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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 970 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. 

8

8

8

8



INFORMAŢII PERSONALE

Nume 

Adresa personală      

Număr de telefon personal      

Mobil       

       

Adresa de e–mail      

Adresa de servici      

      

ȚELURI PENTRU ACEASTĂ LUNĂ    

  

Imaginea de pe copertă surprinde parteneri ai 
Rapsodiei Realităţilor în Durban, Africa de Sud.



www.rhapsodyofrealities.org

Rapsodia 
Realităților

. . .  UN DEVOȚIONAL COTIDIAN



Versetul temati c pare să prezinte porţiunea 
subliniată ca referindu–se la darurile Duhului 

Sfânt, dar nu acesta este sensul primar. Cuvântul „daruri” 
nu provine din traducerea din original a termenului 
grecesc „charisma,” aşa cum este cazul în 1 Corinteni 12, 
ci provine din traducerea termenului grecesc „merismos” 
care înseamnă „distribuiri.” Traducerea Douay–Rheims 
pune această formulare într–o lumină mai bună: „De 
asemenea, Dumnezeu mărturisea pentru ei prin semne, 
minuni şi miracole felurite şi distribuiri ale Duhului Sfânt, 
după voia Lui.” Ce vrea să spună Scriptura prin sintagma 
„distribuiri ale Duhului Sfânt”?

Mai întâi, haideţi să punem aceasta în perspecti va 
adecvată: Cine erau aceia care făceau semne, minuni şi 
miracole diferite? Erau apostolii – primii martori ai învierii 
lui Cristos! Dumnezeu a făcut semne, minuni, miracole 
şi „distribuiri ale Duhului Sfânt” prin ei! În Faptele 
apostolilor 5:12, Biblia spune: „Prin mâinile apostolilor 
se făceau multe semne şi minuni în norod...”

DISTRIBUITORI  DE  
BINECUVÂNTĂRI DIVINE

1 SÂMBĂTĂ

Cum vom scăpa noi, dacă stăm 
nepăsători faţă de o mântuire aşa de 

mare, care, după ce a fost vesti tă întâi 
de Domnul, ne–a fost adeverită de cei 

ce au auzit–o, în ti mp ce Dumnezeu 
întărea mărturia lor cu semne, 

puteri şi felurite minuni şi cu darurile 
Duhului Sfânt, împărţite după voia Sa?                                                                    

(Evrei 2:3–4).



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 privilegiul de 
a fi un slujitor al Tău în cadrul Noului Testament şi, prin 
urmare, un purtător al adevărurilor eterne. Voi distribui 
binecuvântările Tale prin Duhul Sfânt şi voi propovădui 
harul Tău peste tot în lume, în Numele lui Isus. Amin. 

Cine suntem noi astăzi? Biblia spune că suntem 
lucrători sau „slujitori” ai Noului Testament; suntem nişte 
administratori ai tainelor lui Dumnezeu (1 Corinteni 4:1). 
Noi „slujim” sau „servim” Noul Testament. Imaginează‑ţi 
că intri într‑un restaurant şi eşti servit de un chelner. 
Noi suntem asemenea chelnerului care serveşte într‑un 
restaurant, însă diferenţa constă în faptul că noi servim 
viaţă! Noi administrăm Duh Sfânt, neprihănire şi 
binecuvântări din Noul Testament! Aleluia! 

Atunci când mă rog pentru oamenii lui Dumnezeu 
şi le spun: „Vă binecuvântez în Numele lui Isus; vă 
binecuvântez cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu prezenţa 
Lui şi cu Duhul Sfânt,” eu le distribui binecuvântările lui 
Cristos! La ceasta ne‑a chemat El în calitate de slujitori 
ai Lui şi ambasadori pe pământ; suntem distribuitori 
de binecuvântări divine. El ne‑a uns şi noi trebuie să 
distribuim harul Său prin Duhul Sfânt şi să schimbăm 
viaţa multora pretutindeni.

1 Tesaloniceni 2:10–20 & Ieremia 18

1 Corinteni 15:35–58 & Proverbe 8–9

Matei 10:7–8; Romani 1:11; 1 Petru 4:10



Pe vremea regelui Nebucadneţar, el a vrut ca 
anumiţi ti neri să fi e bine instruiţi; şi i–a ales 

din diverse naţiuni. Printre ei au fost selecţionaţi şi patru 
băieţi evrei: Daniel, Şadrac, Meşac şi Abed–Nego. În ziua 
în care au fost aduşi să fi e examinaţi de rege, s–au dovedit 
de zece ori mai buni decât colegii lor. De ce? Dumnezeu îi 
binecuvântase cu inteligenţă supranaturală; ei aveau un 
duh înalt, de excelenţă. 

Un exemplu similar este David. Puterea lui 
Dumnezeu a venit peste el atunci când profetul Samuel 
l–a uns pentru a deveni regele Israelului, iar el a devenit 
o minune a vremii sale. El l–a omorât şi l–a decapitat pe 
Goliat, deşi era doar un ti nerel pe atunci. Saul era regele 
Israelului în acel moment şi, deşi era un mare om de 
război, atunci când l–a provocat Goliat a fost îngrozit. 
Diferenţa a constat în faptul că Duhul lui Dumnezeu Se 
depărtase de la Saul şi venise peste David. Saul era acum 
un om obişnuit, pe când David avea Duhul Sfânt.

Biblia spune: „Femeile care cântau îşi răspundeau 
unele altora şi ziceau: «Saul a bătut miile lui, iar David 
zecile lui de mii»” (1 Samuel 18:7). Ce vedeau ele în 

DUHUL SFÂNT REALIZEAZĂ 
DIFERENŢA

2 DUMINICĂ 

În toate lucrurile care cereau înţelepciune 
şi pricepere şi despre care îi întreba 
împăratul, îi găsea de zece ori mai 

destoinici decât toţi vrăjitorii şi citi torii 
în stele care erau în toată împărăţia lui 

(Daniel 1:20).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Prin puterea Duhului Sfânt are loc o puternică demonstrare 
a supranaturalului în viaţa mea, în slujirea mea, în finanţele 
mele, în sănătatea mea, în familia mea şi în tot ce mă 
priveşte; iar cărarea mea este cărarea celor neprihăniţi 
care străluceşte tot mai tare până la miezul zilei! Glorie lui 
Dumnezeu! 

domeniul spiritual? „De zece ori mai mult!” Ele puteau 
spune „doisprezece ”sau „şase”; dar au spus: „Saul a 
bătut miile lui, iar David zecile lui de mii.” Este ceva 
legat de Duhul Sfânt care te face să realizezi lucruri 
extraordinare şi inimaginabile!

Duhul Sfânt este astăzi în tine, nu doar peste tine, 
deoarece tu eşti născut din nou. În Faptele apostolilor 
1:8, Biblia spune: „Ci voi veţi primi o putere, când Se 
va pogorî Duhul Sfânt peste voi...” Duhul Sfânt a adus 
gloria lui Dumnezeu în viaţa ta, oferindu–ţi călăuzire şi 
direcţie. Tu poţi să treci prin orice „ziduri” şi să străluceşti 
dincolo de bariere prin orice întuneric. El te–a umplut cu 
abilitatea supranaturală de a face lucruri care nu pot fi 
explicate din punct de vedere omenesc.

Beneficiază de Persoana, de puterea şi de lucrarea 
Duhului Sfânt în viaţa ta! El este avantajul tău; El te 
abilitează să vezi, să gândeşti, să spui şi să faci ceea ce 
oamenii obişnuiţi nu pot.

1 Tesaloniceni 3:1–13 & Ieremia 19–20

1 Corinteni 16:1–24 & Proverbe 10–11

1 Samuel 10:6; Judecători 14:5–6; 1 Ioan 2:27



Dumnezeu nu numai că l–a binecuvântat pe 
Avram, ci l–a abilitat să fi e o binecuvântare. 

De exemplu, nepotul lui, Lot, a fost binecuvântat de 
Dumnezeu deoarece el l–a urmat pe Avram: „Lot, care 
călătorea împreună cu Avram, avea şi el oi, boi şi corturi. 
Şi ţinutul acela nu–i încăpea să locuiască împreună; căci 
averile lor erau aşa de mari, încât nu puteau să locuiască 
împreună” (Geneza 13:5–6). Gândeşte–te la aceasta! Lot 
a devenit foarte bogat datorită asocierii sale cu Avram. 

Dacă eşti  născut din nou, acelaşi lucru este valabil 
şi pentru ti ne, deoarece tu eşti  sămânţa lui Avram: „... 
Şi, dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi «sămânţa lui 
Avraam, moştenitori prin făgăduinţă»” (Galateni 3:29). 
Toate binecuvântările cu care Dumnezeu l–a înzestrat 
pe Avraam sunt acum ale tale în Isus Cristos. Eşti  plin 
de binecuvântările lui Dumnezeu! Trăirea cu această 
conşti enti zare va eradica orice simţ de nevoie sau de 
lipsă din viaţa ta. 

Dumnezeu nu vrea să fi i în nevoie; El deja ţi–a pus 
la dispoziţie toate lucrurile (1 Corinteni 3:21). În Romani 

MAI MULT DECÂT      
BINECUVÂNTAT 

3 LUNI 

Domnul îi zisese lui Avram: „Ieşi din 
ţara ta, din rudenia ta şi din casa 

tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi–o 
voi arăta. Voi face din ti ne un neam 

mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face 
un nume mare şi vei fi  o binecuvântare                                  

(Geneza 12:1–2).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne scump, Îţi mulţumesc că m–ai binecuvântat 
cu toate binecuvântările spirituale în locurile cereşti în 
Cristos Isus. Sunt conştient că sunt binecuvântat şi că am 
tot ce priveşte viaţa şi evlavia; prin urmare, trăiesc o viaţă 
glorioasă, administrând binecuvântările Tale în lumea 
mea, în Numele lui Isus. Amin.

8:17, Biblia spune că tu eşti un moştenitor al lui Dumnezeu 
şi comoştenitor cu Isus Cristos. Nu există ceva ce tu să nu 
ai sau să nu poţi face. Tu nu trebuie să îţi concentrezi 
conştiinţa asupra nevoii! El te–a scos la loc larg, un loc 
de bunăstare divină. Prin urmare, fii binecuvântarea care 
te–a destinat Dumnezeu să fii.

Eşti punctul de contact al lui Dumnezeu pentru 
binecuvântări în lumea ta. Când El caută să binecuvânteze 
pe cineva, El te localizează; tu eşti partenerul Său şi 
canalul de binecuvântare pentru lumea ta. Oricine poate 
primi o binecuvântare sau un miracol de la Domnul prin 
simpla asociere cu tine.

De exemplu, indiferent de boala de care cineva ar 
putea suferi, s–ar putea vindeca prin simpla atingere de 
tine. Aceasta pentru că tu eşti casa lui Dumnezeu, cortul 
Lui viu (1 Corinteni 3:16); tu eşti întruchiparea plinătăţii 
binecuvântărilor lui Dumnezeu. Aleluia!

1 Tesaloniceni 4:1–8 & Ieremia 21

2 Corinteni 1:1–2:4 & Proverbe 12–13

Galateni 4:1–5; Efeseni 1:3



Unii oameni se entuziasmează la auzirea următoarei 
afirmaţii: „Atunci când Îi dai ceva Domnului, nu contează 

cu adevărat «mărimea» seminţei.” Însă Biblia spune: „... Să ştiţi: cine 
seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va 
secera” (2 Corinteni 9:6).

Cu alte cuvinte, dacă eşti zgârcit în dăruirea ta, vei culege o 
recoltă neînsemnată sau slabă, dar dacă eşti generos, de asemenea 
vei secera cu generozitate. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu; este 
o lege spirituală. Este pur şi simplu vorba despre semănat şi secerat, 
sau cum spune Pavel în versetul tematic, despre „dare şi primire.” Nu 
trebuie să te „rogi” ca Dumnezeu să facă să funcţioneze o lege pe care 
El a instituit–o. Legile, de orice tip, atunci când sunt aplicate corect, vor 
produce rezultatele dorite. Însă dacă le aplici greşit, sau dacă le încalci, 
ele vor lucra împotriva ta.

Există lucruri pe care nu mai trebuie să I le ceri lui Dumnezeu 
odată ce ai acţionat pe baza unui principiu spiritual din Cuvântul Său. 
Aceasta se arată clar în unele pilde spuse de Isus pentru a arăta cum 
funcţionează Împărăţia lui Dumnezeu. De exemplu, El a spus în Marcu 
4:26–28: „Cu Împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un 
om sămânţa în pământ; fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, 
sămânţa încolţeşte şi creşte fără să ştie el cum. Pământul rodeşte 

DAREA ȘI PRIMIREA
4 MARŢI 

Şti ţi voi înşivă, fi lipenilor, că, la 
începutul Evangheliei, când am plecat 

din Macedonia, nicio biserică n–a 
avut legătură cu mine în ce priveşte 

„darea” şi „primirea” afară de voi                                   
(Filipeni 4:15).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru privilegiul însămânţării 
în favoarea Evangheliei. Sunt binecuvântat în tot ce fac şi 
prosper în toate lucrurile, pentru că sunt un dătător. Voi 
dărui întotdeauna din belşug pentru vestirea Evangheliei 
lui Cristos în toată lumea; prin urmare, secerişul meu este 
asigurat, în Numele lui Isus. Amin. 

singur: întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic.” 
Observă că El nu a spus că după ce a semănat sămânţa în sol, omul a 
postit şi s–a rugat pentru ea ca să crească; nu! Ci el s–a dus să doarmă; 
şi conform naturii lor, seminţele au crescut şi au rodit. 

Atunci când aplici legea semănatului, funcţionează. Biblia 
spune: „Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul şi seceratul, 
frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi iarna” (Geneza 8:22). Atâta timp 
cât este vremea semănatului, înseamnă că secerişul este asigurat şi 
poate fi oricând; secerişul are loc automat.

Dumnezeu nu mai intervine personal ca recolta să se întâmple, 
odată ce a stabilit prin Cuvântul Lui această lege. Tot ce face El este 
să canalizeze harul şi favoarea Lui faţă de tine pentru bunăstarea ta. 
Biblia spune: „Şi Dumnezeu este capabil să vă umple din abundenţă 
cu orice har [orice favoare şi binecuvântare pământească], astfel 
încât întotdeauna, în orice circumstanţă sau nevoie să fiţi autonomi 
[având destul pentru a nu necesita nici un ajutor şi fiind aprovizionaţi 
din belşug pentru orice lucrare bună şi donaţie caritabilă] (2 Corinteni 
9:8, versiunea Amplificată). Dăruieşte întotdeauna din belşug, căci 
făgăduinţa este pentru cel care dă, nu pentru cel care primeşte (Luca 
6:38).

1 Tesaloniceni 4:9–18 & Ieremia 22

2 Corinteni 2:5–3:6 & Proverbe 14–15

Eclesiastul 11:6; Luca 6:38



După suferinţele lui Cristos, a urmat o viaţă 
de glorie. Nu trebuie să mai „plăteşti ” nici 

un preţ suplimentar faţă de ceea ce Cristos a făcut deja 
pentru ca tu să ai o viaţă frumoasă şi să fi i tot ceea ce 
Dumnezeu vrea să fi i. Jertf a lui a fost de ajuns. Datorită 
acestui sacrifi ciu, ai devenit una cu Dumnezeu; El te–a 
făcut părtaş al vieţii şi al neprihănirii Lui (2 Petru 1:4). 
Ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la ti ne acum este să te 
bucuri de viaţa pe care ţi–a dat–o şi s–o trăieşti  spre slava 
Lui (2 Corinteni 5:15).

Pe cruce, înainte de moartea Lui, Isus a spus: „S–a 
isprăvit” (Ioan 19:30). El a anunţat sfârşitul suferinţelor 
pentru toată umanitatea. Oricine crede în El şi acceptă 
jertf a Lui substi tuti vă, este în mod automat introdus într–o 
viaţă veşnică de glorie. Da, Cristos a suferit pentru noi, 
dar acea suferinţă ne–a adus viaţa eternă şi neprihănirea.

Mai mult, istoria mântuirii nu s–a încheiat odată 
cu moartea Lui; Biblia spune: „... Aşa este scris, şi aşa 
trebuia să păti mească Cristos, şi să învieze a treia zi 

JERTFA LUI A FOST DE AJUNS
5 MIERCURI 

Prorocii, care au prorocit despre harul 
care vă era păstrat vouă, au făcut din 
mântuirea aceasta ţinta cercetărilor şi 
căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să 

vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în 
vedere Duhul lui Cristos, care era în ei, 
când vestea mai dinainte pati mile lui 

Cristos şi slava de care aveau să fi e urmate                                                                    
(1 Petru 1:10–11).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, Îţi sunt recunoscător pentru viaţa 
Ta pe care ai insuflat–o în mine prin învierea lui Isus. Îţi 
mulţumesc că sunt subiectul dragostei Tale şi că bunăstarea 
mea reprezintă delectarea Ta. Trăiesc în victoria lui Cristos, 
în Numele lui Isus. Amin. 

dintre cei morţi...” (Luca 24:46–47). Prin urmare, decât 
să ne lamentăm, noi trebuie să celebrăm moartea 
Lui pentru noi; mai mult, trebuie să celebrăm învierea 
Lui care ne–a dat o viaţă nouă şi ne–a făcut asociaţi ai 
Dumnezeirii. 

Dumnezeu vrea ca tu să trăieşti în fiecare zi în 
victoria morţii, îngropării şi învierii lui Isus Cristos. 
Aceasta înseamnă că, dacă te afli pe un pat de boală, este 
timpul să te ridici, pentru că suferinţa Lui a pus capăt 
bolilor, afecţiunilor şi infirmităţilor. Aşa cum moartea şi 
mormântul nu L–au putut opri, nimic din întuneric nu ar 
trebui să poată exercita influenţă sau control asupra ta; 
refuză să permiţi ca vreun lucru să te ţină în robie.

Refuză să–i permiţi sărăciei să te ţină legat, pentru 
că Isus a luat locul tău de sărăcie pe cruce şi ţi–a dat 
bunăstare (2 Corinteni 8:9). Dacă ţi–ai dorit să ai un 
copil dar nu ai putut, deoarece a fost ceva în neregulă cu 
pântecele tău, schimbarea a venit! Acum poţi, datorită 
victoriei jertfei lui Cristos. Slavă Numelui Lui în veci! Toate 
lucrurile sunt cu putinţă în Numele Lui puternic. Amin.

1 Tesaloniceni 5:1–11 & Ieremia 23

2 Corinteni 3:7–4:18 & Proverbe 16–17

Evrei 10:14; Tit 3:5; Evrei 9:27–28



Atunci când te–ai născut din nou, nu a avut loc 
doar recrearea duhului tău, ci şi scufundarea ta 

totală în Cristos; ai devenit literalmente una cu El într–o 
uniune inseparabilă (1 Corinteni 6:17). Acesta este moti vul 
pentru care ne putem închina cu adevărat înaintea Lui; 
adevărata închinare este o îmbinare a duhului nostru 
cu Duhul Sfânt; un moment de extaz divin, în care eşti  
învăluit în fericirea şi în slava prezenţei Lui.

Nimic nu se compară cu această legătură divină 
care are loc într–o închinare adevărată, unde eşti  pierdut 
în El, deconectat complet de lume şi de tot ce este în jurul 
tău. Închinarea adevărată este o comuniune cu Tatăl. Este 
dincolo de cântările sau de cuvintele oferite în rugăciune; 
este vorba despre părtăşia care are loc în domeniul 
spiritual, pe măsură ce duhul tău este în comuniune cu El.

Aminteşte–ţi cuvintele lui Isus din versetul temati c: 
Dumnezeu este Duh, şi cei ce I se închină Lui, trebuie să I 
se închine în duh şi în adevăr. A I te închina Lui Dumnezeu 
în Duhul înseamnă că închinarea trebuie să vină din 
duhul tău. Noi Îi slujim lui Dumnezeu din duhul nostru. 
Înţelegem lucrurile lui Dumnezeu din duhul nostru. Este 
unul dintre moti vele pentru care trebuie să fi m mereu 

ADEVĂRATA ÎNCHINARE
6 JOI 

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când 
închinătorii adevăraţi I se vor închina 

Tatălui în duh şi în adevăr; fi indcă 
astf el de închinători doreşte şi Tatăl                              

(Ioan 4:23).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, mă bucur de prezenţa Ta în viaţa mea şi de 
uniunea inseparabilă cu Duhul Sfânt; astfel experimentez 
o părtăşie glorioasă şi o transformare din slavă în slavă. 
Sunt plin de putere, de curaj şi de vitalitate divină, în 
Numele lui Isus. Amin. 

plini de Duhul Sfânt, deoarece numai Duhul Sfânt ne 
îndrumă şi ne ajută să ne sfinţim mintea pentru a ne 
gândi la Dumnezeu şi pentru a ne exprima dragostea faţă 
de El din profunzimea omului nostru dinăuntru, aşa cum 
trebuie.

În închinarea adevărată, experimentezi o 
transportare glorioasă a Duhului Sfânt; câteodată, pe 
măsură ce I te închini, te simţi răpit – luat – de pe pământ 
în tărâmul minunilor Duhului lui Dumnezeu. Această 
binecuvântare este pentru oricine este născut din nou. 
Suntem singurii care putem să ne închinăm cu adevărat 
înaintea Tatălui şi să experimentăm o astfel de părtăşie 
glorioasă în prezenţa Lui, în uniunea duhului nostru cu 
al Lui.

1 Tesaloniceni 5:12–28 & Ieremia 24

2 Corinteni 5:1–6:2 & Proverbe 18–19

1 Corinteni 6:17; Filipeni 3:3; 1 Corinteni 12:13



Atunci când îi împărtăşim cuiva Evanghelia, 
aceasta trebuie fi e o împărtăşire a Duhului 

Sfânt; altf el, propovăduirea şi învăţătura noastră vor 
fi  doar vorbe goale. În predicarea Evangheliei nu este 
vorba despre cât de multe versete din Scriptură poţi cita; 
este vorba despre comunicarea acelor scripturi cu şi prin 
Duhul Sfânt. Aceasta este ceea ce suntem chemaţi să 
facem în calitate de copii ai lui Dumnezeu şi de slujitori 
ai Evangheliei. Oricine poate ţine mari prelegeri sau 
discursuri, însă fără Duhul Sfânt, acestea nu vor avea un 
impact durabil.

În 1 Corinteni 2:4, Pavel a spus: „Şi învăţătura 
şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile 
înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într–o dovadă dată 
de Duhul şi de putere.” Iar în 2 Corinteni 3:5–6 a mai 
spus: „… destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la 
Dumnezeu, care ne–a şi făcut în stare să fi m slujitori ai 
unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova 
omoară, dar Duhul dă viaţă.” Noi am fost trimişi de 
Duhul Sfânt şi unşi de Dumnezeu; prin urmare, nu putem 
îndeplini lucrarea Lui decât prin puterea Duhului Sfânt.

Acesta este unul dintre moti vele pentru care ni se 
cere să petrecem ti mp de calitate în părtăşie cu Duhul 

ADMINISTRAREA DUHULUI SFÂNT
7 VINERI 

Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este 
destrăbălare. Dimpotrivă, fi ţi plini de Duh 

(Efeseni 5:18).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Duhul Tău operează în viaţa 
mea. Administrez şi astăzi viaţă şi binecuvântări divine 
prin puterea Duhului Sfânt care acţionează în mine, în 
Numele lui Isus. Amin.

Sfânt, rugându–ne în Duhul Sfânt, pentru a fi plini de 
Duhul Sfânt. Astfel, mesajul tău şi predicarea ta nu 
vor consta în „vorbiri înduplecătoare ale înţelepciunii 
omului,” ci în dovada dată de Duhul Sfânt şi de putere. 
Citeşte din nou cine suntem: „… slujitori ai unui legământ 
nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova omoară, dar 
Duhul dă viaţă” (2 Corinteni 3:6). Noi împărtăşim Duh 
Sfânt în slujire; Îl împărtăşim pe Cristos. În 2 Corinteni 
4:5, Pavel spune: „Căci noi nu ne propovăduim pe noi 
înşine, ci pe Domnul Cristos Isus...” 

Indiferent ce predici sau înveţi, trebuie să fie 
despre Isus Cristos. Şi nu poţi predica, nu Îl poţi împărtăşi 
pe Cristos în slujirea ta fără puterea Duhului Sfânt. De 
aceea, te–ai scufundat în El; îmbibă–ţi tot mai mult 
duhul în Duhul Sfânt prin părtăşie. Roagă–te şi posteşte 
deseori. Studiază Cuvântul lui Dumnezeu şi meditează 
asupra sa, astfel încât să poţi merge şi să poţi vorbi în 
sincronizare cu El, iar gloria şi puterea Lui se vor descoperi 
întotdeauna în şi prin tine.

2 Tesaloniceni 1:1–12 & Ieremia 25

2 Corinteni 6:3–7:1 & Proverbe 20–21

1 Corinteni 2:4–5; Ioan 6:63



Am primit prima mea Rapsodie a Realităţilor 
acum doi ani când eram însărcinată. Îmi 

amintesc cum mi‑a schimbat gândirea şi vorbirea după 
doar câteva luni de citi re. Nu mi‑aş fi  imaginat niciodată 
că în felul acesta Dumnezeu mă pregătea dinainte pentru 
situaţiile care aveau să‑mi încerce credinţa.
 În luna a şaptea de sarcină, m‑am îngrăşat mult 
şi aveam tensiune foarte mare, iar doctorii spuneau că 
aceşti a erau factori de risc pentru complicaţii. Acest 
diagnosti c îmi bara mintea zilnic cu gânduri prăpăsti oase 
şi urmări negati ve. Prietenele care mă vizitau nu mă 
ajutau deloc, povesti ndu‑mi experienţe lor negati ve care 
nu insufl au decât frică.
 Însă am refuzat să accept acele gânduri. De 
fi ecare dată când venea un gând negati v, îl contracaram 
cu declaraţiile de credinţă pe care le studiasem în 
Rapsodia mea. Şi chiar şi atunci când doctorii mi‑au spus 
că se impune de urgenţă operaţia cezariană, am refuzat, 
pentru că doream să duc sarcina până la termen. L‑au 
pus pe soţul meu să semneze un formular de asumare a 
responsabilităţii în caz că i se întâmplă ceva copilului , dar 
eu am rămas neclinti tă. M‑am agăţat cu tărie de anumite 
proclamaţii de credinţă pe care le găsisem în Rapsodie şi 
nu le‑am mai dat drumul deloc.
 Într‑o zi am şi căzut în grupul sanitar pentru 
că eram supraponderală. Şi când gândurile de frică au 
încercat să îmi asalteze mintea, m‑am ridicat plină de 
îndrăzneală ca o leoaică, reducând la tăcere acele gânduri 
în mod deliberat şi concentrându‑mă doar asupra 
declaraţiilor de credinţă. La doar câteva săptămâni după 
aceea, în luna a noua, am născut o feti ţă frumoasă fără 
nici o complicaţie! Devoţionalul Rapsodia Realităţilor 
mi‑a fost companion de nădejde în ti mpul sarcinii, iar 
acum mi‑a devenit prieten pe viaţă!

AM RĂMAS NECLINTITĂ ÎN 
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU!
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Maratonul de laudă al 
Rapsodiei

Cu atâtea pietre de hotar câşti gate în doar câţiva 
ani de existenţă, Îngerul mesager Rapsodia 

Realităţilor nu se odihneşte pe laurii victoriei, ci îşi 
conti nuă parcursul saturând fi ecare oraş şi regiune 
din lume cu Evanghelia slavei lui Isus Cristos.
În perioada 19–21 septembrie, anul curent, va 
avea loc celebrarea impactului global al realizărilor 
acestui devoţional în cadrul unui maraton de 
laudă la adresa lui Dumnezeu numit RHAPSODY 
PRAISE–A–THON! Afl at la prima ediţie, maratonul 
va fi  difuzat online şi pe toate canalele de 
televiziune LoveWorld din studioul LoveWorld din 
Lagos, Nigeria, în întreaga lume!
Programul va cuprinde:
• Discuţii moti vaţionale
• Mărturii provocatoare
• Sesiuni înălţătoare de predicare a Cuvântului lui 
Dumnezeu
• Interpretări muzicale de excepţie şi multe altele!
Rhapsody Praise–a–thon este un program 
neobişnuit, care va reprezenta un moment marcant 
– începutul unei noi poveşti  de succes pentru 
fi ecare parti cipant. Pentru mai multe detalii, 
accesează site–ul www.rhapsodyofrealiti es.org 
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Cuvântul „destoinicie” din versetul nostru 
temati c provine din traducerea din original 

a termenului grecesc „Hikanotes,” care înseamnă 
competenţă; priceperea noastră este de la Dumnezeu. 
Următorul verset conti nuă astf el: „care ne–a şi făcut în 
stare să fi m slujitori ai unui legământ nou” (2 Corinteni 
3:6). Acum, aceasta nu are cum să se refere doar la Pavel, 
la Sila sau la Timotei, pentru că ei au plecat la cer, însă 
Cuvântul lui Dumnezeu a rămas neclinti t şi este valabil 
şi astăzi pentru noi. Aşadar, tu îl poţi personaliza astf el: 
„Competenţa mea vine de la Dumnezeu, care m–a abilitat 
să fi u un slujitor al Noului Testament.” Şti i ce înseamnă 
aceasta?

Înseamnă că eşti  capabil să faci tot ce te–a chemat 
Dumnezeu să faci cu privire la Evanghelia lui Isus Cristos! 
Eşti  efi cient în Evanghelie prin abilitatea Lui. Dacă ţi se dă 
o însărcinare, nu spune: „Nu şti u dacă o pot îndeplini sau 
nu,” pentru că poţi cu siguranţă! Desigur, de unul singur, 
prin abilitatea ta umană, este foarte probabil să nu 
reuşeşti ; dar prin Duhul Sfânt, poţi! Asemenea lui Pavel, 
poţi face toate lucrurile prin abilitatea supranaturală a lui 
Cristos care operează în ti ne (Filipeni 4:13).

ABILITATEA LUI SUPRANATURALĂ 
ACŢIONEAZĂ ÎN TINE

8 SÂMBĂTĂ

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).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea, pentru tăria, pentru 
eficienţa şi pentru abilităţile de a face minuni pe care le–ai 
depozitat în duhul meu, ca să pot efectua schimbări şi să trăiesc 
viaţa supranaturală în fiecare zi. Indiferent de abilităţile mele 
fizice sau mentale, eu declar că prin puterea Duhului Sfânt 
care locuieşte în mine, pot face toate lucrurile şi pot produce 
rezultate supranaturale, în Numele lui Isus. Amin. 

Aşadar, refuză să fi limitat de abilitatea ta fizică; 
potenţialul tău este nelimitat. Aminteşte–ţi cuvintele 
apostolului Pavel din Coloseni 1:29; el era conştient de 
puterea lui Cristos care funcţiona în el şi a făcut declaraţii 
în concordanţă cu aceasta. El a zis: „Iată la ce lucrez eu şi 
mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie 
în mine.” 

Apoi în Faptele apostolilor 1:8, citim cuvintele 
lui Isus: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî 
Duhul Sfânt peste voi.” Cuvântul „putere” provine în 
acest verset din traducerea din original a termenului 
grecesc „dunamis,” care înseamnă abilitatea dinamică 
de a efectua schimbări. Se referă la tărie, la eficienţă, 
la abilitatea de a face minuni; aceasta ai primit atunci 
când Duhul Sfânt a venit să locuiască în tine. Aşadar, 
poţi înfăptui lucruri supranaturale prin puterea Duhului 
lui Dumnezeu. Ai fost împuternicit pentru viaţa veşnică. 
Aleluia!

2 Tesaloniceni 2:1–10 & Ieremia 26

2 Corinteni 7:2–16 & Proverbe 22–23

Filipeni 4:13; Efeseni 3:14–16; Filipeni 2:13



Nu este uimitor faptul că pe măsură ce Se ruga 
Isus, o asemenea glorie emana dinăuntru, din 

duhul Său? Aceasta ne aduce la cunoşti nţă faptul că slava 
lui Dumnezeu este acum înăuntrul nostru; nu vine din 
„cer.” Unii oameni se roagă astf el: „Doamne, lasă gloria 
Ta să se odihnească peste mine”; aceasta se întâmpla în 
Vechiul Testament. În Noul Testament, slava Domnului 
este înăuntrul tău; nu vine de sus.

Gloria lui Dumnezeu pe care a văzut–o Moise, gloria 
care a venit peste el şi care s–a odihnit pe faţa lui, este 
acum în ti ne. De fapt, slava care este acum în ti ne este 
mai mare. În 2 Corinteni 3:10–11, Biblia spune astf el: „Şi, 
în privinţa aceasta, ce a fost slăvit nici n–a fost slăvit, 
din pricina slavei care o întrece cu mult. În adevăr, dacă 
ce era trecător era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne 
în slavă ce este netrecător!” Observă sintagma: „slava 
care o întrece cu mult”; aceasta este gloria Duhului Sfânt 
în noi.

Duhul Sfânt este Duhul slavei; El este gloria Tatălui 
şi El locuieşte în ti ne în toată plinătatea Lui. De aceea, aşa 

GLORIA DINĂUNTRUL TĂU
9 DUMINICĂ 

Cam la opt zile după cuvintele acestea, 
Isus i–a luat cu El pe Petru, pe Ioan 

şi pe Iacov şi S–a suit pe munte să Se 
roage. Pe când Se ruga, I s–a schimbat 

înfăţişarea feţei, şi îmbrăcămintea 
I s–a făcut albă strălucitoare                                                              

(Luca 9:28–29).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul minunat de a 
avea Duhul Sfânt în mine; El este gloria vieţii mele; fructific 
prezenţa Sa glorioasă şi puterea Lui care sunt în mine ca să 
îmi binecuvântez lumea! Şi astăzi gloria lui Dumnezeu este 
revelată în şi prin mine, iar eu sunt strămutat în tărâmuri 
tot mai înalte de binecuvântări în viaţa veşnică, în Numele 
lui Isus. Amin. 

cum am citit în versetul tematic despre Isus, de fiecare 
dată când te rogi în alte limbi, ceva se întâmplă în trupul 
tău. Gloria este emanată din duhul tău, pune stăpânire 
pe trupul tău şi influenţează tot ce este în jurul tău.

S–ar putea ca cei din jurul tău să nu vadă slava, 
dar aceasta nu schimbă cu nimic adevărul; ei nu trebuie 
neapărat s–o vadă. Important este impactul gloriei 
lui Dumnezeu în viaţa ta, în trupul tău şi în mediul tău 
ambiant. De aceea, trebuie să te rogi în duhul deseori; 
acea glorie divină va scoate din trupul tău orice boală şi 
maladie; iar problemele care devastează viaţa altora nu 
te vor afecta.

În Efeseni 3:20, Biblia declară: „Iar a Celui ce, prin 
puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai 
mult decât cerem sau gândim noi...” Puterea Lui care 
operează în noi se referă la gloria Lui dinăuntrul nostru. 
Aleluia!

2 Tesaloniceni 2:11–17 & Ieremia 27

2 Corinteni 8–9 & Proverbe 24–26

Ioan 17:22; Romani 8:26–27



În zilele noastre, suntem mai preocupaţi de siguranţă 
ca niciodată; este atât de multă frică în jur. Aceasta 

ne aduce aminte de cuvintele lui Isus care descriau semnele 
vremurilor din urmă; El a spus ca inima oamenilor va ceda din 
cauza fricii (Luca 21:25–26). De exemplu, a început să fi e din ce 
în ce mai greu să opreşti  maşina şi să ajuţi un străin, pentru că 
mulţi se tem să nu fi e un criminal violent sau un hoţ de maşini.

Uneori, atunci când un cerşetor nevinovat cere ajutor, 
tocmai pentru că mulţi cerşetori s–au dovedit a fi  vicleni, 
acesta este refuzat categoric. Acesta este un aspect pe care 
îl tratează versetul temati c. Mulţi oameni s–au răcit, până 
în punctul în care nu mai şti u sigur pe cine să ajute. Alţii au 
devenit cinici, pentru că toată lumea pare să umble după 
propriile interese.

Totuşi, răutatea lumii n–ar trebui să ne împiedice să 
iubim; n–ar trebui să ne diminueze focul iubirii sau să ne 
determine să nu mai manifestăm milă şi compasiune. Trebuie 
să conti nuăm să îi ajutăm pe cei afl aţi în nevoie. Noi Îl avem pe 
Duhul Sfânt şi El ne va ghida corect în aceasta; ai încredere în 
El. Dacă este un scenariu contrafăcut sau o situaţie „ciudată,” 
El îţi va spune ce să faci.

Aşadar, când vezi pe cineva în difi cultate, nu fi  
insensibil; fi i gata să ajuţi, chiar dacă altădată ai fost afectat 

MENŢINE APRINS                                   
FOCUL IUBIRII

10 LUNI 

Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, 
dragostea celor mai mulţi se va răci 

(Matei 24:12).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta care a 
fost turnată în inima mea prin Duhul Sfânt. În calitate de 
ambasador al Tău, sunt îmbrăcat în tandreţe, în compasiune 
şi în amabilitate faţă de cei din jur; iar înţelepciunea Ta 
mă ghidează întotdeauna. Focul iubirii mele arde mai tare 
ca niciodată în mijlocul unei lumi decăzute, în Numele lui 
Isus. Amin.

în urma unui asemenea gest. Nu spune: „nu voi mai ajuta 
pe nimeni niciodată,” pentru că cineva te–a înşelat. Cei care 
îţi fac aşa, vor avea de a face Dumnezeu, dar tu continuă să 
creşti în iubirea şi în ajutorarea altora.

Domnul Isus a prevăzut natura periculoasă a zilelor 
în care trăim: abundenţa răutăţii şi a fărădelegii; excesul 
de neascultare şi de răzvrătire. Şi din cauza aceasta, El a 
zis că iubirea multora se va răci. Dar aceasta nu a fost o 
recomandare ca şi noi să eşuăm, să scădem, sau să fluctuăm 
în umblarea noastră în dragoste, ci o avertizare ca noi să nu 
urmăm tendinţa generală. Da, zilele sunt rele, dar noi suntem 
conduşi de înţelepciunea Sa divină şi constrânşi de iubirea Lui 
să mergem înainte veghind şi strălucind în mijlocul acestei 
lumi decăzute.

Dragostea nu poate fi învinsă; nu poţi fi niciodată 
dezavantajat dacă acţionezi în credinţă, în speranţă şi în 
dragoste. Aşadar, menţine aprins focul iubirii; acesta va 
învinge întotdeauna, în ciuda extinderii păcatului şi a răutăţii 
în lumea de astăzi.

2 Tesaloniceni 3:1‑10 & Ieremia 28

2 Corinteni 10:1–18 & Proverbe 27–28

Galateni 6:9–10; Coloseni 3:12; 1 Petru 3:13–14



Unul dintre lucrurile pe care trebuie să te 
hotărăşti  să le faci în umblarea ta cu Domnul 

este să iei Cuvântul Lui drept singurul adevăr pe care 
îţi bazezi viaţa. Nu te îndoi niciodată de integritatea 
Cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să accepţi, să crezi şi 
să afi rmi că tu eşti  cine spune Dumnezeu că eşti , că ai ce 
spune El că ai şi că poţi ce spune El că poţi, după cum este 
sti pulat în Cuvântul Lui. De exemplu, în 1 Corinteni 3:21, 
Biblia spune: „... căci toate lucrurile sunt ale voastre.”

Acum, aceasta este o declaraţie suverană a 
Dumnezeirii; nu încerca să o raţionalizezi! Afi rmă şi tu, 
în învoire: „Toate lucrurile sunt ale mele! Eu nu voi fi  
niciodată sărac!” Permite–i Cuvântului lui Dumnezeu 
să îţi dea o nouă mentalitate de supraabundenţă şi de 
bunăstare nesfârşită. Există creşti ni care îşi evaluează 
viaţa conform experienţei personale şi vorbesc împotriva 
Cuvântului lui Dumnezeu. Doar pentru că nu ai bani în 
contul bancar, nu înseamnă că eşti  sărac. Sursa bogăţiei 
tale este Isus Cristos; tu ai fost conectat la o rezervă 
nesfârşită de bogăţii. Conşti enti zează acest lucru.

Acti vează puterea lui Dumnezeu în viaţa ta vorbind 
limbajul lui Dumnezeu, care este Cuvântul Lui. Unii creşti ni 
au spus cuvinte „grele” împotriva lui Dumnezeu; ei I se 

NU I TE ÎMPOTRIVI LUI 
DUMNEZEU 

11 MARŢI 

Cuvintele voastre sunt aspre împotriva 
Mea, zice Domnul. Şi mai întrebaţi: 

„Ce–am spus noi împotriva Ta?”                            
(Maleahi 3:13).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, Cuvântul Tău îmi produce mare 
bucurie şi este desfătarea inimii mele. Îţi sunt recunoscător 
că am primit o moştenire nepieritoare, de succes veşnic, 
de bunăstare şi de măreţie. Aleluia!

împotrivesc lui Dumnezeu spunând lucruri greşite. Citim 
aceasta în versetul tematic. Nu spune că eşti bolnav doar 
pentru că ai anumite simptome în trup. Astfel de vorbe 
sunt împotriva lui Dumnezeu; te împotriveşti Cuvântului 
Lui. Cuvântul lui Dumnezeu spune cu privire la cei născuţi 
din nou că „Niciun locuitor nu zice: «Sunt bolnav!»” (Isaia 
33:24), deoarece vindecarea este dreptul lor din naştere. 
Mai mult, sănătatea divină este natura lor, aşa că ei nu se 
îmbolnăvesc niciodată. Aleluia!

Afirmă Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu 
spune că tu ai ceva, nu spune că nu ai. Cineva spune: 
„Mi–am primit vindecarea, însă durerea a rămas.” 
Vorbind astfel îţi respingi vindecarea. Acceptă ce spune 
Cuvântul Domnului că ai şi declară acelaşi lucru; continuă 
să rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece acesta este 
reţeta Lui pentru succes, pentru progres neîntrerupt şi 
pentru bunăstare.

2 Tesaloniceni 3:11–18 & Ieremia 29

2 Corinteni 11:1–15 & Proverbe 29–31

1 Tesaloniceni 2:13; Coloseni 1:12; Iosua 1:8



Nu accepta nimic din ceea ce contravine 
Cuvântului lui Dumnezeu despre ti ne. Dacă te 

confrunţi cu slăbiciune, cu îndoială, cu descurajare, sau cu 
alte senti mente negati ve, nu accepta aceste anomalii drept 
standard al vieţii tale; aceasta nu este viaţa creşti nă. Viaţa 
ta este pentru slava lui Dumnezeu; tu eşti  capodopera lui 
Dumnezeu; ai fost creat pentru excelenţă. Tu eşti  născut din 
Dumnezeu pentru slavă şi pentru frumuseţe.

Citeşte ce spune Biblia în pasajul următor şi strigă 
de bucurie: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie 
împărătească, o naţiune dedicată, un popor special pe care 
Dumnezeu Şi l–a câşti gat ca să fi e al Lui, ca să vesti ţi faptele 
Lui minunate şi să manifestaţi virtuţile şi perfecţiunile Celui 
ce v–a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 
2:9, versiunea Amplifi cată). Cuvântul lui Dumnezeu ne–a 
fost dat pentru a fi  pus în practi că. Când citeşti  un astf el de 
verset, trebuie să răspunzi la Cuvântul Domnului. Declară: 
„Eu sunt încununarea frumuseţii creaţiei lui Dumnezeu, 
punctul culminant al lucrării Sale! Viaţa mea este plină de 
slava, de frumuseţea, de înţelepciunea şi de perfecţiunile lui 
Dumnezeu, iar eu le manifest în lumea mea!”

EȘTI MARCAT CU SIGILIUL 
PERFECŢIUNII LUI 

12 MIERCURI 

Căci noi suntem lucrarea Lui şi am 
fost zidiţi în Cristos Isus pentru faptele 
bune pe care le–a pregăti t Dumnezeu 

mai dinainte, ca să umblăm în ele                         
(Efeseni 2:10).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Viaţa mea a fost programată de Dumnezeu pentru 
excelenţă. Am fost recreat pentru sănătate divină, 
pentru bunăstare şi pentru viaţa supranaturală. Domnul 
m–a marcat cu eticheta şi cu sigiliul perfecţiunii Lui, 
certificându–mă în întregime, duh, suflet şi trup! Sunt 
complet în El. Aleluia! 

Dumnezeu te–a creat pentru slava Lui, nu pentru 
sărăcie, nici pentru boală, sau pentru eşec. Tu eşti capodopera 
Lui; cum ar putea cineva să te considere un eşec? Dumnezeu 
nu ar fi vrut şi nici nu ar fi putut să realizeze vreun eşec în 
toată opera lui de creaţie, cu atât mai puţin n–ar fi putut să 
te facă pe tine un eşec. Tu eşti lucrarea mâinii lui Dumnezeu, 
adică eşti cea mai bună versiune a ta care ar fi putut exista 
vreodată! Biblia spune: „El, de bunăvoia Lui, ne–a născut prin 
Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor 
Lui” (Iacov 1:18).

Tu faci parte dintre cele dintâi şi cele mai bune roade 
din tot ce a făcut Dumnezeu; tu eşti excelent, excepţional. Tu 
poţi înfrânge orice uriaş şi poţi muta orice munte, deoarece tu 
eşti capodopera lui Dumnezeu; El are încredere în abilitatea 
ta de a ieşi întotdeauna biruitor din crizele vieţii, deoarece El 
Îşi cunoaşte produsul. Eşti marcat cu sigiliul perfecţiunii Lui, 
care certifică sănătate deplină, imunitate la atacuri satanice şi 
la sărăcie! Tu eşti fără pată. Prin urmare, nu lăsa loc în viaţa ta 
pentru nimic din ceea ce nu vine de la Dumnezeu, deoarece 
tu eşti capodopera Lui. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

1 Timotei 1:1–7 & Ieremia 30

2 Corinteni 11:16–33 & Eclesiastul 1–2

Efeseni 2:10; Psalmul 139:14; Coloseni 2:9–10 



La fel cum oglinzile refl ectă imaginea obiectului din 
faţa lor, când priveşti  în oglinda lui Dumnezeu – 

Cuvântul Lui – te vezi pe ti ne. Însă în ti mp ce oglinzile fi zice 
ar putea arăta o imagine neclară, distorsionată a obiectului, 
oglinda lui Dumnezeu îţi arată imaginea perfectă, precisă – 
exact aşa cum te vede Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu îţi 
descoperă perfecţiunea, frumuseţea, excelenţa şi abilitatea în 
Cristos.

Prin urmare, răspunsul tău pentru modul în care te 
percepe Dumnezeu, respecti v pentru imaginea pe care 
Cuvântul (oglinda) Lui o proiectează despre ti ne ar trebui să 
fi e „Da şi amin!” De exemplu, atunci când citeşti  Cuvântul 
lui Dumnezeu care spune: „Toate lucrurile îi sunt cu puti nţă 
celui ce crede” (Marcu 9:23); răspunde şi tu: „Da, Doamne, 
datorită abilităţii Tale care acţionează în mine, nimic nu îmi 
este imposibil! Potenţialul meu este nelimitat, iar eu am 
capacitatea de a realiza tot mai mult.” 

Cuvântul Lui Dumnezeu nu va funcţiona pentru ti ne 
decât atunci când îi răspunzi în mod corect. Odată ce descoperi 
în Cuvântul Domnului ce ai, ce poţi face şi cine eşti  în Cristos, 
afi rmă acelaşi lucru cu glas tare; afi rmaţia ta este un sigiliu. 
Citeşte din nou versetul temati c; Cuvântul lui Dumnezeu este 
întemeiat în ceruri (versiunea Fidela), însă tu trebuie să îl 
întemeiezi în viaţa ta, rosti nd aceleaşi lucruri, în consimţământ.

PRIVEȘTE–TE PRIN CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU ȘI DECLARĂ–L PESTE TINE

13 JOI

Doamne, Cuvântul Tău este 
întărit în ceruri pentru totdeauna                                
(Psalmii 119:89, versiunea GBV).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cristos este destoinicia mea. Prin El, pot totul, pentru că 
mai mare este Cel care este în mine, decât cel care este 
în lume. Ştiu cine sunt; ştiu ce am; ştiu tot ce pot face în 
Cristos; potenţialul meu nu cunoaşte limite; sunt plin de 
inventivitate, de excelenţă şi de sănătate! Aleluia! 

Biblia spune: „căci El însuşi a zis... aşa că putem zice 
plini de încredere...” (Evrei 13:5–6). Cuvântul lui Dumnezeu 
spune că Isus Cristos este înţelepciunea ta (1 Corinteni 1:30); 
afirmă acelaşi lucru; declară că tu eşti înţelept şi că nu ai 
putea niciodată vorbi sau acţiona nechibzuit; înţelepciunea 
lui Dumnezeu se vede în acţiunile tale şi se aude în cuvintele 
tale. Cuvântul Domnului spune că Isus Cristos este tăria ta 
(Filipeni 4:13); afirmă aceasta. Cu cât o spui mai mult, cu atât 
mai mult te programezi să funcţionezi cu abilitatea divină pe 
care Domnul a depozitat–o deja în duhul tău.

Refuză să confirmi sau să afirmi că există lucruri pe 
care nu le poţi face. Tu poţi face orice, deoarece aşa spune 
Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune că eşti destoinic cu 
destoinicia Lui (2 Corinteni 3:5); aceasta înseamnă că poţi 
excela în orice sarcină. Unii oameni spun: „Nu pot realiza 
acest lucru. Eu mă cunosc pe mine şi ştiu ce pot şi ce nu”; 
vorbirea lor este plină de „nu pot.” Nu vorbi niciodată astfel! 
Tu eşti diferit. Tu poţi face ce spune Cuvântul lui Dumnezeu 
că poţi face: poţi totul prin Cristos care te întăreşte (Filipeni 
4:13). Slavă lui Dumnezeu!

1 Timotei 1:8–14 & Ieremia 31

2 Corinteni 12:1–21 & Eclesiastul 3–5

2 Corinteni 3:5; 1 Ioan 4:4



Uneori, în drumul credinţei noastre, lucrurile pot 
deveni foarte difi cile şi chiar dure, iar în acele 

perioade grele, poate părea că Dumnezeu este departe. Însă 
Domnul îţi spune chiar acum: „Să şti i că în astf el de vremuri, 
Eu sunt chiar acolo, cu ti ne, deoarece Eu sunt în ti ne! Aşadar, 
fi i tare şi plin de curaj.” Aceasta înseamnă că nu trebuie să te 
clati ni.

Fii ca Avraam; Biblia spune că el nu s–a îndoit de 
promisiunea lui Dumnezeu în necredinţă, ci plin de credinţă I–a 
dat slavă lui Dumnezeu (Romani 4:20). Nu spune: „Eu nu mai 
înţeleg cum merg lucrurile acum; m–am săturat de toate aceste 
necazuri”; nu! Problemele vin şi gravitează în jurul soluţiei lor. 
Provocările cu care te confrunţi astăzi sunt special croite pentru 
ti ne, nu ca să te doboare, ci ca să le rezolvi; ele sunt uşor de 
digerat ca pâinea pentru ti ne; mănâncă–le! Refuză să slăbeşti  
în ziua necazului (Proverbe 24:10).

În Ioan 4:4 Biblia spune că tu eşti  din Dumnezeu şi, ca 
atare, tu ai biruit deja toate problemele, provocările, presiunile, 
împotrivirile cu care te confrunţi, deoarece Cristos locuieşte 
în ti ne şi El este mai mare decât cel ce este în lume. Rămâi 
puternic ancorat în Cuvântul Lui.

FII TARE ȘI                                          
FOARTE CURAJOS

14 VINERI 

Fii deci tare şi foarte curajos, veghind 
să împlineşti  toată Legea pe care ţi–a 

poruncit–o robul Meu Moise. Nu te 
abate de la ea nici la dreapta, nici la 

stânga, ca să prosperi oriunde vei merge                         
(Iosua 1:7, versiunea NTR).



PROCLAMAŢIE 

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Domnul este lumina şi mântuirea mea; El este tăria şi 
fortăreaţa vieţii mele! Aşadar, rămân neclintit în credinţă, 
sunt curajos şi mă întăresc în puterea tăriei Lui. Sunt 
încredinţat că Cel ce a început această lucrare bună în 
mine, o va isprăvi până în ziua lui Isus Cristos. Cuvântul 
lui Dumnezeu îmi este ancoră în furtună. Glorie lui 
Dumnezeu!

Poate că doctorii ţi–au spus că tubul tău falopian este 
afectat, sau că plămânii tăi nu funcţionează la capacitatea 
corectă, sau că nu mai ai decât câteva zile de trăit; refuză să 
te laşi înfrânt. Rămâi ferm pe poziţie, în credinţa ta. Împotriva 
oricărei evidenţe nefavorabile, crede şi fii tare în nădejdea 
oferită de Cuvântul lui Dumnezeu, care va învinge situaţia în 
care te afli!

Poate că te confrunţi cu probleme în familie sau cu 
copiii tăi; poate că suferi de vreo afecţiune sau poate că cineva 
drag ţie suferă. Am veşti bune pentru tine: totul va deveni o 
mărturie pentru tine. În 2 Corinteni 4:17, Biblia spune: „Căci 
întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot 
mai mult o greutate veşnică de slavă.”

Slava te aşteaptă în final, cu siguranţă! Tot ce trebuie să 
faci este să rămâi încrezător în puterea Cuvântului lui Dumnezeu 
prin care învingi întotdeauna, indiferent de circumstanţe. 

1 Timotei 1:15–20 & Ieremia 32

2 Corinteni 13:1–14 & Eclesiastul 6–8

2 Corinteni 4:8–9; Psalmul 34:19–20; 1 Corinteni 16:13



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 studiezi contextul afi rmaţiei lui Isus din 
versetul temati c, vei observa că El vorbea 

despre credinţă, nu despre rugăciune. Verbul tradus „a se 
ruga” în versetul temati c este în original termenul general 
folosit pentru a descrie comunicarea sau comuniunea cu 
Dumnezeu, chiar şi atunci când doreşti  să aduci cereri sau 
peti ţii înaintea Lui. El nu a vrut să te îndemne să faci cereri 
când te rogi. El se referă mai mult la gura şi la inima ta. 
Alte versiuni redau acest pasaj cu mai multă acurateţe, 
spunând: „Tot ce doriţi când vă rugaţi...” (versiunea 
Fidela), nu „orice lucru veţi cere, când vă rugaţi.”

Îţi poţi dori ceva în inima ta fără să ceri acel lucru; şi chiar 
dacă nu l–ai cerut în rugăciune sau nu I–ai spus Domnului despre 
el, acesta se materializează. Isus ne arată un nivel superior de 
umblare cu Dumnezeu. El a spus: „Tot ce doriţi când vă rugaţi,” 
iar aceasta include toate ti purile de rugăciuni: rugăciune de 
închinare, de laudă etc. Totul este inclus în „a te ruga.”

De exemplu, imaginează–ţi că ai o dorinţă în inimă, deşi 
nu te rogi pentru aceasta. Însă în ti mp ce „înalţi rugăciuni,” de 
închinare şi de laudă către Dumnezeu, îţi aminteşti  lucrurile 
pe care ţi le doreşti  – la aceasta se referă versetul temati c şi îţi 
spune: „crede că ai şi primit ceea ce îţi doreai.” Aceasta este o 
formă superioară a umblării cu Dumnezeu. 

UN NIVEL SUPERIOR
15 SÂMBĂTĂ  

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).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne, lucrarea Ta este desăvârşită; toate căile Tale sunt 
drepte. Dragostea Ta, O Doamne, rămâne pururi neclintită. 
Credincioşia Ta dăinuieşte din generaţie în generaţie. Eşti 
plin de har şi de bunătate, îmi saturi sufletul cu bunătăţi şi 
îmi împlineşti dorinţele inimii întotdeauna. Aleluia!

Când înţelegi aceasta, vei realiza că nu este nevoie să te 
zbaţi în credinţa ta pentru lucrurile pe care ţi le doreşti. Care 
este dorinţa ta? În timp ce Îl lauzi pe El în rugăciunile tale, dacă 
acea dorinţă îţi vine în minte, crede că ai şi primit–o şi continuă 
să Îl lauzi pe Domnul şi să I te închini. Acel lucru, orice ar fi, se va 
materializa fără să I–l ceri lui Dumnezeu în mod explicit. Slavă 
lui Dumnezeu!

1 Timotei 2:1–15 & Ieremia 33

Galateni 1:1–24 & Eclesiastul 9–12

Isaia 65:24; Filipeni 4:6–7



Porţiunea subliniată din versetul temati c spună 
că Dumnezeu este dragoste. Viaţa şi lucrarea 

lui Isus sunt cea mai bună ilustraţie şi reprezentare a 
acestei declaraţii. El a fost Dragostea venită din cer. El a 
fost întruparea şi revelaţia deplină a dragostei Tatălui. El 
a fost expresia şi chintesenţa dragostei Tatălui.

Legea lui Moise nu L–a prezentat pe Dumnezeu ca 
un Tată iubitor, însă atunci când a venit Isus, El L–a numit 
pe Dumnezeu Tată, iar oamenii au fost uimiţi, deoarece ei 
nu L–au văzut niciodată pe Dumnezeu ca fi ind Tatăl lor. Ei 
Îl şti au ca fi ind un Dumnezeu măreţ, Îl şti au ca Dumnezeul 
dintre heruvimii din locul Preasfânt, în lumina sfeşnicului 
aprins din Locul Sfânt, însă nu Îl şti au ca un tată iubitor, 
ci ei erau familiarizaţi doar cu judecata Lui. EI nu şti au 
că Dumnezeu poate fi  văzut şi ati ns dincolo de Sanctuar, 
însă Isus a schimbat aceasta.

Isus era prezenţa divină a lui Dumnezeu pe stradă, 
la răscrucile de drumuri unde se afl au cei mai răniţi, mai 
prigoniţi şi mai asupriţi dintre oameni. Oamenii mergeau 
la El cu mulţimile, aducându–i cu ei pe cei bolnavi şi 
apăsaţi, iar El îi vindeca pe toţi, arătându–le dragostea 
Tatălui. Odată, în ti mp ce predica într–o sinagogă, a venit 

UN TATĂ CERESC                              
PLIN DE IUBIRE

16 DUMINICĂ 

Cine nu iubeşte nu L–a cunoscut 
pe Dumnezeu; pentru că 
Dumnezeu este dragoste                                                             

(1 Ioan 4:8).



PROCLAMAŢIE 

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată iubitor şi plin de har, Îţi mulţumesc pentru bogăţia 
dragostei Tale pe care ai turnat–o în inima mea prin Duhul 
Sfânt! Prin dragostea Ta în inima mea, mulţi sunt salvaţi 
din adâncimile bolii, ale depresiei, ale supărării şi ale 
durerii, fiind apoi strămutaţi în locul lor de sănătate în 
Cristos. Amin. 

o femeie. Ea era cocoşată şi nu se putea îndrepta; se afla 
în această stare de optsprezece ani.

Când a intrat, Isus a chemat–o, a atins–o şi i–a zis: 
„Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta” (Luca 13:12). 
Dragostea a venit la ea şi a atins–o; iar ea a fost întregită 
pe loc. Mai marele sinagogii a fost indignat că Isus a 
vindecat pe cineva în ziua de Sabat. Însă citeşte răspunsul 
Domnului: „Făţarnicilor... dar femeia aceasta, care este 
o fiică a lui Avraam şi pe care Satan o ţinea legată de 
optsprezece ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de 
legătura aceasta în ziua Sabatului?” (Luca 13:15–16).

Aceasta ne arată inima Tatălui. Tatăl nostru ceresc 
conduce şi domneşte în dragoste. Nu există bariere, legi, 
piedici sau obstacole împotriva dragostei Lui. El nu doar 
iubeşte, ci este dragoste; El este întotdeauna plin de har 
şi bun!

1 Timotei 3:1–7 & Ieremia 34

Galateni 2:1–21 & Cântarea cântărilor 1–2

Naum 1:7; 2 Tesaloniceni 2:16–17; Ieremia 31:3



Mulţi oameni par să nu fi  avut nicio problemă 
de sănătate până când nu au mers la un 

consult medical. Doctorul le–a spus că au diabet şi această 
informaţie le–a schimbat viaţa; suferinţa lor a început. 
Erau sănătoşi până când au auzit raportul doctorului. 
Dar vezi tu, analizele medicale spun faptele, în ti mp ce 
Cuvântul lui Dumnezeu spune adevărul.

Adevărul lui Dumnezeu cu privire la sănătatea ta este 
următorul: „Dacă Isus Cristos este în ti ne, deşi trupul tău poate 
fi  afectat de o boală sau maladie, Duhul Sfânt care umple corpul 
tău te inundă de viaţă divină, îndepărtând orice infi rmitate.” 
Trebuie să înţelegi cine eşti : tu eşti  născut din Dumnezeu, eşti  o 
nouă creaţie în Cristos. Viaţa din ti ne este viaţa lui Dumnezeu; 
nu este ti pul de viaţă care se îmbolnăveşte ci, dimpotrivă, se 
numeşte viaţa veşnică, care nu este afectată de boală.

Chiar dacă te–ai născut cu o afecţiune de sânge sau de 
inimă, acestea au trecut, deoarece Biblia spune: „dacă este 
cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s–au dus: 
iată că toate lucrurile s–au făcut noi. Şi toate lucrurile acestea 
sunt de la Dumnezeu...” (2 Corinteni 5:17–18). Viaţa ta, natura 
ta veche care se puteau îmbolnăvi au fost înlocuite de viaţa lui 
Dumnezeu. Mai mult, Biblia spune că: „El a luat asupra Lui 
neputi nţele noastre şi a purtat bolile noastre” (Matei 8:16); 

ACCEPTĂ NUMAI CE VINE DE LA 
DUMNEZEU

17 LUNI 

Drept răspuns, Ioan i–a zis: „Omul nu 
poate primi decât ce–i este dat din cer” 

(Ioan 3:27).



PROCLAMAŢIE 

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Accept şi afirm doar ce spune Cuvântul lui Dumnezeu că 
am. Sunt ce spune Dumnezeu că sunt; am ce spune El că 
am; şi pot ce spune El că pot! Stăpânitorul lumii acesteia 
nu are nimic în mine, pentru că sunt plin de Dumnezeu. 
Glorie lui Dumnezeu! 

Isus a făcut aceasta! El a luat deja boala şi infirmitatea; aşadar, 
bucură–te de sănătate divină.

Nu spune că ai diabet; nu poţi avea, deoarece nu este 
de la Dumnezeu. În calitate de făptură nouă, tot ce ţine de 
tine şi de viaţa ta este nou, de la Dumnezeu; citim aceasta în 2 
Corinteni 5:17–18. Biblia mai spune: „orice ni se dă bun şi orice 
dar desăvârşit este de sus, coborându–se de la Tatăl luminilor, 
în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare” (Iacov 
1:17). Iar versetul tematic spune: „Omul nu poate primi decât 
ce–i este dat din cer.”

Boala, maladia, eşecul, lipsa şi slăbiciunea nu sunt de la 
Dumnezeu; ele nu vin din cer, aşa că nu le accepta. Lucrurile 
care sunt de la Dumnezeu sunt pure, perfecte şi divine. Dacă 
ceva doare, înrobeşte sau conţine întuneric, nu este de la 
Dumnezeu; respinge acel lucru în Numele lui Isus. Acceptă 
şi primeşte în viaţa ta doar lucrurile care sunt conforme cu 
Evanghelia şi cu voia perfectă a lui Dumnezeu pentru tine.

1 Timotei 3:8–16 & Ieremia 35

Galateni 3:1–14 & Cântarea cântărilor 3–5

Ioan 3:27; Filimon 1:6; Filipeni 4:8



Nu ţi se pare uimitor că primul lucru pe care 
Isus a zis că îl putem face în Numele Lui este 

să scoatem demoni? Aceasta ne arată cât de mult a fost 
învins Satan; el nu mai este un factor demn de luat în 
considerare. Cineva care şi–a predat viaţa lui Cristos în 
urmă cu câteva secunde poate deja să scoată demoni. 
Aceasta deoarece creşti nul îi este superior diavolului 
(Luca 10:19); creşti nul are viaţa lui Dumnezeu (1 Ioan 
5:11–12; Ioan 5:26) şi neprihănirea lui Cristos (2 Corinteni 
5:21); el este în clasa făpturilor lui Dumnezeu (2 Petru 
1:4). Aleluia!

Aşadar, menţinerea diavolului sub control nu depinde 
de cât de „puternic” sau cât de „spiritual” crezi că eşti , ci de 
Isus şi de autoritatea pe care El ţi–a dat–o; tu umbli şi trăieşti  
în Numele Lui. Satan nu are dreptul de a infl uenţa lucruri în 
viaţa ta, în casa ta sau în viaţa celor pe care îi iubeşti ; alungă–l! 
Exercită–ţi autoritatea pe care o ai în Cristos asupra lui. Tu poţi 
scoate demoni oriunde şi oricând doar folosind Numele lui Isus.

Când li te adresezi diavolului şi cohortelor lui din întuneric 
în Numele lui Isus, ei răspund ca şi când L–ar auzi chiar pe El. 

UMBLĂ ÎN                                                                
NUMELE LUI 

18 MARŢI 

Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce 
vor crede: în Numele Meu vor scoate 
draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua 
în mână şerpi; dacă vor bea ceva de 
moarte, nu–i va vătăma; îşi vor pune 

mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor 
însănătoşi” (Marcu 16:17–18).



PROCLAMAŢIE 

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Ce minunat este să fiu un asociat al dumnezeirii, să fiu 
una cu Cristos şi cu viaţa Lui şi să am natura neprihănirii 
Lui în duhul meu! Aceasta mă poziţionează mai presus 
de orice domnii, puteri şi stăpâniri ale întunericului din 
această lume. Îmi exercit autoritatea în Cristos pentru a le 
ţine acolo unde trebuie să fie permanent – sub picioarele 
mele, în Numele lui Isus. Amin.

Aşadar, când îi vorbeşti lui Satan, nu negocia cu el; alungă–l! 
Este ceea ce Isus a spus că trebuie să facem. Cineva a întrebat: 
„Şi dacă demonul nu pleacă atunci când încerc să îl alung?” 
Această opţiune nu există dacă tu umbli în Numele lui Isus.

A umbla în Numele lui Isus înseamnă a recunoaşte 
puterea şi autoritatea Numelui Său; a trăi conştientizând ce 
reprezintă acest Nume. În Filipeni 2:9–11, Biblia spune: „De 
aceea şi Dumnezeu L–a înălţat nespus de mult şi I–a dat 
Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în 
Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, 
de pe pământ şi de sub pământ...”

Nu poţi să ştii acest adevăr şi să te mai îndoieşti că 
demonii vor răspunde când vrei să îi alungi; alegerea nu este a 
lor. Cuvântul lui Dumnezeu spune clar: rolul tău este să alungi 
demonii, iar responsabilitatea lor este să asculte şi să plece.

1 Timotei 4:1–8 & Ieremia 36

Galateni 3:15–25 & Cântarea cântărilor 6–8

Matei 10:8; Luca 10:18–19; Faptele apostolilor 16:18



Există o viaţă superioară în Cristos – o viaţă 
spirituală, pe care noi am primit–o în calitate de 

creşti ni. Noi nu suntem obişnuiţi. Noi nu suntem victi me 
în această lume, ci am fost născuţi biruitori. Biblia spune: 
„Mulţumiri să–I fi e aduse lui Dumnezeu, care ne poartă 
totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos şi care 
răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoşti nţei 
Lui” (2 Corinteni 2:14). Aceasta este viaţa ta; tu eşti  
biruitor în fi ecare zi, în fi ecare loc şi în fi ecare lucru.

Desigur, există unii care nu cred că viaţa este numai 
roz, ci este plină de „suişuri şi de coborâşuri,” însă ei cred 
aceasta din lipsă de cunoşti nţă. Tu trebuie să trăieşti  
în victorie asupra oricărei situaţii cu care te confrunţi, 
deoarece Cristos este în ti ne. Moartea lui Isus pe cruce 
te–a făcut una cu Dumnezeu şi te–a adus la o viaţă de 
victorie. 

Biblia spune că Dumnezeu „L‑a înviat (pe Isus) 
dintre morţi şi L‑a aşezat la dreapta Sa, în locurile 
cereşti , mult deasupra fi ecărei stăpâniri şi autorităţi şi 
puteri şi domnii şi a fi ecărui nume numit, nu numai în 
lumea aceasta, ci şi în cea care vine” (Efeseni 1:20‑21, 
versiunea Fidela). Aceasta nu este tot; Biblia spune 

NIMIC NU TE                                          
POATE DOBORÎ

19 MIERCURI 

Pentru că oricine este născut 
din Dumnezeu biruie lumea; şi 
ceea ce câşti gă biruinţa asupra 

lumii este credinţa noastră                                                                                    
(1 Ioan 5:4).



PROCLAMAŢIE 

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

M–am născut biruitor şi trăiesc triumfător asupra lui Satan, 
a circumstanţelor vieţii, a condiţiilor financiare ale lumii şi 
a altor probleme care ruinează viaţa oamenilor. Trăiesc o 
viaţă superioară, mult deasupra influenţelor corupte ale 
lumii, prin puterea Celui mai mare care locuieşte în mine. 
Sunt un învingător în Isus Cristos, acum şi întotdeauna. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

că Dumnezeu „ne‑a înviat împreună şi ne‑a aşezat 
împreună în locurile cereşti în Cristos Isus” (Efeseni 
2:5‑6, versiunea Fidela).

Dumnezeu te‑a înviat împreună cu Cristos; tu eşti 
aşezat împreună cu El în slavă, mai presus de „orice 
domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice 
dregătorie şi de orice nume care se poate numi, nu 
numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.” Tu eşti aşezat 
în locul puterii şi al autorităţii Lui, iar acesta este motivul 
pentru care tu nu poţi fi învins. De aceea nimic nu te 
poate doborî, deoarece mai mare este Cel ce este în tine 
decât Cel ce este în lume (1 Ioan 4:4). 

Indiferent care a fost experienţa ta în viaţă până 
acum, cât de mult ai suferit sau ai stat în întuneric, 
lumina a venit la tine. Adevărul a fost descoperit: Cristos 
este viaţa ta, puterea ta şi victoria ta. Tu eşti mai mult 
decât biruitor. Tu ai fost născut să stăpâneşti şi să trăieşti 
triumfător în fiecare zi. Aleluia! 

1 Timotei 4:9‑16 & Ieremia 37

Galateni 3:26‑4:20 & Isaia 1‑2

1 Ioan 4:4; Luca 10:19; 1 Corinteni 15:57



În ti mpul cât a umblat pe pământ, Domnul Isus a 
trăit şi a împlinit voia desăvârşită a lui Dumnezeu; 

El a umblat într‑un desti n dinainte pregăti t pentru El. El Şi‑a 
identi fi cat desti nul şi scopul în Cuvântul scris şi a împlinit 
lucrurile glorioase care fuseseră scrise şi spuse despre El.

De exemplu, în Luca 4:17‑21, citi m că Isus era în 
sinagogă şi I‑a fost dat să citească Scriptura. El a deschis la 
cartea profetului Isaia şi a găsit locul în care era scris: „Duhul 
Domnului este peste Mine, pentru că M‑a uns să le vestesc 
săracilor Evanghelia; M‑a trimis să îi tămăduiesc pe cei 
cu inima zdrobită, să le propovăduiesc robilor de război 
slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să le dau drumul 
celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”

Apoi, Biblia consemnează că a închis cartea, „i‑a 
dat‑o înapoi îngrijitorului şi a şezut jos. Toţi cei ce se 
afl au în sinagogă aveau privirile pironite spre El. Atunci 
a început să le spună: «Astăzi s‑au împlinit cuvintele 
acestea din Scriptură pe care le‑aţi auzit.»” Domnul a 
recunoscut şi a mărturisit că acele cuvinte au fost scrise 
despre El. El Îşi cunoştea identi tatea şi misiunea. Desti nul 
Lui era clar descris în Cuvântul lui Dumnezeu, iar El nu 
S‑a limitat la a recunoaşte ceea ce era scris despre El în 
Scriptură, ci a şi declarat public acest lucru.

CUVÂNTUL LUI                                    
ÎMPLINIT ÎN TINE 

20 JOI  

Atunci am zis: „Iată‑Mă (în sulul 
cărţii este scris despre Mine), 

vin să fac voia Ta, Dumnezeule!”                                                   
(Evrei 10:7).



PROCLAMAŢIE 

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt sămânţa lui Avraam. Sămânţa măreţiei este în duhul 
meu! Sunt strălucirea gloriei lui Dumnezeu, oglindirea 
harului şi a frumuseţii Lui! Umblu în lumina neprihănirii 
mele în El, manifestându‑I dragostea şi înţelepciunea care 
sunt inerente în duhul meu. Aleluia! 

În Psalmul 87:3, Biblia spune: „Lucruri pline de 
slavă au fost spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu!” 
Aceasta se referă la tine ‑ noua creaţie în Isus Cristos. Tu 
eşti cetatea lui Dumnezeu. Lucruri pline de slavă au fost 
spuse şi scrise despre tine în Cuvântul lui Dumnezeu: 
lucruri pline de slavă despre moştenirea ta, despre locul 
tău, despre abilitatea ta, despre libertatea ta şi despre 
privilegiile tale în Isus Cristos. Pe măsură ce identifici 
aceste realităţi în Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum a făcut 
Domnul, afirmă că ele se împlinesc în viaţa ta.

Destinul tău este în Cuvântul lui Dumnezeu şi a fost 
stabilit deja. Tu ai fost destinat pentru măreţie, ai fost 
pus deoparte pentru o viaţă de victorie din slavă în slavă. 
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.” Tu eşti deja biruitor 
în faţa lui Satan şi a greutăţilor vieţii. Personalizează aceste 
realităţi scrise despre tine în Cuvântul lui Dumnezeu, 
afirmă‑le şi umblă în lumina lor. Aleluia! 

1 Timotei 5:1‑10 & Ieremia 38

Galateni 4:21‑5:15 & Isaia 3‑5

Efeseni 1:11‑12; Efeseni 2:10; Evrei 13:5‑6



Pasajul din Galateni 3:29 spune astf el: „Şi dacă 
sunteţi ai lui Cristos, sunteţi „sămânţa” lui 

Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.” Dumnezeu i‑a 
spus lui Avraam: „Toate neamurile pământului vor fi  
binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de 
porunca Mea!” (Geneza 22:18). Aceasta este o moştenire, 
pentru că tu eşti  sămânţa lui Avraam; ai fost pus deoparte 
pentru măreţie; tu eşti  o binecuvântare pentru lumea în 
care te afl i.

Dumnezeu ne‑a ales pe fi ecare dintre noi ‑ copiii 
Săi ‑ să fi m măreţi, şi doreşte ca fi ecare dintre noi să 
îndeplinim în mod glorios scopurile Sale pe acest pământ, 
după unicitatea pe care a pus‑o în fi ecare. Fiecare creşti n 
născut din Dumnezeu are în sine sămânţa măreţiei; am 
fost născuţi măreţi. Nu presupune niciodată că viaţa ta 
depinde de faptele tale, pentru că Biblia spune: „Căci 
prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu 
vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, 
ca să nu se laude nimeni” (Efeseni 2:8‑9). Descoperă cine 
eşti  în Cristos şi umblă în noua ta identi tate.

Haidem să observăm ideea lui Dumnezeu: El i‑a 
spus lui Avraam: „Voi face din ti ne un neam mare şi te 
voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi  o 

MĂREŢIA ESTE VISUL LUI 
DUMNEZEU PENTRU TINE

21 VINERI 

Şi acest bărbat a ajuns mare 
şi a mers înainte şi a crescut 

până ce a devenit foarte mare                                                   
(Geneza 26:13, versiunea Fidela).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îţi mulţumesc, dragă Tată, că mi‑ai dat o viaţă de măreţie 
şi de excelenţă. Realizez lucruri extraordinare în viaţa mea 
şi a altora, prin puterea Cuvântului Tău şi prin Duhul Sfânt 
care operează în mine. Pe măsură ce studiez Cuvântul 
Tău, îmi văd măreţia şi viaţa triumfătoare! Înaintez 
în înţelepciunea Ta ca să efectuez lucruri mari pentru 
Împărăţia Ta, în Numele lui Isus. Amin. 

binecuvântare” (Geneza 12:2). Nu Avraam s‑a rugat de 
Dumnezeu să‑l facă mare. A fost alegerea lui Dumnezeu; 
măreţia ta este alegerea lui Dumnezeu.

Aceasta înseamnă că, indiferent dacă ai intenţionat 
sau nu acest lucru, măreţia este visul lui Dumnezeu 
pentru tine, din moment ce eşti sămânţa lui Avraam. 
Nu trebuie să te lupţi să fii mare; măreţia locuieşte în 
tine acum! Trăieşte fiecare zi cu mentalitatea măreţiei şi 
excelenţei tale. Lasă ca acest lucru să se reflecte în modul 
în care gândeşti, vorbeşti, umbli şi trăieşti.

1 Timotei 5:11‑18 & Ieremia 39

Galateni 5:16‑26 & Isaia 6‑8

Geneza 12:1‑3; Geneza 26:12‑13; Exod 11:3



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.



N
O

T
E

NOTE



Viaţa pe care am primit‑o în Cristos este de aşa 
natură încât nu este nevoie să ne străduim pentru 

nimic. Este o viaţă de odihnă; o viaţă de pace şi de bunăstare. 
Citeşte versetul temati c din nou; aici Domnul Isus explică cât 
de uşoară şi lipsită de stres este de fapt viaţa lui Cristos pe 
care am primit‑o.

Instrucţiunile şi responsabilităţile pe care El ţi le dă 
nu sunt deloc împovărătoare. În 1 Ioan 5:3 este scris că 
poruncile Sale nu sunt grele. El nu‑ţi va cere niciodată să faci 
ceva dincolo de abilitatea ta. Tot ceea ce îţi cere El este să 
acţionezi pe baza Cuvântului Său.

Gândeşte‑te la acest lucru: El nu ne‑a cerut să facem 
nimic pentru ca păcatele noastre să fi e iertate. Toate 
păcatele pe care le‑ai comis vreodată au fost şterse automat 
de jertf a lui Isus Cristos. În Efeseni 2:4‑5, Biblia spune astf el: 
„Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru 
dragostea cea mare cu care ne‑a iubit, măcar că eram 
morţi în greşelile noastre, ne‑a adus la viaţă împreună cu 
Cristos (prin har sunteţi mântuiţi).” Apoi, în versetele 8 şi 9, 
conti nuă: „... Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui 
Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”

O VIAŢĂ DE                                        
ODIHNĂ ABSOLUTĂ

22 SÂMBĂTĂ 

„Luaţi jugul Meu asupra voastră şi 
învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând 
şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă 

pentru sufl etele voastre. Căci jugul Meu 
este bun, şi sarcina Mea este uşoară”                   

(Matei 11:29‑30).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu, care m‑a învrednicit 
să beneficiez de moştenirea sfinţilor în Împărăţia luminii. 
Domnul mi‑a uşurat viaţa, a făcut‑o glorioasă şi captivantă; 
El mi‑a luat în grijă familia, sănătatea, finanţele şi tot ce 
mă priveşte; aşadar, trăiesc în odihnă absolută, în pace 
absolută şi în bucurie absolută astăzi şi întotdeauna, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Aşa morţi în păcat cum eram, a fost nevoie doar să 
mărturisim domnia lui Isus Cristos şi să credem în inima 
noastră că Dumnezeu L‑a înviat din morţi şi astfel am 
devenit făpturi noi (Romani 10:9). Am devenit neprihăniţi 
instantaneu (2 Corinteni 5:21) şi am fost strămutaţi în 
libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu (Coloseni 1:13, Romani 
8:21), având stăpânire asupra diavolului şi a cohortelor 
întunericului (Luca 10:19). 

Dacă a fost atât de simplu să primeşti mântuirea şi 
să fie transferată viaţa veşnică în duhul tău, atunci trebuie 
să accepţi faptul că şi viaţa în Împărăţia lui Dumnezeu este 
în acelaşi fel. Tot ceea ce trebuie să faci este să răspunzi 
„da” la Cuvântul lui Dumnezeu; primeşte şi însuşeşte‑ţi 
toate proviziile minunate ale Evangheliei: sănătate divină, 
protecţie, pace, eliberare, siguranţă, victorie şi bunăstare 
deplină! Toate acestea şi multe alte sunt posesiunile tale 
de drept, la ora actuală, în Cristos. Tu trebuie doar să le 
conştientizezi şi să afirmi că aşa stau lucrurile, şi ele vor 
deveni realităţi vitale, de fapt, în viaţa ta de zi cu zi.

1 Timotei 5:19‑25 & Ieremia 40

Galateni 6:1‑18 & Isaia 9‑10

Matei 11:28‑30; Evrei 4:3



Dacă vrei să trăieşti o viaţă victorioasă, prosperă şi 
glorioasă, trebuie să cunoşti, să înţelegi şi să trăieşti 

Cuvântul lui Dumnezeu, care este înţelepciunea lui Dumnezeu. 
Mulţi ratează acest adevăr şi trăiesc în afara înţelepciunii lui 
Dumnezeu pentru că nu cunosc Cuvântul Său.

În Matei 22:29, Isus le spune iudeilor: „... vă rătăciţi, 
pentru că nu cunoaşteţi Scripturile...” Cunoaşterea Cuvântului lui 
Dumnezeu insuflă în tine înţelepciunea lui Dumnezeu, care te face 
să ştii, să spui şi să faci lucrul potrivit la momentul potrivit, pentru 
scopul lui Dumnezeu.

Înţelepciunea este o inspiraţie divină în discernerea realităţii. 
Este o forţă care acţionează în tine, determinându‑te să umbli 
cu discernământ divin în voia desăvârşită a lui Dumnezeu pentru 
viaţa ta. Iar Cel ce acţionează în tine pentru a produce acea forţă 
a înţelepciunii în viaţa ta este Duhul Sfânt. El este Cel ce te umple 
cu înţelepciunea lui Dumnezeu, pentru că este Duhul înţelepciunii.

Oricine se poate comporta ca şi când ar avea înţelepciune. 
Unii pot vorbi inteligent, însă acest lucru nu îi face înţelepţi cu 
adevărat. Cineva a spus la un moment dat: „Oamenii în vârstă sunt 
foarte înţelepţi, pentru că au trecut prin multe experienţe.” Acest 
lucru nu este adevărat; oamenii în vârstă nu sunt întotdeauna 
înţelepţi (Iov 32:9).

INSPIRAŢIE DIVINĂ
23 DUMINICĂ  

De aceea şi noi, din ziua când am auzit 
aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm 

pentru voi şi să cerem să vă umpleţi 
de cunoşti nţa voii Lui, în orice fel de 

înţelepciune şi pricepere duhovnicească; 
(Coloseni 1:9).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Duhul lui Dumnezeu mi‑a uns mintea să pot gândi 
cu mentalitatea lui Cristos; eu am discernământ în 
descoperirea tainelor; cunosc voia desăvârşită a lui 
Dumnezeu şi umblu în ea în orice fel de înţelepciune şi de 
pricepere spirituală. Sunt propulsat de forţa înţelepciunii 
să spun şi să fac ceea ce trebuie, aşa cum trebuie, pentru 
slava şi scopul lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

Oamenii în vârstă pot avea experienţă, care îi ajută 
să analizeze retrospectiv, însă ceea ce te ridică deasupra 
circumstanţelor vieţii este inspiraţia divină în discernerea 
tainelor, pe care ţi‑o dă Duhul Sfânt prin Cuvântul lui Dumnezeu. 
Astfel, tu nu ai înţelepciunea dată de experienţă, care vine în 
urma evenimentului, ci capacitatea de a înţelege adevăruri 
ascunse; înţelepciune pentru eveniment, de aceasta ai nevoie 
‑ înţelepciunea „phronesis.” Acesta este tipul de înţelepciune pe 
care Dumnezeu i l‑a dat lui Solomon; este o înţelepciune practică. 
Înseamnă mult mai mult decât abilitate mentală sau erudiţie; este 
o mentalitate specială care te face să vezi, să gândeşti, să vorbeşti 
şi să faci ceea ce trebuie.

Biblia spune că Isus Cristos a fost făcut pentru noi 
înţelepciunea lui Dumnezeu (1 Corinteni 1:30); afirmă şi tu acest 
lucru. Declară: „Cristos este înţelepciunea mea; am discernământ 
în descoperirea adevărurilor ascunse şi a tainelor; ştiu cum 
funcţionează lucrurile şi ştiu cum să supun circumstanţele vieţii 
ca să se conformeze voii desăvârşite a lui Dumnezeu pentru viaţa 
mea.” Aleluia!

1 Timotei 6:1‑16 & Ieremia 41

Efeseni 1:1‑14 & Isaia 11‑12

2 Timotei 3:15; 1 Corinteni 2:6‑13



Este foarte important să cunoşti  tu însuţi 
Cuvântul lui Dumnezeu; trebuie să înveţi şi să 

creşti  în har în mod conti nuu. Unii creşti ni consideră că 
au sufi ciente cunoşti nţe din Cuvântul lui Dumnezeu; cred 
că şti u tot ce este cuprins în Scripturi, doar pentru că sunt 
creşti ni de mai mulţi ani. Faptul că ai fost creşti n toată 
viaţa ta nu înseamnă neapărat că ai şi crescut spiritual; 
trebuie să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu şi să acţionezi 
pe baza sa pentru a creşte spiritual. Rezultatul vieţii tale 
trebuie să fi e în concordanţă cu proviziile divine din 
Evanghelie; altf el ceva este în neregulă.

Cei care nu s‑au îmbibat de Cuvântul lui Dumnezeu, 
al căror duh nu are destul din Cuvântul Lui, dau înapoi 
în ziua adversităţii. Ei răspund cu frică şi cu îngrijorare 
atunci când se confruntă cu provocări, iar acest lucru 
este o dovadă a faptului că, de fapt, Cuvântul Domnului 
nu locuia cu adevărat în ei. Însă atunci când Cuvântul lui 
Dumnezeu locuieşte din belşug în ti ne, nimic nu te clati nă. 
Eşti  învingător indiferent de circumstanţele din jurul tău. 
Ajungi să şti i că, indiferent ce vine, eşti  mai mult decât 
biruitor (Romani 8:37); ai biruit orice provocare, criză, 
adversitate sau adversar (1 Ioan 4:4).

CONTINUĂ SĂ CREȘTI ÎN 
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

24 LUNI  

Harul şi pacea să vă fi e înmulţite 
prin cunoaşterea lui Dumnezeu 

şi a Domnului nostru Isus Cristos                                          
(2 Petru 1:2).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, îmi deschid şi astăzi inima să primesc Cuvântul 
Tău şi să trăiesc în concordanţă cu acesta. Preţuiesc şi 
doresc Cuvântul Tău mai mult ca orice. Şi având rădăcina şi 
temelia în Scriptură, sunt de neclintit şi înving întotdeauna! 
Trăiesc viaţa superioară în Cristos, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Continuă să depozitezi masiv Cuvântul lui 
Dumnezeu în duhul tău; adânceşte‑te în cunoaşterea 
Cuvântului Său. Fie aceasta prioritatea ta. Pasajul din 
Coloseni 3:16 spune astfel: „Cuvântul lui Cristos să 
locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea...” 
Studiază Cuvântul Domnului cu consecvenţă şi cu 
responsabilitate. Cu cât vei face mai mult acest lucru, 
cu atât El se va manifesta mai mult în tine, cu slavă tot 
mai mare; vei descoperi atât cine este El cu adevărat, 
caracterul şi natura Lui, cât şi cine eşti tu în El.

Tu ai abilitatea şi alegerea de a determina viaţa 
pe care vrei să o trăieşti; alege viaţa de har şi de pace 
abundentă. Alege tipul de viaţă în care eşti triumfător 
zi de zi, în orice loc, fără luptă şi nu eşti niciodată 
dezavantajat; aceasta este viaţa pe care ne‑a dat‑o 
Cristos prin Evanghelie. Cuvântul lui Dumnezeu poate 
să te zidească şi să te ducă în moştenirea ta în Cristos 
(Faptele apostolilor 20:32). Aleluia!

1 Timotei 6:17‑21 & Ieremia 42

Efeseni 1:15‑2:10 & Isaia 13‑14

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



Nu este minunat faptul că tot ceea ce avem şi 
tot ce am devenit în Isus Cristos reprezintă 

rezultatul abilităţii Sale divine şi nu al eforturilor noastre? 
Noi nu puteam face nimic pentru noi şi de la noi pentru 
a deveni moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună 
moştenitori cu Cristos. Prin puterile noastre nu am fi  
putut deveni niciodată mai mult decât biruitori în viaţă! 
Însă puterea Sa divină a făcut posibil ca noi să avem şi să 
trăim această viaţă veşnică. 

Din moment ce tot ce suntem, tot ce avem şi tot 
ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Cristos reprezintă 
rezultatul puterii Lui divine, înseamnă că nimic nu lipseşte 
în viaţa noastră, pentru că puterea prin care au fost făcute 
este perfectă şi nelimitată. Nu este de mirare faptul că 
Biblia spune că suntem compleţi în Cristos (Coloseni 2:10, 
versiunea NTR); nu lipseşte nimic în ce priveşte sănătatea 
ta, fi nanţele tale, locul tău de muncă, familia ta, etc. Tot 
ce are legătură cu viaţa ta este perfect. Aleluia!

Mai există un adevăr foarte profund: pe lângă 
faptul că ne‑a dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia prin 
puterea Sa divină (2 Petru 1:3), El ne‑a dat şi puterea de a 
trăi în aceste realităţi, prin faptul că ne‑a dat Duhul Sfânt. 

PUTEREA LUI DIVINĂ
25 MARŢI 

Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit 
tot ce priveşte viaţa şi evlavia, 
prin cunoaşterea Celui ce ne‑a 

chemat prin slava şi puterea Lui                                                    
(2 Petru 1:3).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Realizez lucruri extraordinare, având parte de succes 
după succes. Am abilitatea de a îndeplini cu excelenţă 
ceea ce mi se încredinţează şi puterea de a înfăptui lucruri 
imposibile şi de neimaginat, pentru că Isus locuieşte în 
mine. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Duhul Sfânt, care este puterea lui Dumnezeu, prin care 
El a creat toate lucrurile, trăieşte în tine astăzi. În Faptele 
apostolilor 1:8, Biblia spune: „Ci voi veţi primi o putere, 
când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi...” 

Puterea „dunamis” a Duhului Sfânt este abilitatea 
dinamică de a face schimbări. Aşadar, la fel ca El, tu poţi 
face orice (Filipeni 4:13). El ţi‑a dat abilitatea divină de a te 
susţine în viaţa veşnică; de a umbla pe apă! Poţi schimba 
situaţii fără speranţă; poţi face ca apa să ţâşnească din 
deşert. Ce viaţă! Ce Evanghelie!

Scriindu‑le credincioşilor din Corint, Pavel a făcut 
următoarea afirmaţie: „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). Tu ai abilitatea Lui de a duce la bun sfârşit cu 
excelenţă orice însărcinare ţi se dă. Tu ai puterea de a 
face lucruri imposibile şi de neimaginat: „Iar a Celui ce, 
prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus 
mai mult decât cerem sau gândim noi...” (Efeseni 3:20).

2 Timotei 1:1‑18 & Ieremia 43

Efeseni 2:11‑22 & Isaia 15‑18

Luca 1:37; Filipeni 2:13; 2 Corinteni 4:7



Există o aşa numită viteză a Duhului Sfânt, cu care 
reuşeşti  să realizezi lucruri în mod supranatural. 

Face parte din lucrarea Duhului Sfânt în viaţa noastră să 
ne abiliteze să înfăptuim lucruri care sunt dincolo de 
înţelegerea umană, în ti mp record.

De exemplu, după ce Duhul Sfânt a coborât 
să locuiască în inima apostolilor, în prima lor zi de 
evanghelizare, trei mii de sufl ete au fost mântuite şi s‑au 
alăturat Bisericii (Faptele apostolilor 2:41)! În ti mpul 
următoarei lor campanii, cinci mii de bărbaţi, fără a 
număra femeile şi copiii, s‑au alăturat Bisericii (Faptele 
apostolilor 4:4). Acestea au fost reuşite supranaturale, cu 
viteză de operare divină.

Astăzi, această viteză este şi mai mare, pentru că 
Biblia spune că slava casei din urmă va fi  mai mare decât 
a celei dintâi (Hagai 2:9). Noi ne mişcăm cu viteza Duhului 
Sfânt ca să obţinem rezultate extraordinare pentru 
Împărăţia lui Dumnezeu. Biblia spune: „Căci Domnul va 
împlini pe deplin şi repede pe pământ Cuvântul Lui” 
(Romani 9:28).

Dacă ai de făcut un proiect, realizează acest lucru 
cu puterea şi cu viteza lui Dumnezeu. Spune: „Tată, am 
de făcut acest proiect; îl voi face prin puterea Duhului 

VITEZA DUHULUI SFÂNT
26 MIERCURI 

Şi mâna Domnului a venit peste Ilie, care 
şi‑a încins mijlocul şi a alergat înaintea 

lui Ahab până la intrarea în Izreel                  
(1 Împăraţi 18:46).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Zbor pe aripi de vultur; alerg cu abilitatea Duhului Sfânt, şi 
niciodată nu obosesc. Precizia şi acurateţea Duhului Sfânt 
lucrează cu putere în mine; văd invizibilul şi înfăptuiesc 
imposibilul! Glorie lui Dumnezeu!

Sfânt; va fi excelent, va fi la timp şi va crea mai multe 
oportunităţi pentru ca eu şi alţii să facem lucruri şi mai 
mari pentru Împărăţia Ta, în Numele mare al lui Isus!”

Este o nouă zi; este ziua puterii lui Dumnezeu, şi 
lucruri minunate se întâmplă cu noi, pentru noi şi prin 
noi. În versetul tematic am citit cum Ilie a întrecut în 
fugă carul lui Ahab. Caii înhămaţi la acel car erau cei mai 
dotaţi, cei mai buni şi cei mai iuţi din Israel, fiindcă erau 
caii regelui pentru acea vreme de război.

Slava lui Dumnezeu este în duhul tău, plasându‑te 
mult înaintea competitorilor, adversarilor şi a celor ce 
vor să‑ţi distragă atenţia. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

2 Timotei 2:1‑10 & Ieremia 44

Efeseni 3:1‑21 & Isaia 19‑22

Isaia 40:28‑31; Romani 8:11; Efeseni 5:15‑16



Dumnezeu a avut un plan, şi acesta a fost să te 
facă una cu Cristos. Planul Său a fost împlinit 

deja. Pasajul din 1 Corinteni 6:17 spune astf el: „Dar cine 
se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El.” Tu eşti  
una cu Domnul. Faptul că ai fost născut din nou înseamnă 
mult mai mult decât a deveni religios; aici nu este vorba 
de nici o religie. A fi  creşti n înseamnă a intra în uniune 
sau unitate cu Cristos. Tu ai aceeaşi viaţă pe care o are 
Isus. În 1 Ioan 4:17, Biblia spune astf el: „Cum este El, aşa 
suntem şi noi în lumea aceasta...”

Dacă cele de mai sus sunt adevărate, şi binecuvântat 
să fi e Dumnezeu că sunt, atunci boala, neputi nţa şi 
infi rmitatea nu trebuie să aibă loc în trupul tău. Nici Satan 
nu trebuie să fi e un factor demn de luat în considerare 
pentru ti ne, pentru că tu eşti  aşezat împreună cu Cristos 
în locurile cereşti  (Efeseni 2:6), mult deasupra oricăror 
autorităţi, puteri şi domnii, şi deasupra oricărui nume 
care se poate numi, nu doar în această lume, ci şi în 
lumea care va veni (Efeseni 1:21, versiunea Fidela).

Mai mult, pasajul din Efeseni 1:3 spune astf el: 
„Binecuvântat să fi e Dumnezeu, Tatăl Domnului 
nostru Isus Cristos, care ne‑a binecuvântat cu tot felul 

GLORIE PÂNĂ LA CAPĂT
27 JOI 

Aşa cum dumnezeiasca Lui putere 
ne‑a dăruit toate lucrurile pentru 

viaţă şi evlavie, prin cunoaşterea Celui 
ce ne‑a chemat la glorie şi virtute                                   

(2 Petru 1:3, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai ales din lume şi m‑ai 
pus deoparte pentru o viaţă de glorie, de stăpânire şi de 
putere. Conştientizez şi îmi asum poziţia pe care mi‑ai 
dat‑o în Cristos; o poziţie de victorie, de bunăstare şi de 
har prin credinţă, în Numele lui Isus. Amin. 

de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în 
Cristos.” Nu există ceva care să îţi lipsească. Tot ceea ce 
îţi trebuie pentru a avea o viaţă de victorie absolută, de 
domnie, de slavă şi de neprihănire ţi‑a fost dăruit deja 
în Cristos. Tu eşti sămânţa lui Avraam. Ai fost chemat 
la o viaţă de slavă şi de excelenţă (2 Petru 1:3). Tu eşti 
asociat al dumnezeirii (2 Petru 1:4); eşti moştenitor al lui 
Dumnezeu şi împreună moştenitor cu Cristos (Romani 
8:17).

Refuză să trăieşti o viaţă obişnuită. Fii conştient 
că Isus Cristos este în tine şi că tu eşti în El; acest lucru 
îţi va da o mentalitate aparte şi o încredere nouă în 
viaţă: siguranţa că vei fi întotdeauna sănătos, prosper şi 
triumfător în viaţă!

Ţine minte, atunci când El a fost îngropat, şi tu 
ai fost îngropat; şi atunci când Dumnezeu L‑a înviat din 
morţi, şi tu ai fost înviat împreună cu El (Romani 6:4). Şi 
acum că ai fost înviat împreună cu El şi aşezat împreună 
cu El în locurile cereşti, nu mai există moarte, înfrângere 
sau boală; tu ai parte doar de slavă până la capăt! Aleluia!

2 Timotei 2:11‑26 & Ieremia 45

Efeseni 4:1‑16 & Isaia 23‑24

Romani 8:16‑17; Romani 8:30; 2 Corinteni 3:18



Există un anumit mod de gândire despre Isus şi 
despre Evanghelie care nu este în concordanţă 

cu scopul real pentru care El a venit în această lume. Unii 
consideră că El a venit doar să ne mântuiască de păcate, 
însă El a venit să realizeze mult mai mult decât atât. 
Eliberarea umanităţii de păcat, de diavol, de nelegiuire 
şi de infl uenţele corupte ale acestei lumi a fost doar un 
mijloc care ducea spre un scop mai înalt. Moti vul principal 
pentru care a venit El a fost acela de a ne face fi i ai lui 
Dumnezeu şi de a ne aduce în părtăşie cu Tatăl. 

Biblia spune: „Preaiubiţilor, acum suntem fi ii lui 
Dumnezeu...” (1 Ioan 3:2, versiunea Fidela). Iar în 1 Ioan 
1:3, mai spune: „... şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu 
Fiul Său, Isus Cristos.” Aceasta este slava creşti nismului; 
încununarea şi împlinirea a tot ceea ce a venit Isus să facă! 
El a făcut posibilă părtăşia cu Dumnezeu. A făcut posibil 
ca omul păcătos să devină templul viu al lui Dumnezeu.

Ar fi  fost minunat să fi m doar slujitorii lui Dumnezeu 
sau creaturile Sale preferate, însă El a ales să ne aducă 
în unitate cu Sine Însuşi, să ne aducă în clasa Sa. Acum 
am devenit pătaşi ai naturii Lui divine (2 Petru 1:4). 
Acest lucru este dincolo de religie. Tu nu eşti  o persoană 

EL A VENIT SĂ REALIZEZE                    
MULT MAI MULT

28 VINERI 

În El am fost făcuţi şi moştenitori, 
fi ind rânduiţi mai dinainte, 

după hotărârea Aceluia care 
face toate după sfatul voii Sale                                                                         

(Efeseni 1:11).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Neprihănitule Tată, ce binecuvântare minunată este să 
ştiu că m‑ai adus într‑o uniune inseparabilă cu Tine. M‑ai 
făcut părtaş naturii şi vieţii lui Isus, un membru în Trupul 
Său, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. Aleluia! 

obişnuită; eşti moştenitor al Monarhului universului 
şi comoştenitor cu Cristos (Romani 8:17). Tu eşti un 
membru din trupul Său, carne din carnea Lui şi os din 
oasele Lui (Efeseni 5:30).

Tu eşti acum într‑o unire inseparabilă cu El 
(1 Corinteni 6:17). Nu poţi merge nicăieri şi nu poţi 
face nimic fără El. El a spus: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi 
mlădiţele...” (Ioan 15:5). Avem aceeaşi viaţă, natură şi 
caracter ca El. Acum putem gândi ca El, pentru că avem 
aceeaşi minte pe care o are El (1 Corinteni 2:16). Putem 
să‑I manifestăm slava şi neprihănirea, pentru că suntem 
expresia neprihănirii Sale (2 Corinteni 5:21) şi oglindirea 
slavei Lui (Evrei 1:3; Ioan 20:21). 

Acesta este creştinismul! Acesta este motivul 
pentru care a venit Isus; El a adus la lumină viaţa şi 
nemurirea (2 Timotei 1:10). El a venit să ne dea aceeaşi 
viaţă pe care o are Tatăl! Aleluia!

2 Timotei 3:1‑17 & Ieremia 46

Efeseni 4:17‑5:2 & Isaia 25‑26

Ioan 6:47; Ioan 10:10; Ioan 1:10‑13



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!
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În calitate de creşti n, trebuie să şti i că Dumnezeu 
ţi‑a pregăti t mai dinainte un desti n care 

acţionează în ti ne. Biblia spune că ai fost „rânduit mai 
dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după 
sfatul voii Sale” (Efeseni 1:11). Tu nu faci parte din lumea 
aceasta. Tu eşti  din cer. Există valoare şi sens pentru viaţa 
ta. Există o slavă peste şi în viaţa ta. Tu eşti  răspunsul lui 
Dumnezeu la strigătul de durere şi de suferinţă din lumea 
de astăzi. Poate te întrebi: „Cum se poate aşa ceva?” Ei 
bine, îţi voi spune.

În Psalmul 74:20‑21, Biblia spune: „... Căci locurile 
dosnice din ţară sunt pline de bârloguri de tâlhari. Să nu 
se întoarcă ruşinat cel apăsat, ci nenorocitul şi săracul 
să laude Numele Tău!” Răspunsul lui Dumnezeu la 
strigătele care vin din aceste locuri întunecate din lume 
a fost mai întâi Isus; El Şi‑‑a trimis Cuvântul (Psalmul 
107:20) în Persoana lui Isus. În Ioan 1:14 citi m că acest 
Cuvânt a devenit trup şi a locuit printre noi. Soluţia lui 
Dumnezeu a fost întrupată în omul Isus Cristos, care a 
venit ca Mântuitor al lumii.

După moartea, îngroparea şi învierea Lui, El S‑a 
înălţat la cer, însă nu înainte de a ne însărcina pe noi, cei 

EXISTĂ UN SENS                                  
PENTRU VIAŢA TA 

29 SÂMBĂTĂ  

Căci noi suntem lucrarea Lui şi am 
fost zidiţi în Cristos Isus pentru faptele 
bune pe care le‑a pregăti t Dumnezeu 

mai dinainte, ca să umblăm în ele                       
(Efeseni 2:10).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că mă conduci pe cărarea 
vieţii prin Duhul Sfânt în direcţia voii Tale absolute pentru 
mine. Înţelepciunea Ta mă face să păşesc pe cărările de 
victorie, de bunăstare, de bucurie şi de pace pe care mi 
le‑ai pregătit mai dinainte. Sunt lumină în lumea aceasta 
întunecată, aducând succes, speranţă şi binecuvântări în 
jurul meu, în Numele lui Isus. Amin. 

care formăm Biserica Lui, să continuăm lucrarea pe care 
El a început‑o. Pasajul din Isaia 53:10 spune: „... va vedea 
o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea 
Domnului va propăşi în mâinile Lui.” Noi suntem acea 
sămânţă de urmaşi a lui Isus Cristos, iar lucrarea Sa 
continuă în noi. În Ioan 20:21, El a spus: „... Cum M‑a 
trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” 

Astăzi, tu eşti lumina lui Dumnezeu care merge 
în zonele întunecate ale lumii, tot aşa cum Isus a fost 
lumina lumii (Ioan 8:12). În Matei 5:14, El a spus: „Voi 
sunteţi lumina lumii...” Locurile întunecate din lume au 
fost într‑adevăr pline de lăcaşuri ale cruzimii, însă tu eşti 
cel care poate schimba lucrurile. Tu eşti lumina lumii, 
aşadar nu tăcea. Lasă lumina Evangheliei să strălucească 
în locurile întunecate ale pământului, întorcând inimile 
oamenilor de la întuneric la lumină şi de sub puterea 
diavolului la Dumnezeu.

2 Timotei 4:1‑10 & Ieremia 47

Efeseni 5:3‑21 & Isaia 27‑28

1 Petru 2:9; Efeseni 1:11; Filipeni 2:14‑16



Domnul ne‑a dat o viziune foarte clară, şi fi ecare 
dintre noi are o misiune, iar claritatea acestei 

misiuni este foarte importantă. Tot ce eşti  şi tot ce te 
preocupă trebuie să fi e pentru împlinirea scopului pe 
care ţi l‑a dat Dumnezeu pe pământ.

Citeşte versetul temati c din nou şi descoperă scopul 
tău pe pământ: este mântuirea sufl etelor pierdute. Tu 
eşti  rânduit şi însărcinat de Dumnezeu să duci mesajul 
mântuirii lui Cristos în lumea din care faci parte, şi dincolo 
de graniţele acesteia.

În 2 Corinteni 5:19‑20, Biblia spune: „Că adică 
Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, 
neţinându‑le în socoteală păcatele lor, şi ne‑a încredinţat 
nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem 
trimişi împuterniciţi ai lui Cristos...” Aceasta este 
misiunea ta pe pământ. Refuză să permiţi vreunui lucru 
să te distragă de la ea, pentru că este responsabilitatea 
ta primordială; este scopul vieţii tale, concentrează‑te 
asupra lui.

Domnul are nevoie de ti ne; El te‑a păstrat pe 
pământ pentru că are mulţi alţii pe care vrea să‑i ati ngă 

TU AI O MISIUNE 
30 DUMINICĂ 

Apoi le‑a zis: „Duceţi‑vă în toată 
lumea şi propovăduiţi Evanghelia 
la orice făptură. Cine va crede şi 
se va boteza va fi  mântuit; dar 
cine nu va crede va fi  osândit”                                                           

(Marcu 16:15‑16).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, m‑ai creat drept capodopera Ta în Isus Cristos 
pentru fapte bune. Am misiunea de a stabili Împărăţia Ta 
în inima oamenilor, aducându‑i din întuneric la lumina Ta 
minunată! Îţi mulţumesc pentru acest minunat privilegiu 
de a fi partenerul Tău în câştigarea sufletelor, în Numele 
lui Isus. Amin. 

prin tine. Du Evanghelia în lumea din care faci parte. 
Continuă să împărtăşeşti vestea cea bună cu cei din 
jurul tău pentru că, după cum spunea Pavel: „... trebuie 
s‑o vestesc...” (1 Corinteni 9:16); de aceea, împlineşte 
această mare însărcinare cu îndrăzneală şi cu pasiune.

Mântuirea şi binele omenirii reprezintă cele mai 
importante lucruri pentru Dumnezeu; de aceea Şi‑a 
dat Fiul să fie crucificat pentru păcatele oamenilor. În 2 
Petru 3:9, Biblia spune că Dumnezeu „... are o îndelungă 
răbdare pentru voi şi doreşte ca nici unul să nu piară, 
ci toţi să vină la pocăinţă.” Însă Dumnezeu nu poate 
mântui pe nimeni fără Evanghelie; toată puterea Sa 
este împachetată în Evanghelia harului Său, pe care ţi‑a 
încredinţat‑o ţie ca să o predici. 

Trăieşte‑ţi viaţa astfel încât să conteze pentru 
Evanghelie. Indiferent unde funcţionezi, indiferent ce 
faci, consideră slujba aceea câmpul tău de misiune; acela 
este locul pe care Dumnezeu ţi l‑a dat pentru câteva 
momente, ca să vesteşti Cuvântul Său.

2 Timotei 4:11‑22 & Ieremia 48

Efeseni 5:22‑6:9 & Isaia 29‑30

Ioan 4:34; Ioan 15:16; Ioan 20:21



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

 „Rapsodia vorbeşte limba mea!”

Am început să citesc Rapsodia Realităţilor în poloneză 
acum un an şi este o mare binecuvântare să am acces la 
ceea ce îmi vorbeşte Dumnezeu zilnic pe limba mea. Acum 
am dobândit o înţelegere mai profundă a Cuvântului lui 
Dumnezeu şi am experimentat şi vizitări angelice. Am toată 
recunoştinţa faţă de Dumnezeu pentru Rapsodia Realităţilor!                                           

Zanna; Polonia

 „În sfârşit, studiez medicina!”

Şapte ani am încercat în zadar să intru la facultatea de 
medicină. Visul meu de a deveni medic m‑a motivat să 
încerc în continuare, însă la un moment dat frustrarea 
m‑a împins să renunţ. Pastorul meu a auzit despre aceasta 
şi m‑a sfătuit să studiez zilnic Rapsodia Realităţilor cu 
mai multă consistenţă şi să intru şi în parteneriat cu 
aceasta. Am făcut aşa şi în acelaşi an dosarul meu a fost 
admis la trei universităţi diferite! Glorie lui Dumnezeu!                                                                                                                           

I. Joy; Nigeria

 „În sfârşit, studiez medicina!”

La compania unde lucrez nu fusesem promovată de 
şase ani chiar dacă avuseseră loc mai multe tranşe de 
promovări. Aceasta era o sursă de îngrijorare pentru 
mine şi am decis să o adresez spiritual prin participarea 
financiară la campania de distribuire masivă a Rapsodiei 
numită ReachOut Nigeria. Imediat după campanie, s‑a 
întâmplat ceva miraculos: într‑o vreme în care se făceau 
restructurări la serviciu, eu am fost promovată pe un post 
cu o majoră mărire de salariu. A lui Dumnezeu să fie gloria!                                                                                                                  

E. Kate; 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   


