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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 3000 limbi, iar numărul acestora este 
în continuă creştere. Ediţia 2021 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



Nume 

Adresa personală 

Număr de telefon personal 

Mobil 

 

Adresa de e–mail 

Adresa de servici 

 

țeluri pentru această lună 

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

Muntele Ararat este un vulcan adormit cu două vârfuri, 
localizat pe teritoriul Turciei de astăzi, în apropierea graniței 

cu Armenia. Muntele Ararat este semnificativ în istoria biblică 
ca fiind locul unde s‑a oprit arca lui Noe. 

Biblia consemnează că după 40 de zile de ploaie neîntreruptă 
(Geneza 7:12), arca a plutit în derivă timp de 150 de zile, 

oprindu‑se în cele din urmă pe acest munte (Geneza 8:3‑4). 
Pe povârnișurile dinspre poalele muntelui, Noe și familia lui 

I‑au zidit lui Dumnezeu un altar, unde Dumnezeu a promis că 
nu va mai distruge niciodată pământul prin potop. 

Muntele Ararat
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Pe măsură ce Îl slujeşti  pe Domnul, experimentezi 
ceea ce ar trebui să şti i deja din Cuvântul Lui şi 

anume faptul că El nu te lasă niciodată să te epuizezi sau 
să te extenuezi. El îţi înnoieşte puterea. În Isaia 40:30‑31 
Biblia exprimă acest lucru foarte frumos: „Flăcăii obosesc 
şi ostenesc, chiar ti nerii se clati nă; dar cei ce se încred 
în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; 
aleargă şi nu obosesc, umblă şi nu ostenesc.” Aleluia!

Termenul ebraic din original tradus mai sus prin 
„înnoit” înseamnă a „aduce înapoi la viaţă.” Ilustrează 
un copac tăiat, despre care se crede că se va usca, dar, 
deodată, revine la viaţă. Este un fel de transformare, 
unde moartea este înlocuită de o nouă viaţă; slăbiciunea 
este înlocuită de tărie. Unul dintre sinonimele acestui 
cuvânt este „substi tuire” sau „schimb.” Prin urmare, 
slăbiciunea ta este schimbată cu tăria Lui.

Nu este de mirare că Pavel a spus în Coloseni 1:29: 
„Iată la ce lucrez eu, şi mă lupt după lucrarea Lui, care 
lucrează cu tărie în mine.” Aşadar, este vorba despre 
tăria Lui divină care acţionează în ti ne.

De asemenea, în a doua epistolă către Corinteni, 
el spune că abilitatea noastră (în greacă: hikanotes) 
– abilitatea cu care funcţionăm ca slujitori capabili 

TĂRIA LUI PENTRU                    
SLĂBICIUNEA TA

DUMINICĂ

Şi El mi‑a zis: „Harul Meu îţi este 
de ajuns, căci puterea Mea în 

slăbiciune este făcută desăvârşită...”                                                            
(2 Corinteni 12:9).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântat să fie Dumnezeu! Duhul Sfânt mă 
revigorează, mă întinereşte, mă inspiră şi mă umple de 
bucurie în permanenţă, ca să‑I slujesc Domnului. Mă 
întăresc în harul lui Isus Cristos să fiu destoinic pentru 
orice lucrare bună. El este tăria vieţii mele. Aleluia!

ai Evangheliei – este divină şi nu omenească: „Nu că 
suntem capabili din noi înşine să gândim ceva ca din 
noi înşine, dar abilitatea noastră este de la Dumnezeu, 
Care de asemenea ne‑a făcut servitori capabili ai Noului 
Testament; nu ai literei, ci ai Duhului, fiindcă litera 
ucide, dar Duhul dă viaţă” (2 Corinteni 3:5‑6, versiunea 
Fidela).

Acesta este planul lui Dumnezeu; El îi dă putere 
şi tărie celui slab (Isaia 40:29). Cu El, nu rămâi niciodată 
fără inspiraţie sau fără putere. Aceasta ne aminteşte 
de cuvintele Apostolului Pavel în 2 Corinteni 4:16: „De 
aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul de 
afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte 
din zi în zi.”

Ca lucrător împreună cu Domnul, în timp ce lucrezi 
pentru El şi împreună cu El, are loc o înnoire a puterii 
tale. Eşti permanent revigorat şi întinerit de Duhul lui 
Dumnezeu să fii înflăcărat, inspirat şi plin de bucurie, pe 
măsură ce Îl slujeşti. Conştientizează acest lucru.

Luca 12:22‑34 & Judecători 7

Romani 6:1‑14 & Psalmii 56‑59

Isaia 40:29; Psalmul 103:1‑5; Efeseni 3:16 



Moartea, îngroparea şi învierea lui Isus Cristos 
te‑au adus într‑o uniune armonioasă cu 

Dumnezeu, într‑o unire indestructi bilă. Înainte de venirea 
lui Isus, noi eram străini faţă de viaţa lui Dumnezeu; eram 
vrăjmaşi cu Dumnezeu: „Şi pe voi, care odinioară eraţi 
străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre 
rele, El v‑a împăcat acum prin trupul Lui de carne, 
prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui 
sfi nţi, fără prihană şi fără vină” (Coloseni 1:21‑22). 
Binecuvântat să fi e Dumnezeu!

În Efeseni 2:13, Biblia spune: „Dar acum, în Cristos 
Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi aţi fost apropiaţi 
prin sângele lui Cristos.” În urma lucrării Lui substi tuti ve, 
ai fost îndreptăţit, achitat, declarat neprihănit. Aşadar, 
Dumnezeu nu este supărat pe ti ne şi nu îţi ţine socoteala 
păcatelor.

Citeşte ce spune El: „Căci, pe când eram noi încă 
fără putere, Cristos, la vremea cuvenită, a murit pentru 
cei nelegiuiţi. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri 
cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s‑ar găsi 
cineva să moară. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă 
de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, 
Cristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, 

ÎNDREPTĂŢIŢI ȘI ÎMPĂCAŢI
2 LUNI

Deci, fi indcă suntem socoti ţi neprihăniţi 
prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, 

prin Domnul nostru Isus Cristos                
(Romani 5:1).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai adus într‑o viaţă de 
pace şi de părtăşie cu Tine prin Isus Cristos! Acum trăiesc 
veşnic în prezenţa Ta! Sunt îndreptăţit, sfânt şi neprihănit 
înaintea Ta, în dragoste. Îţi mulţumesc pentru viaţa veşnică 
de neprihănire, de pace şi de bucurie în Duhul Sfânt, în 
Numele lui Isus. Amin.

când suntem socotiţi neprihăniţi prin sângele Lui, 
vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci, 
dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu 
Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult 
acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin 
viaţa Lui” (Romani 5:6‑10). Acest adevăr este atât de 
profund!

Să nu îţi fie frică de faptul că într‑o zi Dumnezeu 
s‑ar putea să Îşi amintească toate lucrurile greşite pe 
care le‑ai făcut şi te va pedepsi. Ai venit la El acasă; eşti 
în odihnă în Isus Cristos. Acum te poţi baza pe Dumnezeu 
ca fiind Tatăl tău ceresc şi iubitor. În Romani 5:2 Biblia 
spune: „… prin credinţă, am intrat în această stare de 
har...” În Cristos, noi suntem în prezenţa divină a lui 
Dumnezeu; suntem împăcaţi cu Tatăl şi avem părtăşie cu 
El. Aleluia! 

Luca 12:35‑48 & Judecători 8

Romani 6:15‑7:6 & Psalmii 60‑63

Romani 5:15‑17; 1 Ioan 1:3



De‑a lungul anilor, mulţi au căutat neprihănirea, 
însă neprihănirea lui Dumnezeu este revelată 

doar în Evanghelia lui Cristos. Până când cineva nu 
acceptă Evanghelia, nu poate să cunoască neprihănirea 
lui Dumnezeu şi să trăiască o viaţă neprihănită.

Această neprihănire este dreptatea lui Dumnezeu 
în duhul uman. Este natura lui Dumnezeu care conferă 
abilitatea de a sta în prezenţa lui Dumnezeu fără 
condamnare, fără vină, fără frică sau inferioritate. Este 
abilitatea de a sta drept înaintea lui Dumnezeu şi de a avea 
părtăşie cu El. Nu există o altă cale de a intra în această 
părtăşie şi unitate cu Domnul decât prin Evanghelia lui 
Isus Cristos.

De aceea nu ne putem permite să nu vesti m 
Evanghelia. Aceasta reprezintă răspunsul la strigătul 
omenirii. Nu există o altă cale prin care oamenii pot 
să primească mântuirea, să înveţe şi să înţeleagă 
neprihănirea lui Dumnezeu, în afara Evangheliei lui Isus 
Cristos. Aşadar, predică Evanghelia. Dă‑le vestea bună a 

NEPRIHĂNIT PRIN EVANGHELIE
3 MARŢI

Căci mie nu mi‑e ruşine de Evanghelia 
lui Cristos, fi indcă ea este puterea lui 

Dumnezeu pentru mântuirea fi ecăruia 
care crede: întâi a iudeului, apoi a 

grecului; deoarece în ea este descoperită 
o neprihănire pe care o dă Dumnezeu 
prin credinţă şi care duce la credinţă... 

(Romani 1:16‑17).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru neprihănirea Ta care este 
revelată prin Evanghelie şi pentru harul Tău care mântuieşte, 
vindecă, întăreşte şi îmbogăţeşte orice om care îmbrăţişează 
puterea mântuitoare a lui Cristos. Pe măsură ce mesajul 
mântuirii pătrunde în inima oamenilor şi astăzi, credinţa 
este stârnită în ei ca să primească darul neprihănirii, iar viaţa 
veşnică este transferată în duhul lor, în Numele lui Isus. Amin.

neprihănirii tuturor celor din lumea ta, fiind convins că 
este singura cale prin care cineva poate fi împăcat cu 
Dumnezeu.

În Romani 10:9‑10 Biblia spune: „Dacă Îl 
mărturiseşti, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă 
crezi în inima ta că Dumnezeu L‑a înviat din morţi, 
vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă 
neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la 
mântuire.” Dacă niciodată nu ai fost născut din nou, 
acum este timpul pentru aceasta! Mărturiseşte domnia 
lui Isus peste viaţa ta, crezând în inima ta că Dumnezeu 
L‑a înviat din morţi. În consecinţă, viaţa şi natura lui 
Dumnezeu vor fi transferate în duhul tău – cu abilitatea 
de a manifesta neprihănirea lui Dumnezeu şi de a umbla 
în ea. Aleluia!

Luca 12:49‑59 & Judecători 9

Romani 7:7‑25 & Psalmii 64‑67

Romani 3:20‑22; Romani 4:1‑5



Isus a venit să predice Evanghelia Împărăţiei lui 
Dumnezeu. El a zis că s‑a împlinit vremea şi că 

Împărăţia lui Dumnezeu este aproape (Marcu 1:15). Ce 
este Împărăţia lui Dumnezeu? Împărăţia lui Dumnezeu 
nu se rezumă la un loc fi zic; ci este domnia lui Dumnezeu 
în cadrul căreia El stăpâneşte ca Domn şi Îşi exprimă 
personalitatea, slava şi bunătatea.

De aceea Isus ne‑a averti zat că atunci când ni se 
va spune: „Împărăţia lui Dumnezeu este acolo” sau „este 
aici” să nu credem, deoarece Împărăţia Lui nu vine în 
aşa fel încât să izbească privirile, ci este înăuntrul nostru 
(Luca 17:20‑21). Planul lui Dumnezeu este să instaureze 
Împărăţia Lui în inimile oamenilor, aceasta fi ind o 
împărăţie spirituală.

Aminteşte‑ţi momentul în care Isus a fost adus 
înaintea lui Pilat, în Ioan 18:36‑37; Pilat I‑a pus nişte 
întrebări cărora El le‑a răspuns: „... Împărăţia Mea nu 
este din lumea aceasta...” (Ioan 18:36). Împărăţia lui 
Dumnezeu nu este o structură fi zică; totuşi, Isus a spus: 
„A venit!” Şi într‑adevăr, a venit, deoarece este în inimile 
noastre.

Evanghelia lui Dumnezeu arată că Împărăţia lui 
Dumnezeu poate fi  întemeiată în inimile oamenilor; ea 

ÎMPĂRĂŢIA LUI ÎN TINE
4 MIERCURI

După ce a fost închis Ioan, Isus a 
venit în Galileea şi propovăduia 

Evanghelia lui Dumnezeu                                                      
(Marcu 1:14).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Împărăţia Ta care este 
în inima mea. Îţi mulţumesc pentru slava Ta şi pentru 
neprihănirea Ta care sunt revelate prin mine. Împărăţia 
Ta prevalează şi este stabilită pe pământ şi în inima 
oamenilor, pe măsură ce Evanghelia este propovăduită în 
toată lumea şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

a venit! Isus a spus: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi 
Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la 
el şi vom locui împreună cu el” (Ioan 14:23). Aceasta nu 
se putea în zilele lui Avraam, ale lui Moise, ale lui Ilie, 
ale lui Elisei, ale lui David, ale lui Solomon, sau ale altor 
patriarhi din vechime; dar este posibil în zilele noastre.

Atunci când Isus a venit, El a adus Împărăţia lui 
Dumnezeu în El. Acum că L‑am primit pe Isus, avem 
Împărăţia Lui în noi. Slava, harul, viaţa şi toată divinitatea 
lui Dumnezeu au fost transferate în inima ta! Dumnezeu 
locuieşte în tine. Ai devenit nu doar cetăţean al Împărăţiei 
lui Dumnezeu, ci şi purtător al Împărăţiei Lui şi distribuitor 
al adevărurilor Sale divine. Aleluia!

Luca 13:1‑9 & Judecători 10

Romani 8:1‑17 & Psalmii 68‑69

Coloseni 1:27; 2 Corinteni 4:6‑7; Luca 17:21



Unii oameni îşi trăiesc viaţa urmărindu‑şi 
interesele egoiste, fără a se alinia la 

viziunea lui Dumnezeu. Viziunea lui Dumnezeu este 
ca oamenii să ajungă la cunoaşterea adevărului (1 
Timotei 2:4). Prin urmare, leagă‑ţi visele tale de 
visul Lui; şi purifică‑ţi motivaţiile cu dragostea Lui. 

Câştigarea de suflete ar trebui să fie o 
motivaţie convingătoare şi o forţă care să te 
propulseze în viaţă. Mai înainte de a fi politician, 
profesor, bancher, student etc., tu eşti creştin; prin 
urmare împlineşte chemarea Evangheliei. Fie ca 
extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu să fie pasiunea 
ta primordială. În ea se află adevărata bucurie, 
adevărata împlinire şi toate binecuvântările pe care 
ţi le‑ai putea dori vreodată.

Există o profunzime în Dumnezeu, o 
dimensiune de bucurie şi de împlinire pe care nu le 
vei cunoaşte niciodată până când viaţa ta nu va avea 
impact în câştigarea sufletelor. Isus a spus în Marcu 
16:15: „... Duceţi‑vă în toată lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice făptură.” În Matei 24:14, El 
a spus: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi 

ALINIAZĂ-TE LA                           
VIZIUNEA LUI DUMNEZEU

5 JOI

Şi toate lucrurile acestea sunt 
de la Dumnezeu, care ne‑a 

împăcat cu El prin Isus Cristos şi 
ne‑a încredinţat slujba împăcării                                                                         

(2 Corinteni 5:18).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru harul Tău mântuitor 
care acţionează chiar acum în timp ce copiii Tăi din toată 
lumea vestesc Evanghelia. Şi astăzi mulţi oameni sunt 
aduşi din întuneric la lumină şi de sub puterea diavolului 
la Dumnezeu, pe măsură ce ascultă şi primesc Evanghelia, 
în Numele lui Isus. Amin.

propovăduită în toată lumea, ca să le slujească 
de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni 
sfârşitul.”

Instrucţiunea de a duce mesajul mântuirii până 
la capătul pământului nu este doar pentru pastori 
sau evanghelişti, ci pentru fiecare creştin. Eşti un 
slujitor al Noului Testament (2 Corinteni 3:6); eşti 
un sol care aduce vestea bună a mântuirii. Ai fost 
trimis să îi atingi pe cei care trăiesc în întuneric cu 
lumina mântuirii.

Tu eşti o lumină în întuneric; prin urmare, 
străluceşte cu Evanghelia lui Isus Cristos. Luminează 
cu putere neîncetat, ca şi ceilalţi să poată deveni 
lumini. Eşti trimisul lui Dumnezeu în aceste 
vremuri, ţinând sus Cuvântul vieţii (Filipeni 2:16) – 
deschizându‑le ochii celor pierduţi – întorcându‑i 
din întuneric la lumină, şi de sub puterea diavolului 
la Dumnezeu.

Luca 13:10‑21 & Judecători 11

Romani 8:18‑39 & Psalmii 70‑73

Habacuc 2:14; Faptele apostolilor 26:16‑18



Sintagma „Cristos în tine” se referă la tot 
ceea ce priveşte caracterul, personalitatea, 

puterea, gloria şi harul lui Cristos care rezidă în tine. 
Această locuire a ta de către Domnul este realizată 
prin Duhul Sfânt. Aminteşte‑ţi cuvintele lui Isus din 
Ioan 14:23: „… Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi 
Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la 
el şi vom locui împreună cu el.” Aceasta a fost înainte 
de moartea, de îngroparea, de învierea şi de înălţarea 
lui Isus la cer. El a zis: „Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi El 
vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în 
veac; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu‑L 
poate primi, pentru că nu‑L vede şi nu‑L cunoaşte; dar 
voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi” 
(Ioan 14:16‑17). 

El Şi‑a îndeplinit promisiunea şi, în ziua 
Cincizecimii, Duhul Sfânt a venit şi a locuit în ucenici. 
Astăzi, fiind născuţi din nou, noi am devenit templele 
Lui vii; El Şi‑a stabilit locuinţa în noi. Aceasta era o 
taină în Vechiul Testament; profeţii şi chiar îngerii 
se întrebau cum este posibil ca Dumnezeu să‑Şi 
stabilească reşedinţa în inimile oamenilor.

CRISTOS LOCUIEȘTE                                
ÎN TINE

6 VINERI

Cărora Dumnezeu a voit să le facă 
cunoscut care este bogăţia slavei 
tainei acesteia între neamuri, şi 

anume Cristos în voi, nădejdea slavei                                 
(Coloseni 1:27).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Domn, Îţi mulţumesc că Ţi‑ai stabilit 
reşedinţa în inima mea. M‑ai sfinţit şi m‑ai făcut templul 
Tău viu, iar viaţa Ta, personalitatea Ta şi caracteristicile 
gloriei Tale, se află în mine şi se exprimă prin mine. Ce 
realitate binecuvântată; Îţi sunt veşnic recunoscător 
pentru aceasta.

Aceasta a fost dorinţa lui Dumnezeu 
dintotdeauna; El a zis în Proverbe 8:31: „… găsindu‑mi 
plăcerea în fiii oamenilor.” Pavel, prin Duhul Sfânt, 
dezvăluie în sfârşit această taină, aşa cum citim în 
versetul tematic. Aşadar, atunci când spunem: „Cristos 
în tine,” noi privim la caracterul, la frumuseţea, la 
slava, la puterea şi la neprihănirea lui Dumnezeu care 
se află într‑un om. 

În Efeseni 3:17 Biblia spune: „aşa încât Cristos să 
locuiască în inimile voastre prin credinţă...” Cuvântul 
„să locuiască” înseamnă „a se stabili”; aşadar, tu eşti 
cineva în care locuieşte Cristos. El Şi‑a stabilit reşedinţa 
în inima ta prin credinţă; este o uniune; o unire la nivel 
de duh. Viaţa, personalitatea şi caracteristicile slavei 
Lui însuşi se află în tine astăzi. Slavă în veci Numelui 
Său!

Luca 13:22‑30 & Judecători 12

Romani 9:1‑29 & Psalmii 74‑77

1 Corinteni 6:19; Ioan 14:16‑17; 1 Corinteni 3:16‑17



Atunci când Cristos a murit pe cruce, El a murit 
pentru toţi oamenii. Din punct de vedere legal, 

adică „de drept,” aceasta înseamnă că toţi oamenii au 
fost mântuiţi (s‑a achitat preţul pentru mântuirea lor). 
Dar creşti nismul nu a început de la cruce sau odată cu 
moartea lui Isus, ci odată cu învierea Lui. Învierea Lui a 
făcut posibilă viaţa nouă în Cristos.

Acesta este moti vul pentru care singurul mod 
în care cineva poate experimenta „de facto” realitatea 
vitală a mântuirii este acţionând conform pasajului biblic 
următor: „… 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” (Romani 10:9‑10).

Aminteşte‑ţi cuvintele Duhului Sfânt scrise de 
Apostolul Pavel în Romani 6:4: „Noi, deci, prin botezul în 
moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, 
după cum Cristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, tot 
aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.” Atunci când Dumnezeu 
L‑a înviat pe Isus din morţi, noi am fost înviaţi împreună cu 
El la o viaţă nouă. Am devenit făpturi noi în Isus Cristos, vii 
pentru Dumnezeu, având viaţă veşnică.

ÎNVIAŢI ÎMPREUNĂ                          
CU CRISTOS

7 SÂMBĂTĂ

Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Cristos, 
să umblaţi după lucrurile de sus, unde 
Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu 

(Coloseni 3:1).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Trăiesc şi privesc de deasupra, pentru că am fost aşezat 
cu Cristos în locul de domnie şi de putere; sunt viu pentru 
Dumnezeu; am viaţă veşnică. Umblu în bunăstare, în 
victorie şi în glorie; domnesc şi stăpânesc în tărâmul vieţii 
prin Isus Cristos. Inima şi mintea îmi sunt fixate asupra 
Domnului şi a slavei Împărăţiei Lui, acum şi în veci, în 
Numele lui Isus. Amin.

Făptura nouă este produsul învierii Lui. Ai fost 
strămutat din moarte spirituală la viaţă. Ai fost înviat 
împreună cu Cristos şi aşezat cu El în locurile cereşti; 
acum, Biblia spune că tu trebuie să cauţi lucrurile de sus: 
„Gândiţi‑vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ” 
(Coloseni 3:2).

Adoptă conştiinţa şi conştientizarea unuia care este 
născut de sus şi este aşezat împreună cu Cristos în locul 
de domnie, de slavă şi de putere! Lucrurile lui Dumnezeu, 
care aparţin Împărăţiei Lui cereşti în care tu te‑ai născut să 
însemne mai mult pentru tine. Vorbeşte în limbaj ceresc; 
trăieşte şi priveşte de deasupra.

Luca 13:31‑35 & Judecători 13‑14

Romani 9:30‑10:21 & Psalmii 78

Efeseni 1:18‑23; Efeseni 2:4‑6



 În luna septembrie, miliarde de parteneri 
ai Rapsodiei Realităţilor vor parti cipa la Ediţia de 
septembrie a Conferinţei Online de Rugăciune a 
Rapsodiei. Un răsti mp de disponibilizare a puterii 
extraordinare a lui Dumnezeu şi răspândire explozivă 
a Cuvântului Său, această conferinţă este menită să 
genereze o nouă etapă de har intensifi cat pentru 
realizările agendei Rapsodiei din aceste zile din urmă.

 Această conferinţă se prefi gurează a fi  mai 
mare în impact ca precedentele, întrucât partenerii 
sunt hotărâţi să acopere cu mantaua rugăciunii 
fi ecare naţiune şi fi ecare oraş din lume! 

Pregăteşte‑te să răspunzi la această chemare specială 
la rugăciune! 

A LUNII SEPTEMBRIE 2021

CONFERINŢA ONLINE                                   
DE RUGĂCIUNE
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Toată viaţa ta ar trebui să se concentreze 
asupra câşti gării de sufl ete pentru Isus Cristos; 

aceasta este prioritatea cea mai mare pentru un creşti n. 
Însuşi Domnul Isus a fost un Maestru în câşti garea de 
sufl ete. În Ioan 4:6‑42, Biblia consemnează că El S‑a 
întâlnit cu o femeie la fântâna din Samaria şi a stat de 
vorbă cu ea. Aceasta venise să scoată apă din fântână. 
Şi, pentru a‑i atrage atenţia, Domnul a iniţiat o discuţie 
cu ea pe un subiect de interes pentru ea, apa.

Apoi, pentru a‑i capta toată atenţia, Domnul 
i‑a vesti t Cuvântul lui Dumnezeu, iar femeia a crezut 
şi a plecat să le spună şi celorlalţi din cetate despre 
întâlnirea ei specială cu Cristos. În Matei 4 Biblia ne 
relatează o altă întâmplare frumoasă în care Isus, pe 
când trecea pe lângă Marea Galileii, a văzut doi fraţi 
pescari: pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său Andrei. El 
le‑a spus: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de 
oameni” (Matei 4:19).

Domnul Isus şti a întotdeauna cum să intre în 
vorbă cu alţii pe câte un subiect de interes pentru ei, 
ca să le poată mărturisi Evanghelia. Dacă te‑ai întrebat 
cum ai putea începe conversaţia cu oamenii, ca să‑i 
conduci la Cristos, pune în aplicare strategia Domnului. 

URMEAZĂ                                       
EXEMPLUL DOMNULUI

8 DUMINICĂ

El le‑a zis: „Veniţi după Mine şi 
vă voi face pescari de oameni”                                      

(Matei 4:19).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru Duhul Sfânt 
care locuieşte în mine, abilitându‑mă să fiu un administrator 
bun şi un slujitor capabil al tainelor lui Cristos. Fructific 
oportunităţile pe care le am şi astăzi, de a li‑L vesti pe Cristos 
celor pe care Tu i‑ai rânduit să primească mântuirea prin 
mine; ei sunt aduşi din întuneric la lumină şi sunt stabiliţi în 
neprihănirea Ta, în Numele lui Isus. Amin.

Observă lucrurile care i‑ar putea interesa şi iniţiază o 
conversaţie pornind de la acestea.

Poţi să rogi pe cineva să‑ţi explice ceva dintr‑o carte 
sau dintr‑o revistă pe care o ţine în mână la momentul 
respectiv, iar apoi să asculţi cu atenţie. Dacă procedezi 
astfel, sunt mari şanse ca persoana să‑ţi acorde şi ea 
atenţie atunci când îi propovăduieşti Evanghelia.

Bineînţeles că sunt cazuri în care Domnul îţi oferă 
instrucţiuni specifice cu privire la persoanele cărora 
vrea să le vorbeşti. În astfel de ocazii, nu negocia; 
urmează imediat călăuzirea Sa. Orice te îndeamnă să 
zici pe moment în locul respectiv, spune. În Psalmul 
81:10 El a spus: „... deschide‑ţi gura larg şi ţi‑o voi 
umple!” Fii plin de îndrăzneală întotdeauna, iar Domnul 
Îşi va onora Cuvântul în şi prin tine.

Luca 14:1‑14 & Judecători 15‑16

Romani 11:1‑24 & Psalmii 79‑81

1 Corinteni 9:16; Faptele apostolilor 17:22‑34



Fiind creştini, deşi am fost chemaţi şi aleşi 
să ne delimităm de stilul de viaţă al lumii (2 

Corinteni 6:17), noi trăim printre oameni de culturi, 
de medii de provenienţă şi de mentalităţi diferite. 
Câteodată, unii credincioşi se găsesc într‑un conflict 
între credinţa lor şi anumite elemente de cultură 
pământească. În primul rând, este important să înţelegi 
că dacă eşti născut din nou, cultura ta principală se 
află în Isus Cristos. Trebuie să te îmbibi de cultura 
Cuvântului lui Dumnezeu.

În 2 Corinteni 5:17 Biblia spune că dacă este 
cineva în Cristos, este o făptură nouă; nu ai altă natură 
şi nu aparţii unei alte culturi; Cuvântul lui Dumnezeu îţi 
oferă un stil de viaţă şi de principii. Deseori cultura este 
definită pe scurt ca fiind stilul de viaţă al unui popor, 
iar pentru noi, Cristos este viaţa noastră (Coloseni 3:4) 
şi credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu este stilul nostru 
de viaţă (Evrei 10:38, 2 Corinteni 5:7).

Unora le place să se identifice cu anumite 
ceremonii „culturale” din ţara sau din oraşul lor, ori 
să participe la acestea. Însă astfel de evenimente nu 
trebuie să fie contrare Cuvântului lui Dumnezeu şi 
credinţei tale în Isus Cristos.

CULTURA NOASTRĂ                            
ESTE ÎN CRISTOS

9 LUNI

Gândiţi‑vă la lucrurile de 
sus, nu la cele de pe pământ                                                  

(Coloseni 3:2).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Neprihănitule Tată, mă bucur de transformarea pe care o 
produce Cuvântul Tău în duhul meu mereu; Cuvântul Tău 
mi‑a dat o cultură şi o mentalitate de succes, de măreţie. 
Celebrez moştenirea mea şi identitatea mea în Cristos, 
precum şi toate binecuvântările Împărăţiei cerurilor de 
care aparţin, în Numele lui Isus. Amin.

Când eşti culturalizat de Cuvântul Lui, perspectiva 
ta asupra vieţii se schimbă. Cuvântul Domnului alege 
noile tale norme şi devine sistemul tău de referinţă 
în toate lucrurile. Atunci îmbrăţişezi şi celebrezi doar 
valorile lui Cristos, aspectele definitorii ale Împărăţiei 
Lui – cine eşti, ce ai şi ce moşteneşti în Cristos. Aleluia!

Luca 14:15‑24 & Judecători 17

Romani 11:25‑36 & Psalmii 82‑84

Romani 12:2; Galateni 3:27‑28



Există un cuvânt de judecată şi de condamnare 
care operează deja în lume. Oricine se naşte 

în această lume moşteneşte această judecată. Dar când 
te naşti  din nou, noua viaţă începe cu achitare: „Deci, 
fi indcă suntem socoti ţi neprihăniţi prin credinţă, avem 
pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Cristos” 
(Romani 5:1). În Romani 8:1 Biblia declară: „Acum dar 
nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus, 
care nu trăiesc după îndemnurile fi rii pământeşti , ci 
după îndemnurile Duhului” (Romani 8:1).

Acest adevăr susţine cuvintele Domnului Isus din 
versetul temati c; oricine crede în El este despărţit de 
judecată. Nu te mai numeri printre cei care mor; există 
un decret divin care sti pulează aceasta. Toate lucrurile 
negati ve din această lume: întunericul, maladiile, 
bolile, infi rmităţile, sărăcia şi eşecul sunt consecinţe ale 
blestemului şi ale judecăţii care acţionează în lume. Dar 
tu nu eşti  din această lume (Ioan 17:16); tu provii de sus, 
dintr‑o împărăţie cerească.

Păstrează distanţa faţă de toate infl uenţele şi 
elementele negati ve ale acestei lumi şi stăpâneşte‑le 
prin intermediul cuvintelor tale pline de credinţă. În 1 

DESPĂRŢIŢI DE JUDECATĂ
10 MARŢI

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că L‑a dat pe singurul Lui 

Fiu, pentru ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viaţa veşnică                                        

(Ioan 3:16).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Viaţa mea este expresia neprihănirii, a domniei şi a excelenţei 
lui Dumnezeu. Nicio boală, nicio maladie sau infirmitate nu 
se poate dezvolta în trupul meu, pentru că Duhul Celui ce L‑a 
înviat pe Cristos din morţi, locuieşte şi patrulează în mine. 
Sunt despărţit de distrugerea şi de judecata care operează 
acum în lumea aceasta întunecată, pentru că trăiesc în 
Împărăţia Fiului dragostei Lui, de care aparţin. Amin.

Corinteni 2:12‑13 Biblia spune: „Şi noi n‑am primit duhul 
lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem 
cunoaşte lucrurile pe care ni le‑a dat Dumnezeu prin 
harul Său. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate 
de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de 
la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească 
pentru lucrurile duhovniceşti.” Continuă să declari 
Cuvântul lui Dumnezeu de victorie peste viaţa ta.

Afirmă cu regularitate că trăieşti deasupra acestei 
lumi şi că ai biruit sistemele ei! Viaţa ta este pentru slava 
lui Dumnezeu, pentru a exprima neprihănirea, domnia şi 
excelenţa Lui. Nicio boală, nicio maladie sau infirmitate nu 
trebuie să se dezvolte în trupul tău, pentru că Duhul Celui 
ce L‑a înviat pe Cristos din morţi locuieşte şi patrulează 
în tine! El ţi‑a revigorat întreaga fiinţă cu viaţa divină. 
Dezvoltă‑ţi această conştientizare şi declară aceste lucruri 
mereu.

Luca 14:25‑35 & Judecători 18

Romani 12:1‑16 & Psalmii 85‑88

Galateni 3:13; Romani 8:1



În inimile copiilor lui Dumnezeu s‑a stârnit o 
pasiune arzătoare de vesti re a Evangheliei mai 

mult ca niciodată, dar şi inimile oamenilor din întreaga 
lume tânjesc mai mult ca oricând după mântuire. 
Duhul Sfânt S‑a revărsat peste orice făptură (Faptele 
apostolilor 2:17). Aminteşte‑ţi cuvintele lui Isus din 
Faptele apostolilor 1:8: „Ci voi veţi primi o putere, când 
Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veţi fi  martori 
în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la 
marginile pământului.”

Versetul temati c vorbeşte despre vremurile 
pe care le trăim. Am fost înzestraţi cu puterea de a fi  
efi cienţi în câşti garea sufl etelor. Mesajul este disponibil 
pentru oricine şi orice om poate să Îi dăruiască inima lui 
Cristos, deoarece acum este ti mpul cel mai prielnic! Isus 
l‑a numit: „... Anul de îndurare al Domnului” (Luca 4:19), 
ceea ce se corelează cu versetul temati c: „... Iată că acum 
este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.” 
Aceasta este ziua mântuirii. Slavă lui Dumnezeu!

Cu toate acestea, atunci când vremea de îndurare 
se va sfârşi, va începe judecata de apoi. La prima Sa 
venire, Isus a adus cu Sine Anul de îndurare; El Se va 

ZIUA MÂNTUIRII
11 MIERCURI

Căci El zice: La vremea potrivită, te‑am 
ascultat; în ziua mântuirii, te‑am ajutat. 

Iată că acum este vremea potrivită; 
iată că acum este ziua mântuirii                                

(2 Corinteni 6:2).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Duhul Domnului este peste mine, pentru că El m‑a uns să 
le vestesc Evanghelia celor săraci; El m‑a trimis să îi vindec 
pe cei cu inima zdrobită, să le vestesc robilor slobozenia, 
prinşilor de război, izbăvirea şi orbilor, căpătarea vederii. 
Îţi mulţumesc, Doamne, că m‑ai găsit vrednic să fiu 
conlucrător cu Tine în câştigarea de suflete, în Numele lui 
Isus. Amin.

întoarce pentru ziua de răzbunare sau de judecată (Isaia 
61:2). Deocamdată, lucrăm împreună cu Dumnezeu 
într‑un răstimp de îndurare, aducând oameni la mântuire 
(2 Corinteni 6:1).

Ajută‑i pe cei din jur să primească mântuirea prin 
puterea lui Dumnezeu care acţionează în tine în acest 
ceas al harului Său. Vesteşte‑le Evanghelia celor pierduţi, 
celor fără speranţă, celor răniţi sau asupriţi din întreaga 
lume, în zona în care te afli şi dincolo de ea. Aminteşte‑ţi, 
timpul este scurt; aşadar glorifică‑L pe Dumnezeu, 
aducând cât mai multe suflete la Cristos. 

Luca 15:1‑10 & Judecători 19

Romani 12:17‑13:14 & Psalmul 89

Isaia 49:7‑9; Evrei 3 7‑8



Domnul Isus ocupă cel mai înalt rang posibil. 
El stă la dreapta Tatălui, deasupra tuturor 

principatelor, puterilor, stăpânirilor şi oricărui nume 
care se poate numi (Efeseni 1:21). Însă partea cea mai 
entuziasmantă este că şi tu ai parte de aceste lucruri, 
întrucât tu eşti  în Cristos; eşti  aşezat împreună cu El în 
slavă, stăpânind peste Satan şi peste puterile întunericului 
(Efeseni 2:6).

Aceasta este mentalitatea în creşti nism. Noi nu 
luptăm cu diavolul, nici nu negociem cu el; ci îl alungăm. 
Noi ne exercităm stăpânirea şi punem în executare 
judecata împotriva lui Satan şi a puterilor întunericului. 
Aceşti a au fost judecaţi şi noi suntem autorizaţi să ducem 
la îndeplinire judecata scrisă; aceasta face parte din 
moştenirea noastră în Cristos: „Să aducă la îndeplinire 

NOI ADUCEM JUDECATĂ PESTE 
CEL RĂU ȘI PESTE DEMONII LUI

12 JOI

Să salte de bucurie credincioşii Lui 
îmbrăcaţi în slavă, să scoată strigăte 
de bucurie în aşternutul lor! Laudele 

lui Dumnezeu să fi e în gura lor şi sabia 
cu două tăişuri, în mâna lor, ca să facă 

răzbunare asupra neamurilor şi să 
pedepsească popoarele; să‑i lege pe 

împăraţii lor cu lanţuri şi pe mai‑marii 
lor cu obezi de fi er, ca să aducă la 
îndeplinire împotriva lor judecata 

scrisă! Aceasta este o cinste pentru toţi 
credincioşii Lui. Lăudaţi‑L pe Domnul!                                 

(Psalmul 149:5‑9).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Umblu în stăpânire asupra diavolului şi a căpeteniilor 
întunericului, pentru că am fost aşezat împreună cu 
Cristos în slavă, în domnie şi în putere. Domnesc peste 
circumstanţe şi peste elementele acestei lumi, astăzi şi 
întotdeauna, pentru că trăiesc în şi prin Numele lui Isus. 
Amin.

împotriva lor (Satan şi demonii săi) judecata scrisă: 
Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Lui. 
Lăudaţi‑L pe DOMNUL!” (Psalmul 149:9).

În Ioan 16:11, Isus declară: „... Stăpânitorul lumii 
acesteia este judecat”; şi este responsabilitatea ta să îl ţii 
sub stăpânire. De aceea Biblia te îndeamnă să îl alungi! 
Nu este nevoie să te lupţi cu Satan. Învierea lui Isus te‑a 
transformat într‑un biruitor. Acţionezi dintr‑o poziţie de 
superioritate, dintr‑un tărâm mai înalt, unde cuvintele îţi 
sunt susţinute de Dumnezeu.

Chiar acum, exercită‑ţi puterea asupra lui Satan 
prin cuvintele tale şi opreşte‑i influenţa negativă asupra 
comunităţii, oraşului, ţării, zonei şi casei unde locuieşti. Tu 
deţii controlul. Foloseşte‑ţi autoritatea în Numele lui Isus 
pentru a îi deturna şi distruge toate planurile malefice. 
Isus ţi‑a oferit întreaga autoritate din cer şi de pe pământ 
(Matei 28:18‑19); foloseşte‑o în fiecare zi împotriva lui 
Satan şi a demonilor întunericului. Slavă lui Dumnezeu!

Luca 15:11‑19 & Judecători 20

Romani 14‑15:1‑4 & Psalmii 90‑93

Efeseni 2:4‑6; Matei 28:18‑19; Ioan 12:31 



Propovăduieşte Evanghelia plin de râvnă, iar 
Domnul Îşi va confi rma Cuvântul cu semne 

şi cu minuni. Noi avem ceva de oferit lumii; Evanghelia 
mântuitoare a lui Isus Cristos. Aminteşte‑ţi poruncile 
Domnului din Evanghelie: „Vindecaţi bolnavii, curăţiţi 
leproşii, înviaţi morţii, scoateţi draci; în dar aţi primit, în 
dar să daţi” (Matei 10:8, versiunea Fidela). El ne‑a oferit 
atât puterea, cât şi autoritatea de a săvârşi fapte măreţe 
în Numele Său şi de a demonstra caracterul Duhului Sfânt 
în lumea noastră.

Aşadar, ocupă‑ţi locul în slujirea Evangheliei. Nu‑ţi 
abate niciodată focalizarea de la chemarea Domnului cu 
privire la viaţa ta. Slujeşte‑L în mod altruist, cu o pasiune 
nepieritoare. Dacă eşti  pasionat cu privire la El, va fi  şi 
El pasionat cu privire la ti ne. Va lua poziţie pentru ti ne, 
dacă şi tu vei lua poziţie pentru El: „De aceea, pe oricine 
Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu 
înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri” (Matei 10:32).

Biblia spune: „Fiindcă dragostea lui Cristos ne 
constrânge; deoarece judecăm astf el, că dacă unul 
singur a murit pentru toţi, atunci toţi au murit” (2 
Corinteni 5:14, versiunea Fidela). În acest verset, 

ÎNDRĂZNEŢ ȘI PASIONAT          
PENTRU ÎMPĂRĂŢIE 

13 VINERI

Iar ei au plecat şi au propovăduit 
pretuti ndeni. Domnul lucra 

împreună cu ei şi întărea Cuvântul 
prin semnele care Îl însoţeau. Amin                                              

(Marcu 16:20).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt pasionat de Împărăţia lui Dumnezeu şi de extinderea 
ei pe pământ, pentru că Evanghelia lui Isus Cristos este 
singura putere mântuitoare pentru lume, iar eu sunt 
vestitorul acesteia! Sunt înflăcărat de Duhul Sfânt, 
slujindu‑I Domnului. Amin. 

apostolul Pavel susţine că dragostea şi pasiunea pentru 
Domnul ne obligă să urmăm adevărul Evangheliei. 

Domnul te însoţeşte cu putere şi cu măreţie; iar 
cu credinţa lui Dumnezeu în duhul tău, du parteneriatul 
tău cu Evanghelia la un nivel superior. Fii radical 
pentru Dumnezeu! Investeşte‑ţi timpul şi resursele în 
evanghelizarea lumii. Continuă să câştigi suflete pentru 
Domnul; nimeni şi nimic să nu îţi stingă flacăra iubirii 
pentru El.

Biblia spune că cei care îi vor învăţa pe mulţi să 
umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veci de veci 
(Daniel 12:3). Străluceşte tot mai mult, propovăduind 
eficient Evanghelia. Fii atât de pasionat pentru Evanghelie, 
încât impactul acesteia în viaţa oamenilor şi răspândirea 
ei în întreaga lume să fie tot ceea ce contează pentru 
tine. Amin!

Luca 15:20‑32 & Judecători 21

Romani 15:5‑13 & Psalmii 94‑98

Filipeni 4:15‑17; Matei 6:33; Faptele apostolilor 20:18‑24 



Creşti nismul înseamnă prezenţa lui Cristos în 
ti ne; nu alături de ti ne, sau pe lângă ti ne, ci 

în ti ne. Există o diferenţă clară. Când vei conşti enti za cu 
adevărat că acest măreţ Dumnezeu al slavei locuieşte 
în ti ne, în toată plinătatea şi în toată puterea Lui, îţi vei 
schimba complet mentalitatea şi modul în care trăieşti ; 
vei avea o perspecti vă complet diferită asupra vieţii. 
De aceea este nevoie să te antrenezi în conşti enti zarea 
prezenţei lui Cristos în ti ne.

Pentru unii, Dumnezeu Se afl ă în Cer, la o 
distanţă de neimaginat; aşa că se roagă şi cântă astf el: 
„Apropie-mă de ti ne, Doamne!” Cât de „aproape” vrei 
să ajungi de cineva care se afl ă chiar în interiorul tău? 
Dezvoltă‑ţi mentalitatea lui Isus; când Se afl a pe pământ, 
trăia în uniune cu Tatăl şi era în permanenţă conşti ent de 
prezenţa Tatălui care locuia în El.

În versetul temati c, Cristos mărturiseşte: „... Tatăl 
care locuieşte în Mine,” referindu‑Se la Duhul Sfânt, care 
asigura prezenţa Tatălui în El. Duhul Sfânt este egalul lui 
Dumnezeu. El face posibil ca Tatăl să locuiască în ti ne! 
Aşadar, El nu este departe, ci în ti ne! Unii oameni se 
îngrijorează când simt că rugăciunile lor către Dumnezeu 

EL ESTE CHIAR                      
ÎNĂUNTRUL TĂU

14 SÂMBĂTĂ

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

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



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Ţi‑ai stabilit reşedinţa în 
inima mea, aducându‑mă astfel în uniune inseparabilă 
cu Tine ca să mă bucur de scumpa părtăşie cu Tine. Îţi 
mulţumesc pentru gloria prezenţei Tale în viaţa mea şi 
pentru transformarea din slavă în slavă, în Numele lui Isus. 
Amin.

nu depăşesc nivelul tavanului; însă nici nu este nevoie. 
Dumnezeul căruia Îi înalţi rugăciunile tale Se află chiar 
înăuntrul tău.

În 1 Corinteni 6:17, Biblia vorbeşte despre uniunea 
noastră inseparabilă cu Isus: „Dar cine se lipeşte de 
Domnul este un singur duh cu El.” Acesta este motivul 
pentru care te poţi bucura de o părtăşie bogată cu El şi 
poţi umbla în uniune cu El. Nu este nevoie să încerci să 
ajungi la Dumnezeu, strigând de parcă ar fi departe de 
tine. Oriunde te afli, El este în tine, iar tu în El.

Dumnezeu este casa ta; te‑ai născut în El când te‑ai 
născut din nou. În 2 Corinteni 5:17, Biblia spune: „Căci, 
dacă este cineva în Cristos este o făptură nouă.” În El 
ai viaţa, mişcarea şi fiinţa (Faptele apostolilor 17:28). 
Asemenea lui Isus, îndrăzneşte să declari: „Eu sunt în 
Tatăl şi Tatăl este în Mine” (Ioan 14:11). Binecuvântat să 
fie Dumnezeu!

Luca 16:1‑12 & Rut 1‑2

Romani 15:14‑33 & Psalmii 99‑101

Ioan 14:16‑18; Galateni 4:6; Coloseni 1:26‑27



 Şti aţi că din cele peste 7,8 de miliarde de oameni 
din lumea de astăzi, circa 15% (1,2 miliarde) sunt ti neri 
(adolescenţi) cu vârsta între 10 şi 19 ani? Cu alte cuvinte, din 
100 de oameni, 15 sunt adolescenţi!
 Ziua Internaţională a Tineretului, care se celebrează 
pe data de 12 august, reprezintă şi anul acesta o mare 
oportunitate de a realiza un impact în viaţa ti nerilor de 
pretuti ndeni cu Cuvântul lui Dumnezeu. 

 Vino alături de noi!
 Poţi avea un rol deosebit în această campanie 
sponsorizând distribuirea gratuită a următoarelor publicaţii:
     ● Devoţionalul pentru ti neret Rapsodia Realităţilor TeeVo
     ● Biblia pentru ti neret Rapsodia Realităţilor TeeVo
     ● alte materiale evanghelice pentru ti neret

 Nu uita, ce spune Biblia: „Cum îşi va ţine tânărul 
curată cărarea? Îndreptându‑se după Cuvântul Tău” 
(Psalmul 119:9). Vino alături de noi să le ducem Cuvântul lui 
Dumnezeu ti nerilor din fi ecare naţiune, menţinându‑i astf el 
pe calea purităţii şi pregăti ndu‑i să Îl întâlnească pe Domnul. 
 Pentru mai multe detalii legate de această 
campanie, te rugăm să apelezi următorul număr de telefon: 
+234‑802‑478‑9758, sau să trimiţi un email la adresa info@
teevotogo.org 

Ziua Internaţională a 
Tineretului cu TeeVo



N
O
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E
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Dacă eşti copilul lui Dumnezeu, ai primit harul 
Său. Este important să conştientizezi faptul 

că harul lui Dumnezeu a fost revărsat asupra ta prin 
Isus Cristos. În Ioan 1:17, Biblia spune: „Căci Legea a 
fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit 
prin Isus Cristos.”

În Romani 5:17, Scriptura spune: „Dacă deci, 
prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin 
el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată 
plinătatea, harul şi darul neprihănirii vor domni în 
viaţă prin Acel Unul singur, care este Isus Cristos!” 
Aşadar, noi am primit plinătatea harului, sau „har după 
har,” cum citim în versetul tematic. Ar trebui să declari 
deseori: „Umblu şi acţionez în favoare divină.”

Aminteşte‑ţi cuvintele cu care îngerul a 
întâmpinat‑o pe Maria, în Luca 1:28: „… ţi s‑a făcut 
mare har...” Aceeaşi expresie este folosită şi în Efeseni 
1:6 (versiunea Fidela): „Pentru lauda gloriei harului 
Său în care ne‑a făcut acceptaţi în Cel Preaiubit.” 
Cuvântul „acceptaţi” provine din traducerea din 
original a termenului grecesc „charitoō” şi înseamnă a 
acorda sau a ţi se acorda o mare onoare; a fi acceptat 
sau favorizat în mod deosebit. Aşadar: „Ni s-a făcut 

FAVORIZAT                                                   
ÎN MOD DIVIN

15 DUMINICĂ

Şi noi toţi am primit din 
plinătatea Lui şi har după har                                                   

(Ioan 1:16).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dumnezeu mi‑a dat har din belşug; am favoare înaintea 
Sa! Sunt poziţionat în mod divin prin harul Său pentru 
o viaţă veşnică şi supranaturală. Prin urmare, trăiesc 
şi umblu în conştientizarea favorii din viaţa mea! 
Indiferent ce se întâmplă în lume, rămân neclintit! 
Slavă lui Dumnezeu!

un mare har, suntem acceptaţi şi favorizaţi în mod 
deosebit în Preaiubitul Lui.” Aleluia!

Trebuie să beneficiezi de harul lui Isus Cristos care 
acţionează în tine. Cu harul acesta, totul funcţionează 
perfect: pământul îţi răspunde; cerurile îţi răspund; 
viaţa este plină de slavă; şi orice întreprinzi, prosperă. 
Aleluia!

Luca 16:13‑18 & Rut 3‑4

Romani 16:1‑27 & Psalmii 102‑103

Ioan 1:16; Psalmul 5:12; Efeseni 4:7 



Conform Bibliei, când Isus S‑a înălţat la cer 
şi S‑a aşezat la dreapta Puterii (la dreapta 

lui Dumnezeu), noi eram în El. Aşadar, suntem aşezaţi 
împreună cu El în locul de putere şi de autoritate. De 
aceea El ne‑a dat Numele Său ca să trăim prin el şi 
ca să facem uz de el aici, pe pământ, pentru că în cer 
Domnul însuşi este Cel care ne reprezintă. Noi suntem 
împuterniciţi să Îl reprezentăm pe Isus şi să stabilim voia 
lui Dumnezeu Tatăl aici pe pământ. Însă în cer nu Îl mai 
reprezentăm, ci răspundem în faţa Numelui Său.

Trebuie să uti lizezi Numele lui Isus. În Coloseni 3:17, 
Biblia spune: „Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, 
să faceţi totul în Numele Domnului Isus.” Imaginează‑ţi 
câte biruinţe ai obţine dacă ai trăi în Numele lui Isus! 
Oricare ar fi  forţele sau elementele acestei lumi care ar 
vrea să îţi impună aspectele lor negati ve, încercând să te 
determine să crezi sau să acţionezi contrar Cuvântului lui 
Dumnezeu, tu trebuie să le biruieşti  în Numele lui Isus!

LOCUL DE PUTERE ȘI DE 
AUTORITATE

16 LUNI

Dar Dumnezeu, care este bogat în 
îndurare, pentru dragostea cea mare 

cu care ne‑a iubit, măcar că eram 
morţi în greşelile noastre, ne‑a adus 

la viaţă împreună cu Cristos (prin 
har sunteţi mântuiţi). El ne‑a înviat 

împreună şi ne‑a pus să şedem împreună 
în locurile cereşti , în Cristos Isus                                                   

(Efeseni 2:4‑6).



PROCLAMAŢIE
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am fost aşezat împreună cu Cristos în locul de putere, 
de domnie, de maiestate şi de autoritate. Nu las niciun 
loc pentru întuneric, pentru boală, pentru înfrângere 
sau pentru durere, deoarece locuiesc într‑un loc de 
stăpânire absolută în Isus Cristos şi am biruit lumea. 
Aleluia!

Nu contează ce boală încearcă să te macine; 
atinge zona sau organul afectat şi porunceşte‑i bolii să 
îţi părăsească trupul în Numele lui Isus Cristos. Tu eşti 
străjerul propriului tău trup şi nu trebuie să laşi niciun 
loc pentru boală înăuntrul tău. 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.” Şi aceasta pentru că El ne‑a 
poruncit: „Vindecaţi bolnavii, curăţiţi leproşii, înviaţi 
morţii, scoateţi draci...” (Matei 10:8, versiunea Fidela). 
Aşadar, exercită‑ţi puterea şi stăpânirea în Cristos asupra 
slăbiciunii, a bolii, a morţii şi a tuturor elementelor 
acestei lumi.

Luca 16:19‑31 & 1 Samuel 1

1 Corinteni 1 & Psalmii 104‑106

Luca 10:19; Efeseni 2:4‑6



Isus este Stăpânul tuturor lucrurilor; El 
stăpâneşte asupra tuturor principatelor şi 

puterilor acestei lumi. Numele Lui are putere în cer, 
pe pământ şi sub pământ. Întreaga creaţie răspunde 
în faţa Numelui Său. Demonii se pleacă înaintea 
Numelui Său îngroziţi; toate circumstanţele potrivnice 
se schimbă la menţionarea Numelui său.

Trebuie să înveţi să cinsteşti Numele Domnului, 
ca puterea Lui să poată acţiona pentru tine, în tine şi 
prin tine. Rezultatele şi eficienţa cu care Numele lui 
Isus acţionează în viaţa ta sunt direct proporţionale 
cu cât de mult Îl onorezi. Să cinsteşti sau să onorezi 
înseamnă să arăţi respect pentru ceva sau pentru 
cineva. A onora Numele lui Isus înseamnă a‑L 
recunoaşte şi a‑L sluji pe Isus ca Domn. Numele Său 
funcţionează doar pentru cei care Îl cinstesc ca Domn.

De exemplu, există păcătoşi care sunt de acord că 
Numele lui Isus este cel mai măreţ nume din întreaga 
lume şi din toate timpurile, însă nu Îl cinstesc şi nu 
Îl urmează, iar rezultatul este că Numele Domnului 

ONOREAZĂ                                       
NUMELE LUI ISUS

17 MARŢI

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                                                          

(Filipeni 2:9‑10).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Ce privilegiu este să pot utiliza Numele sfânt, magnific şi 
minunat al Domnului Isus, care este mai presus de orice 
nume şi înaintea căruia se pleacă orice genunchi din cer, 
de pe pământ şi de sub pământ. Astăzi şi întotdeauna, 
ador şi măresc gloria Numelui Tău şi declar, cu reverenţă, 
că Tu eşti Dumnezeul cel viu, sfânt, îndurător şi adevărat. 
Amin.

nu funcţionează pentru ei. În calitate de creştin, tu 
trebuie să I te supui Domnului Isus. Cinsteşte‑L în 
viaţa ta pentru ca Numele Său să acţioneze pentru 
tine. În 1 Samuel 2:30, Dumnezeu spune: „... voi 
cinsti pe cine Mă cinsteşte...” Iar în Ioan 12:26, Isus 
declară: „... Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va 
cinsti.”

Luca 17:1‑10 & 1 Samuel 2

1 Corinteni 2 & Psalmii 107‑108

Filipeni 2:9‑11; Faptele apostolilor 3:16; Matei 10:32‑33



În copilărie, eram deseori cuprins de frică. Însă 
totul s‑a schimbat de când L‑am primit pe Duhul 

Sfânt. Toate temerile mele s‑au dezacti vat şi s‑au şters. 
Dumnezeu a început să mă înveţe Cuvântul Lui şi am 
devenit plin de îndrăzneală.

Duhul Sfânt m‑a învăţat să rostesc Cuvintele 
Domnului, a devenit învăţătorul meu şi a început să 
mă călăuzească şi să mă instruiască. Mi‑a arătat cum 
să acţionez, cum să înţeleg Scripturile şi cum să le 
interpretez. Mi‑a schimbat întreaga viaţă. De acum 
şti am cine sunt şi încotro mă îndrept. Eram conşti ent de 
schimbările şi de noile direcţii pe care Duhul Sfânt le‑a 
adus în viaţa mea.

Orice om poate avea o asemenea experienţă. 
Biblia spune că Dumnezeu nu este părti nitor (Faptele 
apostolilor 10:34); ceea ce face pentru cineva, va face 
şi pentru altcineva, în condiţii similare. Şi chiar dacă nu 
a mai făcut pentru nimeni ceea ce ceri tu, El poate să 
facă să se întâmple acel lucru special pentru ti ne. Poate 
că nu mai ai mari aşteptări de la viaţă; poate că toţi au 

DUHUL SFÂNT                                            
ÎN TINE

18 MIERCURI

Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi El vă 
va da un alt Mângâietor, care să 
rămână cu voi în veac; şi anume 

Duhul adevărului, pe care lumea nu 
Îl poate primi, pentru că nu Îl vede şi 
nu Îl cunoaşte, dar voi Îl cunoaşteţi, 

căci rămâne cu voi şi va fi  în voi                                                                               
(Ioan 14:16‑17).
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O, Doamne, Tu eşti îndurător şi bun. Eşti stânca mea şi 
mântuirea mea, Cel în care îmi pun toată încrederea. 
Tu faci toate lucrurile frumoase şi mi‑ai dat o capacitate 
extraordinară de a contempla, de a gândi, de a proiecta şi de 
a vedea posibilităţi fără margini. Scot la iveală din interiorul 
meu frumuseţe şi excelenţă, prin puterea Duhului Tău care 
locuieşte în mine, în Numele lui Isus. Amin.

renunţat la tine. Fie că eşti acasă, la şcoală, la locul de 
muncă sau alături de colegii tăi, tu mereu trebuie să te 
zbaţi şi să lupţi din greu pentru toate, iar acum poate 
că te întrebi: „Cum aş putea vreodată să mă redresez? 
Există vreo speranţă pentru mine?” Da, există speranţă 
în Cristos.

Nu trebuie să te mai zbaţi sau să te frămânţi. De 
îndată ce Îl primeşti pe Duhul Sfânt, conştientizează 
prezenţa Lui în tine, învaţă să ai părtăşie cu El prin 
Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune. Crede în 
puterea Lui de a te îndrepta către succes şi de a te ajuta 
să îţi împlineşti destinul dat de Dumnezeu. Beneficiază 
de slava lucrării Sale în viaţa ta. Roagă‑te în alte limbi 
şi urmează‑I călăuzirea, iar El te va face un adevărat 
succes în toate.

Luca 17:11‑19 & 1 Samuel 3

1 Corinteni 3 & Psalmii 109‑112

Ioan 14:26; 2 Timotei 1:7; Faptele apostolilor 1:8 



„M‑am rugat! Am mărturisit Cuvântul lui 
Dumnezeu! Am postit! Am semănat chiar 

şi o sămânţă! Totuşi, starea mea nu s‑a îmbunătăţit.” 
De multe ori, oamenii se simt frustraţi, considerând 
că nu primesc răspuns pe măsura credinţei lor. Acest 
lucru se datorează faptului că, majoritatea dintre ei, 
nu au învăţat cum să îşi utilizeze credinţa.

Până când nu descoperi cum să îţi pui credinţa 
în funcţiune, vei continua să te lupţi în viaţă. Avem o 
carte intitulată chiar aşa: „Cum să îţi pui credinţa în 
funcţiune” („How To Make Your Faith Work”); citeşte‑o 
pentru a afla mai multe despre acest subiect. Este 
posibil să te confrunţi cu unele provocări în anumite 
domenii şi momente ale vieţii, atunci când observi 
că există o diferenţă între ceea ce spune Cuvântul lui 
Dumnezeu şi experienţa ta personală. În astfel de clipe, 
meditează mai mult la Cuvântul Său. Nu te concentra 
asupra evenimentelor, ci asupra Cuvântului Domnului, 
asupra credinţei tale. În scurt timp Cuvântul Său va 
deveni puternic în tine, vei depăşi acea situaţie şi o vei 
birui. Rezultatul este garantat.

Credinţa ta îţi garantează biruinţa asupra tuturor 
circumstanţelor şi problemelor: „Pentru că oricine 

CREDINŢA TA ÎN                              
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

19 JOI

Cine crede în Fiul are viaţa veşnică, dar 
cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, 
ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el 

(Ioan 3:36).



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, 
prevalând pe măsură ce îl rostesc! Trăiesc deasupra 
diavolului şi a elementelor acestei lumi, pentru că sunt un 
asociat al Dumnezeirii! Prin credinţa mea în Cuvântul lui 
Dumnezeu, trăiesc triumfător întotdeauna! Pot schimba şi 
pot realiza orice, în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu, 
prin puterea Duhului Sfânt care acţionează în mine. Amin.

este născut din Dumnezeu biruieşte lumea; şi ceea ce 
câştigă biruinţă asupra lumii este credinţa noastră” (1 
Ioan 5:4). Continuă să acţionezi conform credinţei tale 
în Cuvântul lui Dumnezeu. Este posibil să spui: „Şi dacă 
nu va funcţiona?” Credinţa funcţionează întotdeauna. 
Dacă nu a funcţionat, nu a fost cu adevărat credinţă.

Exprimă‑ţi credinţa şi activează astfel puterea 
extraordinară a lui Dumnezeu pentru a depăşi orice 
obstacol în viaţă. Credinţa neexprimată (adică fără 
fapte) este moartă în ea însăşi (Iacov 2:17, 26). 
Credinţa ta trebuie să se manifeste prin cuvinte şi prin 
fapte, stând neclintită în faţa adversităţii.

În Matei 17:20, Isus spune: „Dacă aţi avea 
credinţă cât un grăunte de muştar, nimic nu v‑ar fi 
cu neputinţă.” Aşadar, bucură‑te; victoria este deja a 
ta. Aleluia! Există garanţia că, dacă acţionezi conform 
Cuvântului lui Dumnezeu, credinţa ta va funcţiona. 

Luca 17:20‑30 & 1 Samuel 4

1 Corinteni 4 & Psalmii 113‑116

Marcu 11:22‑23; Romani 4:18‑21



Indiferent ce lucrare faci pentru Domnul, 
contează cu ce inimă şi cu ce ati tudine faci 

lucrarea respecti vă. Dumnezeu cercetează toate inimile 
şi înţelege toate gândurile din mintea noastră. Aşadar, El 
caută o inimă desăvârşită şi o minte binevoitoare. În 2 
Corinteni 8:12, Dumnezeu spune: „Pentru că, dacă este 
bunăvoinţă, darul este primit...”

Aminteşte‑ţi ce spune Biblia despre regele Amaţia; 
el a făcut ce este drept înaintea Domnului, însă cu o inimă 
care nu era în totul desăvârşită (2 Cronici 25:2, versiunea 
Fidela). Cum poţi avea o inimă desăvârşită? Cum poţi 
avea o minte binevoitoare? Prin Cuvântul lui Dumnezeu. 
O inimă desăvârşită şi binevoitoare este aceea care se 
supune Cuvântului Său; este sfi nţită, reînnoită şi complet 
predată conducerii Duhului Sfânt prin Cuvântul Domnului.

În 2 Corinteni 4:6, Biblia spune: „Căci Dumnezeu, 
care a zis: «Să lumineze lumina din întuneric», ne‑a 
luminat inimile...” Cum este posibil? Prin Cuvântul Lui! 
Cuvântul Său ne luminează inimile pentru a‑I cunoaşte 
voia. Apoi, în Romani 12:2 (versiunea Fidela), Biblia spune: 

O INIMĂ DESĂVÂRȘITĂ                           
ȘI O MINTE BINEVOITOARE

20 VINERI

Şi tu, Solomon, fi ul meu, să Îl cunoşti  
pe Dumnezeul tatălui tău şi să Îl 
serveşti  cu o inimă desăvârşită şi 
cu o minte binevoitoare, fi indcă 

DOMNUL cercetează toate inimile şi 
înţelege toate închipuirile gândurilor…                                                            

(1 Cronici 28:9, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îl iubesc pe Domnul cu toată inima mea, căutând mereu să 
Îl slujesc şi să Îi fiu plăcut în orice lucru. Iar prin intermediul 
Cuvântului Său, atitudinea mea faţă de Dumnezeu şi faţă 
de slujirea în Împărăţia Sa este inspirată şi reflectată de 
dragostea Lui. În orice circumstanţe, mentalitea lui Cristos 
îmi este revelată prin Cuvântul lui Dumnezeu, în Numele 
lui Isus. Amin.

„Şi nu vă conformaţi acestei lumi; ci fiţi transformaţi 
prin înnoirea minţii voastre, pentru a deosebi care este 
voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi desăvârşită.” 
Nu vei cunoaşte voia lui Dumnezeu, gândurile, opiniile 
sau voia Lui desăvârşită, dacă nu Îi cunoşti Cuvântul.

Acesta este motivul pentru care trebuie să studiezi 
personal Scripturile. În Matei 22:29, Isus spune: „... Vă 
rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi Scripturile...” Dacă 
vrei să Îi slujeşti lui Dumnezeu cum se cuvine, atunci 
trebuie să cunoşti Cuvântul Lui, care îţi va lumina duhul 
şi îţi va cultiva mintea. Acordă mai multă atenţie studierii 
Scripturilor dacă îţi doreşti să te bucuri de înţelepciunea 
şi de discernământul Duhului Sfânt, iar El îţi va arăta 
cum să Îl slujeşti cu adevărat pe Dumnezeu, cu o inimă 
desăvârşită şi cu o minte binevoitoare. 

Luca 17:31‑37 & 1 Samuel 5‑6

1 Corinteni 5 & Psalmii 117‑118

1 Samuel 16:7; Proverbe 23:26



Cuvântul lui Dumnezeu face o lucrare foarte 
importantă în viaţa ta. El îţi antrenează duhul. 

Cuvântul lui Dumnezeu te poate pregăti  şi condiţiona astf el 
încât să gândeşti  ca Dumnezeu. De aceea suntem îndemnaţi 
să ne înnoim mintea meditând asupra Cuvântului Său.

Atunci când meditezi asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu, acesta ajunge în duhul tău şi te programează 
ca să trăieşti  în conformitate cu el. Lumea din jurul tău, 
circumstanţele şi alte voci pot încerca să te îndepărteze 
de la Cuvântul Domnului, însă nu vor reuşi dacă duhul tău 
este antrenat şi programat de Cuvântul Său.

De exemplu, dacă ai fost ti mid sau temător, 
meditează asupra Scripturii. În 2 Timotei 1:7 Biblia spune: 
„Căci Dumnezeu nu ne‑a dat un duh de frică, ci de putere, 
de dragoste şi de chibzuinţă.” Rosteşte mereu: „Am o minte 
sănătoasă şi chibzuită, am curaj şi îndrăzneală şi sunt plin 
de putere.” Nu după mult ti mp vei vedea cum Cuvântul lui 
Dumnezeu îţi va umple duhul de îndrăzneală şi de  excelenţă; 
vei deveni tenace în credinţă. Cuvântul lui Dumnezeu mi‑a 
transformat duhul să gândesc după mentalitatea Împărăţiei 
Lui, să am îndrăzneală şi să fi u curajos şi nimic din lumea 
aaceasta nu mai poate schimba acest lucru.

CUVÂNTUL LUI ÎŢI               
ANTRENEAZĂ DUHUL

21 SÂMBĂTĂ

Şi nu vă conformaţi acestei lumi; 
ci fi ţi transformaţi prin înnoirea 
minţii voastre, pentru a dovedi 

care este voia lui Dumnezeu, cea 
bună şi plăcută şi desăvârşită                                                                   

(Romani 12:2, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cuvântul lui Dumnezeu mi‑a transformat mintea şi mi‑a 
programat duhul pentru măreţie, pentru succes şi pentru 
excelenţă. Sunt plin de îndrăzneală în credinţă; nutresc 
gândurile Împărăţiei lui Dumnezeu şi privesc lucrurile 
doar din perspectiva Cuvântului Său, pentru că acesta 
mi‑a culturalizat mintea şi mi‑a antrenat duhul. Slavă lui 
Dumnezeu!

Cuvântul lui Dumnezeu este fundamentul unei vieţi 
minunate. Cuvântul Său aflat în tine te face invulnerabil 
la crizele vieţii; te face să gândeşti, să vezi şi să acţionezi 
mereu dintr‑o perspectivă de avantaj şi de victorie. Cu 
o astfel de mentalitate, tot ce faci prosperă; poţi umbla 
în excelenţă şi în har. Nu contează care sunt provocările 
cu care te confrunţi sau cine se ridică împotriva ta; tu 
nu poţi fi tulburat, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu ţi‑a 
programat şi ţi‑a antrenat duhul ca să ştii că nu există nicio 
forţă sau circumstanţă care să poată sta împotriva ta.

Strânge în tine cât mai mult Cuvânt divin. În Coloseni 
3:16 Biblia spune să lăsăm Cuvântul Domnului să locuiască 
din belşug în noi. Tratează cu mare seriozitate timpul tău 
de studiu al Cuvântului lui Dumnezeu şi de meditare asupra 
sa. Astfel, Cuvântul Lui se va întrepătrunde cu duhul tău, 
va creşte puternic în tine deasupra oricărei situaţii cu care 
te confrunţi, şi va birui. Atunci vei descoperi că eşti plin de 
bucurie în fiecare zi, plin de sănătate şi de putere. Slavă lui 
Dumnezeu!

Luca 18:1‑8 & 1 Samuel 7‑8

1 Corinteni 6 & Psalmul 119:1‑112

Romani 12:2; Iosua 1:8; Coloseni 3:16



 Mai mult decât un devoţional, Rapsodia 
Realităţilor este un vesti tor al mesajului Evangheliei lui Isus 
Cristos. Anunţând cu îndrăzneală sosirea Evangheliei în 
diferite naţiuni ale lumii, acest veritabil Înger Mesager este 
menit să penetreze regiunile de pretuti ndeni în peste 3700 
de limbi de traducere.

 Din septembrie până în noiembrie, în cadrul 
campaniei mondiale de distribuire masivă ReachOut 
World, partenerii din toată lumea vor fi  echipaţi cu cel mai 
strategic instrument al zilelor noastre – Îngerul Mesager, 
pe care îl vor distribui în miliarde de exemplare în şcoli, în 
cămine, în spitale, în hoteluri, în mall‑uri, în parcuri şi în 
multe alte locuri. 

 Alătură‑te acestei mari proclamări a Evangheliei! 
Câşti gă sufl ete în comunitatea ta şi dincolo de aceasta, 
parti cipând la campania ReachOut World! 

Devino un vestitor                                  
al Evangheliei 
Prin campania mondială                                                                          

de distribuire masivă 

ReachOut World
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NOTEDevino un vestitor                                  
al Evangheliei 
Prin campania mondială                                                                          

de distribuire masivă 

ReachOut World



Fiecare copil al lui Dumnezeu este un rege 
în această viaţă, chemat să domnească în 

neprihănire. Neprihănirea îţi dă abilitatea să stai în 
picioare în prezenţa lui Dumnezeu fără condamnare, să 
stai în părtăşie cu El, având neprihănirea Lui în duhul tău. 
De aici vine şi îndrăzneala credinţei.

Acesta este moti vul pentru care noi putem 
porunci cu îndrăzneală în Numele Lui, putem decreta 
lucruri iar ele sunt stabilite după cuvintele pe care 
le‑am rosti t. Totul se datorează faptului că neprihănirea 
noastră vine de la El, nu ţine de ceea ce am făcut sau nu 
am făcut noi, ci de ceea ce a făcut Isus. Dumnezeu ne‑a 
dat darul neprihănirii prin credinţa în Isus şi astf el ne‑a 
declarat neprihăniţi; şi a declarat că şi El Însuşi este 
neprihănit făcând acest lucru: „Pentru ca, în vremea de 
acum, să‑Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel încât să 
fi e neprihănit şi totuşi să îl socotească neprihănit pe 
cel ce crede în Isus” (Romani 3:26). Aleluia!

Neprihănirea ne face stăpâni; ne dă stăpânire 
şi autoritate. Nu eşti  o victi mă, ci eşti  un învingător în 

DOMNEȘTE ÎN NEPRIHĂNIRE
22 DUMINICĂ

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

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

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



RUGĂCIUNE
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată neprihănit şi sfânt, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat 
neprihănirea Ta, abilitându‑mă să stau înaintea ta fără 
vină, fără condamnare sau inferioritate. În neprihănire, 
domnesc în viaţă, aducând slavă Numelui Tău. Umblu în 
victorie neîntreruptă, manifestând slava Ta în orice loc, 
în Numele lui Isus. Amin.

Isus Cristos. Ioan a ştiut acest lucru şi a declarat: „Voi, 
copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i‑aţi biruit, pentru 
că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în 
lume” (1 Ioan 4:4). 

Dumnezeu ţi‑a dat natura Sa de neprihănire şi 
acest lucru te face să fii ca El. Această natură te face 
să gândeşti, să vezi şi să vorbeşti ca El. Ai fost ridicat 
la nivelul Său prin Cristos. Versetul tematic spune: „...
cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, 
harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel 
Unul singur, care este Isus Cristos.” Tu ai primit harul 
de a domni asupra diavolului şi a elementelor acestei 
lumi.

Biblia spune că El ne‑a făcut regi şi preoţi şi că noi 
vom domni pe pământ. Regii domnesc emiţând decrete 
şi proclamaţii. În Eclesiastul 8:4 este scris: „Pentru că 
vorba împăratului are putere. Cine poate zice: «Ce 
faci?»” De aceea Biblia spune că vei decreta un lucru şi 
el va fi stabilit pentru tine (Iov 22:28, versiunea Fidela).

Luca 18:9‑17 & 1 Samuel 9

1 Corinteni 7 & Psalmul 119:113‑176

Romani 5:17; Romani 5:20‑21; Apocalipsa 5:10



Dumnezeu operează pe baza unor principii, dar 
există oameni care întotdeauna aleg să facă aşa 

cum cred ei. Biblia spune că multe căi îi pot părea bune 
omului, dar până la urmă toate duc la moarte (Proverbe 
14:12). Merită să Îl asculţi pe Dumnezeu şi să urmezi căile 
Sale. Nu umbla niciodată în neascultare.

De exemplu, ca rezultat al neascultării lui Adam, 
Biblia ne spune că „Moartea a domnit...” (Romani 5:17). 
Versiunea Amplifi cată a Bibliei spune astf el: „... din cauza 
greşelii (imperfecţiunii, ofensei) unui singur om, moartea 
a domnit prin acel unul singur...” Însă dacă neascultarea 
unui om a dus la condamnarea tuturor oamenilor, faptele 
neprihănite ale lui Cristos au dus la viaţă şi la achitare 
divină pentru toţi oamenii. Isus, al doilea şi ulti mul Adam, 
a reuşit să realizeze toate acestea prin ascultare.

În versetul temati c citi m că El „La înfăţişare a 
fost găsit ca un om, S‑a smerit şi S‑a făcut ascultător 
până la moarte, şi încă moarte de cruce.” Să ne aducem 
aminte, Isus este El însuşi Dumnezeu, dar nimic nu a 
reuşit să‑L facă să Se răzvrătească împotriva Tatălui. El a 
fost ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. 
Dumnezeu trebuia să răspundă la ascultarea lui Isus: „De 
aceea şi Dumnezeu L‑a înălţat nespus de mult, şi I‑a dat 

PUTEREA ASCULTĂRII
23 LUNI

La înfăţişare a fost găsit ca un om, 
S‑a smerit şi S‑a făcut ascultător până 

la moarte, şi încă moarte de cruce           
(Filipeni 2:8).
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Viaţa mea Îţi este consacrată, dragă Tată; Îţi mulţumesc 
pentru dragostea Ta pentru mine şi pentru slava 
Ta în viaţa mea! Astăzi şi întotdeauna, trăiesc ca să 
Te preamăresc pe Tine, slujindu‑Ţi cu toată inima, 
împlinind Cuvântul Tău şi scopul Tău pentru viaţa mea, 
pe măsură ce rodesc faptele neprihănirii, în Numele lui 
Isus. Amin.

Numele, care este mai presus de orice nume” (Filipeni 
2:9). Lui I S‑a dat cel mai înalt titlu care poate fi conferit 
cuiva, datorită ascultării Lui. Slavă lui Dumnezeu!

Ascultarea este o mare binecuvântare în tărâmul 
Duhului. În calitate de creştin născut din nou, tu ai un 
duh ascultător; Biblia ne numeşte copii ascultători (1 
Petru 1:14). De aceea ţie îţi este natural să umbli în 
lumina Cuvântului lui Dumnezeu şi să te supui complet 
instrucţiunilor spirituale.

Luca 18:18‑27 & 1 Samuel 10

1 Corinteni 8 & Psalmii 120‑127

1 Petru 1:13‑14; Filipeni 2:5‑10



Nu te grăbi să arăţi cu degetul căutând greşeli la cei 
din jurul tău. Nu ceda tendinţei de a condamna. 

Biblia spune că Domnul Isus a fost „... rânduit de Dumnezeu 
Judecătorul celor vii şi al celor morţi” (Faptele apostolilor 10:42). 
El este Singurul Judecător adevărat, şi El este plin de milă. Poate 
că unii oameni din jurul tău, poate chiar din biserica ta locală, nu 
trăiesc drept; nu‑i judeca. Mai degrabă fi i lumina care îi câşti gă 
de partea Domnului. Aşa ne‑a îndemnat Isus să facem în versetul 
temati c.

Unul dintre moti vele pentru care este posibil ca oamenii 
să nu trăiască drept în locul în care eşti  poate fi  acela că lumina 
ta nu străluceşte sufi cient de puternic. Atunci când un creşti n 
condamnă alţi creşti ni cu privire la modul lor de viaţă, el se 
crede spiritual, când de fapt aceasta este o manifestare a fi rii 
pământeşti . Nu elimina pe nimeni din cauza greşelilor făcute; Isus 
a plăti t preţul şi pentru greşelile lor. El a preluat responsabilitatea 
pentru toate greşelile noastre. El este Singurul care are dreptul să 
judece şi, cu toate acestea, El nu ne condamnă.

Biblia spune: „Acum dar nu este nici o osândire pentru 
cei ce sunt în Cristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile 
fi rii pământeşti , ci după îndemnurile Duhului” (Romani 8:1). 
Oamenii care gândesc fi reşte văd doar ce este greşit la cei din 

NU ÎI CONDAMNA PE ALŢII
24 MARŢI

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră 
înaintea oamenilor, ca ei să vadă 

faptele voastre bune şi să Îl slăvească 
pe Tatăl vostru, care este în ceruri                             

(Matei 5:16).
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Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima mea prin 
Duhul Sfânt! Mă raportez la cei din jurul meu cu bunăvoinţă 
iubitoare, cu compasiune şi cu har. Văd ce este mai bun 
în oameni, iar prin Duhul Sfânt, îi influenţez cu harul şi 
cu slava lui Cristos; lumina mea străluceşte puternic şi îi 
atrage pe oameni la neprihănirea lui Dumnezeu exprimată 
în şi prin mine, în Numele lui Isus. Amin.

jurul lor. Şi este posibil ca aceştia să fi făcut sau să mai facă greşeli, 
dar inima lor să fie în regulă cu Dumnezeu, deoarece atunci când 
îşi dau seama de greşeala lor, se pocăiesc repede. David ne oferă 
un bun exemplu în acest sens: el a făcut un păcat, însă s‑a pocăit 
cu adevărat, a căutat şi a primit iertarea lui Dumnezeu (citeşte 2 
Samuel 12:1‑13). Însă lucrurile nu s‑au petrecut la fel şi în cazul lui 
Saul. Atunci când el a fost mustrat pentru o greşeală, s‑a scuzat şi 
s‑a justificat şi Dumnezeu S‑a mâniat pe el (citeşte 1 Samuel 15). 

Biserica locală nu este doar pentru cei „perfecţi,” ci ea 
există pentru a desăvârşi oamenii. Vino aşa cum eşti, iar Cuvântul 
lui Dumnezeu te va spăla; te va desăvârşi. Cele cinci daruri pentru 
lucrare prezentate în Efeseni 4:11‑12 sunt pentru desăvârşirea 
sfinţilor, pentru lucrare şi pentru edificarea Trupului lui Cristos.

În Biserică, ne dăm seama cu uşurinţă atunci când cineva 
face ceva greşit; însă, noi trebuie să urmăm exemplul lui Isus şi să 
nu judecăm. Ci trebuie să propovăduim Cuvântul lui Dumnezeu 
(citeşte 2 Timotei 3:16‑17). Cuvântul lui Dumnezeu are abilitatea 
de a corecta orice om şi de a‑l ajuta să îşi îndrepte paşii. Vesteşte 
Evanghelia în loc să‑i condamni pe alţii.

Luca 18:28‑34 & 1 Samuel 11‑12

1 Corinteni 9 & Psalmii 128‑134

Matei 7:1‑2; Efeseni 2:4‑5; Luca 6:37



Termenul „oglindă” în versetul temati c provine 
din traducerea din original a termenului grecesc 

„katoptrizomai” şi înseamnă a se refl ecta în ceva. Versiunea 
New Internati onal spune astf el: „Şi noi, care cu feţele 
descoperite refl ectăm cu toţii slava Domnului, suntem 
transformaţi în înfăţişarea Lui, cu o slavă tot mai mare, 
care vine de la Domnul, care este Duhul.” Este vorba despre 
oglinda lui Dumnezeu, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

În ti mp ce studiezi Cuvântul Domnului şi meditezi 
asupra sa, tu te oglindeşti  pe ti ne însuţi! Ceea ce vezi în oglindă 
este slava lui Dumnezeu. Prin meditare, Cuvântul Lui prinde 
rădăcini în duhul tău şi devine una cu el; totodată creează o 
imagine în mintea ta: imaginea slavei lui Dumnezeu.

De exemplu, poate te‑ai gândit că eşti  un păcătos 
murdar, însă apoi ai privit în oglinda lui Dumnezeu şi ai 
văzut că eşti  neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos; ai 
fost declarat nevinovat; achitat în mod divin! Binecuvântat 
să fi e Dumnezeu! Acest adevăr ar trebui să îţi schimbe 
percepţia complet, să te determine să conşti enti zezi imediat 
neprihănirea ta şi să umbli astf el în neprihănire.

Poate ţi s‑a spus că nu vei ajunge nimic în viaţă; că 
eşti  un nimeni, un sărac şi un nenorocit. Dar Cuvântul lui 

OGLINDEȘTE-TE                                       
ÎN CUVÂNTUL LUI

25 MIERCURI

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

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

(2 Corinteni 3:18).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt desăvârşit în Cristos! Sunt slava lui Dumnezeu! Pot 
totul prin Cristos care mă întăreşte şi nicio armă făurită 
împotriva mea nu va prospera! Sunt pe veci biruitor 
şi sunt întotdeauna în avantaj! Prin urmare, îmi fixez 
atenţia asupra Cuvântului Său şi accept doar reflexia mea 
proiectată de acesta. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Dumnezeu – oglinda Lui – îţi arată altceva. Îţi arată că aparţii 
unei generaţii alese, unei preoţii regale, unei naţiuni sfinte şi 
unui popor special – ales de Dumnezeu pentru a manifesta 
şi a exprima virtuţile şi perfecţiunile divinităţii (1 Petru 2:9). 
Acesta este adevărul pe care trebuie să îl accepţi şi să ţi‑l 
însuşeşti în ceea ce priveşte personalitatea ta. Aleluia!

Poate că Satan te‑a necăjit în somn timp de mai multe 
nopţi şi ai crezut că ai nevoie de „eliberare.” Priveşte însă în 
oglindă şi vezi: „Mulţumindu‑I Tatălui... El ne‑a izbăvit de sub 
puterea întunericului şi ne‑a strămutat în Împărăţia Fiului 
dragostei Lui” (Coloseni 1:12‑13). Acest adevăr ar trebui să îţi 
inunde duhul imediat, ca tu să îţi exerciţi autoritatea asupra 
diavolului şi a forţelor întunericului.

Sunt nespus de multe lucruri care se întâmplă în şi 
cu duhul tău atunci când meditezi asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu; eşti transformat devenind ceea ce vezi. Ţine‑te 
strâns de imaginea pe care Cuvântul Domnului o proiectează 
despre tine; aceasta este realitatea pe care trebuie să o 
afirmi cu consecvenţă, indiferent de circumstanţele cu care 
te confrunţi.

Luca 18:35‑43 & 1 Samuel 13

1 Corinteni 10:1‑13 & Psalmii 135‑138

Romani 12:2; Iacov 1:23‑25



Nu încape urmă de îndoială că, în calitate 
de creşti ni, noi avem din belşug harul lui 

Dumnezeu: El Şi‑a revărsat harul asupra noastră din 
abundenţă. De aceea, o întrebare importantă este 
următoarea: cât de departe putem înainta în acest har? 
Cât putem explora harul? Versetul temati c ne îndeamnă 
să ne „întărim în harul care este în Cristos Isus.”

A fi  tare în harul lui Dumnezeu înseamnă a umbla 
în plinătatea harului Său. În Faptele apostolilor 3, 
Biblia ne dă un exemplu perfect în ce priveşte modul 
în care putem folosi harul lui Dumnezeu, producând 
rezultate supranaturale. Petru şi Ioan intrau în Templu la 
momentul rugăciunii, şi s‑au întâlnit cu un om care era 
olog din naştere. Biblia spune că cerşetorul, „... când i‑a 
văzut pe Petru şi pe Ioan că voiau să intre în Templu, 
le‑a cerut milostenie” (Faptele apostolilor 3:3).

Petru şti a că aceasta este o oportunitate de a pune 
în acţiune harul lui Dumnezeu. Aşadar, i‑a zis omului: 
„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). Însă omul nu s‑a ridicat de tot. Atunci 
Petru l‑a apucat de mână, l‑a ridicat şi, imediat, gleznele 
lui s‑au întărit şi omul a fost vindecat! Petru a solicitat 

ÎNCREDE-TE ÎN                                      
HARUL LUI DUMNEZEU

26 JOI

Tu dar, copilul meu, întăreşte‑te 
în harul care este în Cristos Isus                                        

(2 Timotei 2:1).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Harul lui Dumnezeu care aduce favoare, bunăstare, 
sănătate, creştere supranaturală şi libertate acţionează 
în mine cu putere. Am încredere că acest har mă ajută să 
înving şi să înregistrez rezultate supranaturale şi astăzi. 
Pe măsură ce împlinesc voia lui Dumnezeu, reflecţia 
exterioară a influenţei divine dinăuntrul meu este evidentă 
în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin. 

ceva de la harul lui Dumnezeu pe care îl avea, şi a 
funcţionat!

La fel trebuie să faci şi tu în viaţă – explorează 
harul lui Dumnezeu în treburile tale zilnice, foloseşte‑l 
în lucrurile simple. Bazează‑te pe el pentru a obţine 
rezultatele pe care ţi le doreşti în viaţă, în lucrare, la 
muncă, în familie, în afacere sau în educaţie.

Harul promovează. Harul ridică; el te va duce 
din punctul în care eşti acum la nivelul superior în şi 
cu Duhul Sfânt. Adu‑ţi aminte ce i‑a spus Domnul 
apostolului Pavel atunci când apostolul se găsea în 
strâmtorare: „... Harul meu îţi este îndeajuns...” (2 
Corinteni 12:9); Cu alte cuvinte, aceasta este ceea ce 
îţi trebuie! Ai încredere că harul lui Dumnezeu te va 
ajuta să îţi împlineşti chemarea şi scopul lui Dumnezeu 
pentru viaţa ta.

Luca 19:1‑10 & 1 Samuel 14

1 Corinteni 10:14‑11:1 & Psalmii 139‑141

Ioan 1:16; Romani 5:17; 2 Corinteni 9:8



Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul; este 
imposibil să cunoşti  Cuvântul Domnului şi să fi i 

amăgit sau să urmezi sfaturile greşite. În 1 Ioan 4:1 Biblia 
spune: „Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh, ci 
să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci 
în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.” În duhul tău 
este întotdeauna o lumină atunci când cunoşti  Cuvântul 
lui Dumnezeu, astf el încât nu poţi fi  amăgit de profeţi 
mincinoşi, de învăţători mincinoşi, sau de fraţi mincinoşi.

Unul dintre modurile prin care mulţi sunt amăgiţi 
cu uşurinţă constă în asocierile greşite. Dacă, în calitate 
de creşti n, începi să te asociezi cu anumiţi oameni care 
nu ar trebui să fi e în „aionul” tău (cursul vieţii tale) – 
indivizi care învaţă o doctrină neconformă cu adevărul 
Cuvântului lui Dumnezeu – te îndrepţi cu siguranţă într‑o 
direcţie greşită.

Cu ti mpul, astf el de oameni pot deveni consilierii 
tăi şi, după o vreme, limbajul tău se va schimba. Astf el se 
întâmplă că mulţi sunt inspiraţi de un duh de rătăcire, de 
eroare şi se rătăcesc, făcând greşeli grave. Biblia spune: 
„Noi însă suntem din Dumnezeu; cine Îl cunoaşte pe 
Dumnezeu, ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu, nu 

UMBLĂ ȘI RĂMÂI                                     
ÎN ADEVĂR

27 VINERI

Căci în lume s‑au răspândit mulţi 
amăgitori, care nu mărturisesc 
că Isus Cristos vine în trup. Iată 

amăgitorul, iată anti hristul                                                              
(2 Ioan 1:7).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îţi mulţumesc, Duhule Sfânt şi scump, că mă înveţi Cuvântul 
lui Dumnezeu şi că mă faci să umblu şi să rămân în adevăr. 
Niciodată nu voi fi înşelat, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu 
este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe 
cărarea mea; acest Cuvânt acţionează cu putere în mine, 
transformându‑mi viaţa şi influenţându‑i pe cei din jurul meu 
cu neprihănirea lui Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem duhul adevărului şi 
duhul rătăcirii” (1 Ioan 4:6). Rămâi în adevăr!

Apostolul Ioan se preocupa foarte mult ca poporul 
Dumnezeu să cunoască adevărul şi să umble în el. În 2 
Ioan 1:1, el spune: „Prezbiterul, către aleasa Doamnă şi 
către copiii ei, pe care‑i iubesc în adevăr – şi nu numai 
eu, ci toţi cei ce cunosc adevărul.” Dumnezeu vrea ca 
noi să umblăm în adevăr pentru că, aşa cum citim în 
versetul tematic, există mulţi amăgitori în lume care nu 
mărturisesc că Isus Cristos a venit în trup. Ei nu recunosc 
nici întruparea, nici învierea lui Cristos.

A mărturisi că Isus Cristos a venit în trup înseamnă 
a mărturisi acest adevăr, trăind o viaţă care este vrednică 
de acest adevăr, dându‑I slavă lui Dumnezeu. Aşadar, 
umblă în Adevăr în aceste zile din urmă. Ioan spune: „Eu 
n‑am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei 
că umblă în adevăr” (3 Ioan 1:4).

Luca 19:11‑19 & 1 Samuel 15

1 Corinteni 11:2‑34 & Psalmii 142‑145

1 Ioan 2:26‑27; 2 Ioan 1:7‑8; 3 Ioan 1:11‑12; 1 Ioan 4:6



Atunci când ai crezut Evanghelia lui Isus Cristos 
şi L‑ai primit ca Domn în viaţa ta, El a transferat 

în duhul tău viaţa veşnică. Această viaţă este natura lui 
Dumnezeu; ti pul de viaţă dumnezeiesc. Creşti nismul 
începe odată cu transferul vieţii şi naturii lui Dumnezeu în 
duhul tău uman, iar tu te trezeşti  imediat la paternitatea 
lui Dumnezeu; devii viu pentru Dumnezeu (Romani 6:11)! 
Aceasta este şi dovada faptului că eşti  în Împărăţia Fiului 
dragostei lui Dumnezeu.

Biblia spune că noi am fost eliberaţi de tărâmul 
întunericului şi am fost strămutaţi în Împărăţia Fiului 
dragostei lui Dumnezeu (Coloseni 1:13). Tu trăieşti  acum 
în Împărăţia lui Dumnezeu şi ai acum viaţă veşnică. Dar 
dacă nu conşti enti zezi această realitate, nu poţi trăi viaţa 
din Împărăţia Lui; vei umbla ca un simplu muritor.

Acum că ai fost născut din nou, imortalitatea a 
înlocuit mortalitatea: „Acest adevăr a fost dezvăluit 
acum prin revelarea Unsului Isus, dătătorul vieţii 
noastre, care a nimicit moartea, obliterând toate 
efectele ei asupra vieţii noastre, şi Şi‑a manifestat viaţa 
Sa nemuritoare în noi prin Evanghelie” (2 Timotei 1:10, 
versiunea Passion). Tu nu ai acum două naturi în ti ne; ai 
una singură, iar aceasta este natura nemuritoare a lui 

ÎMPĂRTĂȘIREA                                   
VIEŢII VEȘNICE

28 SÂMBĂTĂ

Şi mărturisirea este aceasta: 
Dumnezeu ne‑a dat viaţa veşnică 

şi această viaţă este în Fiul Său                                                       
(1 Ioan 5:11).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt părtaş al naturii divine; sunt un asociat al Dumnezeirii. 
Viaţa veşnică, viaţa lui Dumnezeu, a fost transferată în duhul 
meu! Prin urmare, trăiesc în tărâmul incoruptibilităţii, al 
nemuririi, al bucuriei nesfârşite, al păcii şi al slavei; domnind şi 
stăpânind asupra diavolului, a demonilor lui şi a elementelor 
acestei lumi. Amin.

Dumnezeu, viaţa Sa veşnică. Eşti o fiinţă divină născută 
din Cuvântul lui Dumnezeu, locuind într‑un trup uman.

Nu gândi ca o persoană obişnuită sau ca vecinul 
de pe strada ta care nu este născut din nou doar pentru 
că ai un trup fizic asemănător. Nu; tu eşti părtaş naturii 
divine (2 Petru 1:4). Tu faci parte din clasa făpturilor lui 
Dumnezeu (Iacov 1:18); El a făcut lucrarea aceasta; El a 
hotărât să fie aşa. Aceasta a fost şi misiunea lui Isus: El a 
venit să ne dea viaţă veşnică şi să facă posibilă părtăşia 
noastră cu Dumnezeu – starea de uniune inseparabilă – 
iar El Şi‑a îndeplinit misiunea cu succes. Aleluia!

Luca 19:20‑27 & 1 Samuel 16

1 Corinteni 12 & Psalmii 146‑150

Ioan 10:10; 1 Ioan 5:11‑12



 Printr-o simplă ati ngere a ecranului, poţi să 
te bucuri de acces la un întreg şir de aplicaţii favorite, 
concentrate într-un singur loc! Pentru convenienţă, 
platf orma LoveWorld Appstore este proiectată să 
găzduiască toate aplicaţiile LoveWorld ca Rhapsodies 
of Realiti es Mobile App 3.0, Healing School, programele 
LoveWorld Stati ons, Live TV, Cefl ix, platf orma de 
socializare KingsChat, aplicaţia pentru lucrarea cu copiii 
Children’s Ministry şi multe altele!

 Bucură-te de:
                     ● noti fi cări instantanee
                     ● costuri reduse
                     ● spaţiu de stocare redus şi altele

Accesează site-ul www.lwappstore.com şi descarcă 
această platf ormă acum!

Concentrează-ţi toate                    
aplicaţiile favorite

într-un singur loc prin platforma

LoveWorld Appstore!
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Unii oameni consideră că Biserica este un 
popor dintre Neamuri care a primit un fel de 

mântuire „de clasa a doua” de la Dumnezeu. Cei care au 
astf el de convingeri eronate nu au înţeles taina Bisericii.

Moti vul pentru care unii oameni nu înţeleg 
Evanghelia lui Isus Cristos în ceea ce priveşte Biserica 
este că Vechiul Testament, de care ei se agaţă, nu explică 
revelaţia Bisericii. A fost o taină care nu le‑a fost arătată 
profeţilor din Vechiul Testament. Astf el, experţii în 
iudaism nu şti u nimic despre Biserică, chiar dacă profeţii 
au mărturisit despre mântuirea Neamurilor. Pentru a 
învăţa despre Biserică, trebuie să studiezi Evangheliile 
(cuvintele lui Isus însuşi) şi apoi Epistolele, în care ne este 
descoperită revelaţia Bisericii ca Trup al lui Cristos.

În Efeseni 2:16‑17 Biblia spune: „Şi i‑a împăcat 
pe cei doi cu Dumnezeu într‑un singur trup, prin cruce, 
prin care a nimicit vrăjmăşia. El a venit astf el să aducă 
vestea bună a păcii vouă celor care eraţi departe, şi pace 
celor ce erau aproape.” Cu alte cuvinte, Dumnezeu le‑a 
adus pacea şi reconcilierea atât evreilor, cât şi neamurilor 
şi i‑a adus pe toţi împreună într‑un trup numit Biserica! 
Este un trup nou, format din oameni din ambele grupuri: 
evrei şi Neamuri. Cu toate acestea, pentru a face parte 

BISERICA ESTE                             
TRUPUL LUI CRISTOS

29 DUMINICĂ

Pentru că noi suntem mădulare 
ale trupului Lui, carne din 

carnea Lui şi os din oasele Lui                                                    
(Efeseni 5:30).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt un mădular în Trupul lui Cristos, expresia realităţii, a 
harului, a slavei, a Împărăţiei, a puterii şi a personalităţii 
Lui! El este întregirea mea. Ce onoare este să fiu expresia 
plinătăţii Lui! Sunt un purtător al vieţii şi al divinităţii Sale, 
în duh, în suflet şi în trup, pentru că sunt un mădular al 
Trupului Său, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui! 
Laudă lui Dumnezeu! 

din acest trup, trebuie să fii născut din nou, fie că eşti 
evreu, fie că faci parte dintre Neamuri.

Nici unul din cele două grupuri nu îi este inferior 
celuilalt. Versetul tematic spune: „Pentru că noi suntem 
mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os 
din oasele Lui.” Nu există ceva mai apropiat decât atât! 
Biserica este Trupul Său. Şi atunci când a spus: „... Îmi 
voi zidi Biserica Mea...” (Matei 16:18), El vorbea despre 
trupul lui Cristos, adică despre tine şi despre mine, şi 
despre toţi fraţii şi surorile noastre din toată lumea; noi 
suntem expresia realităţii, a plinătăţii, a harului, a slavei, 
a Împărăţiei, a puterii şi a personalităţii Lui. Noi suntem 
trupul Său! Slavă lui Dumnezeu!

Luca 19:28‑40 & 1 Samuel 17

1 Corinteni 13 & Proverbe 1‑2

Galateni 3:27‑28; 1 Corinteni 12:12; Coloseni 3:10‑11



În Cristos am primit o viaţă care începe cu har. 
Versetul temati c spune: „Şi noi toţi am primit din 

plinătatea Lui, şi har după har.” Aleluia! Mântuirea ta a 
venit prin har. Nu există absolut nimic în această lume 
– inclusiv faima şi bogăţia – care s‑ar putea compara cu 
ceea ce ţi‑a dat Isus Cristos.

Harul Său ţi‑a dat toate lucrurile. Prin harul Său, 
ţi s‑au dat toate binecuvântările spirituale în locurile 
cereşti  în Isus Cristos (Efeseni 1:3). Tu ai tot ceea ce îţi 
trebuie pentru viaţă şi pentru evlavie (2 Petru 1:3). Harul 
Său ţi‑a adus acceptarea, avantajul, favoarea, bucuria, 
libertatea, plăcerea şi împlinirea. Slavă lui Dumnezeu!

În al doilea rând, viaţa ta creşte şi ea de la un nivel de 
credinţă la altul; ai o credinţă tot mai mare! Biblia spune 
despre Evanghelie: „Deoarece în ea este descoperită o 
neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi 
care duce la credinţă...” (Romani 1:17). Cu cât primeşti  
mai mult Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât este mai mare 
credinţa ta, deoarece „... credinţa vine în urma auzirii, 
iar auzirea prin Cuvântul lui Cristos” (Romani 10:17).

Astf el, pe măsură ce înţelegi credinţa şi umbli în 
neprihănirea lui Dumnezeu, treci la nivelul următor, 
care este „din slavă în slavă.” Aşadar viaţa ta nu merge 
în jos niciodată, ci doar înainte şi în sus. De aceea, 

HAR, CREDINŢĂ ȘI SLAVĂ                
TOT MAI MARI

30 LUNI

Şi noi toţi am primit din 
plinătatea Lui şi har după har                                                    

(Ioan 1:16).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Viaţa mea este caracterizată de har; primesc har peste har! Harul 
lui Dumnezeu care aduce favoare, bunăstare, sănătate şi creştere 
supranaturală a fost turnat din belşug peste viaţa mea! Iar prin credinţa 
mea, sar peste ziduri; lumea este la picioarele mele; domnesc asupra 
diavolului şi a elementelor acestei lumi. Viaţa mea este pentru slava 
lui Dumnezeu; slava Lui în şi prin mine creşte mereu, ca să împlinesc 
scopul Lui pentru viaţa mea, în Numele Domnului Isus! Amin.

conştientizează mai mult viaţa extraordinară de har 
nelimitat, de credinţă şi de slavă pe care o ai în Cristos. 
Declară adesea: „Merg din har în har, din credinţă în 
credinţă şi din slavă în slavă.” Aleluia!

Luca 19:41‑48 & 1 Samuel 18

1 Corinteni 14 & Proverbe 3‑4

Evrei 4:16; 2 Timotei 2:1; Romani 4:16; 2 Corinteni 3:18



Unul dintre atributele lui Dumnezeu este acela 
că El este autonom, trăieşte prin Sine însuşi. 

Nu are nevoie de nimic de la nimeni, nicăieri. Totul este 
în El. El nu are „nevoie” de putere; El este putere. Nu 
are „nevoie” de înţelepciune; El este înţelepciune. Nu 
are „nevoie” de neprihănire; El este neprihănire. El este 
Dumnezeul autoexistent, autonom. Şti ai că şi ţie ţi‑a dat 
acelaşi ti p de viaţă?

La fel ca El, nici tu nu trebuie să depinzi de forţe 
sau de factori din exterior. Tot ceea ce îţi trebuie pentru 
a împlini tot ce vrea Dumnezeu să faci şi pentru a fi  tot ce 
te‑a creat El să fi i, se afl ă în ti ne. Gândeşte‑te că termenul 
„mulţumit” din versetul temati c provine din traducerea 
din original a termenului grecesc „autarkes,” din care este 
derivat cuvântul „autarhie.”

Autarhia este politi ca unui stat de a fi  independent 
economic de forţele externe; de a fi  autonom. Atunci 
când studiezi 2 Corinteni 9:8 (versiunea Amplifi cată), vezi 
clar că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru copiii Lui. 
Spune astf el: „Şi Dumnezeu poate să facă orice har (orice 
favoare şi binecuvântare pământească) să vină la voi din 
abundenţă, pentru ca să puteţi fi  întotdeauna, sub orice 
circumstanţe şi indiferent de ce aveţi nevoie, autonomi 

SUNEM AUTONOMI
31 MARŢI

Nu zic lucrul acesta având în vedere 
nevoile mele; căci m‑am deprins să fi u 
mulţumit cu starea în care mă găsesc 

(Filipeni 4:11).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dăruit tot ce priveşte 
viaţa şi evlavia. Indiferent ce se întâmplă, voi fi mereu pe 
culme, pentru că tot ceea ce îmi trebuie pentru victorie 
absolută şi pentru bunăstare supranaturală se află în 
duhul meu. Scot la iveală din duhul meu victorie şi merg 
din slavă în slavă, în Numele lui Isus. Amin.

[având destul pentru a nu avea nevoie de ajutor sau 
suport, şi fiind aprovizionaţi din abundenţă pentru orice 
lucrare bună şi donaţie caritabilă].” 

Este foarte simplu să înţelegem acest lucru, 
deoarece creştinul este într‑adevăr persoana în care 
locuieşte Cristos, iar El este totul. Atunci când Îl ai pe 
Cristos, eşti complet; ai absolut totul. Am meditat mult 
asupra acestui adevăr în tinereţea mea şi m‑am hotărât 
că aceasta să fie experienţa mea; şi de atunci încoace aşa 
a fost şi va fi mereu.

Hotărăşte‑te să trăieşti în binecuvântări şi în 
abundenţă, pentru că aceasta este viaţa pe care ţi‑a dat‑o 
Dumnezeu în Cristos. Refuză să le permiţi circumstanţelor 
să determine sau să dicteze rezultatul vieţii tale. Trăieşte 
în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă credeai că îţi mai 
trebuie putere, Duhul Sfânt însuşi, care este puterea 
lui Dumnezeu, locuieşte în tine. Puterea Lui în tine este 
inerentă; se autogenerează. Responsabilitatea ta este 
să o activezi şi să o pui în acţiune tot timpul. Descoperă 
cine eşti şi trăieşte în conformitate cu acest adevăr, 
independent de circumstanţe. Aleluia!

Luca 20:1‑8 & 1 Samuel 19

1 Corinteni 15:1‑34 & Proverbe 5‑7

2 Corinteni 3:5; 1 Ioan 4:4; 2 Petru 1:3; Coloseni 1:27 
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RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

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

AFRICA DE SUD:

SUA:NIGERIA:

CANADA
ROMÂNIA:

MAREA BRITANIE:



DESPRE AUTOR
Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele 

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

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

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

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

Rapsodia m‑a adus din nou la viaţă!

Am început să simt dureri în abdomen într‑o dimineaţă. Am 
apelat la un membru din familie care s‑a grăbit să‑mi dea 
nişte medicamente, dar durerea a persistat. Am rugat‑o pe 
mama să citească din rapsodie şi pe măsură ce citea ea, eu 
mi‑am pierdut cunoştinţa. Am fost dusă la spital, unde am fost 
declarată moartă. Mama mi‑a pus o copie a Rapsodiei sub 
pernă. După o vreme, spre surprinderea tuturor, am sărit din 
pat şi am fugit din cameră! Doctorii au spus că a fost un miracol. 
Îngerul mesager m‑a readus la viaţă! Slavă lui Dumnezeu!

Păzit de pericol!

Într‑o noapte, meditam la o lecţie din Rapsodia Realităţilor care 
spunea că Isus este scăparea noastră şi că El ne scapă din orice pericol. 
Am adormit uitând că am lăsat o oală cu apă la fiert pe foc. Ziua 
următoare, când un prieten de‑al meu a intrat în bucătărie, a găsit‑o 
plină de fum. Atunci mi‑am amintit că am lăsat la fiert apa peste 
noapte. Spre surprinderea mea, oala era intactă, ca şi cum apa abia 
începea atunci să fiarbă! A fost un miracol că nu a ars toată camera. 
Cu adevărat, Cristos este scăparea noastră! Slavă lui Dumnezeu!

Salvat pentru a salva!

După ce am primit mai multe exemplare ale Rapsodiei 
Realităţilor în limba mea, am ştiut că nu pot să ţin mesajul doar 
pentru mine. Am început să le distribui şi să le predic altora 
din comunitatea mea, înregistrând nenumărate mărturii de 
mântuire. O mărturie plină de inspiraţie este a unui vânzător de 
plante medicinale, care a primit o Rapsodie şi a fost născut din 
nou! Nu doar că a fost mântuit, ci a început să vorbească în alte 
limbi şi să câştige suflete pentru Domnul! Cu adevărat, acest 
devoţional este Rapsodia lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu!

‑S.L; Nigeria

‑G.A; Nigeria

‑G; U.K



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   


