESPRE  AUTOR

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

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

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

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

„Favoare divină!”

Chiar înainte de examenele finale, am primit un mesaj de la 
autorităţile şcolare în care îmi interziceau să îmi susţin examenele, 
pentru că nu‑mi plătisem taxele. Tulburată de situaţie, am mers 
la o prietenă să văd dacă mă poate ajuta în vreun fel. În timp 
ce mă aflam în camera ei, am văzut un exemplar al Rapsodiei 
Realităţilor, pe care l‑am luat şi l‑am răsfoit până am dat de 
o lecţie intitulată: Nu te îngrijora de nimic. Am pus imediat în 
aplicare Cuvântul lui Dumnezeu şi în decurs de 24 de ore, am 
primit un apel neobişnuit de la decanul facultăţii, care mi‑a spus 
că mi se permite să îmi susţin examenele. Această decizie a fost 
fără precedent în istoria şcolii şi a fost un adevărat miracol!
     J. Mebea; Senegal

„Vindecat de o dereglare în vorbire”

Soţul meu suferea de o dereglare teribilă în vorbire care îl făcea 
să comunice greu cu alţii; nu putea să formuleze cuvintele corect. 
Într‑o zi, studiind Rapsodia Realităţilor, l‑am rugat să spună după 
mine proclamaţia de la sfârşitul articolului. Pe măsură ce făceam 
aceasta, spre marea mea uimire, a articulat declaraţiile perfect ! 
Dereglarea lui a dispărut, iar acum, el vorbeşte şi se exprimă fără 
efort ; este complet vindecat. Glorie lui Dumnezeu !
                 M Tselampe; Uganda

„Acum, umblarea mea creştină a început”

Înainte mă tot îndoiam de mântuirea mea. Aceasta mi‑a afectat 
umblarea în credinţă, pe măsură ce întotdeauna simţeam nevoia să 
îmi rededic viaţa lui Isus. Aceasta s‑a schimbat în momentul în care am 
intrat în contact cu Rapsodia Realităţilor. Am conştientizat că mântuirea 
mea era prin har în Isus Cristos, şi nu prin propriile puteri. Acum, ştiu că 
sunt un copil al lui Dumnezeu, cumpărat cu un preţ şi complet conştient 
că nimic nu mă poate despărţi de dragostea Lui! Glorie lui Dumnezeu!. 
                       O.  David ; Nigeria



PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

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

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
CĂRȚI DISPONIBILE DE LA EDITURA

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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647–341–9091 

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


