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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 4000 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 Hermon, cunoscut și ca „muntele sfânt”, este cel 
mai înalt munte din Israel. Acesta marca limita nordică a 

Țării Promise cucerite de Iosua (Iosua 12:1; 13:5). Pe acest 
munte, cunoscut și sub numele de Sion (Deuteronom 4:48), 

este mereu acoperit de rouă, iar David a asemănat acest 
fenomen cu ungerea de peste poporul lui Dumnezeu „Ca 

roua Hermonului și ca roua care a coborât pe munții Sionului; 
căci acolo DOMNUL a poruncit binecuvântarea, viață pentru 

totdeauna” (Psalmii 133:3).

Muntele Hermon
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„Împărtăşirea cu Duhul Sfântˮ din versetul 
temati c se referă la parteneriat, la comunicare, 

sau la părtăşie cu Duhul Sfânt. Presupune conversaţie 
cu El şi supunere faţă de domnia şi de călăuzirea Lui; 
presupune să Îi împărtăşeşti  gândurile tale şi să primeşti  
gândurile Lui în duhul tău atât prin transfer direct, cât şi 
prin intermediul Cuvântului Său. Aceasta este ceea ce te 
califi că pentru un succes extraordinar în viaţă.

Unii nu au înţeles benefi ciile şi binecuvântările 
incontestabile ale părtăşiei cu Duhul Sfânt. Părtăşia cu 
Duhul Sfânt ar trebui să ocupe sau să consti tuie cea mai 
mare parte a programului tău zilnic. El vrea să fi e implicat 
în fi ecare parte a vieţii tale.

Creşti nii care iau în serios părtăşia cu Duhul Sfânt 
sunt deseori protejaţi şi ocroti ţi de întâmplări nefericite. 
În Psalmul 32:8, El a spus: „Eu, zice Domnul, te voi 
învăţa şi‑ţi voi arăta calea pe care trebuie s‑o urmezi, 
te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.” 
Gândeşte‑te la aceasta! Însă, în versetul următor, El ne‑a 
dat un averti sment important: „Nu fi ţi ca un cal sau ca 
un catâr fără pricepere, pe care‑l struneşti  cu un frâu şi 
o zăbală cu care‑l legi” (Psalmul 32:9).

PĂRTĂȘIA NOASTRĂ                               
CU DUHUL SFÂNT

LUNI

Harul Domnului Isus Cristos şi dragostea 
lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Duhului 

Sfânt să fi e cu voi cu toţi. Amin                        
(2 Corinteni 13:14).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru darul preţios al Duhului 
Sfânt, pe care Tu L‑ai trimis să mă călăuzească în viaţă şi 
în împlinirea destinului meu în Cristos. Prin părtăşia mea 
cu Duhul Sfânt, domnesc asupra forţelor întunericului, a 
lumii şi a sistemelor ei, în Numele lui Isus. Amin.

Uneori auzi o veste cumplită de genul: „Douăzeci 
şi cinci de oameni au fost ucişi într‑o tragedie. Printre 
aceştia era şi o soră credincioasă.” Sau auzi: „Un frate care 
călătorea spre căminul natal pentru a‑şi vizita părinţii, a 
murit într‑un accident.” Nu ar trebui să fie aşa! Copilul 
lui Dumnezeu care este sincronizat cu Duhul Sfânt şi este 
umplut cu cunoştinţa voii Lui în toată înţelepciunea şi 
priceperea spirituală, este păzit de orice accident sau 
nenorocire.

Atunci când te supui cu totul călăuzirii Duhului 
Sfânt şi a Cuvântului lui Dumnezeu, Biblia îţi spune: „... 
dar cel ce m‑ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi 
fără să se teamă de vreun rău” (Proverbe 1:33). Aleluia! 
Dezvoltă o relaţie intimă cu Duhul Sfânt. Cunoaşte‑L 
personal. Stabileşte o comuniune consecventă cu El 
prin rugăciune şi prin meditaţie asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu. Aminteşte‑ţi că El este Ajutorul, Sfătuitorul, 
Învăţătorul, Avocatul, Mângâietorul, Susţinătorul şi 
Însoţitorul pe care Isus a spus că Tatăl ni‑L va trimite.

Ioan 9:1‑7 & 1 Cronici 1

Evrei 1 & Ieremia 34‑35

Ioan 16:13; Proverbe 1:24‑33



Totul în lumea oamenilor se afl ă în capti vitate 
(Romani 8:20), dar în lumea Lui Dumnezeu, 

altf el stau lucrurile. De exemplu, Isus a luat cinci pâini şi 
doi peşti , le‑a vorbit, iar pâinile şi peşti i s‑au înmulţit, în 
aşa fel încât ucenicii au putut hrăni cinci mii de bărbaţi (în 
afară de femei şi de copii) şi apoi au umplut douăsprezece 
coşuri cu ce a mai rămas (Matei 14:17‑20).

În Marcu 3:1‑5, Isus S‑a uitat la omul cu mâna 
uscată şi i‑a zis: „Înti nde‑ţi mâna.” Atunci când omul şi‑a 
înti ns mâna, mâna lui a fost restaurată complet. El le‑a 
vorbit picioarelor invalide şi acestea au fost revitalizate. 
El le‑a vorbit celor infi rmi şi le‑au crescut membrele lipsă 
(Matei 15:30, versiunea BVA).

Atunci când Isus a ajuns la gura mormântului unde 
era îngropat Lazăr, El a făcut o rugăciune simplă către 
Tatăl şi apoi a strigat cu voce tare: „Lazăre, vino afară.” 
Iar Lazăr, care murise şi fusese îngropat deja de patru zile, 
a ieşit viu din mormânt (Ioan 11:41‑44).

Isus, de asemenea, a înviat‑o pe fi ica lui Iair. El a 
luat feti ţa moartă de mână şi i‑a zis: „Scoală‑te!” Iar ea 
a revenit la viaţă (Luca 8:54). Ce să mai spunem despre 
fi ul văduvei din Nain? Acesta murise, iar oamenii îl 
duceau într‑un cortegiu funebru spre locul de îngropare. 

ÎN CRISTOS,                                      
TOTUL ESTE VIU

2 MARŢI

De asemenea, şi fi rea 
aşteaptă cu o dorinţă înfocată 

descoperirea fi ilor lui Dumnezeu                                                           
(Romani 8:19).
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Rostesc cuvinte de bunăstare, de sănătate, de binecuvântări şi 
de viaţă peste făpturile din lumea mea, aducându‑le din robia 
degradării în libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu. Tot ceea ce 
este în mine şi în jurul meu este permanent înnoit, excelent, 
desăvârşit şi plin de frumuseţe, pentru că viaţa acţionează în şi 
prin mine. Supranaturalul face parte din viaţa mea cotidiană, 
pentru că eu manifest viaţa veşnică. Aleluia!

Văzând‑o pe văduvă îndurerată, Isus a mers spre ei, a 
atins racla şi a spus: „Tinerelule, scoală‑te, îţi spun!” Iar 
mortul s‑a ridicat în capul oaselor şi Isus i l‑a dat mamei 
lui (Luca 7:11‑15). Există o libertate în Cristos, iar El a 
demonstrat acea libertate a Duhului Sfânt pe care ne‑a 
adus‑o. În Cristos, nu mai există lucruri „neînsufleţite”; 
nu mai există risipă, deşertăciune şi moarte.

Creaţia întreagă geme în suferinţă, aşteptând 
să fie dezrobită în libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu. 
Acum că ai apărut în scenă, eliberează creaţia. Rosteşte 
binecuvântări peste tot în jurul tău unde vezi „moarte” 
şi adu‑le eliberare făpturilor din lumea ta. În Cristos, 
le izbăveşti din robia degradării şi le aduci în libertatea 
glorioasă a fiilor lui Dumnezeu (Romani 8:21, versiunea 
NTR).

Ioan 9:8‑17 & 1 Cronici 2

Evrei 2 & Ieremia 36‑37

Matei 15:30‑31; Matei 6:18; 1 Corinteni 15:22



În versetul temati c, precum şi în alte versete din 
Scriptură, vedem că Dumnezeu ne îndeamnă 

mereu să biruim. Repetându‑Se, El spune în Apocalipsa 
2:11: „... Cel ce va birui nicidecum nu va fi  vătămat de a 
doua moarte.ˮ Cel ce vorbeşte aici este Isus. În versetul 
12, El spune din nou: „Pe cel ce va birui, îl voi face un 
stâlp în Templul Dumnezeului Meu...ˮ (Apocalipsa 3:12).

Isus a biruit deja lumea şi atunci când a biruit‑o, 
noi eram în El. Victoria Lui a fost pentru noi. În Ioan 
16:33, El a spus: „... dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.ˮ 
În El, noi am înfrânt diavolul şi toţi demonii iadului, dar 
ni se cere să păstrăm victoria; acesta este rolul nostru. 
Aceasta este lupta credinţei.

Domnul şti e că vrăjmaşul va încerca să se lupte cu 
noi folosind sistemele acestei lumi. Dar El ne‑a însărcinat 
să îi stăm împotrivă, statornici în credinţă. Despre aceasta 
este vorba în lupta credinţei şi El nu ne‑a lăsat neînarmaţi 
în luptă. Atunci când David l‑a confruntat pe Goliat, el 
i‑a spus: „Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu 
pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului 
oşti rilor...ˮ (1 Samuel 17:45). Aceasta era arma lui: 
Numele Domnului oşti rilor! Cu acel Nume, el i‑a biruit pe 
fi listeni. Aleluia!

VICTORIE ÎN NUMELE LUI
3 MIERCURI

... Celui ce va birui, îi voi da 
să mănânce din pomul vieţii, 

care este în raiul lui Dumnezeu                                            
(Apocalipsa 2:7).
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M‑am născut din Dumnezeu; prin urmare, am biruit 
lumea şi ura, necredinţa, răutatea, înşelăciunile, moartea, 
falsitatea şi falsurile ei, precum şi toate sistemele ei 
economice. Sunt pe veci învingător în Numele lui Isus! 
Aleluia!

Aceasta este şi arma noastră în ziua de astăzi. Isus 
a spus: „... în Numele Meu vor scoate draci...ˮ (Marcu 
16:17). Aceasta înseamnă că, în Numele Lui, vei domina, 
vei controla şi vei risipi demonii. Apoi El a spus să facem 
uz de Numele Lui în toate circumstanţele: „Şi orice faceţi, 
cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele 
Domnului Isus...ˮ (Coloseni 3:17). Aceasta este victoria!

Atunci când mergi la birou, la şcoală, la locul unde 
se află serviciul tău sau afacerea ta, du‑te în Numele lui 
Isus. Aceasta înseamnă că indiferent ce te aşteaptă când 
ajungi acolo, tu deja ai victoria; vei birui în Numele lui 
Isus! Chiar dacă alţii se plâng că le scade cifra de afaceri, 
mărturia ta este diferită. De ce? Tu îţi conduci afacerea în 
Numele lui Isus.

Biblia spune: „pentru că oricine este născut din 
Dumnezeu biruie lumea...ˮ (1 Ioan 5:4). Tu ai biruit lumea 
cu tot cu ura, cu moartea, cu înşelăciunea, cu falsitatea 
şi cu falsurile ei, cu toate sistemele ei economice, în 
Numele Lui. Glorie lui Dumnezeu!

Ioan 9:18‑27 & 1 Cronici 3

Evrei 3 & Ieremia 38‑40

Filipeni 2:10; Efeseni 1:18‑21; Marcu 16:17‑18



Împărăţia lui Dumnezeu de care aparţinem este 
o Împărăţie spirituală. Acolo, slujim spiritual şi 

aducem jertf e spirituale. De aceea este atât de important 
să ai o mentalitate spirituală, deoarece jertf ele pe care I le 
oferim lui Dumnezeu trebuie să fi e spirituale. Dumnezeu 
a trecut de la sacrifi cii animale de tauri şi de ţapi, care nu 
puteau şterge păcatele, la jertf e spirituale.

Atunci când spunem „spirituale,ˮ ne referim la 
substanţă spirituală, la tangibilitate spirituală. Dumnezeu 
interpretează spiritual rugăciunile şi jertf ele pe care I 
le aducem. Chiar şi profeţii au privit lucrurile în modul 
acesta; în Osea 14:2, Biblia spune: „Aduceţi cu voi 
cuvintele de căinţă, şi întoarceţi‑vă la Domnul. Spuneţi‑I: 
«Iartă toate nelegiuirile, primeşte‑ne cu bunăvoinţă, şi 
Îţi vom aduce, în loc de tauri, lauda buzelor noastre».ˮ

Cuvintele pe care I le spunem lui Dumnezeu ajung 
la El în locul acelor viţei care erau sacrifi caţi pentru El 
în Vechiul Testament. Cuvintele noastre în închinare 
au aceeaşi putere şi acelaşi efect în cer ca atunci când 
I se aduceau tauri ca jertf ă Domnului. Ba încă vorbele 
noastre sunt şi mai importante, deoarece ele ajung direct 
la Dumnezeu, pe când taurii şi viţeii erau sacrifi caţi şi 
mâncaţi de oameni.

JERTFE SPIRITUALE
4 JOI

Prin El, să Îi aducem totdeauna Lui 
Dumnezeu o jertf ă de laudă, adică rodul 

buzelor care mărturisesc Numele Lui 
(Evrei 13:15).
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Doamne Dumnezeule, Tu eşti milostiv şi bun; din 
generaţie în generaţie, Tu eşti Dumnezeu! Îţi mulţumesc 
pentru dragostea Ta; Îţi mulţumesc pentru protecţia Ta. 
Îţi mulţumesc că m‑ai adus într‑o viaţă de libertate şi de 
stăpânire, ca să domnesc şi să Îţi manifest voia, caracterul 
şi bunătatea pe pământ, în Numele lui Isus. Amin.

Rugăciunile noastre sunt jertfe spirituale. În Psalmul 
141:2, David spune: „Ca tămâia să fie rugăciunea mea 
înaintea Ta, şi ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor 
mele.ˮ Expresia „rodul buzelor care mărturisesc Numelui 
Luiˮ din versetul tematic se referă la o jertfă spirituală; 
aceasta înseamnă că mărturiseşti măreţia lui Dumnezeu; 
mărturiseşti că El este milostiv şi bun cu tine.

Atunci când Îl lauzi pe Dumnezeu în biserică sau 
la tine acasă, pe genunchi sau în picioare, cu mâinile 
ridicate, se întâmplă ceva în cer. Dar aceasta nu este tot! 
Imediat după versetul tematic, Biblia spune: „Şi să nu daţi 
uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe 
ca acestea Îi placˮ (Evrei 13:16). A arăta milă faţă de cei 
săraci şi a căuta ocazii pentru a face acte de binefacere, 
constituie jertfe plăcute lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă 
că în cer, astfel de acţiuni sunt spirituale.

Este important să gândim spiritual şi să înţelegem 
că aceste lucruri sunt reale. De aceea, trebuie să le facem 
mai bine, cu mai multă atenţie şi cu mai multă sinceritate.

Ioan 9:28‑41 & 1 Cronici 4

Evrei 4:1‑13 & Ieremia 41‑43

Evrei 13:15‑16; Apocalipsa 5:8



În capitolele 3 şi 4 din cartea Estera, ne este 
prezentat Haman, un om înstărit care se învârtea 

pe lângă frâiele puterii; el era prietenul regelui. Din 
anumite moti ve, el îi ura pe evrei şi voia ca ei să fi e 
exterminaţi. El i‑a prezentat regelui o propunere cu efect 
imediat şi, cu permisiunea acestuia, a conceput şi a 
publicat un decret pentru a elimina toţi evreii, ti neri sau 
bătrâni.

Dar Biblia spune: „Mardoheu (unul dintre evrei) 
afl ând tot ce se petrecea, şi‑a sfâşiat hainele, s‑a 
îmbrăcat cu un sac şi s‑a presărat cu cenuşă. Apoi s‑a 
dus în mijlocul cetăţii, scoţând cu putere strigăte amareˮ 
(Estera 4:1). Mardoheu a înţeles că în ciuda decretului, 
Dumnezeu poate schimba circumstanţele.

El atunci i‑a adunat pe evrei şi i‑a chemat la post 
şi la rugăciune. Biblia spune: „a fost o mare jale printre 
Iudei; posteau, plângeau şi se boceau, şi mulţi se culcau 
în sac şi cenuşăˮ (Estera 4:3). Tot ce au putut să facă 
a fost să strige la Dumnezeu şi au fost eliberaţi în chip 
minunat de vrăjmaşul lor!

Întâlnim o situaţie asemănătoare în 2 Cronici 32; 
Biblia ne spune cum asirienii sub conducerea lui Sanherib, 
împăratul Asiriei, plănuiau să distrugă regatul Iuda şi să 

ALOCĂ MAI MULT TIMP 
RUGĂCIUNII

5 VINERI

Dumnezeu este adăpostul şi 
sprijinul nostru, un ajutor, care 
nu lipseşte niciodată în nevoi                                          

(Psalmul 46:1).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta, pentru harul 
Tău, pentru prezenţa Ta, pentru Cuvântul Tău şi pentru 
înţelepciunea Ta care acţionează în mine. Îţi mulţumesc pentru 
lucrarea Duhului Sfânt în viaţa mea. Pe măsură ce beneficiez de 
privilegiul rugăciunii, înving în toate domeniile, întotdeauna. 
Progresez din slavă în slavă, în Numele lui Isus. Amin.

cucerească Ierusalimul. Biblia spune: „Împăratul Ezechia 
şi proorocul Isaia, fiul lui Amoţ, au început să se roage 
pentru lucrul acesta şi au strigat către cer. Atunci Domnul 
a trimis un înger care a nimicit în tabăra împăratului 
Asiriei toţi vitejii, domnitorii şi căpeteniile...ˮ (2 Cronici 
32:20‑21). Aleluia!

Nu contează cât de mulţi sau cât de puternici sunt 
adversarii tăi; în cămăruţa ta de rugăciune, tu poţi tăia în 
bucăţi influenţa lor prin puterea Duhului Sfânt. Ceea ce 
trebuie să faci este să petreci timp în rugăciune. În locul 
tău de rugăciune, primeşti milă şi găseşti har la vreme de 
nevoie (Evrei 4:16).

Tu ai dreptul să fii audiat atunci când te rogi; prin 
urmare, roagă‑te des. Aminteşte‑ţi, El este Cel care ne‑a 
chemat să ne rugăm; El este mai pasionat să îţi răspundă 
la rugăciuni decât îţi poţi închipui. Biblia spune: „Căci 
ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile 
Lui iau aminte la rugăciunile lorˮ (1 Petru 3:12). Aleluia! 
Gândeşte‑te la aceasta!

Ioan 10:1‑10 & 1 Cronici 5

Evrei 4:14‑5:10 & Ieremia 44‑47

Iacov 5:16; Filipeni 4:6‑7; 1 Ioan 5:14



Există principii fundamentale ale credinţei pe 
baza cărora trebuie să trăiască fi ecare creşti n. 

De exemplu, trebuie să crezi că Dumnezeu L‑a înviat pe 
Isus din morţi, altf el nu eşti  creşti n. Aceasta deoarece 
mântuirea a fost făcută disponibilă prin învierea lui Isus. 
Moartea lui Isus a plăti t pentru păcatele lumii, dar nu 
acesta a fost scopul suprem al venirii Lui pe pământ.

Dacă ai întâlnit un om sărac care datorează 
mulţi bani şi tu îi plăteşti  datoria, ceea ce ai făcut este 
extraordinar, dar nu este destul. Plăti nd datoria lui tu 
l‑ai făcut un om liber, dar el este un „om liber sărac.ˮ El 
are nevoie de ceva mai mult pentru a trăi, pentru a ieşi 
din sărăcie. În mod similar, atunci când Cristos a plăti t 
pentru păcatele lumii prin vărsarea sângelui Său, noi 
am fost eliberaţi de consecinţele păcatului. Minunat! 
Dar aceasta nu ne‑a eliberat de natura şi de puterea 
păcatului.

Învierea lui Isus Cristos ne‑a adus o viaţă nouă 
şi putere asupra păcatului. Ne‑a dat o viaţă nouă de 
neprihănire. Aleluia! Crezând în înviere înseamnă că tu 
crezi şi în moartea Lui, deoarece nu există înviere fără 
moarte.

ÎNVIEREA LUI NE-A                          
ADUS VIAŢA VEȘNICĂ

6 SÂMBĂTĂ

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

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru moartea substitutivă a 
lui Isus şi pentru învierea Lui glorioasă care a făcut posibilă 
mântuirea pentru oricine care crede şi declară aceste 
lucruri. Acum umblu în neprihănire, în înnoirea vieţii şi în 
părtăşie cu Dumnezeu, prin Isus Cristos. Amin.

Învierea este cea care ne‑a adus viaţa veşnică. 
În Romani 6:4 Biblia spune: „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 nouăˮ (Romani 
6:4). Învierea lui Isus ne‑a propulsat în noua viaţă de 
neprihănire şi în libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu. 
Aleluia!

Ioan 10:11‑21 & 1 Cronici 6

Evrei 5:11‑6:20 & Ieremia 48‑49

Ioan 11:25; Romani 6:7‑11



În Romani 10:8‑10, Apostolul Pavel ne arată 
în mod simplu dar atât de puternic, principiul 

mântuirii. Atunci când mărturiseşti  că Isus este Domnul 
vieţii tale, crezând în inima ta că El a murit pentru ti ne 
şi că Dumnezeu L‑a înviat din morţi, acea declaraţie sau 
proclamaţie a credinţei tale te propulsează în tărâmul 
mântuirii: „... 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 mântuireˮ (Romani 10:9‑10).

Rolul mărturisirii este foarte important, dar unii au 
pierdut din vedere acest aspect. Ei şti u în inima lor că Isus 
este Domn, dar nu au declarat în mod deliberat domnia 
Lui peste viaţa lor şi, fără această parte declarati vă, nu 
există mântuire. Aşadar, în lucrarea ta de evanghelizare, 
explică‑le această realitate importantă celor cărora le 
slujeşti . Este un principiu „atât al inimii cât şi al guriiˮ; nu 
poţi accepta doar o parte şi să o ignori pe cealaltă.

Versetul precedent din pasajul Romani 10:9‑10 
pe care l‑am citi t mai devreme, spune: „Ce zice ea deci? 
«Cuvântul este aproape de ti ne: în gura ta şi în inima 
ta» Şi cuvântul acesta este cuvântul credinţei, pe care‑l 

UN PRINCIPIU                                         
„AL INIMII ȘI AL GURII”

7 DUMINICĂ

Căci prin credinţa din inimă se capătă 
neprihănirea şi prin mărturisirea 

cu gura se ajunge la mântuire                           
(Romani 10:10).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru minunea mântuirii şi a 
neprihănirii care se descoperă prin Evanghelie. Isus este Domnul 
vieţii mele; prin urmare, mă bucur de harul Său care mântuieşte, 
vindecă, edifică şi îndestulează orice om care îmbrăţişează 
puterea Lui salvatoare. Pe măsură ce mântuirea pătrunde în inima 
oamenilor şi astăzi, credinţa se aprinde în ei ca să primească darul 
neprihănirii şi viaţa veşnică în duhul lor, în Numele lui Isus. Amin. 

propovăduim noiˮ (Romani 10:8). Dacă nu o afirmi, 
mântuirea nu va fi activată niciodată, pentru că mântuirea 
este activată prin mărturisirea ta; nu prin mărturisirea 
păcatelor, ci prin afirmarea şi declararea domniei lui Isus 
Cristos.

De ce trebuie să mărturisim domnia lui Isus? 
Deoarece atunci când proclami domnia Lui peste viaţa 
ta, tu eşti strămutat instantaneu în tărâmul Lui spiritual 
şi primeşti viaţă veşnică, neprihănire, protecţie şi toată 
moştenirea fiilor lui Dumnezeu în Cristos. El devine Păstorul 
vieţii tale, te conduce şi te călăuzeşte prin Cuvântul Lui 
şi prin Duhul Sfânt care le este dat tuturor celor care Îl 
primesc pe El. Amin. 

Ioan 10:22‑32 & 1 Cronici 7

Evrei 7 & Ieremia 50‑51

Romani 1:16; Matei 12:37; Marcu 11:23



 
 Programată pentru luna noiembrie în Lagos, 
Nigeria, Conferinţa Internaţională a Pastorilor şi 
Partenerilor va fi  un ti mp de împrospătare, de 
inspiraţie şi de revigorare divină.
 
 Ediţia din acest an va cuprinde:
· ‑ Sesiuni pline de ungere din Cuvântul lui Dumnezeu 
cu omul lui Dumnezeu şi cu alţi slujitori puternici ai 
Evangheliei
· ‑ Expoziţia LoveWorld
· ‑ Excepţionalele Premii LoveWorld
· ‑ Conferinţa Internaţională a Conectorilor Media
· ‑ Premiile Internaţionale de Muzică şi Artă LoveWorld 
şi multe altele!
 
 Începe să‑ţi planifi ci parti ciparea.
 

Notă: Parti ciparea se face pe bază de invitaţie. 

Internaţională a 
Pastorilor și Partenerilor 

CONFERINŢA
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În Vechiul Testament, Dumnezeu li S‑a descoperit 
copiilor lui Israel sub diverse nume. Din 

generaţie în generaţie, ei L‑au recunoscut după aceste 
Nume, pentru că acestea descriau caracterul Său. Câteva 
dintre aceste Nume sunt: Iehova Nissi (Domnul Steagul 
meu), Iehova Raah (Domnul Păstorul meu), Iehova Rafa 
(Domnul care vindecă), Iehova Savaot (Domnul oşti rilor) 
etc.

 Cu toate acestea, versetul nostru temati c spune 
că El a preamărit Cuvântul Său mai presus de orice Nume 
al Său. Aşadar, fi e că L‑ai cunoscut ca El Shadai, ca Adonai, 
ca Iehova Rafa, ca Iehova Ire, sau sub orice alt Nume al 
Său, El Şi‑a înălţat Cuvântul mai presus de toate aceste 
revelaţii.

 Aceste revelaţii erau limitate; şi toate sunt 
cuprinse în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tu cunoşti  
Cuvântul lui Dumnezeu, vei ajunge mai departe decât 
cei care‑L cunosc pe Dumnezeu ca fi ind doar El Shadai, 
Iehova Rafa, sau orice altă revelaţie a Sa din Vechiul 
Testament. În Ioan 1:1 Biblia spune: „La început era 
Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era 

NUMELE LUI DUMNEZEU SUNT 
CUPRINSE ÎN CUVÂNTUL LUI 

8 LUNI

Mă voi închina spre templul Tău sfânt şi 
voi lăuda Numele Tău pentru bunătatea 

Ta iubitoare şi pentru adevărul Tău, 
pentru că ai preamărit Cuvântul 

Tău mai presus de tot Numele Tău                      
(Psalmul 138:2, versiunea Fidela).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru revelaţia Cuvântului Tău 
în duhul meu. Cuvântul Tău dăinuieşte pe vecie în inima 
mea şi în viaţa mea. Umblu din victorie în triumf; viaţa 
mea este un râu nesfârşit de binecuvântări şi de har în Isus 
Cristos. Amin.

Dumnezeu.” Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu pe care 
El L‑a preamărit mai presus de toate revelaţiile Numelor 
lui Dumnezeu.

 Pentru a‑L cunoaşte acum pe Dumnezeu, nu 
trebuie să rămâi la Numele Lui evreieşti descoperite 
în trecut; ultimul Nume revelat a fost Iehova Shama, 
Domnul este prezent; iar după aceea a scos la lumină 
Numele „Emanuel” (Dumnezeu este cu noi); era Isus în 
mijlocul poporului Său. Dar dorinţa Lui era să fie în noi: 
„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). 

 Prea mulţi au trăit în religie şi nu au ajuns 
să cunoască adevărul; nu ştiu cum să relaţioneze cu 
Dumnezeu. Creştinismul este un stil de viaţă; o relaţie 
veritabilă cu un Tată ceresc viu şi cu Fiul Său Isus prin 
intermediul Persoanei şi al puterii Duhului Sfânt. Caută să 
cunoşti cât mai bine Cuvântul lui Dumnezeu şi să‑l pui în 
practică, iar viaţa ta va fi un râu nesfârşit de binecuvântări 
şi de har.

Ioan 10:33‑42 & 1 Cronici 8

Evrei 8 & Ieremia 52

Psalmul 119:160; Isaia 40:8; Psalmul 119:89



Domnul Isus nu a dat niciodată instrucţiuni 
obişnuite. Însă instrucţiunile Lui au venit 

întotdeauna cu puterea de a fi  înfăptuite. Aşadar, nu 
trebuie să te îngrijorezi niciodată dacă poţi sau nu poţi 
îndeplini instrucţiunile Sale. Abilitatea vine la pachet cu 
instrucţiunea. Gândeşte‑te la ucenicii Lui: ei nici nu aveau 
voie să meargă în Samaria, dar Isus le‑a spus să meargă în 
toate ţările.

 Aceasta ar trebui să‑ţi spună ceva. Isus nu Şi‑a 
limitat instrucţiunile la cei doisprezece apostoli; El ni S‑a 
adresat deopotrivă şi nouă, celor care credem în El. El ne‑a 
însărcinat să cuprindem toată lumea. Aceasta înseamnă că 
depăşim orice graniţe. Nu există limită unde să se oprească 
impactul succesului nostru în vesti rea Evangheliei. 
Avem misiunea să ducem Evanghelia până la marginile 
pământului, învăţând toate naţiunile calea neprihănirii.

 A învăţa neamurile înseamnă a face ucenici din 
ele. El ne‑a dat bilet pentru întreaga lume, apoi ne‑a dat 
abilitatea de a o face: „Ci voi veţi primi o putere, când Se 
va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi‑Mi veţi fi  martori în 
Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile 
pământului” (Faptele apostolilor 1:8). Lumea este parohia 
noastră. Tot pământul ne‑a fost dat ca noi să‑l umplem de 

BILET PENTRU                           
ÎNTREAGA LUME

9 MARŢI

Duceţi‑vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându‑i în Numele 

Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh                   
(Matei 28:19).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt întărit cu putere prin Duhul Sfânt în omul dinăuntru ca 
să ajung la cei la care nu a ajuns nimeni şi să le fac cunoscute 
tainele Împărăţiei. Umblu în puterea Duhului Sfânt, 
proclamând Evanghelia, aducându‑I pe oameni din întuneric 
la libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu. Are loc un mare 
seceriş de suflete, pe măsură ce harul lui Dumnezeu pentru 
mântuire este revărsat peste lume, în Numele lui Isus. Amin.

cunoştinţa lui Cristos.
 Am fost trimişi. Ne aflăm într‑o misiune ca să 

salvăm vieţi: „Isus le‑a zis din nou: „Pace vouă! Cum M‑a 
trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi” (Ioan 
20:21). Ce instrucţiune! Am fost trimişi cum a fost trimis şi 
Isus de Tatăl ceresc. Lasă‑te inspirat de instrucţiunile Lui şi 
schimbă lumea din jurul tău.

 Gândeşte‑te că El are atât de multă încredere în 
noi încât ne‑a încredinţat naţiunile ca să le binecuvântăm 
cu Evanghelia! În Faptele apostolilor 3:26 Biblia spune: 
„Dumnezeu, după ce L‑a ridicat pe Robul Său Isus, L‑a 
trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând 
pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.”

 Isus a spus: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei 
va fi propovăduită în toată lumea, ca să le slujească de 
mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul” 
(Matei 24:14). El Se bazează pe noi pentru înfăptuirea 
acestui lucru; să le ducem tuturor vestea despre puterea 
Lui mântuitoare. Haidem să luăm aceasta în serios şi să 
câştigăm suflete în fiecare zi.

Ioan 11:1‑13 & 1 Cronici 9

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

2 Corinteni 5:19; Daniel 12:3; Marcu 16:15‑16



Când studiezi cartea Apocalipsa, printre 
lucrurile frumoase pe care le descoperi se afl ă 

puterea şi importanţa rugăciunilor şi a închinării noastre. 
În Apocalipsa 15:8, spre exemplu, Biblia descrie ceva 
remarcabil care i‑a fost revelat lui Ioan: „Şi Templul s‑a 
umplut de fum din slava lui Dumnezeu şi a puterii Lui. 
Şi nimeni nu putea să intre în Templu până se vor  sfârşi 
cele şapte urgii ale celor şapte îngeri.”

Aceasta face paralelă cu ceea ce citi m în Vechiul 
Testament când preoţii intrau în Templul lui Solomon. 
Biblia spune că atunci când au început să cânte şi să I se 
închine lui Dumnezeu cu instrumente muzicale, preoţii 
n‑au putut să mai stea acolo ca să facă slujba, pentru că 
norul slavei Domnului umpluse Casa lui Dumnezeu (2 
Cronici 5:14).

Închinarea şi rugăciunile noastre au mare impact 
în ceruri. Cum ne priveşte Dumnezeu rugăciunile şi 
închinarea? Noi practi c aducem jertf e duhovniceşti . 
Biblia spune: „Când a luat cartea, cele patru făpturi vii şi 
cei douăzeci şi patru de bătrâni s‑au aruncat la pământ 

IMPORTANŢA RUGĂCIUNILOR             
ȘI A ÎNCHINĂRII NOASTRE

10 MIERCURI

Apoi a venit un alt înger, care s‑a 
oprit în faţa altarului cu o cădelniţă 

de aur. I s‑a dat tămâie multă, ca 
s‑o aducă, împreună cu rugăciunile 

tuturor sfi nţilor, pe altarul de aur, care 
este înaintea scaunului de domnie                                                         

(Apocalipsa 8:3).
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Îmi ridic mâinile şi astăzi în închinare către Dumnezeul 
măreţ al slavei, care Şi‑a revărsat din belşug dragostea 
peste mine şi care mi‑a înfrumuseţat viaţa cu splendoare. 
Binecuvântare, slavă, înţelepciune, mulţumire, onoare, 
putere şi tărie să Îi fie aduse lui Dumnezeu în veci de veci! 
Aleluia!

înaintea Mielului, având fiecare câte o alăută şi potire 
de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor” 
(Apocalipsa 5:8). 

 Când te rogi aici pe pământ, aceasta nu reprezintă 
o rutină religioasă; rugăciunea ajunge până în ceruri 
sub formă de tămâie. La aceasta s‑a referit David când 
a spus: „Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea Ta 
şi ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele!” 
(Psalmul 141:2). David, fiind profet, a avut o revelaţie 
despre viitor. A văzut că rugăciunile, jertfele şi ridicarea 
mâinilor noastre vor înlocui tămâia şi jertfele din Vechiul 
Testament.

 Versetul nostru tematic ne spune că există un 
altar în cer, pe care un înger aduce ca jertfă tămâia lui 
împreună cu tămâia rugăciunilor noastre. Cât de uimitor 
este acest lucru! Aşadar, când te rogi şi I te închini lui 
Dumnezeu, este important să înţelegi semnificaţia 
spirituală a ceea ce faci şi s‑o faci cu credinţă, cu speranţă 
şi cu dragoste. Slavă lui Dumnezeu!

Ioan 11:14‑23 & 1 Cronici 10

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

Apocalipsa 8:3‑4; Evrei 13:15; Apocalipsa 5:8



Voia lui Dumnezeu este ca tu să umbli în sănătate 
divină; El nu te‑a creat pentru suferinţă. În 3 Ioan 1:2, 

apostolul Ioan declară prin Duhul Sfânt: „Preaiubitule, doresc 
ca toate lucrurile tale să‑ţi meargă bine şi sănătatea ta să 
sporească tot aşa cum sporeşte sufl etul tău.” Pentru a îţi garanta 
sănătatea divină, Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt să locuiască în 
ti ne. În Romani 8:11, Biblia spune: „Şi dacă Duhul Celui ce L‑a 
înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce L‑a înviat pe 
Cristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare din 
pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.”

Urmarea faptului că Duhul Sfânt locuieşte în ti ne este că 
El i‑a dat viaţă trupului tău care era muritor sau condamnat la 
moarte. În Romani 8:10, Biblia spune: „Şi dacă Cristos este în 
voi, trupul vostru, da, este supus morţii din pricina păcatului, 
dar duhul vostru este viu din pricina neprihănirii.” Duhul Sfânt 
care locuieşte în ti ne este viaţa trupului tău. Aşadar, este vorba 
despre cine locuieşte în ti ne.

Unii oameni sunt fragili, slabi, zdrobiţi şi bolnăvicioşi din 
cauza „chiriaşilor” cărora le‑au permis să locuiască în trupul lor. 
Trupul tău este casa ta; aşadar, întrebarea este, cine stă în „casa” 
ta? Cui i‑ai îngăduit accesul? Duhului Sfânt sau demonilor? 
Realizezi că tu eşti  cel care decide cine locuieşte în trupul tău?

În Romani 12:1, Pavel trage un semnal de alarmă, 
spunând: „Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui 

CINE ESTE ÎN „CASA” TA?
11 JOI

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

(1 Corinteni 3:16).
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Nu las loc bolii, maladiei sau infirmităţii în trupul meu. 
Duhul Sfânt locuieşte în mine şi mă vitalizează, mă 
energizează, mă întăreşte şi mă înviorează, abilitându‑mă 
să umblu în sănătate divină în fiecare zi. Trăiesc triumfător 
pentru Dumnezeu, care m‑a pus deoparte pentru slava 
Lui, pentru excelenţă şi pentru frumuseţe. Glorie Numelui 
Său în veci. Amin.

Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, 
plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă 
duhovnicească.” Apoi, în 1 Corinteni 6:19‑20, explică: „Nu ştiţi 
că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în 
voi şi pe care L‑aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi 
ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi‑L dar 
pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui 
Dumnezeu!”

În cazul în care ai fost chinuit de demoni şi ţi‑au provocat 
tot felul de dureri, de suferinţe, de infecţii şi de boli, te poţi 
elibera chiar acum folosind Numele lui Isus! În Marcu 16:17, 
Biblia spune: „Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: 
în Numele Meu vor scoate draci...” Nu contează cât timp te‑au 
tulburat acele duhuri rele; porunceşte‑le să plece. Porunceşte‑le 
să‑şi împacheteze bolile şi suferinţele şi să îţi părăsească trupul.

 În Coloseni 1:27, Biblia spune: „... Cristos în voi, 
nădejdea slavei.” Slăvit să fie Dumnezeu! Viaţa ta este pentru 
slava lui Dumnezeu. Acum, când Cristos sălăşluieşte în tine, 
ai pace cu Dumnezeu şi te bucuri de slava Lui. Dumnezeu te‑a 
despărţit de boală, de rău şi de tot ceea ce este din întuneric. 
Aleluia!

Ioan 11:24‑34 & 1 Cronici 11

Evrei 10:1‑18 & Ezechiel 1‑2

1 Corinteni 3:16‑17; 2 Corinteni 6:14‑16; Faptele apostolilor 
1:8



Există oameni pe care şti inţa şi medicina nu îi mai 
pot ţine în viaţă. Din punct de vedere medical, 

şansele lor de supravieţuire sunt infi me, din cauza unei 
boli „incurabile” care le‑a afectat plămânii, inima, rinichii 
sau alte organe vitale. Unii au fost la cele mai bune 
centre medicale, benefi ciind de cele mai bune terapii şi 
medicamente, însă fără rezultat. Dacă acesta este şi cazul 
tău sau al cuiva drag, vreau să te anunţ că există speranţă 
în Isus Cristos.

 În Scriptură se afl ă un verset foarte frumos la care 
aş dori să meditezi. În Romani 8:10, Biblia spune că dacă 
Isus Cristos locuieşte în ti ne, deşi trupul tău poate fi  mort 
din cauza păcatului, Duhul Sfânt îi va da viaţă datorită 
neprihănirii. Dacă trupul tău este deja afectat, măcinat 
sau distrus de boală şi slăbit de păcat, Duhul Sfânt îl va 
revigora, îi va reda vitalitatea, datorită neprihănirii lui 
Cristos.

 Neprihănirea lui Dumnezeu face ca tu să ai 
sănătate divină. Acest adevăr este foarte puternic; 
meditează profund asupra sa! În 2 Corinteni 5:21, Biblia 
spune: „Pe Cel ce n‑a cunoscut niciun păcat, El L‑a 

EXISTĂ SPERANŢĂ                         
PENTRU TINE

12 VINERI

Şi dacă Duhul Celui ce L‑a înviat pe Isus 
dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce 
L‑a înviat pe Cristos Isus din morţi va 

învia şi trupurile voastre muritoare din 
pricina Duhului Său, care locuieşte în voi      

(Romani 8:11).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt revitalizat, ţinut în viaţă, înviorat şi energizat datorită 
neprihănirii lui Isus Cristos. Trăiesc sănătos şi puternic prin 
Duhul Sfânt. Viaţa lui Dumnezeu din mine distruge boala, 
maladia şi infirmitatea! Aleluia!

făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui 
Dumnezeu în El.” Neprihănirea lui Cristos este ceea ce 
realizează diferenţa pentru tine. Datorită neprihănirii lui 
Cristos, tu eşti acceptat în prezenţa lui Dumnezeu; nu 
există condamnare pentru tine.

 În Romani 5:18, Biblia spune: „… Astfel dar, după 
cum printr‑o singură greşeală a venit o osândă care i‑a 
lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr‑o singură hotărâre 
de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de 
neprihănire care dă viaţa.” Ai dreptul la sănătate, pentru 
că Isus a plătit pentru aceasta. Indiferent ce fel de boală 
îţi afectează trupul, poţi fi vindecat în Numele lui Isus 
Cristos.

 Aminteşte‑ţi versetul tematic; acesta nu 
reprezintă o promisiune, ci o certitudine. Dacă Duhul 
lui Dumnezeu care L‑a înviat pe Isus locuieşte în tine, El 
aduce viaţă în trupul tău. Dezvoltă‑ţi această mentalitate.

Ioan 11:35‑46 & 1 Cronici 12

Evrei 10:19‑39 & Ezechiel 3‑4

2 Corinteni 5:21; Romani 8:10‑13; Faptele apostolilor 
9:32‑34



Biblia consemnează o întâlnire pe care Isus a 
avut‑o cu Iair, conducătorul unei sinagogi, a 

cărui fi ică murise. El i‑a spus lui Iair: „... Nu te teme; crede 
numai şi va fi  tămăduită” (Luca 8:50). Cu altă ocazie, 
Isus i‑a încurajat pe ascultătorii Săi în ti mp ce îi învăţa 
din Cuvântul lui Dumnezeu: „Nu te teme, turmă mică, 
pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia” (Luca 
12:32).

 Isus ne îndeamnă mereu să nu ne temem, pentru 
că El este cu noi şi ne ajută să învingem problemele vieţii. 
În Matei 28:20, El a spus: „… Iată că Eu sunt cu voi în toate 
zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” Apoi, după ce 
S‑a înălţat la cer, ni L‑a trimis pe Duhul Sfânt să fi e în noi 
şi cu noi, după cum promisese: „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. Nu vă 
voi lăsa orfani...” (Ioan 14:16‑18).

 Încrede‑te în Cuvântul Lui. După înălţarea lui 
Cristos la cer, Duhul Sfânt a venit, iar acum locuieşte în 
ti ne. Conşti enti zează întotdeauna prezenţa Lui în ti ne; 

EL ESTE ÎNTOTDEAUNA                       
CU TINE ȘI ÎN TINE 

13 SÂMBĂTĂ

Chiar dacă ar fi  să umblu prin 
valea umbrei morţii, nu mă tem 

de niciun rău, căci Tu eşti  cu mine. 
Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie                                             

(Psalmul 23:4).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Neprihănitule Tată, ce binecuvântare este să ştiu că 
eşti mereu cu mine şi în mine. Umblu în lumina şi în 
binecuvântările prezenţei Tale din mine, ştiind că sunt 
puternic susţinut de Tine în toate lucrurile şi sunt abilitat 
pentru succes. Umblu în victorie absolută şi astăzi, în 
Numele lui Isus. Amin.

beneficiază de harul şi de puterea pe care El le manifestă 
în viaţa ta. Din moment ce Cristos declară: „Eu sunt cu voi 
în toate zilele,” ar trebui să răspunzi şi tu: „Binecuvântat 
să fie Dumnezeu! Pot totul prin Cristos care este în mine 
şi cu mine. El este tot ceea ce îmi trebuie pentru o viaţă 
de biruinţă neîntreruptă!"

 Indiferent unde te afli în această lume, Domnul 
este alături de tine, dimineaţa, la prânz şi seara. Acest 
lucru ar trebui să îţi îmbogăţească părtăşia cu El. 
Vorbeşte‑I, conştientizând faptul că El este cu adevărat 
alături de tine. Părtăşia cu El ar trebui să te umple de 
bucurie, deoarece Cel căruia Îi pasă cu adevărat, Cel 
Atotputernic – marele Dumnezeu al slavei – este cu tine 
şi în tine ÎNTOTDEAUNA.

Ioan 11:47‑57 & 1 Cronici 13

Evrei 11:1‑16 & Ezechiel 5‑7

Ioan 14:16‑18; 2 Corinteni 13:14



Domnul Isus Şi‑a manifestat spiritualitatea în toate 
lucrurile; iar perspecti vele, cuvintele, acţiunile, 

nădejdea, credinţa şi iubirea Lui ne stau mărturie. Apostolii I‑au 
urmat exemplul, adoptând o mentalitate spirituală. Ei au privit 
lumea din perspecti vă spirituală şi au răspuns la circumstanţe 
conform Cuvântului lui Dumnezeu.

 Urmăreşte cu atenţie modul în care Isus a tratat unele 
situaţii! Până la venirea Lui, nimeni nu bănuia că duhurile rele 
pot fi  responsabile de anumite stări în care se afl au unii oameni; 
dar chiar şi în cazul în care cineva şti a că este vorba despre un 
duh necurat, nimeni nu putea schimba situaţia. Însă Isus a 
alungat duhurile rele prin cuvintele Sale: „Seara, i‑au adus la 
Isus pe mulţi îndrăciţi. El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile 
necurate şi i‑a tămăduit pe toţi bolnavii” (Matei 8:16).

 În Marcu 9:25, Biblia spune: „Când a văzut Isus că 
norodul vine în fuga mare spre El, a mustrat duhul necurat şi 
i‑a zis: «Duh mut şi surd, îţi poruncesc să ieşi din copilul acesta 
şi să nu mai intri în el.»” În Marcu 1:23‑26 citi m: „În sinagoga 
lor era un om care avea un duh necurat... Isus l‑a certat şi i‑a 

PRIVEȘTE LUCRURILE ÎN MOD 
SPIRITUAL

14 DUMINICĂ

În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile 
fi rii pământeşti  umblă după lucrurile 
fi rii pământeşti , pe când cei ce trăiesc 

după îndemnurile Duhului umblă 
după lucrurile Duhului. Şi umblarea 
după lucrurile fi rii pământeşti  este 
moarte, pe când umblarea după 

lucrurile Duhului este viaţă şi pace                                                      
(Romani 8:5‑6).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Operez în această lume după principiile Împărăţiei lui 
Dumnezeu. Privesc prin Cuvântul lui Dumnezeu; privesc 
lucrurile din perspectivă spirituală şi trăiesc deasupra 
elementelor, a eşecurilor, a frustrărilor, a întunericului şi 
a corupţiei din lumea aceasta fizică. Umblu în victorie şi în 
stăpânire mereu. Amin.

zis: «Taci şi ieşi din omul acesta!» Şi duhul necurat a ieşit din 
el, scuturându‑l cu putere şi scoţând un strigăt mare.” Să ne 
amintim şi de îndrăcitul din Gadara care fusese de multe ori 
legat cu lanţuri şi cu cătuşe, însă le sfărâmase, provocându‑şi 
răni adânci. Până la venirea lui Isus, acest om s‑a aflat în acea 
stare jalnică. Mântuitorul le‑a poruncit duhurilor necurate care 
îl stăpâneau să îi părăsească trupul, iar bărbatul a fost vindecat 
(Marcu 5:1‑13).

 Isus a acordat o mare importanţă cuvintelor. A rostit 
cuvinte precum: „Scoală‑te... ridică‑ţi patul şi umblă,” iar 
bolnavul paralizat din naştere s‑a vindecat. Citeşte relatarea 
despre bărbatul de la scăldătoarea Betesda, care fusese paralizat 
timp de treizeci şi opt de ani. Isus i‑a spus: „Scoală‑te... ridică‑ţi 
patul şi umblă” (Ioan 5:8). El ne‑a învăţat despre natura spirituală 
a cuvintelor (Ioan 6:63).

 Isus a înţeles viaţa în mod spiritual. Din punctul Lui de 
vedere, totul era controlat din domeniul spiritual. Şi, în calitate 
de copil al lui Dumnezeu, şi tu ar trebui să trăieşti şi să priveşti 
lucrurile din tărâmul spiritual. Trăieşte‑ţi viaţa în mod spiritual şi 
vei fi mereu învingător.

Ioan 12:1‑11 & 1 Cronici 14

Evrei 11:17‑40 & Ezechiel 8‑10

Marcu 9:25; Marcu 1:22–26



 

 Doar Cuvântul lui Dumnezeu merită să aibă 
răspândire şi penetrare la scară globală, iar pentru Îngerul 
Mesager Rapsodia Realităţilor acesta este obiecti vul 
principal.
 În acest sezon, partenerii Rapsodiei Realităţilor vor 
inunda diferite oraşe şi sate din toată lumea cu Cuvântul lui 
Dumnezeu în cadrul campaniilor de distribuire masivă de ti p 
ReachOut.

 Alătură‑te acestei echipe globale de câşti gători 
de sufl ete care duc Evanghelia în naţiuni, organizând o 
campanie de distribuire masivă ReachOut pe strada ta, sau 
în oraşul tău.

 Pentru mai multe informaţii, te rugăm să trimiţi un 
email pe adresa reachoutcampaigns@loveworld360.com, 
sau să ne contactezi la numărul de telefon: +234 802 501 
3846, sau +234 1 888 8186.
 De asemenea, poţi accesa site‑ul:
www.reachoutcampaigns.org

Este sezonul
campaniilor

ReachOut Fiesta!
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În 1 Ioan 4:16, apostolul Ioan prezintă o 
sinteză a revelaţiei din doctrina lui Pavel: „Şi 

noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o 
are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste 
şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi 
Dumnezeu rămâne în el.” Aşadar, faptul că rămâi în 
Cristos şi Cristos rămâne în tine reprezintă o dovadă a 
iubirii Sale văzută în tine şi exprimată prin tine.

 Dumnezeu este dragoste şi, în calitate de copii 
ai Săi, trebuie să iubim aşa cum ne‑a iubit Cristos. 
Biblia spune: „De aceea fiţi imitatori ai lui Dumnezeu 
[copiaţi‑L şi urmaţi‑I exemplul] ca nişte copii 
preaiubiţi [care îşi imită tatăl]. Şi umblaţi în dragoste 
[stimându‑vă unul pe altul şi găsindu‑vă plăcere unul 
în altul], după cum şi Cristos ne‑a iubit şi S‑a dat pe 
Sine pentru noi ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros 
lui Dumnezeu” (Efeseni 5:1‑2, versiunea Amplificată).

 Isus ne‑a oferit un exemplu minunat, iubindu‑i 
pe toţi oamenii deopotrivă, inclusiv pe cei care L‑au 
acuzat pe nedrept şi L‑au răstignit. Noi trebuie să 

UMBLĂ ÎN DRAGOSTEA LUI
15 LUNI

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; 
căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi 

oricine iubeşte este născut din Dumnezeu 
şi Îl cunoaşte pe Dumnezeu. Cine nu 

iubeşte nu L‑a cunoscut pe Dumnezeu, 
pentru că Dumnezeu este dragoste                                  

(1 Ioan 4:7‑8).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru revelaţia dragostei Tale 
în duhul meu şi pentru abilitatea de a manifesta dragostea 
Ta faţă de alţii. Dragostea este cea mai puternică armă din 
univers, iar acea dragoste radiază prin mine şi astăzi către 
toţi cei din lumea mea. Îţi mulţumesc pentru slava Ta în 
viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

Îi urmăm exemplul şi să îi iubim pe toţi oamenii 
necondiţionat.

 Dragostea te face să te dăruieşti pentru alţii, 
fără să cântăreşti ce poţi primi în schimb. Te face să 
te gândeşti la ceilalţi şi să îi accepţi aşa cum sunt. Nu 
trebuie ca aceştia să se comporte într‑un anumit mod 
pentru a‑ţi câştiga dragostea, deoarece dragostea este 
altruistă şi nu caută folosul său. Depăşeşte barierele 
rasei, etniei şi statutului social. Te ajută să vezi 
frumuseţea din ceilalţi şi să îi apreciezi pentru ceea ce 
sunt de fapt.

 Noua făptură în Cristos a fost născută după 
chipul lui Dumnezeu (Coloseni 3:10) şi a primit 
capacitatea divină de a exprima iubirea divină. Lasă 
dragostea lui Dumnezeu din tine să prindă viaţă; ea 
va propulsa viaţa ta la un nou nivel şi te va umple 
de bucurie şi de satisfacţie. Viaţa creştină reprezintă 
o viaţă plină de dragoste, pe care Dumnezeu ne‑a 
dăruit‑o necondiţionat. Manifestă aceeaşi dragoste 
faţă de cei din sfera ta de influenţă.

Ioan 12:12‑19 & 1 Cronici 15

Evrei 12:1‑13 & Ezechiel 11‑12

1 Ioan 4:17‑18; Ioan 13:35



Este imposibil să trăieşti  o viaţa creşti nă 
autenti că fără Duhul Sfânt. El este Cel care te 

îndrumă, te învaţă lucrurile lui Dumnezeu şi îţi ghidează 
paşii. La răpirea Bisericii, Biblia spune că întâi vor învia cei 
morţi în Cristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi  rămas, vom 
fi  răpiţi toţi împreună cu ei în nori, să Îl întâmpinăm pe 
Domnul în văzduh (1 Tesaloniceni 4:16‑17).

 Cum va fi posibil acest lucru? Prin puterea 
Duhului Sfânt! Ne aflăm în zilele din urmă. Şi mai 
mult ca niciodată, Dumnezeu îi cheamă pe oameni 
la pocăinţă. Indiferent câtă distrugere, câtă ură, câtă 
moarte, câtă răutate şi câtă violenţă provoacă Satan 
în această lume, voia lui Dumnezeu ne este revelată 
foarte clar în Scriptură: „Domnul... doreşte ca niciunul 
să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă” (2 Petru 3:9).

 Cu toate acestea, fără Duhul Sfânt, nu putem 
trăi după voia lui Dumnezeu. Putem avea o viaţă 
care Îl slăveşte şi Îl cinsteşte pe Dumnezeu doar prin 
puterea Duhului Sfânt; numai El îi poate aduce pe 
oameni la pocăinţă şi la recunoaşterea adevărului 
despre mântuirea în Isus Cristos. În Ioan 16:8, Domnul 

TRĂIEȘTE PRIN                                
DUHUL SFÂNT

16 MARŢI

Cu cât mai mult sângele lui Cristos, care, 
prin Duhul cel veşnic, S‑a adus pe Sine 
Însuşi jertf ă fără pată lui Dumnezeu, 
vă va curăţi cugetul vostru de faptele 

moarte, ca să Îi slujiţi Dumnezeului cel viu 
(Evrei 9:14).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Mă supun călăuzirii şi influenţei Duhului Sfânt mereu. 
El îmi este în orice vreme Ajutorul, Învăţătorul şi 
Călăuzitorul care Îl revelează pe Isus Cristos în mine şi 
prin mine. El sfinţeşte slujirea mea pentru Domnul şi 
mă conduce pe cărarea neprihănirii. Amin.

spune: „Şi când va veni El (Duhul Sfânt), va dovedi 
lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea 
şi judecata.”

 În calitate de copii ai lui Dumnezeu, trebuie să 
trăim în Duhul Sfânt. Calea Duhului Sfânt este calea 
victoriei şi a slavei tot mai mari. Aşadar, nu Îl ignora. 
Lasă‑te influenţat şi ghidat de Duhul Sfânt, acţionând 
în mod deliberat conform Cuvântului lui Dumnezeu. El 
deţine cheia succesului tău. El este Cel care te‑a creat 
şi ştie totul despre viaţa ta şi despre viitorul tău. El Îşi 
doreşte să te vadă finalizând cursa vieţii în glorie şi 
împlinind voia lui Dumnezeu cu bucurie.

 Poate că citeşti această rapsodie şi încă nu L‑ai 
primit pe Duhul Sfânt în inima ta; Îl poţi primi chiar 
acum – este foarte simplu. Îngăduie‑i unei persoane 
plină de Duhul Sfânt să îşi pună mâinile peste tine, 
şi Îl vei primi. Sau poţi să te rogi lui Dumnezeu şi să 
primeşti Duhul Sfânt prin credinţă, având încredere 
deplină în El. Aleluia!

Ioan 12:20‑29 & 1 Cronici 16

Evrei 12:14‑29 & Ezechiel 13‑15

Luca 11:11‑13; Faptele apostolilor 1:8; Romani 8:1‑4



Când vine vorba de sănătatea ta, planul lui Dumnezeu 
este ca tu să foloseşti Cuvântul Său pentru a îţi menţine 

trupul în sănătate divină, nu să devii dependent de remediile 
omeneşti. Cuvântul Său este medicament; în Proverbe 4:20‑22, 
Biblia spune că acesta este sănătate pentru tot trupul tău: „Fiule, ia 
aminte la cuvintele mele... Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc 
şi sănătate pentru tot trupul lor” (Proverbe 4:20‑22). Cuvântul 
„sănătate” provine aici din traducerea din original a termenului 
ebraic „marpe” şi înseamnă medicament.

 Aşadar, poţi administra Cuvântul lui Dumnezeu asemenea 
unui medicament. Însă diferenţa este că acesta este mult mai eficient 
şi nu dă greş niciodată. Poate că ai depistat în trupul tău o tumoare şi, 
după investigaţii, ai aflat că este malignă. Nu intra în panică.

 Primul pas este să recunoşti că nu eşti o persoană obişnuită; 
tu te‑ai născut din nou; ai viaţa lui Dumnezeu în tine. Conştientizează 
şi afirmă acest lucru cât de des poţi. Apoi, declară cu credinţă pasaje 
din Biblie, cum este şi versetul tematic: „... Cuvântul lui Dumnezeu 
a crescut cu putere şi a învins” (Faptele apostolilor 19:20, versiunea 
Fidela). Acest verset vorbeşte despre influenţa puternică pe care 
a avut‑o Cuvântul lui Dumnezeu în Efes, biruind asupra religiei, a 
întunericului şi a tot ceea ce era contrar Evangheliei, neprihănirii şi 
vieţii Împărăţiei lui Dumnezeu.

 Dacă în trecut, Cuvântul lui Dumnezeu a avut o influenţă 
atât de mare şi a biruit în Efes, va acţiona întocmai şi pentru trupul tău. 

NU DEVENI DEPENDENT DE 
REMEDIILE OMENEȘTI

17 MIERCURI

Astf el Cuvântul lui Dumnezeu 
a crescut cu putere şi a învins                                     

(Faptele apostolilor 19:20, versiunea 
Fidela).
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Cuvântul lui Dumnezeu este medicament pentru trupul 
meu; a câştigat stăpânire în viaţa mea. Prin Duhul Sfânt, 
Cuvântul lui Dumnezeu generează în mine viaţă, sănătate 
şi bunăstare. A produs sănătate în oasele mele, mi‑a 
purificat sângele, mi‑a desăvârşit inima, mi‑a curăţat 
pielea şi m‑a stabilit în sănătate divină. Aleluia!

Meditează asupra Cuvântului lui Dumnezeu şi rosteşte‑l cu credinţă. 
Declară: „Cuvântul lui Dumnezeu creşte cu putere în mintea mea, în 
inima mea, în sângele meu, în creierul meu şi în fiecare fibră a fiinţei 
mele.” Apoi adresează‑te tumorii cu credinţă fermă: „Tumoare, 
părăseşte‑mi corpul, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este viaţa 
trupului meu; Cuvântul lui Dumnezeu biruieşte asupra ta, iar tu nu ai 
altă opţiune decât să te dezintegrezi.”

 Aşa se foloseşte Cuvântul lui Dumnezeu ca remediu 
împotriva oricărei boli. Trebuie să înveţi să faci uz de Cuvântul Său 
întotdeauna, deoarece, dacă boala te va forţa să devii dependent de 
soluţii omeneşti, te va domina şi, în scurt timp, se poate transforma 
în ceva incurabil. Toate provocările cu care te confrunţi în privinţa 
sănătăţii sunt oportunităţi de a folosi Cuvântul lui Dumnezeu.

 Dacă un creştin nu pune în aplicare Cuvântul lui Dumnezeu 
când se confruntă cu o simplă migrenă, cu răceală sau cu febră, 
cum ar putea lupta împotriva cancerului, a diabetului, a artritei sau 
împotriva altor diagnostice cronice sau terminale? Aşadar, foloseşte 
Cuvântul lui Dumnezeu! Indiferent cât de neînsemnată pare 
anomalia, fă uz de Cuvântul lui Dumnezeu şi preia controlul asupra 
sănătăţii tale. Nu‑i da niciun prilej diavolului să pună stăpânire pe 
trupul tău (Efeseni 4:27).

Ioan 12:30‑41 & 1 Cronici 17

Evrei 13 & Ezechiel 16

Matei 8:16; Psalmul 107:17‑20; Proverbe 4:20‑22



În Efeseni 5:8, Biblia spune: „Odinioară eraţi 
întuneric, dar acum sunteţi lumină în Domnul. 

Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii.” Iar în versetul 
temati c se conti nuă această idee: „Voi toţi sunteţi 
fi i ai luminii şi fi i ai zilei….” Tu eşti  un fi u al luminii şi, 
prin urmare, eşti  lumină. Acesta este mesajul Scripturii. 
Aleluia!

 În Ioan 12:36, Domnul Isus vorbeşte cu iudeii şi 
le spune: „Câtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi 
în lumină, ca să fi ţi fi i ai luminii.” El le‑a cerut să creadă 
în lumină, pentru a putea fi  copii ai luminii. Iudeii nu L‑au 
ascultat. Însă noi am crezut şi am primit viaţa veşnică şi 
am devenit copii ai luminii. Slavă lui Dumnezeu!

 În Ioan 8:12, Biblia spune: „Eu sunt Lumina lumii; 
cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, 
ci va avea lumina vieţii.” Este uimitor. De asemenea, 
aminteşte‑ţi cuvintele lui Isus din Ioan 9:5: „Cât sunt în 
lume, sunt Lumina lumii.”

 Cum vrea Domnul să arate viaţa ta? Răspunsul se 
afl ă în Matei 5:16: „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.” 

NOI SUNTEM LUMINI
18 JOI

Voi toţi sunteţi fi i ai luminii 
şi fi i ai zilei. Noi nu suntem 

ai nopţii, nici ai întunericului                                                         
(1 Tesaloniceni 5:5).
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Sunt o lumină într‑o lume întunecată, iar lumina mea 
străluceşte pretutindeni! Sunt cu totul dedicat mijlocirii 
pentru sufletele oamenilor din toată lumea şi pentru 
răspândirea Evangheliei, ştiind că Evanghelia este puterea 
lui Dumnezeu pentru mântuirea celor care cred, în Numele 
lui Isus. Amin.

În Filipeni 2:15, Biblia spune: „Ca să fiţi fără prihană şi 
curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui 
neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini 
în lume.”

 Noi strălucim ca nişte lumini într‑o lume 
întunecată. Avem inima Tatălui. În Ioan 3:16, Scriptura 
spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
că L‑a dat pe singurul Lui Fiu...” Aşadar, trebuie să 
iubim oamenii cu dragostea Tatălui. Aceasta ne face să 
strălucim ca nişte lumini în lume.

 Când Isus ţi‑a cerut să laşi oamenii „să vadă 
faptele tale bune,” S‑a referit la faptele neprihănirii. 
Fii dedicat în predicarea Evangheliei, aducând oamenii 
de la întuneric la lumină şi de sub puterea lui Satan la 
Dumnezeu. Aceasta este adevărata soluţie la toate 
provocările tale: Evanghelia este puterea lui Dumnezeu 
pentru mântuirea tuturor celor care cred. Slavă lui 
Dumnezeu!

Ioan 12:42‑50 & 1 Cronici 18

Iacov 1 & Ezechiel 17‑19

Romani 12:11; Isaia 60:1‑3



Este clar că Dumnezeu vrea ca noi să avem o înţelegere 
spirituală asupra lucrurilor. Adevărul este realitate; 

adevărul este spiritual. Toate lucrurile provin din domeniul spiritual. 
Noi trebuie să învăţăm să trăim din această perspectivă şi singurul 
mod prin care putem face aceasta este prin intermediul revelaţiilor 
pe care Duhul Sfânt ni le oferă prin Cuvântul lui Dumnezeu. Să 
analizăm discuţia dintre Isus şi evrei din Ioan 8. Isus a zis: „Ştiu că 
sunteţi sămânţa lui Avraam, dar căutaţi să Mă omorâţi pentru 
că nu pătrunde în voi Cuvântul Meu” (Ioan 8:37).

Evreii nu s‑au gândit că motivul pentru care voiau să Îl 
omoare avea legătură cu faptul că în ei nu pătrundea Cuvântul lui 
Dumnezeu; însă Isus ştia. El a localizat cauza gândurilor şi a acţiunilor 
lor în domeniul spiritual deoarece El avea o gândire spirituală. El a 
spus: „Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam...” El nu a negat această 
moştenire a lor. Însă, în mod contradictoriu, le spune: „... Dacă aţi 
fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam” (Ioan 8:39). El 
vorbea din punct de vedere spiritual.

Din punct de vedere genealogic, Avraam era tatăl lor, dar 
prin prisma acţiunilor lor, erau fiii diavolului. În timp ce ei aveau 
o gândire umană, firească şi se contraziceau cu Isus, El folosea 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru a le interpreta gândurile şi acţiunile, 
deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. El a rămas ferm 

ÎNŢELEGERE SPIRITUALĂ
19 VINERI

Din această cauză şi noi, din ziua 
în care am auzit, nu încetăm să ne 
rugăm pentru voi şi să dorim să fi ţi 

umpluţi cu cunoaşterea voii Lui în toată 
înţelepciunea şi înţelegerea spirituală 

(Coloseni 1:9, versiunea Fidela).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat abilitatea să trăiesc 
în şi prin adevăr. În toate circumstanţele, am pace şi 
odihnă; pace şi bunăstare, sănătate, putere şi bucurie, 
pentru că mintea mea este aţintită asupra adevărului 
Cuvântului Tău întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin.

întemeiat în adevăr şi la fel trebuie să procedăm şi noi.
În Luca 22:53, când a fost arestat, Isus a zis: „... Dar acesta 

este ceasul vostru şi puterea întunericului.” Toţi cei care erau 
de faţă au privit lucrurile întâmplate în mod firesc, însă Isus le‑a 
interpretat spiritual. El a spus că acel eveniment s‑a întâmplat prin 
puterea întunericului. 

Criza declanşată în anul 2020 este un eveniment similar. 
Mulţi oameni sunt înşelaţi deoarece nu cunosc adevărul. Ei nu văd 
lucrurile din perspectiva spirituală, ci urmează regulile dictate de 
om. Cunoscând Cuvântul lui Dumnezeu, putem să recunoaştem 
cu uşurinţă lucrarea Sa şi să o deosebim de cea a diavolului. 
Aminteşte‑ţi cuvintele lui Isus din Ioan 16:2: „Au să vă dea afară 
din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să 
creadă că Îi aduce o slujbă lui Dumnezeu.” El a spus clar că unii 
vor crede că omorându‑i pe copiii lui Dumnezeu, Îl servesc pe El. 
Aceştia vor interpreta şi vor judeca greşit lucrurile deoarece au o 
gândire firească, nu dumnezeiască. Cuvântul Lui nu are loc în ei. 
Noi, cei născuţi din Duhul lui Dumnezeu, trebuie să ne hrănim în 
mod continuu cu Cuvântul Lui. Duhul Sfânt ne dă discernământ 
spiritual şi înţelegerea tuturor lucrurilor prin Scriptură.

Ioan 13:1‑11 & 1 Cronici 19

Iacov 2:1‑3:13 & Ezechiel 20‑21

Efeseni 1:15‑18; 2 Ioan 1:1‑4; Coloseni 1:9



Când Domnul Isus le‑a spus iudeilor în versetul 
temati c: „Eu sunt de sus,” El Se referea la 

provenienţa Lui divină; El este Domnul din ceruri: „Omul 
dintâi este din pământ, pământesc; omul al doilea este 
din cer” (1 Corinteni 15:47).

Domnul Isus a făcut această distincţie deoarece 
toţi oamenii de pe Pământ au primit viaţă prin părinţii 
lor trupeşti, însă viaţa Lui a venit de la Dumnezeu – El 
este Cuvântul întrupat. Fiecare fiinţă umană care s‑a 
născut în această lume are viaţa umană. Însă această 
viaţă este degradabilă; este muritoare. 

Aceasta a devenit pedeapsa omului când Adam 
a păcătuit împotriva lui Dumnezeu şi şi‑a pierdut 
autoritatea în faţa lui Satan în Grădina Edenului. Prin 
urmare, moartea a venit în lume: „De aceea, după 
cum printr‑un singur om a intrat păcatul în lume 
şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a 
trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au 
păcătuit…” (Romani 5:12). 

Păcatul a venit în lume din cauza neascultării 
lui Adam, iar moartea l‑a urmat. Aici, „moartea” 
înseamnă despărţire de Dumnezeu; o viaţă de 
întuneric şi de orbire spirituală. Aceasta este viaţa 

NĂSCUT DE SUS
20 SÂMBĂTĂ

„Voi sunteţi de jos”, le‑a zis El, „Eu 
sunt de sus. Voi sunteţi din lumea 

aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta”                               
(Ioan 8:23).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru călăuzirea sigură pe 
care o primesc din Cuvântul Tău şi pentru lumina pe 
care acesta o revelează duhului meu. Cuvântul Tău 
este viaţa mea şi prin credinţa mea în Cuvântul lui 
Dumnezeu, domnesc peste circumstanţe; trăiesc în 
victorie, conştient de viaţa indestructibilă a lui Cristos 
în mine. Aleluia!

omului firesc, pe care Scriptura îl descrie ca fiind străin 
„... de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără 
Dumnezeu în lume” (Efeseni 2:12).

Însă, fiind născut din nou, tu ai fost adus în 
nemurire. Tu nu eşti născut după chipul primului 
Adam, ci după al lui Cristos, care este Domnul din 
ceruri; cum este El, aşa suntem şi noi în această lume 
(1 Ioan 4:17). În 1 Corinteni 15:48 Biblia explică astfel: 
„... cum este Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti.”

Tu ai în tine viaţa veşnică, nepieritoare a lui 
Dumnezeu. În 1 Petru 1:23 Biblia declară: „fiindcă aţi 
fost născuţi din nou nu dintr‑o sămânţă care poate 
putrezi, ci dintr‑una care nu poate putrezi, prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne 
în veac.” Tu eşti vlăstarul Cuvântului lui Dumnezeu, la 
fel cum Cristos este Cuvântul lui Dumnezeu întrupat. 
Şi tu eşti de sus, la fel ca El; eşti născut din cer, dintr‑o 
sămânţă care nu poate putrezi, având viaţa veşnică a 
lui Dumnezeu în tine. Slavă lui Dumnezeu! 

Ioan 13:12‑20 & 1 Cronici 20

Iacov 3:14‑4:12 & Ezechiel 22‑23

Ioan 3:31; 1 Corinteni 15:47‑49



Odată ce ai fost născut din nou, ai primit viaţa învierii; 
viaţa de dincolo de Cruce. Mă rog ca Dumnezeu să 

îţi lumineze ochii inimii ca să înţelegi acest adevăr. Noua creaţie 
nu a fost „eliberată” din mâna vrăjmaşului, nici nu are nevoie să 
fi e eliberată, pentru că ea îi este superioară lui Satan.

 Eliberarea a avut loc la Cruce. A fost săvârşită pentru 
întreaga lume. Dar există o viaţă a învierii care este dincolo 
de cruce. Aceasta este viaţa noii creaţii şi, în această viaţă, tu 
nu eşti  „eliberat,” nici „răscumpărat”; tu ai fost creat din nou! 
Omul recreat în Cristos, făptura nouă, nu face parte din această 
lume, astf el, forţele lumii acesteia nu au nici o putere asupra lui. 
În Cristos, el a biruit lumea şi toate elementele ei.

 Biblia ne numeşte „mai mult decât biruitori” (Romani 
8:37). Suntem indestructi bili şi invincibili. Apoi, atât de frumos, 
El ne numeşte sfi nţi (1 Corinteni 6:2; 14:33; 2 Corinteni 1:1; 
Efeseni 1:1, etc.). Păcătosul a murit împreună cu Cristos; el a 
fost îngropat împreună cu Cristos; dar odată cu Cristos a înviat 
o nouă creaţie, un sfânt. Aceasta este noua ta natură.

 De aceea, creşti nul este omul care crede că Dumnezeu 
L‑a înviat pe Isus Cristos din morţi şi care mărturiseşte domnia 
Lui; el se identi fi că cu Cristosul înviat. El este un nou ti p de om: 

DINCOLO DE CRUCE
21 DUMINICĂ

Noi deci, prin botezul în moartea 
Lui, am fost îngropaţi împreună cu 
El, pentru ca, după cum Cristos a 

înviat din morţi, prin slava Tatălui, 
tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă                                                   

(Romani 6:4).
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Sunt o făptură nouă în Isus Cristos. Sunt infuzat cu viaţă şi 
cu nemurire; sunt imun la infecţii, sunt superior diavolului 
şi sistemelor epuizante şi degradante ale lumii acesteia. 
Sunt chemat la o viaţă de slavă, de victorie, de succes, 
de bunăstare, de speranţă şi de binecuvântare asigurată. 
Aleluia!

„Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură (Sau: zidire) 
nouă. Cele vechi s‑au dus: iată că toate lucrurile s‑au făcut 
noi” (2 Corinteni 5:17).

 Îţi arăt cine eşti cu adevărat. Cel mai important lucru 
pe care trebuie să‑l înţelegem cu privire la creştin este faptul 
că acesta este pur şi simplu o creatură complet nouă. Omul 
nenăscut din nou, fiinţa umană naturală, avea nevoie de 
eliberare de diavol, iar Dumnezeu i‑a dat‑o. El avea nevoie de 
ştergerea păcatelor şi Dumnezeu a făcut acest lucru pentru el. 
Isus a murit ca să plătească preţul răscumpărării sale.

 Creaţia nouă, pe de altă parte, nu este un produs al 
crucii. Jertfa de pe cruce a fost îndeajuns ca să plătească preţul 
răscumpărării şi al mântuirii, dar nu a produs o viaţă nouă. 
Dacă Isus nu ar fi înviat din morţi, noi am fi fost răscumpăraţi, 
dar am fi continuat să fim supuşi păcatului. Sângele vărsat de 
El ne‑a adus răscumpărare şi mântuire eternă. Dar nu am fi 
devenit creaţii noi. Făptura nouă este produsul învierii lui Isus 
Cristos! Învierea ne‑a dat viaţa eternă. Ne‑a dat neprihănirea 
lui Dumnezeu şi ne‑a făcut împreună moştenitori cu Cristos.

Ioan 13:21‑30 & 1 Cronici 21

Iacov 4:13‑5:20 & Ezechiel 24‑26

Galateni 6:14‑16; Ioan 1:12‑13; Romani 6:4



 Miliarde de copii din toată lumea nu au acces la 
nutriţie corespunzătoare, la igienă sau la apă. Menită să 
stopeze sărăcia copiilor, aplicaţia de mobil „Give a meal” 
este răspunsul asociaţiei InnerCIty Mission la foametea 
globală.
 
 Uti lizatorii aplicaţiei benefi ciază de donaţii 
facile, de ecusoane pentru realizări, de noti fi cări, de 
managementul contului şi de multe altele.
 
Prin această aplicaţie poţi:
 
   ● să asiguri mese pentru cei fl ămânzi oricând doreşti  şi 
oriunde te‑ai afl a
    ● să vezi impactul pe care îl face donaţia ta
    ● să alegi opţiunea de a‑i hrăni pe cei fl ămânzi lunar

Ocupă‑ţi locul în stoparea sărăciei copiilor acum!
Poţi descărca aplicaţia de pe platf orma Love World 
Appstore!

Aplicaţia de mobil 
„Give a meal” 
(„Dăruiește o masă,” n.tr.)

disponibilă pe platforma
 Love World Appstore
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Noi nu facem parte din lumea aceasta; noi 
suntem poporul special al unei Împărăţii 

cereşti . Chiar dacă trăim pe pământ, cetăţenia noastră 
– Împărăţia de care aparţinem şi din care operăm – este 
în Cer. Este o Împărăţie regală şi glorioasă de preoţi. Tu 
ai fost născut în această Împărăţie în ziua în care ai fost 
născut din nou (Coloseni 1:12‑13).

 Nu contează dacă ai fost diagnosti cat cu o boală 
ereditară incurabilă. Nu contează dacă ţi s‑a spus că ai o 
boală cronică a inimii. Acum că eşti  născut din nou, boala 
este străină naturii tale; este o anomalie în Împărăţia 
noastră. De aceea, refuză să o accepţi sau să o primeşti  
în trupul tău.

 Poate că ai avut părinţi, bunici, sau străbunici care 
au murit de o anumită boală şi ţi se spune că acum boala 
aceasta este în familie. Dar tu faci parte dintr‑o familie 
cerească, în care Isus este Capul. Tu aparţii unei Împărăţii 
în care toate lucrurile sunt posibile şi care operează după 
legea Duhului de viaţă. În această Împărăţie, toţi sunt 
binecuvântaţi şi tot ce faci prosperă; bucuria noastră nu se 
termină niciodată. Noi ne bucurăm chiar şi în adversităţi. 
În această Împărăţie eternă, nu le permitem lucrurilor 

O ÎMPĂRĂŢIE SPECIALĂ
22 LUNI

Aşadar, voi nu mai sunteţi nici 
străini, nici oaspeţi ai casei, ci 

sunteţi împreună cetăţeni cu sfi nţii, 
oameni din casa lui Dumnezeu                                                  

(Efeseni 2:19).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Aparţin Împărăţiei luminii, o împărăţie regală şi glorioasă 
de oameni supranaturali, unde păcatul, boala, maladia, 
depresia, sărăcia, frustrările şi toate lucrurile asociate cu 
cel rău şi cu întunericul sunt străine. Strălucesc şi domnesc 
în mod glorios prin har, prin neprihănire. Călătoria mea în 
viaţă merge înainte şi în sus, fiindu‑I plăcut Domnului în 
toate lucrurile. Aleluia!

care se văd să determine şi să controleze calitatea vieţii 
noastre. Noi vedem şi trăim prin credinţă.

 Noi avem încredere că orice vedem şi nu ne 
place, este supus schimbării: „Căci întristările noastre 
uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o 
greutate veşnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la 
lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile 
care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd 
sunt veşnice” (2 Corinteni 4:17‑18). Aceasta este viaţa în 
Împărăţia noastră: suntem de neclintit; domnim în viaţă 
(Romani 5:17). Putem totul prin Cristos care ne întăreşte 
(Filipeni 4:13). Suntem învingători pentru totdeauna. 
Slavă lui Dumnezeu!

Ioan 13:31‑38 & 1 Cronici 22

1 Petru 1:1‑21 & Ezechiel 27‑28

Coloseni 1:12‑14; 1 Petru 2:9



Noua creaţie este visul lui Dumnezeu! Este ceea ce 
Şi‑a dorit Dumnezeu încă de la început. Dumnezeu 

a creat cerurile şi pământul şi tot ce există, dar El nu putea fi  
una cu nimic din toate acestea. El nu putea avea părtăşie cu nici 
unul dintre animalele sau lucrurile pe care le‑a creat, în afară 
de om. Scopul pentru care El L‑a trimis pe Isus a fost acela de a 
face posibilă răscumpărarea omului şi aducerea lui în unitate cu 
Dumnezeu. Aşadar, tu eşti  cu totul special pentru Dumnezeu.

 Citeşte versetul temati c din nou; spune că tu eşti  cel 
dintâi şi cel mai bun rod din tot ce a creat Dumnezeu; eşti  
lucrarea mâinilor Lui, capodopera Sa de excelenţă. Cum ar 
putea cineva să şti e acest lucru şi să creadă totuşi că este un 
eşec? Nu poţi să conşti enti zezi acest lucru şi să trăieşti  totuşi 
în înfrângere, în sărăcie şi în mizerie; nu este posibil! Tu ai fost 
născut în sala tronului şi trăieşti  direct în prezenţa lui Dumnezeu. 
Tot ce este în lumea aceasta este al tău. Pavel a înţeles acest 
lucru şi a declarat: „... Toate lucrurile sunt ale voastre... fi e 
lumea, fi e viaţa, fi e moartea, fi e lucrurile de acum, fi e cele 
viitoare, toate sunt ale voastre” (1 Corinteni 3:21‑22). Aleluia!

 Ceva este diferit cu privire la ti ne. Tu poţi striga: „Am 
întreaga lume!” chiar şi atunci când contul tău bancar pare a fi  
gol, pentru că tu umbli prin Duhul Sfânt şi nu prin fi re. Tu umbli 
prin credinţă, nu prin vedere (2 Corinteni 5:7).

TU EȘTI VISUL LUI DUMNEZEU
23 MARŢI

El, de bunăvoia Lui, ne‑a născut 
prin Cuvântul adevărului, ca să 

fi m un fel de pârgă a făpturilor Lui                                  
(Iacov 1:18).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru plinătatea 
binecuvântărilor Evangheliei de care beneficiez astăzi 
ca rezultat al jertfei substitutive a lui Cristos. Prin 
ascultarea lui Cristos, am devenit părtaş al vieţii divine 
şi al beneficiilor Împărăţiei Tale. În Cristos, toate 
promisiunile Tale sunt împlinite deja în viaţa mea şi 
trăiesc în împlinire totală, în Numele lui Isus. Amin.

 În Vechiul Testament, oamenii nu puteau împlini visul 
lui Dumnezeu; ei erau oameni fireşti, conduşi de simţuri. El le‑a 
spus: „Acum, dacă veţi asculta glasul Meu, şi dacă veţi păzi 
Legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci 
tot pământul este al Meu” (Exod 19:5). Dar ei nu L‑au ascultat.

 Însă, în cazul nostru, El nu ne‑a cerut mai întâi să 
„ascultăm” poruncile Sale; ci El ne‑a făcut făpturi noi şi ne‑a 
numit copiii Săi ascultători (1 Petru 1:14). Drept rezultat, noi am 
devenit prin naşterea din nou ceea ce El le‑a promis celor din 
vechime că vor fi dacă vor asculta de El (comoara Sa specială).

 Acum că ai fost născut din nou, Biblia spune că tu eşti 
comoara lui Dumnezeu. Isus a făcut acest lucru în locul tău şi 
pentru tine. Biblia spune: „El S‑a dat pe Sine Însuşi pentru noi, 
ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să‑Şi curăţească 
un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune” 
(Tit 2:14). În 1 Petru 2:9 citim: „Voi însă sunteţi o seminţie 
aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, 
pe care Dumnezeu Şi l‑a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi 
puterile minunate ale Celui ce v‑a chemat din întuneric la 
lumina Sa minunată.” Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Ioan 14:1‑9 & 1 Cronici 23 

1 Petru 1:22‑2:25 & Ezechiel 29‑30

Efeseni 2:10; 1 Petru 2:9; 1 Petru 1:14



Binecuvântat să fi e Dumnezeu! Viaţa pe care o 
avem în Cristos este una de domnie absolută 

asupra circumstanţelor. Noi învingem întotdeauna! 
Indiferent ce se întâmplă în jurul tău, tu trebuie să îţi 
păstrezi mentalitatea de învingător. Isus a spus că toate 
lucrurile îi sunt cu puti nţă celui ce crede; iar tu eşti  un 
astf el de om. Aceasta este mărturia lui Isus cu privire la 
ti ne. Aceasta te face pur şi simplu un supraom în Cristos!

 Tu eşti  capabil să rezolvi orice problemă şi să‑i 
ajuţi şi pe alţii să iasă din probleme. În esenţă, aceasta 
este urmarea faptului că eşti  umplut de Duhul Sfânt şi ai 
Cuvântul lui Dumnezeu în gura ta şi în mintea ta. Astf el 
devii de nezdruncinat.

 Dumnezeu nu vrea să fi i o victi mă a 
circumstanţelor. El vrea să preiei controlul, să stăpâneşti . 
El vrea ca tu să foloseşti  Cuvântul lui Dumnezeu ca să‑l ţii 
pe cel rău în supunere. El vrea să foloseşti  Cuvântul Său 
ca să te menţii sănătos şi prosper. El vrea să disciplinezi 
fi ecare situaţie prin Cuvântul lui Dumnezeu.

 Dumnezeu şti e că, atâta vreme cât eşti  în trupul 
tău fi zic, te poţi confrunta cu crize în viaţă. Va trebui să 
faci faţă forţelor întunericului. Dar acestea nu reprezintă 

NOI ÎNVINGEM                     
ÎNTOTDEAUNA

24 MIERCURI

...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).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îmi exercit autoritatea în Cristos peste toată puterea, 
peste toate strategiile şi manipulările vrăjmaşului şi sunt 
pe veci biruitor. Stăpânesc întotdeauna; am biruit lumea 
cu sistemele ei, cu problemele şi cu ispitele ei, pentru că 
mai mare este Cel care este în mine decât cel care este în 
lume. Aleluia!

un factor decisiv, pentru că El spune: „Voi, copilaşilor, 
sunteţi din Dumnezeu; şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce 
este în voi este mai mare decât cel ce este în lume” (1 
Ioan 4:4).

 Tu te‑ai născut învingător. Aceasta trebuie 
să fie poziţia din care îţi priveşti viaţa. Eşti mai mult 
decât biruitor; eşti binecuvântat de Dumnezeu! Ai fost 
aprovizionat cu orice lucru bun de care ai nevoie pentru 
viaţă şi pentru evlavie (2 Petru 1:3). Aşadar, rămâi tare 
în Cristos! Nu poţi fi dezavantajat niciodată. Pe cărarea 
ta este doar victorie – în toate lucrurile şi în orice loc: 
„Mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă 
totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos, şi care 
răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei 
Lui” (2 Corinteni 2:14).

Ioan 14:10‑21 & 1 Cronici 24

1 Petru 3 & Ezechiel 31‑32

1 Corinteni 15:57; Ioan 16:33; 1 Ioan 4:4



Atunci când ajungi să şti i cine eşti  cu adevărat 
în Cristos, viaţa ta se umple de laudă la adresa 

Lui. Timpul tău de rugăciune devine un ti mp de laudă şi 
de entuziasm în prezenţa lui Dumnezeu. Gândeşte‑te un 
moment: ce ar putea să îţi mai trebuiască şi nu ţi‑a fost 
dat deja de Domnul? Absolut nimic!

 Biblia spune: „Fiindcă Dumnezeu Şi‑a dovedit 
dragostea dându‑ne cea mai mare comoară a Sa, darul 
Fiului Său. Şi de vreme ce Dumnezeu L‑a dăruit ca jertf ă 
pentru noi toţi, cu siguranţă nu ne va refuza nimic 
din tot ce mai are de dăruit” (Romani 8:32, versiunea 
Passion – Pasiunea, n.tr.). El nu îţi refuză nimic. De aceea, 
în 1 Corinteni 3:21, Pavel spune: „... toate lucrurile sunt 
ale voastre.”

 Apoi, în 2 Petru 1:3 citi m: „Dumnezeiasca Lui 
putere ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin 
cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat prin slava şi puterea 
Lui.” Din moment ce acest lucru este adevărat, ai toate 
moti vele să‑L lauzi toată viaţa ta! Chiar şi rugăciunea 
ta de mijlocire trebuie înălţată dintr‑o inimă plină de 
mulţumire şi de laudă, şti ind că te implici de partea Lui 
pentru ca voia Lui să se împlinească.

 Învaţă să‑L lauzi pe Dumnezeu. Laudă‑L în mijlocul 

O VIAŢĂ DE LAUDĂ
25 JOI

De la răsăritul soarelui până la apusul 
lui, fi e Numele Domnului lăudat!                

(Psalmul 113:3).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru tot ceea ce ai făcut în viaţa 
mea; Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta faţă de mine. Îţi 
mulţumesc pentru toate victoriile pe care mi le‑ai dat. Tu 
eşti sursa mea, de la Tine primesc toate lucrurile bune şi Tu 
eşti mai mare decât toţi. Chiar acum, slava Ta este revelată 
în şi prin mine. Îţi sunt pe veci recunoscător pentru prezenţa 
Ta în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

provocărilor. Laudă‑L în mod extravagant. Adu‑ţi aminte 
de Pavel şi de Sila. Ei fuseseră acuzaţi pe nedrept, biciuiţi, 
bătuţi şi aruncaţi într‑o închisoare de maximă securitate 
(Faptele apostolilor 16:19‑24). Dar Biblia ne spune că, pe 
la miezul nopţii, ei au început să‑L laude pe Dumnezeu: 
„Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi Îi cântau 
cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau. 
Deodată s‑a făcut un mare cutremur de pământ, aşa 
că s‑au clătinat temeliile temniţei. Îndată s‑au deschis 
toate uşile, şi s‑au dezlegat legăturile fiecăruia” (Faptele 
apostolilor 16:25‑26). 

 Chiar acum, lasă deoparte tot ce te frământă şi 
adu‑I lui Dumnezeu o laudă bogată, exuberantă. Spune‑I 
cât de mare şi de iubitor este, cântă‑I cântece de laudă 
şi de adorare. Celebrează‑L pe Domnul chiar acolo unde 
eşti, pentru că El este plin de har şi bun. Este neprihănit, 
sfânt, credincios şi adevărat. Umple‑ţi inima de laudă la 
adresa Lui, nu doar astăzi, ci întotdeauna. Aleluia!

Ioan 14:22‑31 & 1 Cronici 25

1 Petru 4 & Ezechiel 33‑34

2 Cronici 5:13; Evrei 13:15; Psalmul 150:1‑6



Versetul temati c este unul din multele pasaje din 
Noul Testament care descriu cine este creşti nul 

cu adevărat: o făptură nouă, lucrarea de excelenţă a 
mâinii lui Dumnezeu, recreată în Isus Cristos. Noi nu 
am fost recondiţionaţi, ci ne‑am născut din nou. Atunci 
când înţelegi acest lucru, vei aprecia mai bine cine eşti  cu 
adevărat.

 Mulţi şti u despre creşti n doar că este un om 
răscumpărat. Ei îl citează pe psalmist şi cântă: „Aşa să 
zică cei răscumpăraţi de Domnul, pe care i‑a izbăvit El 
din mâna vrăjmaşului” (Psalmul 107:2). Dar creşti nul 
este mult mai mult decât o persoană răscumpărată sau 
mântuită de păcat, salvată din lume, de diavol şi de 
moarte.

 Omul care a fost salvat sau răscumpărat din 
ghearele diavolului a fost îngropat în mormânt împreună 
cu Isus. Revelaţia că suntem răscumpăraţii Domnului 

TREBUIE SĂ ȘTII CINE                             
EȘTI CU ADEVĂRAT

26 VINERI

„Căci noi suntem lucrarea mâinii 
[capodopera] lui Dumnezeu, recreaţi 

în Cristos Isus [născuţi din nou] pentru 
a face acele lucrări bune pe care 

Dumnezeu ni le‑a predesti nat [plănuit 
dinainte] [străbătând drumuri pe 

care El le‑a potrivit din ti mp], ca să 
umblăm în ele [trăind viaţa bună pe 
care El a prestabilit‑o şi a pregăti t‑o 

pentru ca noi să o putem trăi]”                                        
(Efeseni 2:10, versiunea amplifi cată).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îţi mulţumesc, neprihănitule Tată, pentru înţelegerea faptului 
că originea Creştinismului se află în învierea lui Isus. Mă bucur 
că sunt un rod al lucrării salvatoare a lui Cristos, o creaţie nouă. 
M‑am născut din nou cu viaţa şi cu natura lui Dumnezeu. Umblu 
în înnoirea vieţii, conştient că am fost înviat împreună cu Cristos şi 
am fost aşezat împreună cu El în locurile cereşti în locul de victorie, 
de autoritate şi de stăpânire veşnică, în Numele lui Isus. Amin.

nu este completă în ce priveşte identitatea creştinului. 
Adu‑ţi aminte ce spune Biblia şi anume faptul că atunci 
când Isus a înviat din morţi, am înviat şi noi împreună cu 
El (Efeseni 2:6).

 Am înviat ca făpturi noi, ca o specie nouă de fiinţe. 
Nu mai ai aceeaşi viaţă veche pentru că viaţa ta umană a 
fost înlocuită cu viaţa lui Cristos atunci când ai fost născut 
din nou. Trebuie să înţelegi revelaţia progresivă din Noul 
Testament. Mântuirea a fost doar începutul procesului 
de a deveni fiu al lui Dumnezeu, asociat al Dumnezeirii (2 
Petru 1:4), din clasa făpturilor dumnezeieşti (Iacov 1:18).

 Noua creaţie nu a fost roabă niciodată. Făptura 
nouă nu a păcătuit niciodată. Ea a fost născută liberă şi 
fără de păcat. De aceea, Biblia spune: „Căci păcatul nu 
va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub 
Lege, ci sub har” (Romani 6:14). Mai mult, Pavel spune: 
„Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi‑vă morţi faţă de păcat şi 
vii pentru Dumnezeu, în Isus Cristos, Domnul nostru” 
(Romani 6:11). Aleluia!

Ioan 15:1‑10 & 1 Cronici 26

1 Petru 5 & Ezechiel 35‑36

Galateni 2:20; Romani 6:4; Coloseni 3:8‑10



În 2 Cronici 14‑16 Biblia ne relatează povestea vieţii lui 
Asa, rege al lui Iuda, care a făcut ce era bine şi drept 

înaintea Domnului. El a poruncit ca poporul lui Iuda să Îl caute 
pe Domnul şi să urmeze Legea şi poruncile, iar regatul său a 
avut parte de pace.

 O dată, Zerah, regele eti opian, a invadat Iuda cu o 
armată de un milion de oameni şi trei sute de care de război. 
Asa a strigat către Domnul pentru a primi ajutor supranatural. 
Biblia spune: „Domnul i‑a lovit pe eti opieni dinaintea lui Asa 
şi dinaintea lui Iuda, şi eti opienii au luat‑o la fugă” (2 Cronici 
14:12). Remarcabil!

 În al treizeci şi şaselea an al domniei sale a avut loc un 
alt eveniment. Baeşa, regele Israelului, a început să ameninţe 
regatul lui Iuda. Dar de data aceasta, în loc să‑L caute pe 
Domnul, regele Asa a căutat să facă o alianţă militară cu 
Ben‑Hadad, împăratul Siriei. Regele Israelului şi‑a abandonat 
planurile, dar Domnului nu I‑a plăcut ce a făcut Asa.

 Dumnezeu a trimis un profet la el ca să‑i aducă aminte 
cum El, Dumnezeul Atotputernic, a intervenit atunci când 
avea de luptat împotriva a un milion de soldaţi din Eti opia şi 
din alte ţări. În loc să asculte mesajul trimis de Dumnezeu, Asa 
s‑a mâniat pe profet şi a început să asuprească poporul.

ÎNCREDE-TE                                         
DOAR ÎN EL

27 SÂMBĂTĂ

Unii se bizuiesc pe carele lor, alţii pe 
caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele 

Domnului, Dumnezeului nostru           
(Psalmul 20:7).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, mă încred în Tine cu toată inima în toate lucrurile. 
Tu eşti pe primul loc în viaţa mea şi mă delectez doar în 
instrucţiunile Tale, în Cuvântul Tău. Sunt deplin încredinţat că ai 
cele mai bune planuri pentru viaţa mea; eşti mai interesat şi mai 
pasionat pentru succesul meu decât aş putea fi eu vreodată. Îţi 
sunt recunoscător pentru aceasta şi trăiesc ca să Te iubesc, în 
Numele lui Isus. Amin.

Doi ani mai târziu, Asa s‑a îmbolnăvit de o boală a 
picioarelor şi, în loc să‑L caute pe Domnul pentru a primi 
ajutor, a apelat la doctori (2 Cronici 16:12). Îţi poţi imagina 
aşa ceva? După treizeci şi cinci de ani de domnie victorioasă, 
prosperă şi productivă, el I‑a întors spatele lui Dumnezeu. 
Acum avea suficient de mulţi bani ca să plătească mercenari 
şi doctori.

 Din nefericire, a murit de acea boală doi ani mai 
târziu. Biblia subliniază faptul că Asa a murit nu pentru că 
boala era mortală, ci pentru că a refuzat să‑L caute pe Domnul 
(2 Cronici 16:12). Există şi astăzi oameni care se confruntă cu 
aceeaşi problemă majoră; ei se încred atât de mult în bogăţia 
şi în averile lor încât au pierdut din vedere cine contează cu 
adevărat în afacerile lor, pentru că au ajuns să creadă că totul 
se învârte în jurul banilor.

 Nu lăsa nimic să‑ţi distragă vreodată atenţia de la 
Domnul. Duhul Sfânt să aibă mereu locul de cinste în viaţa 
ta. Stabileşte‑ţi acest principiu de viaţă, că te vei încrede 
întotdeauna doar în Domnul.

Ioan 15:11‑19 & 1 Cronici 27

2 Petru 1 & Ezechiel 37‑38

Proverbe 3:5‑6; Psalmul 28:7



În Matei 16:21‑23, vedem un scenariu interesant 
desfăşurându‑se între Isus şi Petru. Domnul le‑a 

spus foarte clar ucenicilor Săi că trebuia ca El să meargă la 
Ierusalim, să sufere în mâinile liderilor religioşi, să fi e ucis şi să 
revină la viaţă a treia zi.

 Apoi Biblia spune că Petru L‑a luat pe Domnul 
deoparte ca să discute între patru ochi şi a început să‑L 
mustre spunând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să 
nu Ţi se întâmple aşa ceva!”  (Matei 16:22). Atunci Domnul 
S‑a întors spre el şi i‑a zis: „... Înapoia Mea, satano: tu eşti  
o piatră de poti cnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu 
sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor” 
(Matei 16:23).

 El i‑a atras atenţia imediat lui Petru asupra sursei 
din care mintea sa îşi primea informaţia; i‑a îndreptat atenţia 
spre domeniul spiritual. Acest lucru spune multe despre 
spiritualitatea lui Isus. El dorea ca Petru să îşi dea seama când 
o informaţie vine de la Dumnezeu şi când vine de la cel rău.

 Când primeşti  o informaţie, trebuie să îţi dai seama 
de unde vine. Vine din Împărăţia lui Dumnezeu, de la cel 
rău, sau din lume? Satan este prinţul acestei lumi; de aceea, 
informaţia care vine din lume este coruptă de el. Mai mult, tu 

FII CIRCUMSPECT ȘI CU 
DISCERNĂMÂNT

28 DUMINICĂ

Şi umblarea după lucrurile fi rii pământeşti  
este moarte, pe când umblarea după 

lucrurile Duhului este viaţă şi pace                                                  
(Romani 8:6).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, sunt circumspect, înţelept, plin de 
discernământ şi receptiv, încrezându‑mă în Tine cu toată 
inima în toate lucrurile, bazându‑mă pe Cuvântul Tău şi 
acţionând doar la instrucţiunile Tale. Sunt înrădăcinat şi 
întemeiat în Cuvântul Tău, în Numele lui Isus. Amin.

nu faci parte din această lume (Ioan 15:19); de aceea nu poţi 
trăi pe baza informaţiei care vine din lume. 

 Umblă în înţelegere, în discernământ. Fii spiritual. Prin 
lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu şi a Duhului Sfânt, Domnul 
îţi dă harul, abilitatea de a discerne voia Sa desăvârşită şi de 
a umbla întotdeauna în ea. El vrea ca tu să fii circumspect, 
înţelept, prudent, vigilent şi întemeiat în Cuvântul Său, care 
este adevărata lumină care îţi dă direcţie şi îndrumare.

 Dacă vreo informaţie care îţi parvine nu este de la 
Domnul, ci încearcă să te deturneze de la calea dreaptă, vei 
auzi prin Duhul Sfânt vocea Sa care te îndeamnă să urmezi 
adevărul Evangheliei. De aceea sunt atât de importante 
rugăciunile lui Pavel pentru Biserică. În Coloseni 1:9, el spune: 
„De aceea şi noi... nu încetăm să ne rugăm pentru voi, şi să 
cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de 
înţelepciune şi pricepere duhovnicească.” Afirmă zilnic acest 
lucru în ce te priveşte. Declară adeseori că eşti circumspect şi 
înţelept; eşti plin de cunoaşterea voii lui Dumnezeu în orice 
fel de înţelepciune şi de discernământ spiritual. Aleluia!

Ioan 15:20‑27 & 1 Cronici 28

2 Petru 2 & Ezechiel 39‑40

Efeseni 5:15‑17; Coloseni 1:9



 Oferă‑le prietenilor tăi un Crăciun special, 
trimiţându‑le „îngeri de Crăciun”! Aceste pachete „Angel 
Packs” conţin devoţionale şi materiale pline de inspiraţie, 
precum şi cadouri de care se vor bucura în permanenţă.
 
 Demonstrează‑ţi dragostea şi aprecierea faţă de 
cei mai apropiaţi cu ocazia acestui Crăciun trimiţându‑le 
„îngeri de Crăciun”!
 
 Pentru a comanda pachete „Angel Packs” pentru 
cei dragi, te rugăm să apelezi următoarele numere de 
telefon:
 
+23418888186 (Nig)
+44 (0) 1708 556 604 (UK)
+44 (0) 8001310604 (UK ‑ linie gratuită)
+498001820400 (Ger)
+34900983444 (Spa)
+33800944989 (Fra)
+18006208522 (USA – linie gratuită)
sau trimite un email la adresa admin@angelmarketplace.
org

Îngeri de Crăciun
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În Luca 22, Biblia ne spune cum Isus Şi‑a anunţat 
moartea iminentă în ti mp ce Se afl a la Cină 

împreună cu ucenicii Săi. El a folosit acea ocazie pentru 
a le spune că unul dintre ei – Iuda Iscarioteanul – urma 
să Îl trădeze. La puţin ti mp după aceea, Iuda s‑a dus la 
preoţii cei mai de seamă şi s‑a înţeles cu ei să îi conducă 
la Isus, în schimbul unei sume de bani.

 Atunci când au ajuns la locul unde era Isus, El 
le‑a spus: „În toate zilele eram cu voi în Templu, şi n‑aţi 
pus mâna pe Mine. Dar acesta este ceasul vostru şi 
puterea întunericului” (Luca 22:53). De ce a spus Isus: 
„... acesta este ceasul vostru şi puterea întunericului” 
din moment ce El însuşi afi rmase foarte clar prin cuvânt 
profeti c că urma să fi e arestat? El ne atrăgea atenţia 
asupra dimensiunii spirituale a lucrurilor, descoperind 
faptul că puterea întunericului se afl a în spatele arestării 
Sale. 

 Acest eveniment ne dă un exemplu perfect 
asupra a ceea ce înseamnă să fi i conşti ent de lumea 
spirituală. Cât de mult conşti enti zezi tu cine îţi 
controlează gândurile şi acţiunile? Cine este responsabil 
de deciziile pe care le iei? Focalizează‑ţi întotdeauna 
atenţia asupra tărâmului spiritual şi nu asupra lucrurilor 

FOCALIZEAZĂ-TE ASUPRA 
LUCRURILOR SPIRITUALE

29 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

Dragă Tată, prin puterea Duhului Tău, îmi antrenez în mod 
conştient mintea să se concentreze la realităţile spirituale 
ale Cuvântului Tău, la tot ce este adevărat, vrednic de 
cinste, drept, curat, vrednic de iubit şi vrednic de primit. 
Gândesc în mod spiritual, permiţând în mintea mea doar 
gânduri provenite din Cuvântul Tău, spre slava şi lauda 
Numelui Tău. Amin.

pe care le percepi cu simţurile tale omeneşti. Asigură‑te 
că acţiunile, gândurile şi dorinţele tale sunt întotdeauna 
inspirate de Dumnezeu. Lasă‑L pe Duhul Sfânt să te 
conducă şi să te îndrume în toate lucrurile. El să fie 
ţinta afecţiunii tale. Biblia spune: „Puneţi‑vă dragoste 
în cele de sus, nu în cele de pe pământ” (Coloseni 3:2, 
versiunea Fidela). În versiunea Dumitru Cornilescu, 
acest verset este redat astfel: „Gândiţi‑vă la lucrurile 
de sus, nu la cele de pe pământ.”

 Meditează asupra Cuvântului etern al lui 
Dumnezeu şi permite‑I Duhului Sfânt să fie profesorul 
tău. Biblia spune: „În adevăr, cei ce trăiesc după 
îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii 
pământeşti, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile 
Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Şi umblarea 
după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când 
umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace” 
(Romani 8:5‑6).

Ioan 16:1‑11 & 1 Cronici 29

2 Petru 3 & Ezechiel 41‑42

Romani 8:5‑6; 2 Corinteni 4:17‑18; Filipeni 3:20



Cu toate că trăim în lume, noi suntem angajaţi într‑un 
război spiritual. În Efeseni 6:12, apostolul Pavel ne 

spune despre spiritualitatea acestui război: „Căci noi n‑avem 
de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, 
împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului 
acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile 
cereşti ...”

 Observă faptul că este vorba despre un confl ict 
conti nuu, iar el face referire şi la „ziua cea rea” (Efeseni 6:13), 
ajutându‑ne să înţelegem diferenţa dintre un război şi bătăliile 
din care este format. Un război este declararea unei stări de 
osti litate. Biblia spune: „Şi, dacă trâmbiţa dă un sunet încurcat, 
cine se va pregăti  de luptă?” (1 Corinteni 14:8).

 O luptă este bătălia efecti vă dintr‑un război; atunci 
când începe lupta propriu‑zisă; aceea este „bătălia” războiului. 
O altă expresie pentru război este aceea de a te lupta pentru 
ceva; denotă un act cu mai multă pasiune şi nu implică neapărat 
folosirea unor arme. Ideea este că noi avem un vrăjmaş cu care 
ne confruntăm – Satan.

 Uneori, oamenii sunt nedumeriţi şi spun: „Credeam 
că am biruit acest lucru”; adevărul este că tu eşti  într‑un război. 
Diavolul nu se duce pur şi simplu la culcare. Gândeşte‑te la 
ispiti rea lui Isus. Biblia spune: „După ce L‑a ispiti t în toate felurile, 

SUNTEM ÎN RĂZBOI
30 MARŢI

Deşi trăim în această lume, noi 
nu luptăm adoptând metodele ei                                        
(2 Corinteni 10:3, versiunea BVA).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îţi mulţumesc, Binecuvântatule Tată, pentru autoritatea pe 
care mi‑ai dat‑o în Cristos ca să ţin diavolul şi cohortele lui 
în supunere. Sunt complet echipat şi fortificat cu armura 
lui Dumnezeu, întărit în Domnul şi în puterea tăriei Lui, ca 
să pot triumfa în ziua cea rea. Îţi sunt pe veci recunoscător 
pentru dragostea Ta şi pentru bunătatea Ta. Amin.

diavolul a plecat de la El, până la o vreme” (Luca 4:13).
 Diavolul L‑a lăsat până la o vreme anumită. Satan ştia că 

a fost înfrânt cu acea ocazie, aşa că L‑a lăsat pe Domnul pentru 
a‑L ataca în alt moment în care simţea că are ocazia. În 1 Petru 
5:8‑9 Biblia spune: „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul 
vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe 
cine să înghită. Împotriviţi‑vă lui tari în credinţă...”

 Cu toate acestea, nu contează că există un duşman care 
face tot ce îi stă în putinţă ca să se ridice împotriva Evangheliei şi 
a copiilor lui Dumnezeu, pentru că el este sub picioarele noastre. 
În Efeseni 6:10‑11 este scris: „Încolo, fraţilor, întăriţi‑vă în 
Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi‑vă cu toată armătura 
lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor 
diavolului.” 

 Tu ai stăpânire şi autoritate asupra căpeteniilor, a 
puterilor, a stăpânitorilor întunericului acestei lumi şi a duhurilor 
răutăţii din locurile cereşti. Foloseşte armele spirituale pe care le 
ai la dispoziţie (citeşte Efeseni 6:14‑18) ca să ţii toate aceste forţe 
ale răului sub control, să le distrugi strategiile şi planurile şi să le 
anihilezi toate lucrările rele. Aleluia!

Ioan 16:12‑22 & 2 Cronici 1‑2

1 Ioan 1:1‑2:14 & Ezechiel 43‑44

2 Corinteni 10:3‑5; 1 Petru 5:8‑9
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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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 ALE SLAVEI

NOTE

N
O

T
E



Rapoarte
 ALE SLAVEI

„Instrumentul lui Dumnezeu pentru mântuire”

Mereu împărtăşesc Rapsodia Realităţilor cu colegii mei de 
clasă şi îi încurajez să o citească în fiecare zi. Iar ei sunt bucuroşi 
şi entuziasmaţi de fiecare dată când primesc devoţionalul. 
Studiind Rapsodia Realităţilor în fiecare zi mă încurajează să 
predic Evanghelia şi mulţi dintre prietenii mei mi s‑au alăturat. 
Împreună, câştigăm multe suflete cu acest mesaj. Îi mulţumesc 
lui Dumnezeu că foloseşte Rapsodia Realităţilor ca instrument al 
Său pentru mântuire în aceste zile din urmă. Slavă lui Dumnezeu!

„Rapsodia Realităţilor mi‑a schimbat viaţa!”

 Obişnuiam să mă îmbolnăvesc des şi, fiind doctor, apelam 
imediat la medicamente. Într‑o zi, am dat peste o lecţie din 
devoţional „Foloseşte Cuvântul lui Dumnezeu pentru vindecare şi 
pentru sănătate,” care mi‑a schimbat mentalitatea cu totul. Data 
următoare când am simţit simptome de malarie, în loc să iau 
medicamente, am rostit Cuvântul lui Dumnezeu. În câteva minute, 
simptomele au dispărut, iar de atunci nu m‑am mai îmbolnăvit. 
De asemenea, prin acest devoţional, înregistrez progres la locul 
de muncă. Rapsodia Realităţilor mi‑a schimbat viaţa cu adevărat!

„Fiecare zi este Crăciun pentru mine!”

Sunt pasionat de fitness şi deţin o şcoală de profil. Într‑o zi, am 
început să simt dureri în piept şi abia mai puteam să respir şi 
să vorbesc. Puteam doar să şoptesc. Sesiunile de antrenament 
au devenit o povară. Într‑o zi, în timp ce studiam Rapsodia 
Realităţilor, am dat peste un mesaj intitulat: „Crăciun în 
fiecare zi.” Am ajuns la partea unde se spunea chiar aşa: „Ai 
biruit durerea de piept!” Imediat, durerea şi disconfortul au 
plecat. Am început să strig: „Sunt liber,” după cum spunea în 
devoţional. Am fost eliberat pe loc! Slavă lui Dumnezeu!

‑F.B; Nigeria

‑ T.C; Zimbabwe

‑ K.C; Gana



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   


