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

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

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

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

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

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 2010 limbi, iar 

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

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

de rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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     – Pastor Chris Oyakhilome
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Ceea ce am citi t în versetul temati c este foarte 
interesant; spune că Amaţia a făcut ce era 

drept înaintea Domnului, dar nu cu o inimă desăvârşită. 
Dumnezeu nu judeca dreptatea acţiunilor lui, ci 
desăvârşirea inimii lui. Comportamentul lui a fost corect, 
drept; aşa spune Domnul, dar el nu a avut dăruirea totală 
a inimii – calitatea sincerităţii din inimă.

Vedem un alt exemplu în 1 Împăraţi 15:14, cu regele 
Asa. Biblia ne arată un defect în acţiunile sale, care totuşi 
nu a umbrit desăvârşirea inimii lui faţă de Dumnezeu. 
Spune: „Dar înălţimile n‑au fost îndepărtate; totuşi 
inima lui Asa a fost desăvârşită cu Domnul în toate 
zilele sale” (1 Regi 15:14, versiunea Cornilescu literală).

Mai sus vedem doi oameni, unul a cărui conduită 
a fost dreaptă în ochii lui Dumnezeu, dar inima lui nu a 
fost desăvârşită faţă de El; celălalt nu a avut o conduită 
perfectă, dar inima lui a fost desăvârşită faţă de Domnul. 
Avem aşadar o inimă nedesăvârşită (Amaţia), care făcea 
lucruri desăvârşite şi o inimă desăvârşită (Asa), care 

DESĂVÂRȘIREA INIMII
VINERI

Amaţia era de douăzeci şi cinci de 
ani când a început să domnească; 

şi a domnit douăzeci şi nouă de ani 
în Ierusalim. Şi numele mamei lui 
era Ioadan din Ierusalim. Şi el a 

făcut ce era drept în ochii Domnului, 
dar nu cu o inimă desăvârşită                                                                         

(2 Cronici 25:1‑2, versiunea Cornilescu 
literală).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru desăvârşirea inimii mele. 
Produc neprihănire, pentru că am natura lui Cristos în 
mine. Viaţa mea este expresia gloriei şi a excelenţei Tale, 
acum şi în veci, în Numele lui Isus. Amin.

făcea lucruri nedesăvârşite. Dar Dumnezeu l‑a chemat 
pe Avram la un nivel mai înalt de desăvârşire atunci când 
a spus: „… umblă înaintea feţei Mele şi fii desăvârşit” 
(Geneza 17:1, versiunea Cornilescu literală); El a cerut 
desăvârşirea inimii care vine din interior şi care produce 
acţiuni desăvârşite.

Aceasta avem în Cristos; tu ai fost născut din nou 
desăvârşit ca El, cu o inimă desăvârşită care produce 
neprihănire. El ţi‑a dat acea desăvârşire a inimii (a 
duhului). Crede acest adevăr; afirmă‑l şi acţionează în 
consecinţă. Trăieşte din inimă, manifestând virtuţile şi 
perfecţiunile Lui în tine faţă de cei din lumea ta: „Voi 
sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, o 
naţiune dedicată, un popor special, pe care Dumnezeu 
Şi l‑a câştigat ca să fie al Lui, ca să arătaţi lucrările Lui 
minunate şi să manifestaţi virtuţile şi perfecţiunile Celui 
ce v‑a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 
Petru 2:9, versiunea Amplificată).

1 Corinteni 2:1‑11 & Psalmii 143‑144

Luca 24:13‑35 & 2 Samuel 9‑11

1 Împăraţi 15:14; Matei 5:48; 1 Ioan 4:17



A‑i ierta pe ceilalţi atunci când greşesc nu este o 
opţiune pentru copilul lui Dumnezeu. Dacă ai 

avut o problemă cu cineva, fi e frate sau soră în Domnul, 
fi e oameni din lume, nu lăsa ca supărarea să conti nue 
a doua zi. Biblia spune: „… Să nu apună soarele peste 
mânia voastră” (Efeseni 4:26).

Dar dacă îi ierţi şi totuşi acei oameni îţi greşesc 
a doua zi din nou? Va trebui să îi ierţi din nou. Aceasta 
citi m în versetul temati c. Isus a spus să îi iertăm pe 
ceilalţi „de şaptezeci de ori câte şapte,” ca răspuns la 
întrebarea lui Petru. Acel număr simbolizează lipsa de 
limite. Şi aceste lucruri au fost scrise pentru ca noi să ni 
le însuşim şi să le împlinim. În esenţă, Isus a spus: „Iartă, 
indiferent de câte ori te ofensează cineva,” deoarece ai 
destulă capacitate pentru a ierta.

Dacă Isus Cristos te‑a iertat, de ce ar trebui 
să fi e prea greu pentru ti ne să ierţi? Biblia spune: 
„Îngăduiţi‑vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să 
se plângă de altul, iertaţi‑vă unul pentru altul. Cum 
v‑a iertat Cristos, aşa iertaţi‑vă şi voi” (Coloseni 3:13). 
Cineva ar putea spune: „Nu îl voi ierta niciodată pe 

IERTAREA ESTE IMPERATIVĂ
2 SÂMBĂTĂ

Atunci Petru s‑a apropiat de El şi I‑a 
zis: „Doamne, de câte ori să îl iert pe 

fratele meu când va păcătui împotriva 
mea? Până la şapte ori?” Isus i‑a 

zis: „Eu nu‑ţi zic până la şapte ori, ci 
până la şaptezeci de ori câte şapte”                                        

(Matei 18:21‑22).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima mea prin 
Duhul Sfânt; acea dragoste îmi învăluie inima şi mintea, 
abilitându‑mă să îi privesc pe oameni aşa cum îi priveşte 
Dumnezeu. Nu există persoană sau nedreptate pe care să nu 
o pot ierta. Am capacitatea de a‑i ierta pe ceilalţi de greşelile 
lor şi de a le arăta natura iubirii lui Dumnezeu din mine, prin 
cuvintele şi prin acţiunile mele, în Numele lui Isus. Amin.

cutare sau pe cutare, deoarece ceea ce el a făcut a fost 
îngrozitor”; nu! Nu atunci când eşti născut din nou. Noi 
avem natura lui Dumnezeu de a ierta. De aceea iertarea 
este imperativă; nu este doar un sfat. Trebuie să ierţi 
întotdeauna şi repede. Lasă ca dragostea lui Dumnezeu 
să curgă prin tine din belşug.

1 Corinteni 2:12‑16 & Psalmii 145‑146

Luca 24:36‑53 & 2 Samuel 12‑14

Marcu 11:25; 1 Petru 4:8; Efeseni 4:32



Versiunea Amplificată Clasică a versetului 
tematic spune: „Nu ştiţi că într‑o cursă 

toţi alergătorii concurează, dar [numai] unul capătă 
premiul? Alergaţi dar [cursa voastră] în aşa fel încât 
să apucaţi [premiul], să vi‑l adjudecaţi!” Viaţa este o 
cursă, o competiţie. Prin urmare, în cursa vieţii, trebuie 
să alergi în aşa fel încât să câştigi premiul. Nu „alerga” 
(trăi) ca şi cum nu ar conta.

Pavel a spus: „Alergătorii dau dovadă de 
stăpânire de sine în toate lucrurile, pentru a primi 
o cunună care se veştejeşte, însă noi facem aceasta 
pentru una care nu se veştejeşte” (1 Corinteni 9:25, 
versiunea NTR). A da dovadă de stăpânire de sine în 
toate lucrurile înseamnă a avea autocontrol; înseamnă 
să joci conform regulilor. În cursa vieţii, trebuie să fii 
atent la ceea ce faci şi la felul în care trăieşti, deoarece 
eşti în cursă pentru a câştiga.

Dacă cei ce au concurat la jocurile olimpice 
pentru „o coroană care se poate veşteji” s‑au supus 
la tot felul de înfrânări, alergând cu scop şi cu 
determinare, ce facem noi, care alergăm într‑o cursă 
spirituală, iar coroana noastră nu se poate veşteji? 

VIAŢA ESTE O ALERGARE
3 DUMINICĂ

Nu şti ţi că cei ce aleargă în locul de 
alergare, toţi aleargă, dar numai 

unul capătă premiul? Alergaţi, dar, 
în aşa fel, ca să căpătaţi premiul                                         

(1 Corinteni 9:24).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Eu nu consider că deja am apucat premiul; dar fac un 
singur lucru: uitând ce este în urmă, mă avânt spre 
lucrurile care sunt înainte. Alerg spre ţintă, pentru premiul 
chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Cristos Isus. Sunt un 
atlet spiritual, echipat cu Cuvântul lui Dumnezeu pentru 
viaţa de victorie. Slavă lui Dumnezeu!

Trăieşte întotdeauna cu conştientizarea că trebuie să 
obţii premiul de la Isus Cristos.

Umblarea noastră de credinţă nu este degeaba. 
Există un premiu care trebuie câştigat, dar există şi 
o disciplină pe care trebuie să ţi‑o însuşeşti, dacă îţi 
doreşti să câştigi. Pentru a avea o viaţă de măreţie, 
se cere disciplină; disciplina de a împlini Cuvântul lui 
Dumnezeu şi de a te supune călăuzirii Duhului Sfânt. 
Aceasta garantează victoria ta.

1 Corinteni 3:1‑9 & Psalmii 147‑148

Ioan 1:1‑18 & 2 Samuel 15‑17

Evrei 12:1; 1 Corinteni 9:25‑27



Cea mai importantă dovadă care arată că cineva 
a primit cu adevărat Duhul Sfânt, este câşti garea 

de sufl ete; evanghelizarea dinamică. Oricine este umplut cu 
Duhul Sfânt vesteşte Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. 
Biblia ne îndeamnă nu doar să primim Duhul Sfânt, ci să fi m 
mereu plini de El (Efeseni 5:18).

Isus a spus: „Dacă însetează cineva, să vină la mine 
şi să bea” (Ioan 7:37). Ce urmează după ce bei din El? El dă 
răspunsul în următorul verset: „din inima lui (a ta) vor curge 
(ţâşni) râuri de apă vie” (Ioan 7:38). Evidenţa faptului că ai 
băut din Duhul Sfânt este o erupţie – o fântână arteziană – a 
cuvintelor pline de viaţă care curg din ti ne înspre lume.

Citeşte Biblia! Cel mai consistent lucru care li s‑a 
întâmplat oamenilor după ce au fost umpluţi cu Duhul 
Sfânt în zilele Bibliei, a fost faptul că ei vesteau Cuvântul 
lui Dumnezeu cu putere. Atunci când apostolii s‑au rugat şi 
au fost umpluţi cu Duhul Sfânt, după cum citi m în versetul 
temati c, rezultatul a fost că ei propovăduiau Cuvântul lui 
Dumnezeu cu îndrăzneală! Viaţa lor manifesta acea slavă de 
a câşti ga sufl ete.

Duhul Sfânt a venit în viaţa ta să te facă un martor 
al Domnului. Isus a zis: „Ci voi veţi primi o putere când se 

ÎMPUTERNICIT PENTRU A 
CÂȘTIGA SUFLETE

4 LUNI

După ce s‑au rugat ei, s‑a cutremurat 
locul unde erau adunaţi; toţi s‑au 
umplut de Duhul Sfânt şi vesteau 

Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală                         
(Faptele Apostolilor 4:31).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Mi‑a fost încredinţată Evanghelia slavei fericitului 
Dumnezeu şi m‑am dedicat răspândirii ei în toată lumea. 
Sunt un custode al puterii Sale mântuitoare care revelează 
neprihănirea Sa, viaţa veşnică şi destinul Lui pentru 
întreaga omenire. Sunt lumina Lui într‑o lume întunecată. 
Sunt înzestrat cu abilitatea de a conduce oamenii în 
neprihănire. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi‑Mi veţi fi martori…” 
(Faptele apostolilor 1:8). Dacă eşti timid în a vesti Evanghelia, 
înseamnă că nu ai conştientizat prezenţa Duhului Sfânt în 
viaţa ta, deoarece Duhul Sfânt îţi garantează curajul de a te 
ridica pentru Isus Cristos.

Nu poţi avea Duhul Sfânt şi să nu ştii cum să câştigi 
suflete. Tot ceea ce trebuie să faci este să faci primul pas; 
hotărăşte‑te să vorbeşti despre Isus şi, pe măsură ce îţi vei 
deschide gura, Duhul Sfânt îţi va da nişte cuvinte cărora 
oamenii nu le vor putea sta împotrivă. Îndrăzneala Duhului 
Sfânt se va înflăcăra în tine. Există o adâncime în Domnul 
pe care nu o vei cunoaşte până nu vei începe să câştigi 
suflete. Fii entuziasmat să faci acest lucru, pentru că astfel 
te vei bucura de slava şi de binecuvântarea creştinismului, 
cu mult peste ceea ce te‑ai gândit că este posibil. Slavă lui 
Dumnezeu!

1 Corinteni 3:10‑23 & Psalmii 149‑150

Ioan 1:19‑51 & 2 Samuel 18‑19

Psalmul 67:2; 1 Corinteni 9:16; Faptele Apostolilor 1:8`



A fi  numit liderul unor oameni este întotdeauna 
o mare onoare, fi e că eşti  în politi că, în guvern, 

în domeniul educaţiei, sau în alt domeniu. Însă a fi  lider 
în casa lui Dumnezeu este o onoare cu mult mai mare, 
deoarece acesta este un rol care Îi aparţine lui Cristos. 
Este vorba despre lucrarea Lui. Aceasta înseamnă că o 
parte din lucrarea Lui ţi‑a fost încredinţată ţie.

În Matei 16:18, Isus a spus: „… voi zidi biserica 
Mea, şi porţile locuinţei morţilor nu o vor birui.” Observă 
că El nu a spus: „Haidem să construim Biserica Mea”; 
ci El a zis: „voi zidi Biserica Mea.” O parte din modul în 
care El Îşi construieşte Biserica este prin aceia pe care El 
i‑a desemnat să‑I conducă şi să‑I înveţe poporul; liderii 
Bisericii. Fiecare parte a slujirii noastre pentru a împlini 
viziunea Lui este o mare responsabilitate, deoarece 
înseamnă că El o îndeplineşte prin noi. Dacă aşa stau 
lucrurile, El aşteaptă de la noi ca tot ceea ce facem să 
facem în Numele Lui şi în concordanţă cu voia Lui, nu 
cu voia noastră, deoarece El doar ne‑a dat onoarea de a 
sluji în casa Lui. Aceasta ar trebui să îţi reveleze nivelul de 
apreciere pe care ar trebui să o avem faţă de o astf el de 
recunoaştere în casa Domnului. Indiferent de slujba care 
ţi s‑a încredinţat în casa Domnului, sfi nţeşte‑o. Bucură‑te 

ONOAREA DE A SLUJI                                    
ÎN CASA DOMNULUI

5 MARŢI

Dacă lucrarea lui va fi  arsă, îşi 
va pierde răsplata. Cât despre 

el, va fi  mântuit, dar ca prin foc                                                             
(1 Corinteni 3:15).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru onoarea şi binecuvântarea 
de a sluji în Casa Ta şi în Împărăţia Ta. Inima şi mintea îmi 
sunt sfinţite să producă lucrări plăcute Ţie pe măsură ce Te 
slujesc cu dragoste, cu smerenie şi cu ascultare, în Numele 
lui Isus. Amin.

de ea şi preţuieşte‑o, şi îndeplineşte‑o ca pentru Cristos. 
Ocupă‑te de ea cu mare atenţie, deoarece la sfârşitul 
zilei, Biblia spune că toţi vom da socoteală înaintea lui 
Dumnezeu pentru tot ceea ce am făcut.

Aminteşte‑ţi, vor fi două mari judecăţi la sfârşitul 
lumii. Una dintre judecăţi este cea de la scaunul de 
judecată al lui Cristos, unde ne vom primi răsplata şi 
slavă de la El (2 Corinteni 5:10); dar unii vor fi onoraţi 
mai mult decât alţii. Unii s‑ar putea să‑şi piardă răsplata 
din cauza motivaţiilor greşite. El nu vrea ca noi să Îi slujim 
din ambiţie omenească sau din dorinţe carnale. El vrea 
ca noi să facem lucrarea Lui în dragoste, în smerenie, în 
ascultare de El şi pentru a împlini scopul Lui. Slujeşte‑L pe 
Domnul cu bucurie, dintr‑o inimă cu totul devotată, ca să 
Îi fii plăcut în toate lucrurile (Coloseni 1:10).

1 Corinteni 4:1‑10 & Proverbe 1

Ioan 2:1‑25 & 2 Samuel 20‑21

2 Ioan 1:8; Apocalipsa 3:11; 2 Timotei 2:20‑21



Există o diferenţă între inteligenţă şi înţelepciune. 
Sunt mulţi oameni care trăiesc prin inteligenţă, 

însă în ciuda „inteligenţei” lor, viaţa îi înfrânge. Inteligenţa 
face parte din trăsăturile caracteristi ce făpturilor vii. 
Oamenilor li s‑a dat cea mai înaltă inteligenţă de acest 
ti p, dar odată născut din nou, ai fost transferat de la 
inteligenţa umană la înţelepciunea divină.

Înţelepciunea lui Dumnezeu este cea care îţi 
dă acces la interpretări divine; îţi oferă inspiraţie în 
înţelegerea realităţii. De exemplu, în Luca 8:51‑56, Biblia 
consemnează faptul că un copil era bolnav şi tatăl său L‑a 
rugat pe Isus să intervină. Dar înainte ca Isus să ajungă 
la ei acasă, copilul a murit. Aşadar, L‑au informat pe Isus 
că feti ţa murise, dar El tot S‑a dus. Biblia spune: „Toţi 
plângeau şi o boceau...” Isus le‑a spus: „… Nu plângeţi; 
feti ţa n‑a murit, ci doarme” (Luca 8:52). Aceea a fost 
vorbirea înţelepciunii. Dar ei au crezut că El nu era în toate 
minţile, deoarece conform „inteligenţei” lor (înţelegerii 
lor biologice), feti ţa era moartă; inima ei se oprise.

ÎNŢELEPCIUNEA DIVINĂ ÎN 
COMPARAŢIE CU INTELIGENŢA

6 MIERCURI

Totuşi ceea ce propovăduim noi printre 
cei desăvârşiţi este o înţelepciune, dar 

nu a veacului acestuia, nici a fruntaşilor 
veacului acestuia, care vor fi  nimiciţi. 

Noi propovăduim înţelepciunea lui 
Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, 

pe care o rânduise Dumnezeu, spre 
slava noastră, mai înainte de veci                             

(1 Corinteni 2:6‑7).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cristos a fost făcut pentru mine înţelepciune! Trăiesc 
victorios, beneficiind de avantajul Cuvântului lui 
Dumnezeu şi de harul Său pe care mi l‑a pus la dispoziţie. 
Am lumină, discernământ şi înţelepciune de excelenţă. 
Umblu în victorie la locul de muncă, în afacere, în familie, 
în finanţe şi în tot ce are legătură cu viaţa mea. Amin.

Însă viaţa este spirituală, iar Isus ştia şi înţelegea 
acest aspect. El era înţelepciunea personificată. 
Înţelepciunea ştia că acel copil dormea. Tot ceea ce El 
a zis a fost: „Fetiţo, scoală‑te”; şi Biblia spune că fetiţa a 
revenit la viaţă! La astfel de lucruri te conduce Dumnezeu: 
la o desăvârşire a înţelepciunii Lui în tine, care te aduce 
la o aliniere cu gândurile Lui şi cu felul Lui de a face 
lucrurile. Apoi vezi aşa cum vede Dumnezeu; înţelegi din 
perspectiva Lui.

Singurul mod în care poţi să vezi cum vede 
Dumnezeu este prin folosirea ochelarilor Cuvântului Lui. 
Studiind Cuvântul Lui şi meditând asupra sa, deodată 
procesul tău de gândire va fi elevat; mentalitatea ta va 
fi înnoită. Chiar şi percepţia asupra persoanei tale şi 
interpretarea circumstanţelor vieţii ţi se vor schimba 
total, datorită acţiunii înţelepciunii divine în viaţa ta.

1 Corinteni 4:11‑21 & Proverbe 2

Ioan 3:1‑21 & 2 Samuel 22

Coloseni 1:9; Proverbe 2:6; 1 Corinteni 1:30



Versetul temati c este atât de profund. Arată că 
tronul lui Dumnezeu se afl ă în inima ta, din 

moment ce El locuieşte în ti ne în plinătatea Lui. Acelaşi 
gând este exprimat şi în 2 Corinteni 6:15‑17: „… Căci 
noi suntem Templul Dumnezeului cel viu, cum a zis 
Dumnezeu: «Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; 
Eu voi fi  Dumnezeul lor şi ei vor fi  poporul Meu...»” Ce 
binecuvântare!

În acest text cuvântul „templu” provine din 
traducerea din original a termenului grecesc „naos.” Nu 
se referă la un templu obişnuit în ansamblu, ci la un lăcaş 
special al acestuia, la sanctuarul interior care găzduia 
imaginea sau statuia zeului căruia îi era închinat templul. 
Pentru evrei, acest loc era Sfânta Sfi ntelor; locul unde era 
prezenţa lui Dumnezeu. Ei nu aveau o imagine înăuntru, 
dar prezenţa lui Dumnezeu ‑ Iehova era acolo. 

Când Duhul Sfânt Şi‑a stabilit locuinţa Sa în 
lăcaşurile inimii tale, ai devenit acel „sanctuar,” acel loc 
al prezenţei Lui. Gândeşte‑te la aceasta! Înseamnă că tu 
porţi cerul în ti ne. Atunci când Isus a venit în lume, El a 
venit purtând cerul în Sine pentru a binecuvânta lumea. 
El l‑a adus în inima Lui, deoarece Duhul Sfânt locuia în 
El. El a venit cu tronul lui Dumnezeu în inimă. Nu este de 

TRONUL LUI                                                    
ÎN INIMA TA

7 JOI

Nu şti ţi că voi sunteţi templul 
lui Dumnezeu şi că Duhul lui 
Dumnezeu locuieşte în voi?                                                   

(1 Corinteni 3:16).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai făcut părtaş vieţii şi 
gloriei Tale. Port în inima mea prezenţa Ta divină. Influenţez 
lumea mea cu binecuvântările Dumnezeirii care locuieşte 
în mine prin Duhul Sfânt, în Numele lui Isus. Amin.

mirare că El a fost o binecuvântare atât de mare pentru 
lume!

Acelaşi lucru ţi se aplică şi ţie. Eşti mai mult decât 
o persoană religioasă; prin naşterea din nou, ai fost 
strămutat în Împărăţia lui Dumnezeu, şi acum porţi 
tronul Lui în inima ta. Eşti ambasadorul cerului în această 
lume. În realitate, oriunde ajungi tu, ajunge Dumnezeu, 
deoarece tu eşti casa Lui. El vorbeşte prin tine şi priveşte 
prin ochii tăi. Prin urmare, predică Evanghelia; alungă 
demonii; vindecă bolnavii; curăţă leproşii; învie morţii. 
Binecuvântează lumea cu harul şi cu slava cerului care se 
află în tine. Aleluia!

1 Corinteni 5:1‑13 & Proverbe 3

Ioan 3:22‑36 & 2 Samuel 23‑24

Coloseni 1:27; Coloseni 2:9‑10



O campanie = 100 de rapsodii
Proiectul „Un milion de campanii de distribuire în masă a 
Rapsodiei” îţi oferă o platformă unică pentru a‑ţi desfăşura 
propria lucrare creştină prin organizarea de evenimente de 
câştigare a sufletelor constând în distribuirea a cel puţin 100 
de rapsodii la persoanele din sfera ta de contact. Poţi să ajungi 
astfel la inima oamenilor oriunde: acasă, la piaţă, la serviciu, la 
şcoală etc. 

Creează‑ţi propria imagine
Odată ce te‑ai înregistrat ca partener în organizarea de campanii 
de distribuire în masă şi îţi sponsorizezi campania, vei putea 
să îţi creezi propria imagine în culori care va indica numărul 
de rapsodii sponsorizate. Culorile se schimbă pe măsură ce 
sponsorizezi mai multe astfel de campanii şi distribui mai multe 
rapsodii. 

Sponsorizează în etape
Dacă nu poţi plăti pentru 100 de rapsodii odată, poţi să îţi începi 
distribuirea cu minimum 5 rapsodii şi să sponsorizezi în etape. 

Înregistrează‑te ca partener în organizarea de campanii de 
distribuire în masă
Începe de astăzi. Intră în rândul partenerilor înregistraţi în 
organizarea de campanii de distribuire în masă înregistrându‑te 
pe site‑ul 1millionoutreaches.rhapsodyofrealities.org 

DE CAMPANII DE DISTRIBUIRE 
ÎN MASĂ 

A RAPSODIEI 
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Versetul nostru temati c refl ectă principiul 
din Romani 10:9‑10, care este principiul 

„afi rmării credinţei.” Acesta spune: „Dacă Îl mărturiseşti  
deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima 
ta că Dumnezeu L‑a înviat din morţi, vei fi  mântuit. 
Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi 
prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.” În 
creşti nism, noi dăm glas credinţei noastre. Ţine minte, a 
crede înseamnă a acţiona pe baza credinţei. 

Credinţa trebuie să vorbească, să se exprime; 
ea nu funcţionează de una singură. Trebuie să afi rmi 
Cuvântul lui Dumnezeu. Exprimă‑ţi credinţa verbal; gura 
ta este instrumentul cu care îţi trasezi parcursul vieţii în 
perfecţiune, în bunăstare şi în succes. Trebuie să foloseşti  
puterea cuvintelor pentru a crea şi a susţine această viaţă 
victorioasă.

Mântuirea noastră ne‑a fost deja câşti gată şi oferită 
în Isus Cristos, dar ca să benefi ciezi de binecuvântările 
şi de benefi ciile ei, trebuie să mergi dincolo de credinţa 
din inimă, la rosti re. Aceasta deoarece prin mărturisirea 
cu gura se ajunge la mântuire. Iată de ce, unii oameni, 
deşi sunt creşti ni de mulţi ani, nu s‑au bucurat niciodată 

DĂ GLAS                                          
CREDINŢEI TALE

8 VINERI

Însă, fi indcă avem acelaşi duh de 
credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: 

„Am crezut, de aceea am vorbit!”, 
şi noi credem, şi de aceea vorbim                                   

(2 Corinteni 4:13).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cuvântul lui Dumnezeu este în inima mea şi în gura mea şi 
prevalează şi astăzi în mine şi prin mine. Cred şi de aceea 
şi vorbesc, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este viaţa 
mea, iar gloria şi binecuvântările sale sunt evidente în 
viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

cu adevărat de binecuvântările creştinismului. Nu au 
acţionat pe baza Cuvântului lui Dumnezeu.

Trebuie să faci proclamaţii pe baza Cuvântului 
Său; aceasta înseamnă să afirmi cu credinţă aceleaşi 
lucruri pe care Dumnezeu le‑a spus cu privire la tine. 
Acesta este răspunsul tău de credinţă la Cuvântul lui 
Dumnezeu. El ţi‑a dat Cuvântul Lui ca să poţi răspunde. 
Proclamaţia sau declaraţia ta constituie răspunsul tău 
care activează puterea Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa ta. 
Până când nu faci aceste declaraţii de credinţă, credinţa 
ta nu va produce rezultate. Credinţa şi vorbirea ta trebuie 
să lucreze împreună. Aşa citim în versetul tematic. 
Prin urmare, rosteşte întotdeauna doar Cuvântul lui 
Dumnezeu, ca să ai o viaţă consecventă de victorie şi de 
excelenţă. Slavă lui Dumnezeu!

1 Corinteni 6:1‑11 & Proverbe 4

Ioan 4:1‑26 & 1 Împăraţi 1

Marcu 11:23; Matei 12:37



Cuvintele tale indică nivelul spiritualităţii tale. 
Indiferent de ceea ce gândesc sau spun oamenii 

despre ti ne, ceea ce contează sunt cuvintele care‑ţi ies 
pe gură în fi ecare zi atunci când vorbeşti  cu cineva: cu 
Dumnezeu, cu oamenii, cu ti ne însuţi, cu circumstanţele 
sau cu natura. Asigură‑te că rosteşti  cuvinte pline de 
credinţă şi de Duhul Sfânt.

Apostolul Iacov a asemănat limba cu cârma unui 
vas mare pe care căpitanul o foloseşte să navigheze cum 
trebuie, indiferent de vânturile iuţi care se năpustesc 
asupra vasului (Iacov 3:4‑5). Aceasta înseamnă că, prin 
intermediul cuvintelor tale, poţi rămâne în sănătate, în 
credinţă, în succes şi în excelenţă. Nu da glas fricii, lipsei 
sau neputi nţelor tale. Rosteşte în mod deliberat cuvinte 
pline de credinţă.

Nu este nevoie să Îl rogi pe Dumnezeu să Îşi 
împlinească promisiunile în viaţa ta, pentru că El a făcut 
deja acest lucru; acestea reprezintă deja o realitate. Pur 
şi simplu conşti enti zează‑ţi şi afi rmă‑ţi identi tatea şi 
moştenirea în Cristos şi umblă în consecinţă. Nu spune: 
„Doamne, ai promis că mă binecuvântezi; ai promis că mă 
faci roditor”; ci spune: „Doamne, Îţi mulţumesc că m‑ai 

ÎNFRUMUSEŢEAZĂ-ŢI VIAŢA CU 
CUVINTE PLINE DE CREDINŢĂ

9 SÂMBĂTĂ

Toţi greşim în multe feluri. Dacă 
nu greşeşte cineva în vorbire, 

este un om desăvârşit şi poate 
să‑şi ţină în frâu tot trupul                                                                  

(Iacov 3:2).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântarea 
Cuvântului Tău şi pentru înţelepciunea pe care mi‑o 
transferă. Credinţa mea funcţionează şi trăiesc o viaţă 
de bucurie absolută şi de împlinire totală în Cristos. Sunt 
plin de viaţă, de sănătate, de excelenţă şi de strălucire în 
Duhul Sfânt. Umblu în gloria lui Dumnezeu, manifestând 
neprihănirea lui Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

binecuvântat cu toate lucrurile; Tu m‑ai făcut roditor şi 
productiv.” Aleluia!

Este minunat că folosind cuvinte pline de credinţă 
bazate pe Scriptură poţi expulza boala, maladia, 
infirmitatea şi slăbiciunea din corpul tău. Rosteşte 
întotdeauna sănătate, tărie şi abundenţă. Foloseşte‑ţi 
limba ca să ieşi din probleme, din depresie, din sărăcie 
şi din frustrări. Astăzi, locul unde eşti şi ceea ce eşti în 
viaţă, reprezintă rezultatul cuvintelor de ieri. Isus a spus 
că vei avea ceea ce spui (Marcu 11:23). Prin urmare, 
înfrumuseţează‑ţi viaţa prin cuvinte pline de credinţă.

1 Corinteni 6:12‑20 & Proverbe 5

Ioan 4:27‑54 & 1 Împăraţi 2‑3

Psalmii 34:12‑13; Proverbe 18:21



Am fost chemaţi la o viaţă superioară în 
Cristos. Noi nu suntem obişnuiţi. Isus nu 

avenit doar să ne dea această viaţă supranaturală, ci şi 
să ne arate cum s‑o trăim. Când a umblat pe pământ, 
viaţa şi lucrarea Lui erau o demonstraţie absolută a 
neprihănirii lui Dumnezeu şi a domniei Duhului Sfânt. El 
avea o mentalitate de stăpânire absolută. Nu a fost supus 
stricăciunii şi întunericului acestei lumi, ci a domnit peste 
natură şi a trăit deasupra elementelor ei. Aleluia!

Viaţa triumfătoare a lui Cristos pe pământ este un 
model de urmat pentru noi. Din moment ce avem viaţa 
şi natura Lui, noi trebuie să trăim victorios în fi ecare zi, 
domnind peste circumstanţe. Biblia spune că aşa cum 
este El, suntem şi noi în lumea aceasta (1 Ioan 4:17). Ai 
fost creat având multe posibilităţi încorporate în sistemul 
tău. În această lume tu nu eşti  victi mă, ci mai mult decât 
biruitor. Dumnezeu ţi‑a dat stăpânire peste toate lucrurile 
(Geneza 1:28). Ţi‑a dat o viaţă superioară nu doar faţă de 
circumstanţe şi de forţele naturii, ci şi faţă de cel rău şi 
de cohortele lui.

Refuză să trăieşti  o viaţă obişnuită. Ia exemplul 
Domnului: El a umblat pe ape, a deschis ochii orbilor, 

TRĂIEȘTE TRIUMFĂTOR                          
ÎN FIECARE ZI

10 DUMINICĂ

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

Viaţa mea este supranaturală şi trăiesc triumfător în 
fiecare zi. Cristos în mine îmi asigură viaţa de posibilităţi 
nelimitate şi de glorie tot mai mare. Sunt superior 
diavolului, circumstanţelor vieţii, întunericului şi 
condiţiilor economice ale acestei lumi. Sunt un învingător 
în Isus Cristos, acum şi întotdeauna, în Numele lui Isus. 
Amin.

a deschis urechile surzilor, a făcut şchiopii să meargă, 
a dezlegat limba muţilor, a înviat morţii şi literalmente 
a dominat legile naturii. Noi putem şi chiar suntem 
chemaţi să facem la fel, pentru că suntem părtaşi naturii 
Lui (2 Petru 1:4). Divinitatea operează în tine. Cristos cel 
înviat locuieşte şi acţionează în tine; prin urmare, nimic 
nu te poate doborî. Trăieşte triumfător în fiecare zi.

1 Corinteni 7:1‑9 & Proverbe 6

Ioan 5:1‑30 &1 Împăraţi 4‑6

1 Ioan 4:4; 1 Ioan 5:4; Luke10:19



Dumnezeu Îşi doreşte ca viaţa noastră să fi e 
lipsită de invidie; nu tânji după bunul altuia, 

ci fi i mulţumit cu ceea ce ai. Aceasta nu înseamnă că 
este greşit să ai aspiraţii sau să îţi doreşti  să ai succes. 
Versetul temati c atrage atenţia asupra faptului că ar 
trebui să te simţi împlinit şi să înţelegi că ceea ce ai deja 
este sufi cient pentru a obţine orice altceva ţi‑ai mai 
putea dori. Însă, adevărul este că nu îţi lipseşte nimic.

Biblia spune că toate lucrurile sunt ale tale (1 
Corinteni 3:21); mai mult decât atât, Cristos este în 
ti ne şi Cristos este totul. Aşadar, în El ai toate lucrurile. 
Când cerşetorul olog de la poarta templului numită 
„Frumoasă” le‑a cerut bani lui Petru şi lui Ioan, Petru nu 
a spus că nu avea ce îi cerea pentru ca apoi să plece; ci el 
şti a că ceea ce avea era sufi cient pentru a produce orice 
ar mai fi  trebuit. Petru a folosit ce avea – Numele lui 
Isus şi puterea Duhului Sfânt pentru a aduce vindecare 
şi viaţă în membrele paralizate al cerşetorului. 

Conşti enti zează întotdeauna ceea ce ai: puterea 
şi slava lui Cristos în duhul tău. Inima ta este locuinţa 
Domnului; şti i ce înseamnă aceasta? Înseamnă că 
abilitatea lui Dumnezeu operează în ti ne. Cunoscând 

FII MULŢUMIT                                                   
CU CEEA CE AI

11 LUNI

Să nu fi ţi iubitori de bani. 
Mulţumiţi‑vă cu ce aveţi, căci El 

însuşi a zis: „Nicidecum n‑am să te 
las, cu niciun chip nu te voi părăsi”                                                                     

(Evrei 13:5).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată scump, Tu eşti totul pentru mine; Îţi mulţumesc că 
m‑ai umplut cu Tine însuţi! Cristos în mine reprezintă tot 
ce este mai important! Aceasta este asigurarea mea că 
tot ce îmi va trebui vreodată este deja în mine, în timp ce 
produc roadele neprihănirii pentru gloria Ta, în Numele lui 
Isus. Amin.

acest adevăr, cum ai mai putea avea vreodată lipsuri sau 
nevoi şi cum ai mai putea fi invidios pe alţii? Acest adevăr 
îţi este adus la cunoştinţă acum, tocmai pentru ca tu să fii 
mulţumit cu ceea ce ai, să ai încredere în ceea ce eşti, în 
tot ceea ce Cristos este pentru tine şi în ceea ce a realizat 
El în duhul tău.

Nu te gândi niciodată: „Dacă aş avea cutare sau 
cutare lucru...” Tu ai deja tot ce este mai important: Îl ai 
pe Cristos; şi nu mai ai nevoie de nimic altceva. Prezenţa 
lui Cristos în tine reprezintă speranţa şi garanţia că orice 
ţi‑ar putea trebui vreodată se află deja în tine. Slavă lui 
Dumnezeu!

1 Corinteni 7:10‑24 & Proverbe 7

Ioan 5:31‑47 & 1 Împăraţi 7‑8

2 Petru 1:3; 1 Corinteni 3:21



Când Isus a umblat pe pământ, a fost un 
exemplu de smerenie. Când a sosit vremea 

să fi e botezat, El nu S‑a simţit superior lui Ioan 
Botezătorul. Deşi era Fiul lui Dumnezeu, Cristos a lăsat 
să se împlinească Scriptura (Matei 3:13‑15). Acest lucru 
se datorează faptului că oamenii mari cu adevărat 
sunt smeriţi şi moti vaţi de un singur lucru: împlinirea 
Cuvântului lui Dumnezeu şi a voii Sale. Aceşti  oameni 
sunt totodată dornici să slujească.

Isus le‑a spus ucenicilor Săi: „... oricare va vrea să 
fi e mare între voi să fi e slujitorul vostru” (Matei 20:26). 
Şi nu doar că a spus aceste lucruri, ci le‑a şi pus în 
aplicare, spălându‑le picioarele ucenicilor Săi. Apoi Şi‑a 
explicat gestul, spunând: „Voi Mă numiţi Învăţătorul 
şi Domnul, şi bine ziceţi, căci sunt. Deci, dacă Eu, 
Domnul şi Învăţătorul vostru, v‑am spălat picioarele, 
şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora. 
Pentru că Eu v‑am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum 
am făcut Eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu 
este mai mare decât domnul său, nici apostolul, mai 
mare decât cel ce l‑a trimis. Dacă şti ţi aceste lucruri, 
ferice de voi dacă le faceţi” (Ioan 13:13‑17).

SMERENIE ȘI MĂREŢIE
12 MARŢI

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

mândri, dar le dă har celor smeriţi”                                                  
(Iacov 4:6).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru iluminarea care 
vine din Scripturi. Eu sunt produsul Cuvântului Tău. Umblu 
în smerenie şi în dragoste, conştientizând harul Tău care 
mă duce înainte şi în sus pe calea mea către măreţie, în 
Numele Domnului Isus. Amin.

În Filipeni 2, Biblia aminteşte din nou de smerenia 
extraordinară a lui Cristos. Deşi El însuşi era Dumnezeu 
întrupat, Cristos S‑a smerit şi a acceptat să sufere în locul 
nostru o moarte destinată criminalilor şi ucigaşilor. Însă 
iată rezultatul smereniei Sale: „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 şi orice limbă să 
mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus 
Cristos este Domnul” (Filipeni 2:9‑11). Aleluia!

În Filipeni 2:5, Biblia spune: „Să aveţi în voi gândul 
acesta, care era şi în Cristos Isus”; cu alte cuvinte, ne 
îndeamnă să ne smerim asemenea Lui. Aceasta este 
calea către măreţie; nu există scurtături. Trufia merge 
înaintea căderii (Proverbe 16:18), dar smerenia înalţă 
(Luca 1:52).

1 Corinteni 7:25‑40 & Proverbe 8

Ioan 6:1‑24 & 1 Împăraţi 9

Proverbe 18:12; Matei 18:4; Efeseni 5:1



Creşti nul nu este asemenea bolnavului care 
aşteaptă să fi e vindecat, aşa cum, din păcate, 

consideră mulţi. Fiind născut din nou, tu ai primit viaţa lui 
Dumnezeu; o viaţă nepieritoare. După cum spune Isus, 
creşti nul are puterea de a vindeca (Marcu 16:18); el a 
fost chemat de Dumnezeu să aducă vindecare în lume. 
Cercetează Scriptura şi vei vedea că Isus a făcut acelaşi 
lucru; Biblia spune că El umbla din loc în loc, făcea bine şi 
îi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul (Faptele 
apostolilor 10:38). 

Apostolii au făcut acelaşi lucru; vindecarea 
bolnavilor a fost o parte importantă a lucrării lor. În 
capitolul 3 din cartea Faptele apostolilor, citi m despre 
Petru şi Ioan care, voind să intre în templu, s‑au îndreptat 
spre cerşetorul olog care stătea la poarta templului, 
cerându‑le milostenie tuturor trecătorilor. Răspunsul lui 
Petru a fost unul care ne inspiră: „… «Argint şi aur nu am, 
dar ce am, îţi dau: În Numele lui Isus Cristos din Nazaret, 
scoală‑te şi umblă!» L‑a apucat de mâna dreaptă şi l‑a 
ridicat. Îndată i s‑au întărit tălpile şi gleznele” (Faptele 
apostolilor 3:6‑7). 

Observă că ceea ce a avut Petru de dat nu a fost 
„o rugăciune” sau puterea de a se ruga. Unii creşti ni 

PUTEREA DE A VINDECA
13 MIERCURI

Atunci Petru i‑a zis: „Argint şi aur n‑am; 
dar ce am, îţi dau: în Numele lui Isus 

Cristos din Nazaret, scoală‑te şi umblă!” 
(Faptele Apostolilor 3:6).



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 harul Tău şi 
pentru gloria Ta care acţionează în mine abilitându‑mă 
să îi vindec pe cei bolnavi. Conştientizez viaţa Ta divină 
în mine care expulzează boala, maladia şi infirmităţile, În 
Numele lui Isus. Amin.

nu înţeleg acest lucru şi cred că Dumnezeu ne‑a dat 
„puterea de a ne ruga pentru bolnavi”; nu! El ne‑a dat 
puterea de a‑i vindea pe bolnavi. În Matei 10:1, Biblia 
spune: „Apoi, Isus i‑a chemat pe cei doisprezece ucenici 
ai Săi şi le‑a dat putere să scoată duhurile necurate şi să 
tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă.” 
Isus ne‑a dat putere să vindecăm orice fel de boală şi 
orice fel de neputinţă; nu doar anumite boli, ci TOATE 
bolile. Aşadar, gravitatea bolii nu are nicio importanţă; tu 
ai putere să o vindeci. 

În Marcu 16:17‑18, Isus declară: „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 îi va vătăma, 
îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor 
însănătoşi.” Foloseşte ceea ce ai. Nu îi permite diavolului 
să tulbure viaţa ta sau a celor dragi prin vreo boală. Tu 
eşti un vindecător; umblă în această conştientizare!

1 Corinteni 8:1‑13 & Proverbe 9

Ioan 6:25‑59 & 1 Împăraţi 10‑11

Matei 10:7‑8; Marcu 3:14‑15



Relaţia noastră cu Domnul este una de credinţă. 
Nu are nicio importanţă cum se „simte” omul 

dinafară; simţurile fi zice nu au legătură cu aceasta. De 
multe ori, experienţa noastră cu Dumnezeu nu poate fi  
descrisă în cuvinte omeneşti ; însă există o „cunoaştere” 
profundă, interioară, o conşti enti zare a duhului.

Gândeşte‑te la femeia cu scurgerea de sânge 
menţionată în Scriptură la Marcu 5. Ea era bolnavă de 
doisprezece ani de hemoragie şi niciun medic nu putuse 
să o ajute. Biblia spune: „A auzit vorbindu‑se despre Isus, 
a venit pe dinapoi prin mulţime şi s‑a ati ns de haina 
Lui… Şi îndată, a secat izvorul sângelui ei. Şi a simţit în 
tot trupul ei că s‑a tămăduit de boală” (Marcu 5:27‑29). 
Dar de unde a şti ut că ceea ce a simţit în trupul ei a fost 
vindecare? Aceasta era credinţa ei în acţiune! 

Biblia nu spune: „a văzut că sângerarea s‑a oprit,” 
ci că: „a simţit în tot trupul ei că s‑a tămăduit de boală.” 
Acesta este simţământul credinţei. În cazul ologului 
de la poarta templului numită Frumoasă, din Faptele 
apostolilor 3, de îndată ce Petru l‑a apucat de mâna 
dreaptă şi l‑a ridicat, Biblia spune că i s‑au întărit tălpile 
şi gleznele. Oasele nu se simt; prin urmare nu poate fi  

„CUNOAȘTEREA” CREDINŢEI
14 JOI

Şi credinţa este o încredere 
neclinti tă în lucrurile nădăjduite, 

o puternică încredinţare 
despre lucrurile care nu se văd                                                                          

(Evrei 11:1).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru arvuna Duhului Sfânt pe 
care mi‑ai dat‑o. Sunt sensibil la călăuzirea Ta şi ştiu ce să 
fac întotdeauna; înaintarea mea prin Cuvântul Tău este 
vizibilă, în Numele lui Isus. Amin.

vorba despre o „senzaţie” fizică. Însă ceva a pătruns în 
picioarele ologului, iar Dumnezeu a ştiut acest lucru şi a 
spus că tălpile şi gleznele i s‑au întărit. Rezultatul a fost 
că, dintr‑o săritură, bărbatul a fost în picioare şi a început 
să umble. Credinţa lui a funcţionat, el a răspuns, iar în 
răspunsul lui de credinţă, puterea cuvântului rostit de 
Petru s‑a manifestat, iar minunea s‑a produs.

De asemenea, ne amintim de ceea ce citim despre 
David; Biblia spune că: „a cunoscut” că Dumnezeu îl 
întărea ca împărat al lui Israel (2 Samuel 5:12). Aceasta 
nu era o simplă cunoaştere fizică sau mentală, ci un 
discernământ în duhul lui. Tu ai acces la cunoaşterea 
credinţei, la auzul credinţei, la simţământul sau percepţia 
credinţei, în măsura în care eşti sensibil şi urmezi 
călăuzirea Duhului Sfânt şi a Cuvântului lui Dumnezeu.

1 Corinteni 9:1‑10 & Proverbe 10

Ioan 6:60‑71 & 1 Împăraţi 12‑14

Romani 10:17; Evrei 11:6; Iacov 2:18‑26



P R I N  A LT E  L I M B I  D E  T RA D U C E R E 

Anul acesta, partenerii Rapsodiei celebrează impactul global al 
acestui Înger Mesager în ultimele două decade printr‑o iniţiativă 
numită: „Străluceşte prin alte limbi de traducere.” Această acţiune 
cuprinde distribuirea masivă a devoţionalului în cât mai multe limbi 
natale, pe care oamenii le înţeleg cel mai bine. 

Cum poţi participa:
  => Străluceşte participând la programul 1 Milion 
 de Campanii de Distribuire în masă 
 Realizează un impact important sponsorizând şi 
 distribuind Rapsodia tradusă într‑o anumită limbă 
 sau în mai multe limbi, în cadrul acţiunilor 
 personale de câştigare de suflete 
 => Străluceşte prin achiziţionarea de noi limbi de  traducere 
 Scopul acestui devoţional care este un adevărat
 Înger Mesager este să devină disponibil în 
 toate limbile active ale lumii. Participă la acest 
 proiect sponsorizând achiziţia de noi limbi de 
 traducere 
 => Străluceşte prin proiectele speciale
  În celebrarea celui de‑al 20‑lea an de tipar, Rapsodia 
 Realităţilor a iniţiat 20 de proiecte care vor aduce o 
 creştere fenomenală a răspândirii  Evangheliei în întreaga 
 lume. Fii o parte vitală din aceste proiecte speciale
Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi participa, 
te rugăm să trimiţi un email la adresa translatorsnetworkintl@
loveworld360.com

P R I N  A LT E  L I M B I  D E  T RA D U C E R E P R I N  A LT E  L I M B I  D E  T RA D U C E R E 
STRĂLUCEȘTE 
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Isus Cristos este oglindirea slavei Tatălui şi 
înti părirea Fiinţei Lui (Evrei 1:3). Şi exact aşa ne‑a 

făcut şi pe noi; am fost glorifi caţi în El. În Ioan 17:22, Isus 
declară: „Eu le‑am dat slava pe care Mi‑ai dat‑o Tu, 
pentru ca ei să fi e una, cum şi Noi suntem una.” 

Creşti nul este rodul suferinţei lui Cristos. Biblia vorbeşte 
despre slava ce avea să urmeze după pati mile lui Cristos (1 Petru 
1:11); noi suntem acea slavă; bucuria care I‑a fost pusă înainte, 
pentru care a suferit crucea şi a dispreţuit ruşinea (Evrei 12:2). 
Astf el, creşti nii nu sunt rânduiţi pentru ruşine, deoarece Isus a 
purtat deja ruşinea în locul nostru. El a plăti t preţul pentru ca tu 
să trăieşti  o viaţă plină de slavă. Tot ceea ce este necesar pentru 
succesul tău a fost deja împlinit. Cristos a murit ca tu să poţi trăi 
o viaţă de onoare, de demnitate şi de excelenţă. Aleluia!

Cea mai frumoasă parte a faptului că Isus a murit pentru 
ti ne este că viaţa Lui nu s‑a încheiat în mormânt. El S‑a ridicat 
triumfător la viaţă în cea de‑a treia zi. Binecuvântat să fi e 
Dumnezeu! Aşa cum moartea nu L‑a putut opri, nimic nu te 
poate împiedica nici pe ti ne să ai o viaţă plină de slavă în El. Dacă 
nu puteai merge, scoală‑te şi umblă! Lasă boala şi neputi nţa 

GLORIFICAT ÎN EL
15 VINERI

Şi pe aceia pe care i‑a hotărât mai 
dinainte, i‑a şi chemat; şi pe aceia 
pe care i‑a chemat, i‑a şi socoti t 

neprihăniţi; iar pe aceia pe care i‑a 
socoti t neprihăniţi, i‑a şi proslăvit                                                  

(Romani 8:30).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Viaţa mea este manifestarea harului şi a gloriei lui 
Dumnezeu; înţelepciunea şi neprihănirea Lui sunt revelate 
şi evidente în mine. Sunt lumina Sa într‑o lume întunecată 
şi am impact în lumea mea cu neprihănirea lui Dumnezeu 
în duhul meu, în Numele lui Isus. Amin.

în urmă, căci slava a venit: Cristos în tine este nădejdea slavei 
(Coloseni 1:27). 

Aceasta este Evanghelia lui Isus Cristos! El ne‑a adus 
victorie, sănătate şi bunăstare. El ne‑a adus în slava Sa şi ne‑a 
poruncit să acţionăm asemenea Lui pe pământ: „Voi însă 
sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam 
sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l‑a câştigat ca să fie al 
Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v‑a chemat din 
întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9).

1 Corinteni 9:11‑19 & Proverbe 11

Ioan 7:1‑24 & 1 Împăraţi 15‑17

1 Petru 2:9, versiunea Amplificată; Ioan 17:22



Aceste cuvinte profunde ale Duhului Sfânt, 
scrise de apostolul Pavel pentru creşti nii din 

Corint, oferă o perspecti vă succintă şi precisă asupra 
vieţii creşti ne: noi trăim prin credinţă, nu prin percepţie 
senzorială. Acelaşi adevăr este reiterat şi în Romani 1:17: 
„… Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”

Este imperati v să înţelegem acest fapt: creşti nismul 
reprezintă o viaţă de credinţă; nu are nicio legătură cu 
simţurile tale. Te‑ai născut din nou prin credinţă şi poţi 
trăi viaţa creşti nă doar prin credinţă; este singura cale! 

Credinţa este un sti l de viaţă; nu este o procedură 
la care recurgi doar atunci când doreşti  să obţii ceva de la 
Domnul. Poţi să îţi întăreşti  credinţa, să o înfl ăcărezi, să o 
sporeşti . Să trăieşti  prin credinţă înseamnă să trăieşti  din 
duhul tău, după principiile Cuvântului lui Dumnezeu. Când 
te priveşti  în oglinda lui Dumnezeu eşti  metamorfozat 
(schimbat, transfi gurat) în acelaşi chip al lui Dumnezeu, 
din slavă în slavă (2 Corinteni 3:18). 

Pe măsură ce studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, 
forţele vieţii din Împărăţia Sa ţi se dezvăluie şi sunt 
eliberate în lumea ta. Acestea acţionează în interiorul tău 
şi atrag spre ti ne oamenii, resursele, circumstanţele şi 
materialele care sunt în concordanţă cu noua ta natură în 
Isus Cristos. Când declari cu credinţă, conform Scripturii, 

TRĂIND PRIN CREDINŢĂ
16 SÂMBĂTĂ

Pentru că umblăm prin 
credinţă, nu prin vedere                                                                   

(2 Corinteni 5:7).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Acţiunile, reacţiile, gândurile, cuvintele şi răspunsurile 
mele faţă de circumstanţe se conformează să exprime 
voia Tatălui prin Cuvântul Său, nu percepţiile senzoriale. 
Viaţa mea este reglementată de realităţile veşnice ale 
Împărăţiei lui Dumnezeu, iar binecuvântările acesteia sunt 
eliberate în lumea mea. Trăiesc victorios în fiecare zi, în 
Numele lui Isus. Amin.

că ai stăpânire asupra diavolului (Luca 10:19), a lumii şi 
a circumstanţelor (Romani 5:17), această realitate este 
stabilită pe măsură ce proclami (Iov 22:28, versiunea 
Fidela). Aleluia! 

În Evrei 11:6, Biblia spune că fără credinţă, este 
cu neputinţă să Îi fim plăcuţi lui Dumnezeu; aceasta 
înseamnă că fără credinţă nu poţi trăi pentru El. 
Pentru a‑I fi plăcut lui Dumnezeu trebuie să trăieşti 
prin credinţă în fiecare zi, astfel încât tot ce înseamnă 
viaţa ta să urmeze Cuvântul Lui. Încrede‑te în realităţile 
veşnice ale Împărăţiei Domnului şi nu în circumstanţele 
pământeşti, trecătoare ale vieţii (2 Corinteni 4:18). Slavă 
lui Dumnezeu!

1 Corinteni 9:20‑27 & Proverbe 12

Ioan 7:25‑8:1‑11 & 1 Împăraţi 18‑19

2 Corinteni 4:16‑18; Evrei 11:1‑13



Consacrarea este un termen folosit cu precădere 
în Vechiul Testament şi face referire la obiectele 

care urmau să fi e puse deoparte, sfi nţite şi apoi folosite 
în ceremonialul de închinare şi de aducere a jertf elor. 
De asemenea, cuvântul este folosit pentru a descrie 
„punerea deoparte” a preoţilor care urmau să fi e dedicaţi 
pentru Domnul. În general, se referă la devotarea sau la 
dedicarea sacră a persoanelor sau a obiectelor puse în 
slujba Domnului pentru închinare. 

În Vechiul Testament, seminţia lui Levi a fost 
consacrată slujirii lui Dumnezeu în slujba preoţiei (Numeri 
3:12). Evreii I‑au închinat Domnului ogoare şi vite, şi uneori 
chiar şi prada de război (Leviti c 27:28‑29). De asemenea, 
conform legii, primii născuţi ai oamenilor şi ai animalelor 
Îi erau consacraţi Domnului. În Noul Testament, Scriptura 
spune că noi Îi suntem consacraţi Domnului; desăvârşiţi 
şi sfi nţiţi, nu datorită faptelor noastre, ci prin alegerea lui 
Dumnezeu. 

În 1 Petru 2:9, Biblia spune: „Voi însă sunteţi o 
seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, 
un popor pe care Dumnezeu Şi l‑a câşti gat ca să fi e al Lui, 
ca să vesti ţi puterile minunate ale Celui ce v‑a chemat 
din întuneric la lumina Sa minunată.” Cu toate acestea, 

CONSACRAT PENTRU EL
17 DUMINICĂ

Acestea sunt numele fi ilor lui Aaron, 
care au primit ungerea preoţească şi 

care au fost închinaţi în slujba preoţiei                
(Numeri 3:3).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Ce binecuvântare este să fii ales şi sfinţit pentru scopul divin al 
lui Dumnezeu! Sunt sfânt şi îndreptăţit, pentru că Îi aparţin lui 
Isus; viaţa mea Îi este dedicată Lui în închinare şi în slujire, iar 
neprihănirea Lui este exprimată în mine şi prin mine mereu. Îţi 
mulţumesc, Domnul meu binecuvântat, că m‑ai pus deoparte 
pentru sfinţenie, pentru victorie, pentru bunăstare şi pentru 
sănătate divină, în Numele lui Isus, Amin.

prea mulţi oameni din poporul lui Dumnezeu nu trăiesc 
în fapt o viaţă consacrată lui Dumnezeu. Prin urmare, nu 
se bucură de binecuvântarea de a trăi cu conştientizarea 
că sunt cu adevărat puşi deoparte pentru Dumnezeu, 
despărţiţi de păcat, de boală, de sărăcie, de moarte şi 
puşi deoparte pentru neprihănire, pentru sfinţenie, 
pentru victorie, pentru bunăstare şi pentru sănătate 
divină. Priveşte‑te astfel şi trăieşte în consecinţă.

Biblia spune: „După cum ne‑a ales în El mai 
înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată 
înaintea Lui, în dragoste” (Efeseni 1:4, versiunea GBV). 
Noi suntem cei „chemaţi,” cei „aleşi” şi cei sfinţiţi de El. 
Nu este de mirare că suntem sfinţi şi fără pată înaintea 
Lui, în dragoste. Aleluia!

1 Corinteni 10:1‑13 & Proverbe 13

Ioan 8:12‑30 & 1 Împăraţi 20‑21

Exod 28:41; Exod 19:6; Apocalipsa 1:6 



Un anumit om povesteşte că imediat după 
ce şi‑a predat viaţa lui Cristos, încă mai era 

chinuit de cel rău. În rugăciunile lui, I s‑a plâns Domnului: 
„Am crezut că dacă Te am pe Tine în viaţa mea, nu voi mai 
avea probleme niciodată!” Domnul i‑a răspuns arătându‑i 
că Îi dăduse doar una dintre încăperile locuinţei sale şi de 
aceea, când diavolul a intrat în casă, s‑a luptat cu el şi l‑a 
rănit. 

Bărbatul s‑a gândit la cuvintele lui Dumnezeu şi 
a spus: „Bine, Doamne, Îţi mai dau trei camere.” Chiar 
în acea noapte, diavolul a venit din nou şi l‑a deranjat. 
Bărbatul s‑a înfuriat pe Dumnezeu şi L‑a întrebat: „Ţi‑am 
dat acum patru camere şi totuşi i‑ai permis diavolului 
să intre. Ce vrei să mai fac?” Atunci Domnul i‑a răspuns 
cu bunătate: „Casa nu este a mea; tu Mi‑ai dat Mie 
patru camere şi diavolul nu poate intra în niciuna dintre 
acestea.” 

În cele din urmă, bărbatul a înţeles mesajul 
Domnului şi a spus: „Bine, Doamne, îţi dau Ţie toată casa; 
acum totul este al Tău.” În seara următoare, diavolul a 
venit din nou, însă casa avea un nou Stăpân. Dumnezeu 
a stat la poartă şi diavolul nu a mai putut intra. Iată ce se 
întâmplă când Isus este Stăpân peste toată viaţa ta. 

DACĂ EL NU-I DOMNUL TUTUROR 
LUCRURILOR TALE, NU-I DOMNUL TĂU DELOC

18 LUNI

El le‑a trimis Cuvântul Său fi ilor lui 
Israel şi le‑a vesti t Evanghelia păcii, prin 

Isus Cristos, care este Domnul tuturor   
(Faptele Apostolilor 10:36).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Declar cu îndrăzneală că Isus este Domnul vieţii mele; El 
este Domn peste finanţele mele, peste familia mea, peste 
cariera mea şi peste tot ce are legătură cu mine. El este totul 
pentru mine, iar viaţa mea este pentru gloria Sa acum şi în 
veci. Amin.

Creştinismul nu reprezintă doar acceptarea 
formală a lui Isus Cristos ca Mântuitor; El doreşte să fie 
Domnul (Stăpânul sau Şeful) vieţii tale, nu doar de drept, 
ci şi în fapt. Dacă Isus nu este Domnul tău şi al întregii 
tale vieţi, atunci El nu este Domnul tău deloc! Cristos 
spune în Luca 9:23: „... Dacă voieşte cineva să vină după 
Mine, să se lepede de sine, să îşi ia crucea în fiecare zi şi 
să Mă urmeze.” În zilele noastre, această afirmaţie este 
interpretată ca fiind îndurarea persecuţiei, a ridiculizării, 
a hărţuirii şi a criticii la care suntem expuşi, însă, în 
vremea lui Isus, „a‑ţi lua crucea” însemna să te supui 
morţii prin răstignire. Faptul că la aceasta S‑a referit Isus 
este evident din continuarea ideii: „Fiindcă oricine va voi 
să îşi scape viaţa o va pierde, dar oricine îşi va pierde 
viaţa pentru Mine o va mântui” (Luca 9:24).

Adevăratul creştinism nu este o relaţie trecătoare 
sau întâmplătoare, ci un angajament radical faţă de 
Cristos şi de cauza Lui. Trebuie să I te predai cu tot ce are 
legătură cu tine şi să trăieşti pentru El cu adevărat şi pe 
deplin. Aleluia!

1 Corinteni 10:14‑21 & Proverbe 14

Ioan 8:31‑47 & 1 Împăraţi 22

Luca 9:23‑24; Matei 6:24; 1 Ioan 2:15‑17



Ador întâmplarea pe care am auzit‑o acum mulţi 
ani despre un frate chinez. Este o expresie 

puternică a consacrării noastre faţă de Domnul şi a unităţii 
noastre cu El. Întâmplarea spune că acesta călătorea în 
tren cu trei domni care doreau să joace un joc de cărţi 
pentru care mai aveau nevoie de o a patra persoană. 
Aşadar, l‑au întrebat: „Domnule, ai vrea să joci împreună 
cu noi?” Iar el a răspuns: „Îmi pare rău. Aş fi  jucat, însă 
mâinile mele nu sunt aici.” 

„Mâinile tale nu sunt aici?” au întrebat ei miraţi. 
„Nu, nu sunt,” a afi rmat bărbatul. Ceilalţi l‑au privit cu 
atenţie; trupul lui părea întreg şi mâinile nu păreau a fi  
proteze. „Dar ce este în neregulă cu mâinile pe care le 
vedem?” l‑au întrebat. „Nu sunt ale mele,” a răspuns 
bărbatul. Acum ei credeau că omul îşi pierduse minţile, 
însă bărbatul a înţeles gândurile lor şi le‑a explicat: „Am 
fost cumpărat cu un preţ. Acum Îi aparţin lui Isus. Aceste 
mâini Îi aparţin acum Lui şi le folosesc doar pentru ce 
vrea El.” Şi după ce le‑a spus aceste cuvinte, le‑a explicat 
Evanghelia şi i‑a îndemnat să Îl primească şi ei pe Cristos.

Ce gând frumos! Şi ce mentalitate a avut fratele 
chinez! Acest lucru se întâmplă când înţelegi pe deplin 

TU ÎI APARŢII LUI
19 MARŢI

Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. 
Proslăviţi‑L, dar, pe Dumnezeu 

în trupul şi în duhul vostru, 
care sunt ale lui Dumnezeu                                                              

(1 Corinteni 6:20).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am fost răstignit împreună cu Cristos; şi nu mai trăiesc 
eu, ci Cristos trăieşte în şi prin mine. Prin urmare, îmi 
aduc trupul ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută înaintea lui 
Dumnezeu, iar aceasta este o slujbă duhovnicească. Îl 
glorific pe Domnul în duhul meu, în sufletul meu şi în 
trupul meu, transformându‑le în instrumente pentru 
neprihănirea Lui. Aleluia!

semnificaţia mântuirii pe care ai primit‑o de la Cristos. 
Conştientizezi că nu mai eşti propriul tău stăpân; nu 
mai eşti tu cel care trăieşte, ci Cristos trăieşte prin tine 
(Galateni 2:20). Tu Îi aparţii Lui şi poţi face doar lucrurile 
pe care El le aprobă; doar lucrurile plăcute lui Dumnezeu. 
Îl slăveşti în duhul tău, în sufletul tău şi în trupul tău, 
deoarece toate acestea sunt ale Lui. Aleluia!

1 Corinteni 10:22‑33 & Proverbe 15

Ioan 8:48‑59 & 2 Împăraţi 1‑3

Galateni 2:20; 1 Corinteni 6:19‑20



Versetul tematic este edificator, deoarece dezvăluie un 
principiu de credinţă cu adevărat important, cu ajutorul căruia 
poţi avea o viaţă minunată, din slavă în slavă. Spune că lucrurile 
care sunt evidente pentru ochii noştri naturali nu au fost făcute 
din lucruri care se văd, ci din lucruri care nu pot fi percepute de 
simţurile noastre. Contextul demonstrează că aceste lucruri provin 
din cuvinte, deoarece Biblia spune: „Prin credinţă pricepem că 
lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu.” 

În Geneza 1, citim că Dumnezeu a vorbit şi a adus ordine, 
frumuseţe şi formă într‑o lume care era pustie, goală şi întunecată. 
El a structurat această lume. În acelaşi mod, viaţa ta şi viitorul tău 
au fost structurate, însă, de data aceasta, de către tine. Ce se va 
întâmpla în următoarele luni şi ani a fost deja planificat şi stabilit 
de către tine! Şi dacă nu eşti mulţumit cu ce ai în prezent (cu ce 
se întâmplă acum în viaţa ta), tu eşti singurul care poate efectua o 
schimbare.

Chiar dacă unii nu sunt de acord, Cuvântul lui Dumnezeu 
ne spune că acesta este adevărul. Tu ţi‑ai planificat viaţa pe care o 

EȘTI RESPONSABIL                          
PENTRU VIAŢA TA

20 MIERCURI

Iar credinţa este substanţa lucrurilor 
sperate, dovada lucrurilor nevăzute. 

Fiindcă prin aceasta bătrânii au 
obţinut o bună mărturie. Prin credinţă 

înţelegem că au fost urzite lumile 
prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa 

că lucrurile care sunt văzute nu au 
fost făcute din lucruri care se văd                                                                     
(Evrei 11:1‑3, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Preiau controlul vieţii mele şi o aliniez la voia lui Dumnezeu 
pentru mine. Imprim formă, frumuseţe şi ordine lumii 
mele prin energia şi prin puterea cuvintelor mele. Trăiesc 
în neprihănire, în victorie, în sănătate, în succes şi în 
bunăstare, în Numele lui Isus. Amin.

trăieşti acum cu propriile tale cuvinte. Astăzi eşti exact cum te‑ai 
descris în urmă cu mulţi ani. Eşti responsabil pentru calitatea 
vieţii pe care o trăieşti. Desigur, există şi alţi factori care contribuie 
la calitatea vieţii tale: factori de mediu, sociali, familiali etc., însă 
aceştia ţi‑au oferit doar o bază; sunt materialele fără de care nu ai 
fi putut să îţi construieşti viaţa. Însă, orice ai construit mai departe 
pe această structură, provine doar de la tine. 

Dacă ai o viaţă minunată de care te bucuri cu adevărat, tu ai 
construit‑o astfel. Dacă trăieşti în înfrângere şi în victimizare, acesta 
este rezultatul cuvintelor tale. Dumnezeu nu este responsabil 
pentru viaţa pe care o trăieşti. El îţi oferă o viziune; El îţi arată 
o imagine şi îţi spune ce fel de viaţă Îşi doreşte să ai. Uneori, 
Dumnezeu poate fi foarte specific şi îţi poate spune exact cum ar 
trebui să fie viaţa ta. Cu toate acestea, El nu o va construi pentru 
tine. El îţi va oferi doar materialele şi instrumentele necesare.

De asemenea, există şi materiale pe care trebuie să le 
obţii de unul singur, iar El îţi va arăta unde sunt şi cum poţi să le 
achiziţionezi. Tu eşti responsabil să le găseşti, să le iei în posesie şi 
să le foloseşti pentru a‑ţi construi o viaţă victorioasă.

1 Corinteni 11:1‑11 & Proverbe 16

Ioan 9:1‑41 & 2 Împăraţi 4‑5

Faptele Apostolilor 20:32; Marcu 11:23; 2 Petru 1:3



Cuvântul „daţi” din versetul temati c provine din 
traducerea din original a termenului grecesc 

„paristemi,” care mai înseamnă şi a prezenta. Cu alte 
cuvinte, tu te prezinţi înaintea lui Dumnezeu ca unul care 
este înviat din morţi. Poate te întrebi: „Dar de ce trebuie 
să mă prezint din nou înaintea lui Dumnezeu? Nu este 
sufi cient că am fost acceptat prin mântuirea Sa?”

În primul rând, faptul că Domnul ne porunceşte 
să ne prezentăm înaintea Lui înseamnă că El ne‑a ales 
pentru acest scop. Nu Îi poţi da lui Dumnezeu ceva ce 
El nu doreşte sau nu a ales. Dumnezeu, în suveranitatea 
Sa, ne porunceşte să ne prezentăm înaintea Sa, şi este 
responsabilitatea noastră să facem acest lucru. În al 
doilea rând, noi urmăm exemplul lui Isus: „... care, prin 
Duhul cel veşnic, I S‑a adus pe Sine Însuşi jertf ă fără pată 
lui Dumnezeu...” (Evrei 9:14).

La fel, în Romani 6:9‑10 citi m: „Întrucât şti m că 
Cristosul înviat din morţi nu mai moare: moartea nu mai 

DĂRUIEȘTE-TE PE TINE                       
ÎNSUŢI LUI DUMNEZEU

21 JOI

Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului 
mădularele voastre, ca nişte unelte ale 

nelegiuirii; ci daţi‑vă pe voi înşivă lui 
Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi 
daţi‑I lui Dumnezeu mădularele voastre, 
ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci 

păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, 
pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har 

(Romani 6:13‑14).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Isuse drag şi binecuvântat, Îţi mulţumesc pentru preţul suprem 
pe care l‑ai plătit pentru mântuirea mea. Am primit şi darul 
neprihănirii izvorât din jertfa Ta şi Îţi mulţumesc. Mă aduc pe mine 
însumi ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută înaintea Ta ca un instrument 
al neprihănirii, pentru a stabili voia Ta şi pentru a‑Ţi manifesta 
bunătatea, mila şi harul pe pământ. Amin.

are nici o stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de 
care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru 
totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte 
pentru Dumnezeu.” La fel cum Cristos a murit pentru 
păcat o dată pentru totdeauna şi acum trăieşte pentru 
Dumnezeu, şi noi trebuie să ne considerăm morţi faţă 
de păcat şi vii pentru Dumnezeu (pentru că acesta este 
adevărul). Cu alte cuvinte, trebuie să trăieşti pentru El şi 
înaintea Lui, pentru că Îi aparţii.

Isus nu a trimis nişte îngeri ca să te mântuiască; El 
a fost condamnat şi a murit în locul tău. A plătit preţul 
suprem pentru tine. Odată ce ai acceptat mântuirea 
pe care El a cumpărat‑o pentru tine cu însăşi viaţa Sa, 
trebuie să accepţi şi responsabilitatea care vine odată cu 
ea, trăind ca unul care înţelege valoarea enormă a jertfei 
Lui. Şi acest lucru se face consacrându‑ţi viaţa pentru El; 
trăind pentru El şi slujindu‑I Lui din toată inima, păzind 
Cuvântul Său şi împlinind scopul Său pentru viaţa ta, 
producând lucrări ale neprihănirii. Aleluia!

1 Corinteni 11:12‑19 & Proverbe 17

Ioan 10:1‑21 & 2 Împăraţi 6‑7

Romani 6:19; Romani 12:1



Anul acesta, cu ocazia Zilei Copilului, vom promova 
viaţa nouă în Cristos printr‑o ediţie specială din seria 
de programe „Şti u cine sunt.” Această serie cuprinde 
o colecţie de povesti ri moti vaţionale frumos ilustrate, 
împodobite cu mesajul unic al omului lui Dumnezeu, 
Pastorul Chris. Ediţia specială de Ziua Copilului inti tulată 
„Eu sunt desăvârşit” le va prezenta copiilor mentalitatea 
de învingător. 

UN EVENIMENT DE O LUNĂ
Ziua Copilului 2020 va fi  un eveniment de o lună 
întreagă, constând într‑o serie de acti vităţi recreati ve, 
simpozioane „Şti u cine sunt” în şcoli, programe pentru 
copiii indigeni, precum şi un program de rugăciune 
pentru copiii din lumea întreagă. 

VINO ALĂTURI DE NOI
Poţi veni alături de noi să transformăm viaţa a 10 
milioane de copii cu această carte tradusă în mai multe 
limbi astf el: 
1. ROAGĂ‑TE împreună cu noi pentru acest proiect
2. SPONSORIZEAZĂ ti părirea cărţii „Eu sunt desăvârşit” 
pentru distribuire gratuită 
3. TRADU cartea în limba ta natală. 
4. PARTICIPĂ ca voluntar la acti vităţile din acest program. 

ȘTIU
 CINE 

SUNT!
Celebrarea Zilei
 copilului 2020



N
O

T
E

NOTE



Biblia spune: „Cel neprihănit va trăi prin 
credinţă”; aceasta înseamnă că pentru ti ne 

credinţa este un mod de viaţă. De aceea trebuie să te 
antrenezi în a trăi o viaţă de credinţă. Atunci când ai venit 
la Cristos, Dumnezeu ţi‑a dat o viaţă perfectă şi ţi‑a arătat 
cum să trăieşti  această viaţă la maximum. Voia Sa pentru 
ti ne este ca tu să preiei controlul în viaţa ta şi toate 
lucrurile să lucreze împreună pentru binele tău (Romani 
8:28). Dar credinţa ta determină în ce măsură vei trăi 
acea viaţă. De aceea este foarte important să înţelegi 
cum operează credinţa şi să înveţi să foloseşti  ceea ce ai.

De exemplu, dacă simţi un disconfort în trupul 
tău, nu trebuie să fugi imediat la doctor sau la farmacie. 
Vorbeşte‑i trupului tău. Poţi spune: „Rostesc perfecţiune, 
sănătate şi întregire peste toate sistemele trupului meu; 
acestea răspund la viaţa divină din mine şi funcţionează 
foarte bine, în Numele lui Isus!” Rămâi neclinti t în 
Cuvântul lui Dumnezeu şi vei avea cu siguranţă o bună 
mărturie!

Uneori, când oamenii se confruntă cu provocări, 
spun: „Mi‑am folosit credinţa, dar nu se întâmplă nimic.” 
Aceasta pentru că ei abia atunci se luptă să‑şi pună 

ANTRENEAZĂ-TE PENTRU                        
O VIAŢĂ DE CREDINŢĂ

22 VINERI

Şi, fără credinţă, este cu neputi nţă să 
Îi fi m plăcuţi Lui! Căci cine se apropie 
de Dumnezeu trebuie să creadă că El 

este şi că îi răsplăteşte pe cei ce‑L caută              
(Evrei 11:6).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

În mod deliberat, îmi focalizez privirea şi atenţia asupra realităţilor 
veşnice ale Împărăţiei cereşti şi nu iau în considerare circumstanţele 
temporare. Indiferent de vânturile potrivnice şi de opoziţiile din 
drumul meu, credinţa mea creşte prin Cuvântul lui Dumnezeu şi 
învinge. Rostesc desăvârşire peste sănătatea mea, peste finanţele 
mele şi peste tot ce are legătură cu mine, iar acestea răspund la 
proclamaţiile mele pline de credinţă, în Numele lui Isus. Amin.

credinţa în funcţiune. Rosteşte cuvinte pline de credinţă 
înainte să te confrunţi cu vreo problemă, pentru ca, în 
caz că întâmpini dificultăţi, credinţa ta să fie puternică şi 
stabilă.

Învaţă de la Isus: El le‑a vorbit copacilor, vântului, 
valurilor, apei, peştilor, mâncării, etc., arătându‑ne că 
orice lucru în viaţă are inteligenţă şi că sunetul transmite 
energie. Astfel, pe lângă faptul că îi vorbeşti trupului tău, 
spunându‑i să fie sănătos, învaţă să te adresezi lucrurilor 
din casa ta, uneltelor cu care lucrezi, banilor tăi, tuturor 
lucrurilor pe care le ai, pentru că toate au inteligenţă. 
Foloseşte‑ţi gura pentru a le păstra valoarea şi a le 
menţine în perfectă stare.

Indiferent cu ce circumstanţe te confrunţi, 
prinde‑te strâns de Cuvântul lui Dumnezeu. Menţine‑ţi 
cu tărie declaraţiile de credinţă şi vei vedea garantat cum 
credinţa ta triumfă. Aleluia!

1 Corinteni 11:20‑29 & Proverbe 18

Ioan 10:22‑42 & 2 Împăraţi 8‑9

Evrei 10:38; 2 Corinteni 4:18; Marcu 11:20‑24



Există trei ti puri de păcat. Primul ti p este păcatul 
moştenit. Biblia spune: „De aceea, după cum 

printr‑un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat 
a intrat moartea, şi astf el moartea a trecut asupra tuturor 
oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit” (Romani 5:12). 
Păcatul lui Adam li s‑a transmis tuturor oamenilor. Oricine 
se trage din Adam a moştenit păcatul lui Adam. Groaznic! 
Însă aceasta este realitatea.

Al doilea ti p de păcat este „păcatul imputat.” Păcatul 
care ţi se impută se bazează pe Lege, şi este posibil ca nu 
tu să fi i cel vinovat. În Iosua 7 citi m cum copiii lui Israel au 
plăti t scump păcatul comis de un singur om, Acan. După ce 
cuceriseră recent o cetate mult mai mare, copiii lui Israel 
se pregăteau să nimicească una relati v mică. Înainte să 
meargă la cucerirea Ierihonului, Dumnezeu le poruncise să 
nu păstreze nimic din ce este al lor, să distrugă totul (Iosua 
6:18), însă nu toţi israeliţii au ascultat (Iosua 7:11).

Acan a luat o haină şi alte obiecte şi le‑a ascuns 
cu grijă pentru sine (Iosua 7:20‑21). Iar rezultatul a fost 
acela că întregul Israel a pierdut bătălia cu cetatea aceea 
mică. Păcatul acelui om i‑a fost imputat întregii naţiuni. 
De asemenea, păcatul lui Adam li s‑a imputat tuturor 
oamenilor, în afară de faptul că l‑au moştenit. Nu trebuie să 

EL ESTE SINGURA                                   
CALE DE MÂNTUIRE

23 SÂMBĂTĂ

În nimeni altul nu este mântuire: căci 
nu este sub cer niciun alt Nume dat 

oamenilor în care trebuie să fi m mântuiţi” 
(Faptele Apostolilor 4:12).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul de a primi 
Evanghelia care este puterea de mântuire, de vindecare şi 
de eliberare. Mă rog pentru cei necredincioşi din lume, ca 
orice solzi de pe ochii lor să cadă, iar ei să‑şi recunoască 
păcatele şi să accepte soluţia Ta de ştergere a păcatelor în 
Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

fii vinovat în mod personal; acesta este un păcat general; 
toţi devin părtaşi la el. Efectul este acelaşi ca în cazul în care 
preşedintele ţării tale semnează un acord păgubos sau 
iniţiază politici rele; acestea afectează întreaga populaţie.

A treia categorie de păcat este „păcatul personal.” 
Acesta este cel pe care l‑ai comis tu însuţi. Evident, toţi 
oamenii care se nasc în lumea aceasta au natura păcătoasă 
şi au nevoie de mântuire. Dacă un om spune că este nu 
are păcat personal, cum rămâne cu păcatul moştenit şi 
cu păcatul care i se impută? Dar mulţumiri să‑I fie aduse 
lui Dumnezeu! Mântuirea – eliberarea omului de natura 
lui căzută, de depravarea păcatului şi de efectele lui, 
precum şi renaşterea duhului şi restaurarea părtăşiei cu 
Dumnezeu – este posibilă şi disponibilă prin Isus Cristos! El 
este singura soluţie, singura Cale de mântuire!

Acesta este motivul pentru care predicăm 
Evanghelia; ca toţi oamenii să creadă în Isus Cristos şi să 
primească ştergerea definitivă a păcatelor şi viaţa şi natura 
lui Dumnezeu. Aleluia!

1 Corinteni 11:30‑34 & Proverbe 19

Ioan 11:1‑16 & 2 Împăraţi 10‑12

Faptele apostolilor 13:38‑39; Romani 10:9‑10



Unul dintre lucrurile pe care cred că Dumnezeu 
m‑a ajutat să le descopăr devreme în viaţă a 

fost scopul pentru care exist. Mă întrebam adeseori: „De 
ce trăiesc oamenii, dacă oricum ajung să moară la un 
moment dat?” Aceasta a devenit o preocupare majoră la 
care căutam răspuns. Apoi, pe măsură ce învăţam despre 
Isus, am început să mă întreb: „De ce a venit Isus?” Anii au 
trecut şi, prin Duhul lui Dumnezeu, am primit răspunsul; 
am descoperit de ce trăim; şi viaţa s‑a schimbat pentru 
mine. 

Gândeşte‑te la acest lucru: ce lucru de pe 
pământ consideri că durează, sau că oferă satisfacţie 
şi răsplătire pentru veşnicie? Vrei ca întreaga lume să 
fie a ta? Au existat şi înainte de tine oameni care au 
condus lumea. Gândeşte‑te la Faraoni, la Cezari; ei au 
condus lumea; aveau totul. De fapt, erau consideraţi 
chiar zei. Dar ce crezi? Atunci când le‑a venit timpul, 
au murit şi totul s‑a sfârşit. Aşadar, ce vrei să obţii în 
viaţă? Aplauzele oamenilor? Faimă? Satisfacţie? Au 
fost mulţi care au avut aceste lucruri din belşug, dar 
tot nu au fost împliniţi.

Până când nu descoperi scopul pe care îl are viaţa 
ta, nu ai trăit deloc. Părtăşia cu Dumnezeu este tot 

MOTIVUL                                                    
EXISTENŢEI TALE

24 DUMINICĂ

Credeţi‑Mă că Eu sunt în Tatăl, 
şi Tatăl este în Mine; credeţi cel 
puţin pentru lucrările acestea                                                

(Ioan 14:11).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai chemat la părtăşia cu 
Fiul Tău, Isus Cristos. Acum, pot să declar cu îndrăzneală că 
Tu eşti în mine şi eu sunt în Tine. Ce onoare! Pasiunea mea 
este să‑Ţi fiu plăcut în tot ce priveşte viaţa mea, în timp ce 
îmi împlinesc destinul pe care mi l‑ai pregătit, ştiind că în 
Tine am viaţă din belşug, în Numele lui Isus. Amin.

ceea ce contează. Părtăşia cu Dumnezeu nu înseamnă 
doar să fii prieten cu El; nu înseamnă doar să fii 
aproape de El; ci înseamnă să fii una cu El, să fiţi uniţi 
în scop şi în acţiuni. Acesta este cel mai minunat lucru 
pe care l‑ai putea avea – să fii în părtăşie cu Domnul 
şi să relaţionezi cu El ca fiind Cel pe care Îl cunoşti şi 
care te cunoaşte. Aceasta este raţiunea vieţii. Să ştii că 
Dumnezeu te iubeşte şi că tu Îl iubeşti şi umbli cu El; să 
înţelegi ce înseamnă să fii în Dumnezeu şi Dumnezeu 
să fie în tine. Isus S‑a rugat Tatălui pentru noi astfel: 
„... pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una” 
(Ioan 17:22). Cea mai înaltă experienţă pe care o poţi 
trăi ca fiinţă umană este să Îl descoperi pe El, să te 
descoperi pe tine în El şi să Îl descoperi pe El în tine. 
Atunci poţi spune, ca Isus: „... Eu sunt în Tatăl, şi 
Tatăl este în Mine...” (Ioan 14:11); o relaţie glorioasă 
care îţi schimbă percepţia şi tot ce priveşte viaţa ta. 
Înţelegând acest lucru, îţi descoperi locul în Trupul Său 
– Trupul lui Cristos – şi îţi trăieşti viaţa pentru a împlini 
acel rol.

1 Corinteni 12:1‑11 & Proverbe 20

Ioan 11:17‑57 & 2 Împăraţi 13‑15

2 Corinteni 5:14‑15; Marcu 8:36‑38



Am învăţat încă de când eram tânăr în credinţă 
cum să pun în aplicare Cuvântul lui Dumnezeu. 

Voiam să rezolv imediat problemele şi situaţiile care 
apăreau, folosind Cuvântul Lui.

De exemplu, dacă mă loveam din greşeală la 
picior, îmi puneam imediat mâna peste locul acela şi 
spuneam: „Vindecă‑te, în Numele lui Isus!” Învăţam să 
folosesc autoritatea. Poate simţeam încă durere, dar am 
descoperit că zona lovită nu se mai umfl a, deşi şti am că 
ar fi  trebuit să se infl ameze. Şi în loc să se înrăutăţească 
situaţia, lucrurile reveneau repede la normal! Dacă mă 
tăiam şi sângeram, spuneam: „Închide‑te, în Numele lui 
Isus! Fără sângerare!” şi apoi îmi conti nuam acti vitatea.

Pe măsură ce practi cam astf el Cuvântul lui 
Dumnezeu şi vedeam rezultatele, am început să le 
mărturisesc şi celor din jurul meu, împărtăşindu‑le 
experienţa mea cu privire la efi cienţa Cuvântului Său. 
Puneam în aplicare Cuvântul Domnului în trupul meu, 
folosind Numele atotputernic al lui Isus şi autoritatea pe 
care El ne‑a dat‑o.

Îmi aduc aminte din vremea adolescenţei cum 
într‑o seară, după ce avusesem o confruntare cu nişte 
preoţi Juju şi cu altarele lor, am simţit în somn o greutate 

FOLOSEȘTE CEEA CE AI PRIMIT DE 
LA EL

25 LUNI

Pentru ca, în Numele lui Isus, să se 
plece orice genunchi al celor din 

ceruri, de pe pământ şi de sub pământ                           
(Filipeni 2:10).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Domnul mi‑a dat putere să calc peste şerpi şi peste 
scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului; şi nimic nu 
mă va putea vătăma. În Numele atotputernic al lui Isus, 
îmi exercit autoritatea şi stăpânirea asupra diavolului şi a 
circumstanţelor vieţii. Amin.

care mă apăsa; era un atac spiritual, singurul de acest 
fel pe care l‑am experimentat vreodată. Mă zbăteam 
să chem Numele lui Isus, dar nu puteam nici măcar să 
deschid gura. Până la urmă am dat la o parte fiinţa aceea 
de peste mine strigând: „Isus!” Apoi am îngenunchiat 
imediat şi am spus: „Diavole, în Numele lui Isus, nu vei 
mai repeta niciodată aceasta; şi oriunde eşti, te leg, în 
Numele lui Isus! Nu se va mai întâmpla niciodată aşa 
ceva!” Din ziua aceea şi până acum, nu s‑a mai repetat şi 
nici nu se va mai repeta.

Foloseşte ceea ce ai. Fă uz de Numele lui Isus. 
Altfel, diavolul te va ataca. Utilizează acel Nume pentru 
a schimba atmosfera din casa ta, sau starea afacerii tale. 
Supune circumstanţele în Numele Său. Aleluia!

1 Corinteni 12:12‑21 & Proverbe 21

Ioan 12:1‑19 & 2 Împăraţi 16‑17

Filipeni 2:9‑11; Luca 10:18‑19



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

putere nemaipomenită să fi e de la Dumnezeu, şi nu de 
la noi.” Există putere în ti ne. În Efeseni 3:20 citi m:  „Iar 
a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să 
facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi.” 
Toată puterea divinităţii acţionează în ti ne. Nu este vorba 
despre puterea Sa din cer, ci despre puterea Sa din duhul 
tău uman recreat. Nu se poate esti ma cât de departe 
poţi să ajungi cu realizările tale, cu succesul tău sau cu 
bunăstarea ta, dacă recunoşti  şi acti vezi puterea Lui din 
ti ne. 

Ceea ce îi afectează pe mulţi este faptul că nu 
conşti enti zează cine sunt şi ce poartă în ei. Conşti enti zarea 
puterii lui Dumnezeu în viaţa ta este forţa care o acti vează. 
Dacă nu eşti  conşti ent de identi tatea ta şi de ceea ce este 
în ti ne, nu va funcţiona. Domnul Isus a umblat pe pământ 
cu conşti enti zarea originii şi personalităţii Lui divine. El a 
spus: „Toată puterea Mi‑a fost dată în cer şi pe pământ!” 
(Matei 28:18). Şti a acest lucru şi îl afi rma.

Atunci când a intrat în sinagogă, El a spus: „Duhul 
Domnului este peste Mine, pentru că M‑a uns să le 

FII CONȘTIENT DE PUTEREA CARE 
ESTE ÎN TINE

26 MARŢI

Ci voi veţi primi o putere, când Se va 
coborî Duhul Sfânt peste voi, şi‑Mi veţi fi  
martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în 

Samaria şi până la marginile pământului” 
(Faptele Apostolilor 1:8).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Port în mine divinitatea şi sunt un ambasador al lui Cristos, 
fiind plin de toată plinătatea lui Dumnezeu! Refuz să 
gândesc în termeni de eşec sau de imposibilităţi, pentru că 
sunt conştient de puterea lui Dumnezeu care este în mine. 
Prin meditaţia la Cuvântul lui Dumnezeu şi prin vorbirea în 
alte limbi, activez acea putere în fiecare zonă a vieţii mele, 
în Numele lui Isus. Amin.

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” (Luca 4:18). Ce conştientizare! 
Atunci când a făcut acea declaraţie, demonii nu au putut 
rezista; apoi a rostit cuvinte care au adus vindecare 
şi restaurare pentru cei bolnavi şi apăsaţi. Slavă lui 
Dumnezeu!

În 1 Ioan 4:17, Biblia spune că aşa cum este El, 
suntem şi noi în lumea aceasta. Puterea Duhului Sfânt 
este în tine, pentru că tu eşti una cu El; faci parte din 
trupul Lui, din carnea şi din oasele Lui (Efeseni 5:30). Tu 
reprezinţi Împărăţia Sa. Duhul Sfânt a venit să locuiască 
în tine pentru ca Împărăţia, puterea, slava, neprihănirea 
şi autoritatea lui Cristos să se manifeste în şi prin tine. 
Conştientizează această realitate. Aleluia!

1 Corinteni 12:22‑31 & Proverbe 22

Ioan 12:20‑50 & 2 Împăraţi 18‑19

Efeseni 3:20‑21; 2 Corinteni 4:7



Este responsabilitatea ta să‑ţi creşti  măsura de 
credinţă pe care ţi‑a dat‑o Dumnezeu; şi poţi face 

aceasta învăţând tot mai multe din Cuvântul lui Dumnezeu: 
„Astf el, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin 
Cuvântul lui Cristos” (Romani 10:17). Cu cât primeşti  în 
duhul tău mai puţin din Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât vei 
avea mai puţină credinţă atunci când te vei confrunta cu 
provocările vieţii. Prin urmare, creşte‑ţi credinţa în fi ecare 
zi hrănindu‑te din belşug cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Cineva a spus odată: „Credinţa mea este foarte mică; 
de aceea uneori mă simt slab spiritual.” Atunci creşte‑ţi 
credinţa! Aceasta este treaba ta. Nu rămâne la nivelul de 
credinţă mică. Credinţa mică lasă loc fricii şi îndoielii (Matei 
8:26). În Matei 14 citi m cum Simon Petru umbla pe ape 
spre Isus până când a văzut vântul şi valurile şi a început 
să se afunde. Biblia spune că „Îndată Isus a înti ns mâna, 
l‑a apucat şi i‑a zis: «Puţin credinciosule, pentru ce te‑ai 
îndoit?»” (Matei 14:31).

Credinţa mică este totodată carnală sau foloseşte 
logica fi rească. Vedem un exemplu în Matei 16:6, când Isus 

CREȘTE-ŢI CREDINŢA
27 MIERCURI

Trebuie să Îi mulţumim totdeauna 
lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, 

cum se şi cuvine, pentru că credinţa 
voastră merge mereu crescând, şi 

dragostea fi ecăruia din voi toţi faţă 
de ceilalţi se măreşte tot mai mult                                                                 

(2 Tesaloniceni 1:3).
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Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător în mine şi îmi inspiră 
credinţă să supun provocările şi să‑mi menţin viaţa victorioasă în 
Cristos. Sunt născut din Cuvântul lui Dumnezeu; prin urmare, trăiesc 
prin Cuvântul Său. Pe măsură ce studiez Cuvântul lui Dumnezeu şi 
meditez asupra sa, credinţa mea se întăreşte şi se dezvoltă din slavă 
în slavă. Binecuvântările acţionării pe baza Cuvântului lui Dumnezeu 
sunt evidente în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

le spune ucenicilor: „... Luaţi seama şi păziţi‑vă de aluatul 
fariseilor şi saducheilor.” Biblia spune că ei au început să 
analizeze logic lucrurile între ei, spunând: „... Ne zice aşa 
pentru că n‑am luat pâini” (Matei 16:7). Nu au înţeles ce 
voia Isus să îi înveţe şi credeau că El Se referă la pâini fizice. 
Isus a perceput logica lor firească şi le‑a spus: „... Puţin 
credincioşilor, pentru ce vă gândiţi că n‑aţi luat pâini?” 
(Matei 16:8).

Atunci când cineva cu credinţă mică simte un 
disconfort în stomac, spune repede: „Cred că am băut sau 
am mâncat ceva ce nu mi‑a priit.” Dar Isus a spus: „... şi 
dacă vor bea ceva de moarte, nu‑i va vătăma...” (Marcu 
16:18). Dumnezeu vrea să ai credinţă puternică, nu slabă 
şi nici mică. De aceea, studiază şi pune în aplicare Cuvântul 
lui Dumnezeu; aşa îţi creşti credinţa şi o faci puternică. Fii 
ca cei din biserica din Tesalonic, a căror credinţă a crescut 
mult, sau ca cei din galeria de onoare a eroilor credinţei 
(Evrei 11), care şi‑au folosit credinţa pentru a face lucruri 
mari.

1 Corinteni 13:1‑13 & Proverbe 23

Ioan 13:1‑30 & 2 Împăraţi 20‑22

Faptele Apostolilor 20:32; Iacov 1:22‑25; Matei 14:26‑31



Pe parcursul anilor am văzut mulţi creşti ni cu 
daruri spirituale foarte înalte, inclusiv lucrători, 

de ale căror lucrări însă, nu s‑a ales nimic, pentru că nu 
au umblat în smerenie. Indiferent ce daruri spirituale ai, 
atunci când ele sunt amestecate cu mândrie, nu sunt 
acceptate înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să îţi doreşti  
ca tot ce Îi oferi Domnului în lucrare sau în slujirea ta 
personală să fi e acceptat; adică să fi e sfi nţit de Duhul 
Sfânt.

Tot ce faci în casa lui Dumnezeu este o jertf ă 
pe care I‑o aduci Lui; slujirea ta este o jertf ă înaintea 
Domnului. Dar Dumnezeu nu îţi va accepta jertf a dacă 
este amestecată cu egoism şi cu lăcomie; cu pompă, cu 
mândrie sau cu aroganţă. Măreţia în casa lui Dumnezeu 
nu este măsurată de nişte rezultate pe care le‑ai obţinut 
sau le‑ai ati ns. Versetul temati c spune: „Dumnezeu stă 
împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.” 
Smereşte‑te. Trebuie să faci acest lucru în mod conşti ent, 
intenţionat.

Când simţi că se ridică gânduri de mândrie în inima 
ta, mustră‑le. Biblia spune: „Oricine se va înălţa va fi  
smerit; şi oricine se va smeri va fi  înălţat” (Matei 23:12). 

SMERENIE ÎN SLUJIREA 
DOMNULUI

28 JOI

Tot aşa şi voi, ti nerilor, fi ţi supuşi 
celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile 

voastre, să fi ţi împodobiţi cu smerenie. 
Căci „Dumnezeu stă împotriva celor 
mândri, dar celor smeriţi le dă har”                                

(1 Petru 5:5).
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Dragă Tată, sunt supus autorităţii şi influenţei Cuvântului 
Tău. Mândria, aroganţa sau egoismul nu au loc în mine, 
pentru că umblu în dragoste şi în smerenie, experimentând 
măreţie tot mai mare şi progres nelimitat în viaţă, în 
Numele lui Isus. Amin.

Vezi tu, ai de ales între smerenie şi smerire. Scripturile 
sunt pline de relatări cu oameni plini de mândrie care au 
fost smeriţi în diverse moduri. Dar Dumnezeu nu vrea ca 
noi să mergem în direcţia aceea.

Corectează‑te şi ghidează‑te după Scripturi, 
folosind înţelepciunea lui Dumnezeu tot timpul. Dacă 
ai fost născut din nou, ai fost născut măreţ, iar oamenii 
cu adevărat măreţi sunt întotdeauna smeriţi. Umblă în 
smerenie, pentru că este o mare binecuvântare şi este 
calea de a fi promovat înaintea lui Dumnezeu.

1 Corinteni 14:1‑9 & Proverbe 24

Ioan 13:31‑14:14 & 2 Împăraţi 23‑25

1 Corinteni 13:4‑7; 1 Petru 5:5‑6



Ziua Democraţiei este o celebrare anuală în mai multe 
ţări printre care se numără Canada, Capul Verde, 
Marea Britanie, SUA şi Nigeria. În Nigeria comemorează 
restaurarea democraţiei în ţară în 1999. 

În acest an, când ţara marchează 21 ani de democraţie 
neîntreruptă pe data de 12 iunie, partenerii Rapsodiei 
Realităţilor vor fructi fi ca oportunitatea de a distribui 
milioane de exemplare ale devoţionalului în toată 
naţiunea. Se vor organiza seminarii şi proiecte 
comunitare în diferite părţi ale ţării. 

CUM POŢI PARTICIPA LA ACEASTĂ CAMPANIE 

 •Roagă‑te pentru succesul campaniei
 •Alătură‑te echipelor de distribuire gratuită
 •Parti cipă la seminarile Ziua Democraţiei 
 organizate în regiunea ta
 •Sponsorizează campania de distribuire 
 gratuită
 •Organizează evenimente cu ocazia Zilei 
 Democraţiei ca parte din programul 1 Milion de 
 campanii de distribuire în masă a Rapsodiei

Ziua
Democraţiei
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În creşti nism noi avem o cultură aparte; este 
cultura lui Cristos. Mulţi vin la Cristos cu propria 

lor cultură şi încearcă în multe moduri să infl uenţeze 
Biserica prin cultura lor pământească. Dar singura 
cultură pe care trebuie să o urmăm şi de care trebuie să 
ne îmbibăm este cultura Duhului Sfânt şi a Scripturilor. 
Versetul temati c ne spune să ne transformăm prin 
înnoirea minţii noastre (Romani 12:2). Aceasta înseamnă 
să te culturalizezi prin Cuvântul lui Dumnezeu. Este o 
decizie pe care trebuie să o iei.

Dacă îţi înnoieşti  mintea prin Scripturi, vei avea 
cultura Împărăţiei lui Dumnezeu. De exemplu, în Cristos, 
noi avem cultura de a onora şi de a respecta pe oricine, 
nu doar pe cei care în mod obişnuit considerăm că merită 
să fi e onoraţi. În Romani 12:10 Biblia spune: „Iubiţi‑vă 
unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fi ecare 
să îi dea întâietate altuia.” La fel, în Matei 5:44, Isus 
a spus: „Dar Eu vă spun: iubiţi‑i pe vrăjmaşii voştri, 
binecuvântaţi‑i pe cei ce vă blestemă, faceţi‑le bine 
celor ce vă urăsc şi rugaţi‑vă pentru cei ce vă asupresc 
şi vă prigonesc.” Aceasta este cultura Împărăţiei lui 

CULTURA LUI CRISTOS
29 VINERI

Şi nu vă conformaţi acestei lumi; 
ci fi ţi transformaţi prin înnoirea 
minţii voastre, pentru a deosebi 
care este voia lui Dumnezeu, cea 

bună şi plăcută şi desăvârşită                                                              
(Romani 12:2, versiunea Fidela).
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Tată scump, mă supun lucrării Cuvântului Tău şi a Duhului 
Sfânt să învăţ, să dezvolt şi să trăiesc viaţa lui Cristos aici 
pe pământ; o viaţă de iubire, de excelenţă, de victorie, 
de stăpânire şi de har. Pe măsură ce studiez Cuvântul 
lui Dumnezeu, mintea mea este înnoită să gândească şi 
să umble în realitatea identităţii mele în Cristos, dând 
expresie totală neprihănirii Tale, în Numele lui Isus. Amin.

Dumnezeu; este diferită de cea a lumii.
În Matei 5:42 Biblia spune: „Celui ce‑ţi cere dă‑i; şi 

nu‑i întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de 
la tine.” În cultura noastră noi dăruim în dragoste; nu îi 
întorci spatele celui ce vine să se împrumute de la tine. 
Noi ajutăm; nu dispreţuim pe nimeni. Aşa a trăit Isus, iar 
noi trebuie să Îl imităm pe El. De aceea, antrenează‑te în 
cultura lui Cristos; este cultura dragostei, a bunătăţii, a 
iertării şi a neprihănirii.

1 Corinteni 14:10‑19 & Proverbe 25

Ioan 14:15‑31 & 1 Cronici 1‑2

Filipeni 2:5; 2 Petru 1:5‑8



Mulţi au întrebat: „poate un creşti n să fi e 
posedat de un demon?” Un creşti n poate fi  

infl uenţat de un demon, dar nu poate fi  posedat. Pentru 
ca un creşti n să fi e posedat de un demon, ar fi  nevoie 
ca acesta să fi  renunţat în mod intenţionat la credinţa 
în Isus Cristos, ceea ce înseamnă apostazie (lepădare 
de credinţă).

Conform Bibliei, nu există întoarcere de la 
această stare, deoarece persoana respecti vă i s‑a oferit 
în mod intenţionat lui Satan. Însă un creşti n adevărat 
nu se poate regăsi într‑o asemenea situaţie, deoarece 
el este superior diavolului. Indiferent de modul în 
care un creşti n a ajuns sub opresiunea lui Satan, în 
momentul când el realizează ce se întâmplă şi spune 
„nu,” manipularea diavolului se va sfârşi pe loc. În Iacov 
4:7 Biblia spune: „Supuneţi‑vă, dar, lui Dumnezeu. 
Împotriviţi‑vă diavolului, şi el va fugi de la voi.”

În cazul creştinilor, nu se pune problema 
posedării de demoni, însă există cazuri de supunere 
în faţa duhurilor rele; acestea îi pot determina să facă 
lucruri teribile şi astfel să îşi distrugă viaţa. În cele mai 
multe cazuri, creştinii în cauză ajung într‑o astfel de 
situaţie deoarece nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu 

CREȘTINUL NU POATE                                
FI POSEDAT DE DEMONI

30 SÂMBĂTĂ

El ne‑a înviat împreună şi ne‑a 
pus să şedem împreună în 

locurile cereşti , în Cristos Isus,                                                      
(Efeseni 2:6).
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Cristos este înălţat în mine, în duh, în suflet şi în trup. Am 
lumina vieţii; nu este urmă de întuneric în mine. Sunt plin 
de bucurie, de pace, de dragoste, de bunătate şi de Duhul 
Sfânt în mod continuu, umblând în lumina lui Cristos, în 
Numele lui Isus. Amin.

suficient de bine pentru a se putea împotrivi (Osea 
4:6).

Creştinul este aşezat împreună cu Cristos în locurile 
cereşti mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de 
orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se 
poate numi (Efeseni 2:6; 1:19‑21). Aleluia! Dacă această 
afirmaţie este adevărată (şi slavă Domnului că este), de 
ce ar avea nevoie un creştin să fie eliberat de Satan, sau 
cum ar putea fi posedat de el? Chiar dacă un creştin este 
influenţat sau apăsat de cel rău, Cuvântul lui Dumnezeu 
este soluţia. Biblia declară: „Intrarea cuvintelor tale dă 
lumină...” (Psalmul 119:130, versiunea Fidela). Dacă 
primeşti Cuvântul lui Dumnezeu – lumina Lui – în tine şi 
îl accepţi, acesta va elimina orice prezenţă satanică, iar 
întunericul va fi dispersat.

De aceea, în calitate de copil al lui Dumnezeu, 
studierea Cuvântului Său şi meditarea asupra sa ar 
trebui să fie prioritatea ta principală. Cunoaşte Cuvântul 
Domnului, rămâi în el şi exersează‑ţi stăpânirea în Cristos. 

1 Corinteni 14:20‑30 & Proverbe 26

Ioan 15:1‑17 & 1 Cronici 3‑4

Efeseni 1:19‑23; 1 Ioan 4:4; Marcu 16:17



Imaginează‑ţi că ţi s‑ar oferi o pasti lă care 
vindecă orice durere, maladie, infi rmitate, sau 

boală, indiferent de membrul sau de locul afectat din 
corp. Care ar fi  răspunsul tău într‑o astf el de situaţie? 
Sunt sigur că nu ai ezita deloc să dai comandă pentru 
o astf el de pasti lă. Şi ai vrea să iei nu doar una, ci o 
întreagă provizie.

Dar şti i că, de fapt, această pasti lă există? Se 
numeşte pasti la credinţei! Isus a zis: „Dacă poţi crede, 
toate lucrurile îi sunt posibile celui ce crede” (Marcu 
9:23, versiunea Fidela). Cuvântul „crede” provine în 
acest text din traducerea din original a termenului 
grecesc „pisteuo” care înseamnă „a avea credinţă.” 
Aceasta înseamnă că o traducere mai potrivită ar fi  fost 
„toate lucrurile îi sunt posibile celui ce are credinţă.” 

Versiunea Noul Testament pe Înţelesul Tuturor 
redă acest verset astf el: „... ORICE e posibil dacă ai 
credinţă” (Marcu 9:23, NTIT). Cât de linişti tor este 
acest gând! Iar întreg pasajul, începând cu versetul 21 
intensifi că această afi rmaţie. Isus nu a zis: „Multe lucruri 
sunt posibile dacă ai credinţă,” ci „TOATE LUCRURILE 
sunt posibile.” Cu alte cuvinte, indiferent de situaţie, 
Dumnezeu ţi‑a dat puterea de a‑ţi înfrumuseţa viaţa. 

PASTILA CREDINŢEI
31 DUMINICĂ

Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă 
poţi!”… Toate lucrurile îi sunt 

cu puti nţă celui ce crede!”                                                                    
(Marcu 9:23).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântat să fie Dumnezeu! Am biruit lumea şi sistemele 
ei. Credinţa mea este puternică şi eficientă pentru victorie 
neîntreruptă! Nu mă tem de nimic, pentru că totul îmi este cu 
putinţă. Viaţa mea este structurată permanent de Cuvântul lui 
Dumnezeu, aducându‑I Tatălui niveluri tot mai mari de laudă şi 
de glorie. Aleluia!

Poţi face orice şi poţi schimba orice este contrar voii lui 
Dumnezeu pentru tine, cu ajutorul credinţei tale.

Când ucenicii erau înspăimântaţi de furtuna 
năprasnică şi au strigat către Isus să îi ajute, Biblia 
spune că El S‑a întors către ei şi le‑a spus: „... Unde vă 
este credinţa?” (Luca 8:25). Cu alte cuvinte: „Folosiţi 
pastila credinţei! Aceasta poate face orice.” În viaţa ta 
nu va mai exista nicio urmă de deznădejde dacă îţi vei 
pune credinţa în acţiune. Aleluia!

1 Corinteni 14:31‑40 & Proverbe 27

Ioan 15:18‑16:16 & 1 Cronici 5‑6

Marcu 11:22‑23; 2 Corinteni 4:13; 1 Ioan 5:4



RUGĂCIUNE 
PENTRU  MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

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

AFRICA DE SUD:

SUA:NIGERIA:

CANADA
ROMÂNIA:

MAREA BRITANIE:



DESPRE  AUTOR
Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele 

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

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

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

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

„Rapsodia Realităţilor este darul cerului”

Acest adevărat Înger Mesager a avut un mare impact în viaţa 
mea! Prin acest devoţional m‑am născut din nou. Mama 
mea a fost vindecată de cancer la uter pentru că a primit o 
Rapsodie a Realităţilor pe patul ei din spital. Am experimentat 
o transformare completă în mentalitate, în carieră şi în familie. 
Rapsodia Realităţilor este darul cerului pentru mine şi am 
inima plină de mulţumire pentru aceasta! Slavă lui Dumnezeu! 

„Umplut cu putere”

Am primit o Rapsodie a Realităţilor în timpul unei campanii de 
distribuire masivă. Într‑o dimineaţă studiam articolul intitulat 
„Umplerea cu Duhul Sfânt.” Deodată am simţit cum s‑a 
schimbat atmosfera în camera mea. Înainte să îmi dau seama 
ce se întâmpla, eram cu faţa la pământ, tremurând şi vorbind 
pentru prima oară în alte limbi. De atunci vorbesc întruna în alte 
limbi, ceea ce mi‑a consolidat credinţa foarte mult.

„Vedere restaurată prin Rapsodia Realităţilor!”
Îi sunt atât de recunoscătoare lui Dumnezeu pentru darul 
acestui devoţional care este un Înger Mesager. Vederea mea 
era slabă şi canalele lacrimale mi se uscau. Doctorii mi‑au 
spus că este posibil să orbesc. Într‑o zi, soţul meu a adus 
acasă câteva ediţii ale Rapsodiei Realităţilor şi am început 
să le citesc. Am început să ne rugăm cu toată familia pentru 
ochii mei folosind rugăciunile şi proclamaţiile din devoţional. 
A doua zi canalele lacrimale care erau uscate s‑au umplut de 
lacrimi şi am fost complet vindecată. Glorie lui Dumnezeu! 

‑L, Uganda

‑A, România

‑D. T, 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 113260972nigeria:

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647–341–9091 

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


