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

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

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

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

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

                 – Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 1315 limbi, iar 

numărul acestora este în continuă creştere. Ediţia 
2019 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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În Romani 6:14, Biblia spune: „Căci păcatul nu 
va mai stăpâni asupra voastră...” Problema 

păcatului a fost rezolvată. În Vechiul Testament, profetul 
Isaia a strigat: „Ci nelegiuirile voastre pun un zid de 
despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele 
voastre vă ascund Faţa Lui şi‑L împiedică să v‑asculte” 
(Isaia 59:2).

Dar nu mai este aşa, datorită lucrării 
răscumpărătoare a lui Cristos; El este mediatorul dintre 
Dumnezeu şi oameni. Biblia spune că Dumnezeu era în 
Cristos, împăcând lumea – lumea păcătoşilor cu Sine 
– neţinându‑le în seamă păcatele (2 Corinteni 5:19). 
Dumnezeu nu îţi ţine în seamă păcatele, datorită lui Isus; 
păcatele noastre au fost puse asupra Lui. Nimeni nu ar 
mai trebui să poarte astăzi pedeapsa pentru păcatele 
sale, deoarece Isus deja a plăti t integral pedeapsa pentru 
păcat. El a fost pedepsit în locul nostru (Isaia 53:5). 

Drept rezultat al jertf ei Lui ispăşitoare în locul 
nostru, El a iniţiat şi a stabilit pacea între Dumnezeu şi 
om; el a împăcat umanitatea cu Dumnezeu. Omul a fost 
înstrăinat de viaţa din Dumnezeu prin neascultarea lui 
Adam, dar Isus ne‑a împăcat cu Tatăl în trupul Său prin 
moarte.

CRISTOS:                                
MIJLOCITORUL NOSTRU

1 JOI 

Căci este un singur Dumnezeu şi este 
un singur mijlocitor între Dumnezeu 

şi oameni: Omul Isus Cristos                                       
(1 Timotei 2:5).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt expresia neprihănirii lui Dumnezeu, fiind chemat să 
înfăţişez gloria şi excelenţa Lui. Trăiesc şi umblu în lumina 
Cuvântului şi a neprihănirii Lui, după cum El este în această 
lumină. Prin urmare, domnesc în viaţă, având stăpânire 
asupra bolii, a maladiei, a sărăciei, a întunericului şi a 
elementelor acestei lumi. Glorie lui Dumnezeu!

În Coloseni 1:21‑22 Biblia declară: „Şi pe voi, care 
odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin 
faptele voastre rele, El v‑a împăcat acum, prin trupul 
Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi 
înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină.” Partea 
finală a versetului biblic ne arată motivul împăcării: „… să 
vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană 
şi fără vină.” Acum eşti calificat să trăieşti în prezenţa lui 
Dumnezeu, fără inferioritate, fără vină sau condamnare; 
eşti scos de sub orice acuzaţie, fiind justificat de harul 
Său. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Aceasta este Evanghelia! Motivul pentru care eşti 
sfânt, fără vină şi îndreptăţit înaintea Tatălui nu constă în 
ceea ce ai făcut sau nu ai făcut tu, ci în ceea ce a făcut 
Isus. Moartea, îngroparea şi învierea Lui te‑au împăcat cu 
Tatăl şi te‑au adus în părtăşie şi în uniune cu El. Aleluia!

Luca 12:22‑34 & Judecători 7

Romani 6:1‑14 & Psalmii 56‑59

Romani 5:10; Romani 8:31‑34; Evrei 7:25



Unii creşti ni nu realizează că ei acum se afl ă în 
Împărăţia lui Dumnezeu. Ei trăiesc ca şi cum 

ar fi  din lume. Acţiunile şi reacţiunile lor, gândurile lor şi 
răspunsurile lor sunt precum ale celor din lume. În loc să 
meargă prin credinţă, ei merg prin percepţii senzoriale 
– se ghidează numai prin ceea ce percep fi zic. Dar nu 
aceasta este viaţa unui creşti n; noi trăim într‑o împărăţie 
spirituală unde credinţa reprezintă sti lul nostru de viaţă.

Dumnezeu Se aşteaptă ca tu să trăieşti  deasupra 
lumii. Isus a spus în Ioan 15:19: „dacă aţi fi  din lume, 
lumea ar iubi ce este al ei, dar, pentru că nu sunteţi 
din lume şi pentru că Eu v‑am ales din mijlocul lumii…” 
Nu este de mirare că Duhul Sfânt, prin apostolul Pavel, 
atenţionează în versetul temati c: „De ce încă trăiţi ca 
şi cum aţi mai fi  în lume, când de fapt trăiţi în Cristos, 
în Duhul Sfânt?” apoi, în Galateni 5:25, El ne spune să 
umblăm în Duhul Sfânt, deoarece trăim în Duhul Sfânt.

Acum, fi ind născut din nou, trăieşti  în două lumi în 
mod simultan: lumea fi zică şi lumea spirituală. Trebuie 
să fi i conşti ent de tărâmul spiritual în care te‑ai născut şi 
funcţionezi. Trăieşte viaţa cerului pe pământ, deoarece 
eşti  un cetăţean al cerului. Gândirea ta, răspunsul tău la 
circumstanţe şi felul în care priveşti  viaţa trebuie să fi e 

DINCOLO DE                                     
ACEASTĂ LUME

2 VINERI 

Dacă aţi murit împreună cu Cristos faţă 
de învăţăturile începătoare ale lumii, 
de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, 
vă supuneţi la porunci ca acestea...  

(Coloseni 2:20).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu care m‑a izbăvit de 
sub puterea întunericului şi m‑a strămutat în împărăţia 
Fiului dragostei Lui, în care am viaţa, mişcarea şi fiinţa! El 
este locul meu de odihnă, de sănătate, de bunăstare, de 
siguranţă şi de pace. Influenţez lumea mea cu principiile 
glorioase ale împărăţiei lui Dumnezeu din care fac parte, 
în Numele lui Isus. Amin.

dintr‑o perspectivă cerească, perspectiva Cuvântului lui 
Dumnezeu. Ocupaţiile tale ar trebui să fie diferite de cele 
ale omului natural.

Trăieşti într‑o împărăţie spirituală cu principii 
spirituale. Trebuie să ai această conştientizare. Atunci 
când vei înţelege acest aspect, vei fi entuziasmat când 
te vei confrunta cu probleme sau cu crize, deoarece cu 
siguranţă vor lucra în favoarea ta. Aceasta se datorează 
faptului că, în împărăţia noastră, noi ştim doar să câştigăm 
şi să progresăm din slavă în slavă. Stăpânim această lume 
fizică cu principiile împărăţiei noastre cereşti. Aleluia!

Luca 12:35‑48 & Judecători 8

Romani 6:15‑7:1‑6 & Psalmii 60‑63

2 Corinteni 5:7; Coloseni 1:12‑13; Coloseni 3:1‑3



În Efeseni 5:1, Biblia ne îndeamnă să „urmăm pilda 
lui Dumnezeu,” în calitate de copii preaiubiţi ai Lui. 

Aceasta este posibil deoarece avem viaţa şi natura Lui în noi 
(2 Petru 1:4). Prin urmare, putem să vorbim ca El, să iubim 
ca El şi să umblăm ca El în stăpânire absolută pe pământ, 
deoarece cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta (1 
Ioan 4:17).

Fiind născut din nou, eşti  născut din al doilea Adam – 
Isus Cristos; ai fost creat asemenea Lui în neprihănirea şi în 
sfi nţenia pe care le dă adevărul, cum citi m în versetul temati c. 
Iar în 2 Corinteni 5:17 Biblia spune: „Căci dacă este cineva 
în Cristos, este o făptură nouă…” Această creaţie nouă este 
asemenea chipului lui Dumnezeu (Coloseni 3:10). Prin urmare, 
eşti  o persoană nouă care are natura lui Dumnezeu. Acesta 
este moti vul pentru care poţi trăi urmând pilda lui Cristos. 
Indiferent cât de mult dresezi un cimpanzeu să se poarte ca 
un om, niciodată nu va fi  om, deoarece nu are natura umană. 
Pentru a fi  om, trebuie să te naşti  aşa.

Să ne aminti m de cei şapte fi i ai lui Sceva, care au 
încercat să îl copieze pe Pavel, alungând dracii, chiar dacă nu 
erau născuţi din nou. Ei nu aveau viaţa din Cristos în ei. Biblia 
spune: „… Şi omul, în care era duhul cel rău, a sărit asupra 

ASEMENEA LUI
3 SÂMBĂTĂ 

Şi să vă îmbrăcaţi în omul 
cel nou, făcut după chipul lui 

Dumnezeu, de o neprihănire şi 
sfi nţenie pe care o dă adevărul                                                                   

(Efeseni 4:24).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că m‑ai făcut părtaş 
naturii Tale divine. Această natură divină mă face să 
acţionez, să umblu şi să gândesc ca Tine; frumuseţea Ta 
şi compasiunea Ta sunt văzute şi exprimate prin mine, în 
Numele lui Isus. Amin.

lor, i‑a biruit pe amândoi şi i‑a schingiuit în aşa fel că au fugit 
goi şi răniţi din casa aceea” (Faptele Apostolilor 19:16).

Doar cei care sunt născuţi din nou au natura lui 
Dumnezeu şi, prin urmare, au dreptul şi autoritatea să alunge 
dracii în Numele lui Isus. Isus a izgonit dracii şi ne‑a dat şi nouă 
autoritatea de a face la fel, în Numele Lui. El a spus în Ioan 
14:12: „Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine 
va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele 
şi mai mari decât acestea…”

În plus, trebuie să Îl emulezi pe Cristos – să fii ca El – şi 
în umblarea ta în dragoste. În Efeseni 5:2 Biblia spune: „Trăiţi 
în dragoste, 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».”

Exprimă‑ţi dragostea faţă de cei din lumea ta, chiar 
şi atunci când consideri că nu o merită. Aşa eşti asemenea 
Tatălui tău ceresc. Biblia spune: „ca să fiţi fii ai Tatălui vostru 
care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste 
cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste 
cei nedrepţi” (Matei 5:45). Aleluia!

Luca 12:49‑59 & Judecători 9

Romani 7:7‑25 & Psalmii 64‑67

2 Corinteni 5:17; Efeseni 5:1; 1 Ioan 4:17



Se pare că unii oameni nu pot renunţa la nişte 
obiceiuri rele, cum ar fi  minţitul. Însă tu, fi ind 

născut din nou, ai o natură diferită; nu mai eşti  în sclavie 
faţă de păcat sau faţă de Satan, deoarece ai fost eliberat 
de moarte şi de legea păcatului. Acel lucru care îi face pe 
oameni să păcătuiască a fost desfi inţat din viaţa ta.

Prin urmare, poţi spune „Nu” oricărui obicei rău şi 
se va sfârşi. Tot ce este necesar este decizia ta şi disciplina 
de a rămâne strâns lipit de Cuvântul lui Dumnezeu. 
Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Să nu minţi”; prin urmare, 
spune‑ţi: „Voi spune numai şi numai adevărul, indiferent 
ce se va întâmpla!”

Poţi renunţa la orice lucru rău pe care îl faci; 
trebuie doar să te hotărăşti . În Romani 6:14 Biblia spune: 
„Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru 
că nu sunteţi sub lege, ci sub har.” Păcatul nu poate să te 
mai ţină legat; nu poate să te mai forţeze să faci ceea ce 
nu vrei să faci, deoarece tu ai o nouă natură – natura lui 
Dumnezeu.

SPUNE                                      
ÎNTOTDEAUNA ADEVĂRUL

4 DUMINICĂ 

Şase lucruri urăşte Domnul şi chiar 
şapte Îi sunt urâte: ochii trufaşi, 

limba mincinoasă, mâinile care varsă 
sânge nevinovat, inima care urzeşte 

planuri nelegiuite, picioarele care 
aleargă repede la rău, martorul 
mincinos, care spune minciuni, şi 
cel ce stârneşte certuri între fraţi                                                                   

(Proverbe 6:16‑19).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru viaţa mea nouă în Cristos. 
M‑am îmbrăcat cu omul cel nou creat în neprihănirea şi în 
sfinţenia care vin din adevăr. Am lăsat deoparte lucrurile 
fireşti şi trăiesc în şi după Cuvântul Tău. Îţi mulţumesc că 
m‑ai adus în libertatea Duhului Sfânt, iar acum umblu în 
gloria vieţii şi naturii mele noi în Cristos, în Numele lui 
Isus. Amin.

Versetul tematic consemnează limba mincinoasă 
şi martorul mincinos printre lucrurile pe care le urăşte 
Domnul. Aşa că, renunţă la minţit; nu este parte a noii 
tale naturi în Cristos. Biblia spune: „Şi să vă îmbrăcaţi 
în omul cel nou, făcut după Chipul lui Dumnezeu, de o 
neprihănire şi sfinţenie pe care le dă adevărul” (Efeseni 
4:24).

Acum că eşti în Cristos, te‑ai îmbrăcat în omul 
cel nou; eşti diferit. Acţionează în consecinţă. Spune 
întotdeauna adevărul.

Luca 13:1‑9 & Judecători 10

Romani 8:1‑17 & Psalmii 68‑69

Zaharia 8:16; Coloseni 3:8‑10; Efeseni 4:25



În Romani 8:16‑17 Biblia ne arată că, în calitate de 
copii ai lui Dumnezeu, noi suntem moştenitori ai 

lui Dumnezeu şi co‑moştenitori cu Cristos. Citeşte din nou 
versetul temati c: „Şi dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi 
«sămânţa» lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.” 
Nu poţi să citeşti  aceasta şi să nu strigi de bucurie, 
deoarece înseamnă că lumea este a ta. Dumnezeu i‑a 
promis lui Avraam că el şi sămânţa lui vor moşteni lumea 
(Romani 4:13). Acea sămânţă este Cristos; şi dacă Îi aparţii 
lui Cristos, eşti  sămânţa lui Avraam şi, prin urmare, eşti  
moştenitor conform promisiunii.

Acum poţi înţelege mai bine ceea ce spune Biblia: 
„Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze 
cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să îi dea celui 
lipsit” (Efeseni 4:28). Cum ai putea să furi când întreaga 
lume îţi aparţine? Nu fi  printre cei care se luptă pentru 
proprietăţi; tu deţii lumea! Şi dovada este Cuvântul lui 
Dumnezeu.

În 1 Corinteni 3:21‑22 Biblia spune: „… căci toate 
lucrurile sunt ale voastre; fi e Pavel, fi e Apolo, fi e Chifa, 
fi e lumea, fi e viaţa, fi e moartea, fi e lucrurile de acum, 
fi e cele viitoare; toate sunt ale voastre.” Trebuie să ai 
această conşti enti zare. Afi rmă deseori, cu încredere: „Eu 

TU DEŢII LUMEA
5 LUNI 

Şi, dacă sunteţi ai lui Cristos, 
sunteţi „sămânţa” lui Avraam, 

moştenitori prin făgăduinţă                                                        
(Galateni 3:29).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, ce binecuvântare este să fiu 
comoştenitor cu Cristos! Lumea îmi aparţine. Nu duc lipsă 
de nimic, pentru că Tu eşti Păstorul meu. Bogăţia mea este 
nelimitată, inestimabilă, de necuantificat; bunăstarea 
mea vine din Duhul Sfânt; prin urmare, nu are sfârşit. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

deţin lumea; toate lucrurile sunt ale mele!” Există un 
document legal în acest sens – Cuvântul lui Dumnezeu. 
Prin urmare, nu contează dacă cineva te provoacă sau 
are o atitudine batjocoritoare; tu tot deţii lumea. 

Tu de fapt locuieşti în tărâmul supraabundenţei. 
Tu ai o moştenire, lăsată ţie de cel care spune: „Argintul 
este al meu şi aurul este al meu…” (Hagai 2:8), „căci ale 
Mele sunt toate vieţuitoarele pădurii şi vitele de pe o 
mie de dealuri” (Psalmul 50:10, versiunea NTR). El este 
Monarhul universului, iar tu eşti moştenitorul Lui. 

Toată bunăstarea din această lume: pietrele 
preţioase, mineralele, petrolul şi tot ceea ce oamenii 
cred că deţin, se află de fapt, în proprietatea Domnului, 
cu care tu eşti co‑moştenitor. Bogăţia ta, prin urmare, 
este nelimitată, inestimabilă, de necuantificat. Declară 
în fiecare zi că eşti bogat şi binecuvântat peste măsură. 
Aleluia!

Luca 13:10‑21 & Judecători 11

Romani 8:18‑39 & Psalmii 70‑73

Psalm 23:1; Psalm 24:1; 2 Petru 1:3‑4



Comunicarea stricată este lipsită de valoare şi 
neplăcută; este nevrednică de Domnul. Nu 

permite niciodată unui limbaj murdar sau poluant, rău 
sau nesănătos să găsească tribună în ti ne. M‑am hotărât 
acum mult ti mp să fi u elegant şi plin de har în vorbirea 
mea, să rostesc doar cuvintele potrivite. 

Biblia spune că din acelaşi izvor nu poate ieşi şi apă 
dulce şi apă amară (Iacov 3:11). Fiind născut din nou, 
tu eşti  uns să binecuvântezi. Cuvintele tale trebuie să‑i 
ridice şi să‑i inspire pe ceilalţi, nu să‑i doboare. Ia decizia 
ca numai cuvintele potrivite să iasă din gura ta, chiar dacă 
faci o glumă. Rosteşte cuvinte care sunt în concordanţă 
cu natura ta de neprihănire.

Cel mai efi cient mod prin care îţi păstrezi vorbirea 
plină de har tot ti mpul este prin a‑ţi umple inima şi 
mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că din prisosul 
inimii vei vorbi. Acordă mai mare atenţie Cuvântului lui 
Dumnezeu şi chiar şi în vreme de nevoie, de criză sau de 
încercare, doar cuvinte de înţelepciune, de soluţionare, 
de binecuvântare şi de dragoste vor ieşi din gura ta.

Biblia spune: „Omul bun scoate lucruri bune 
din visti eria bună a inimii lui… căci din prisosul inimii 
vorbeşte gura” (Luca 6:45). Dacă nu există nebunie, ură, 

ADMINISTREAZĂ HAR PRIN 
CUVINTELE TALE

6 MARȚI     

Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din 
gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum 

e nevoie, ca să le dea har celor ce‑l aud 
(Efeseni 4:29).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cuvintele mele sunt pline de har şi îi edifică pe cei care 
le ascultă, rodind în ei neprihănirea lui Dumnezeu. Din 
abundenţa inimii mele, rostesc doar viaţă, mântuire, 
sănătate, bunăstare şi binecuvântări, în Numele lui Isus. 
Amin.

amărăciune, mânie sau mândrie în tine, acestea nu vor 
ieşi din gura ta.

Fii graţios în vorbirea ta. Oamenii ar trebui să se 
bucure în jurul tău şi să te asculte, datorită cuvintelor 
tale revigorante de înţelepciune şi de har. Aleluia!

Luca 13:22‑30 & Judecători 12

Romani 9:1‑29 & Psalmii 74‑77

Psalm 19:14; Proverbe 8:7‑8; Coloseni 4:6



Ori de câte ori ne strângem pentru închinare 
corporati vă în biserică, nu este o întâlnire 

obişnuită; este o reuniune de asociaţi ai Dumnezeirii; 
o adevărată reuniune de familie. Nu este o întrunire a 
unor persoane individuale cu idei diferite; nu! Suntem 
uniţi în duh, într‑o învoire a gândirii, în prezenţa Duhului 
Sfânt care este Dumnezeu.

Nu şti u ce înseamnă aceasta pentru ti ne, dar 
cred că este cel mai frumos ti p de reuniune; mai 
bună decât orice eveniment politi c, sporti v, social 
sau de diverti sment. În versetul temati c, înţelegerea 
şi descrierea lui David cu privire la binecuvântarea 
asociată strângerii oamenilor lui Dumnezeu în acelaşi 
loc este destul de profundă. El a spus că acolo a poruncit 
Domnul binecuvântarea, viaţa veşnică. Aleluia!

Cum ar putea cineva să citească aceasta şi să 
lipsească de la serviciile bisericii? Doar dacă nu înţelege 
ce înseamnă trupul lui Cristos şi ce putere este eliberată 
atunci când suntem împreună. De fi ecare dată când 
mergi la biserică pentru a te închina, eşti  într‑un loc 
de binecuvântare. Pavel, prin Duhul Sfânt, numeşte 
această reuniune „adunarea tuturor şi biserica întâilor 
născuţi” (Evrei 12:23, versiunea Fidela). Această este de 

O REUNIUNE DE                            
ASOCIAŢI AI DUMNEZEIRII

7 MIERCURI  

Ce bine şi ce dulce este când fraţii locuiesc 
în armonie... căci acolo a poruncit 

Domnul binecuvântarea, viaţa veşnică 
(Psalmul 133:1‑3, versiunea NTR).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Bunule Tată, Îţi mulţumesc pentru Biserica lui Isus Cristos, 
care este stâlpul şi temelia adevărului. Mă rog ca Biserica 
din toată lumea să aibă unitate, stabilitate şi creştere, să 
putem ajunge la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui 
Dumnezeu, la maturitate, la statura plinătăţii lui Cristos, în 
Numele lui Isus. Amin.

departe mai prestigioasă decât orice sesiune de plen a 
ONU.

Cultivă‑ţi obiceiul de a merge la biserică, indiferent 
cât de încărcat este programul tău. Fiecare slujbă de 
la biserică este concepută special pentru tine. Este un 
timp special de părtăşie, de învăţare, de curăţire, de 
edificare şi de glorificare.

În Evrei 10:25 Biblia spune: „Să nu părăsim 
adunarea noastră, cum au unii obicei...” Fii ca David. 
El a zis: „Mă bucur când mi se zice; «Haidem la Casa 
Domnului!»” (Psalmul 122:1).

Fii mereu entuziasmat să mergi la biserică, 
deoarece acolo este locul tău de întâlnire cu Dumnezeu 
unde El vrea să te binecuvânteze şi să‑ţi atingă viaţa 
într‑un mod special.

Luca 13:31‑35 & Judecători 13‑14

Romani 9:30‑10:21 & Psalmul 78

1 Corinteni 1:2; Faptele Apostolilor 9:31;                                        
Faptele Apostolilor 11:26



 Înainte să studiez Rapsodia Realităţilor, nu îmi 
dădeam seama că eram încăpăţânată. Dintotdeauna am 
vrut să le fac pe toate în modul meu şi eram şefa vieţii mele, 
dar mi se părea normal. Deşi am fost crescută de bunica 
mea care era creşti nă, am considerat că n‑am prea înţeles în 
ce consta creşti nismul, aşa că am ales o altă cale în viaţă. În 
căsnicie nu îi arătam prea multă consideraţie soţului meu, în 
special în luarea deciziilor. Mergeam înainte şi făceam totul 
în modul meu fără să discut mai înainte cu el. Mă simţeam 
bine să deţin controlul asupra vieţii mele, însă, în acelaşi 
ti mp, eram nefericită şi aveam o mulţime de temeri. 
 N‑a durat mult şi lucrurile au început s‑o ia spre 
„sud” în viaţa mea: cariera, fi nanţele, relaţiile. Am început 
să‑mi fac griji cu privire la viitor, la sănătate şi la multe alte 
lucruri pe care nu le puteam controla deloc. Cam în acelaşi 
ti mp am întâlnit nişte oameni care mi‑au vesti t Evanghelia 
şi mi‑au dat o Rapsodie a Realităţilor. Am deschis revista 
s‑o citesc şi am fost mişcată de mesajul acesteia. Cuvântul 
lui Dumnezeu ajungea la mine într‑un mod nemaiîntâlnit şi 
doar atunci am realizat că mă încăpăţânam să mă îndrept 
într‑o direcţie greşită. 
 Am rosti t Rugăciunea mântuirii, iar inima mea 
s‑a schimbat pe loc. Pentru prima dată în viaţa mea eram 
înfometată după Cuvântul lui Dumnezeu. Am început să 
mă hrănesc din rapsodie. În scurt ti mp, relaţiile mele cu cei 
din jur au început să se îmbunătăţească. Am devenit mai 
respectuoasă cu soţul meu şi mai răbdătoare cu copii şi cu 
părinţii mei. Inspiraţi de schimbarea mea, ei mi s‑au alăturat 
în umblarea de credinţă, primind şi ei mântuirea!
 Am studiat multe cursuri şi am absolvit diferite şcoli, 
dar nimic nu m‑a ajutat să‑mi schimb caracterul. Numai 
Cuvântul lui Dumnezeu m‑a putut transforma şi mă bucur că 
l‑am găsit explicat în Rapsodia Realităţilor! 

O schimbare a inimii
Mărturia Elisei despre schimbarea 

ei prin Cuvântul lui Dumnezeu



Ziua Internaţională 
a 

T i n e r e t u l u i 

Ziua Internaţională a Tineretului se celebrează anual 
pe data de 12 august. Este o zi marcată în calendarul 

Naţiunilor Unite pentru a recunoaşte contribuţiile şi 
eforturile ti nerilor la dezvoltarea internaţională şi pentru 
a sublinia parti ciparea lor la avansarea socio‑culturală, 
politi că şi economică a lumii. 

Anul trecut, prin eforturile partenerilor TeeVo, care au 
organizat numeroase forumuri pentru a‑i câşti ga pe 
ti neri cu Evanghelia lui Isus Cristos, sute de mii de ti neri 
au primit exemplare gratuite ale Rapsodiei Realităţilor 
pentru ti neri (TeeVo) cu ocazia Zilei Internaţionale 
a Tineretului. Anul acesta ne oferă o altă mare 
oportunitate pentru a realiza un impact divin în viaţa 
ti nerilor din lumea întreagă. 
Haidem să promovăm cultura lui Dumnezeu în rândurile 
lor. Parti cipă la această campanie glorioasă pentru 
a inspira ti nerii să facă mari isprăvi la standardele 
Cuvântului lui Dumnezeu. 

Pentru mai multe detalii legate de această campanie, te 
rugăm să apelezi următoarele numere de telefon: 
+234‑802‑478‑9758 (NIG), +27 73 658 9272 (SA), 
+44 2070 180 719 (UK), +1 281 759 5111 (SUA), 
+1 416 746 5080 (CAN), +23 324 283 2840 (Ghana), 

sau să trimiţi un email la adresa info@teevotogo.org 



Îmi doresc ca toţi credincioşii să conşti enti zeze 
puterea şi importanţa lucrării Duhului Sfânt în 

viaţa lor! El a fost trimis cu scopul de a face din viaţa ta 
un succes. El este Susţinătorul tău, iar ajutorul Său este 
fără restricţii; te ajută în toate lucrurile. Indiferent de 
situaţia prin care treci, cu El, vei învinge mereu. De aceea 
nu mai există nicio poziţie dezavantajoasă pentru ti ne.

Nu‑L ignora. Chiar dacă provocările ţi se par 
copleşitoare, aminteşte‑ţi că El a fost chemat să meargă 
alături de ti ne. Nu eşti  singur. Dacă Îl asculţi, El îţi va da 
înţelepciunea de care ai nevoie. Dacă ai încredere în El, 
te va scăpa de orice necaz, indiferent de cauza care l‑a 
generat.

Trebuie să‑ţi antrenezi duhul să audă şi să discearnă 
vocea Lui. El te călăuzeşte prin Cuvântul lui Dumnezeu. 
Acti vează‑ţi duhul vorbind în alte limbi. Astf el, duhul tău 
devine mai sensibil la semnalele şi la îndemnurile Lui 
dinăuntrul tău.

Duhul Sfânt este mai pasionat pentru succesul 
tău decât ai putea fi  tu vreodată, dar are nevoie de 
cooperarea ta. În Amos 3:3, El a spus: „Merg oare doi 
oameni împreună fără să fi e învoiţi?” El nu‑Şi face 

EL A VENIT SĂ TE                                    
AJUTE SĂ ÎNVINGI

8 JOI 

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, 
pe care‑L va trimite Tatăl în Numele 

Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă 
va aduce aminte de tot ce v‑am spus Eu                       

(Ioan 14:26).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt plin de cunoştinţa voii lui Dumnezeu în toată 
înţelepciunea şi discernământul spiritual, pentru că Duhul 
Sfânt locuieşte în mine. Sunt corect poziţionat în centrul 
voii absolute a lui Dumnezeu, fiind supus controlului, 
influenţei şi călăuzirii Duhului Sfânt în fiecare zi din viaţa 
mea, în Numele lui Isus. Amin.

lucrarea în tine, fără să te implice şi pe tine. Rolul tău 
este să te supui călăuzirii şi influenţei Lui. Lucrarea Lui în 
viaţa ta este direct proporţională cu gradul în care Îl laşi 
să lucreze. Cu cât mai mult cooperezi cu El şi încurajezi 
lucrarea Lui în viaţa ta, cu atât mai mult Se manifestă în 
tine şi prin tine. 

El este înţelepciunea şi puterea de care ai nevoie. 
În 1 Samuel 2:9 Biblia spune: „...căci omul nu va birui prin 
putere.” Nu te baza niciodată pe abilităţile personale. Tot 
ce faci, să faci cu ajutorul şi cu puterea Duhului Sfânt şi 
vei învinge întotdeauna.

Luca 14:1‑14 & Judecători 15‑16

Romani 11:1‑24 & Psalmii 79‑81

Isaia 1:19; Ioan 14:16; Romani 8:14



Unul dintre lucrurile pe care trebuie neapărat 
să le faci este să elimini scuzele din viaţa ta. 

Fă ceea ce ar trebui să faci şi spune ce ar trebui să 
spui, la timpul potrivit şi în modul potrivit. Dacă vrei 
să duci o viaţă de glorie, de putere, de succes şi de 
influenţă, trebuie să excluzi mediocritatea şi scuzele 
din programul tău.

Câtă vreme cauţi scuze, nu poţi excela. Alege să 
fii cunoscut pentru excelenţă şi pentru glorie, pentru 
că aceasta este chemarea ta în Cristos. El te‑a chemat 
să manifeşti în lume lucrările Lui minunate, virtuţile, 
perfecţiunile, excelenţa şi înţelepciunea Lui. „Dar voi 
sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, o 
naţiune dedicată, poporul special [al lui Dumnezeu] 
pe care Şi l‑a câştigat pentru Sine, ca să înfăţişaţi 
lucrările Lui minunate şi să manifestaţi virtuţile şi 
perfecţiunile Celui care v‑a chemat din întuneric 
la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9, versiunea 
Amplificată).

Ce viziune ţi‑a pus Duhul Sfânt pe inimă pentru 
anul acesta? Revizuieşte starea lucrurilor şi decide‑te 
să elimini scuzele. Rămâi concentrat şi disciplinat; 
spune‑ţi ţie însuţi că nimic nu va coborî sub pragul 

FĂRĂ NICIO SCUZĂ
9 VINERI 

Domnul mi‑a răspuns şi a zis: 
„Scrie prorocia şi sap‑o pe 

table, ca să se poată citi  uşor”                                                      
(Habacuc 2:2).



PROCLAMAȚIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Trăiesc o viaţă de glorie, de putere şi de influenţă înfăţişând 
virtuţile, perfecţiunile, excelenţa şi înţelepciunea lui Cristos. 
Exersez meticulozitatea, persistenţa şi determinarea în 
îndeplinirea tuturor sarcinilor cu excelenţă, emanând devotament 
şi perseverenţă în transformarea viziunii mele în realitate. Sunt 
eficient şi productiv, înţelegând că provocările sunt doar nişte 
oportunităţi care mă propulsează în măreţie. Aleluia!

excelenţei. Lasă‑te ambiţionat şi motivat de bucuria şi 
de anticiparea unui final excelent.

Mulţi sunt delăsători, iar pentru inactivitatea 
şi ineficienţa lor au nişte scuze deplorabile. Alege să 
învingi. Succesul este măsurat în stadii diferite. Aşadar, 
dă tot ce ai mai bun din tine acum, ca apoi să treci la 
următorul stadiu.

Alege să faci lucrul potrivit la timpul potrivit 
pentru scopul potrivit. Fii consecvent. Fii sârguincios. 
Nu fi omul care începe lucrurile fără să le sfârşească. 
Perseverează în a‑ţi transforma viziunea în realitate. 
Destoinicia ta vine de la Dumnezeu (2 Corinteni 3:5). 
În El, poţi îndeplini orice sarcină; poţi totul prin Cristos 
care te întăreşte (Filipeni 4:13).

Luca 14:15‑24 & Judecători 17

Romani 11:25‑36 & Psalmii 82‑84

Proverbe 22:29; Ioan 9:4; 2 Corinteni 3:5



Există oameni nefericiţi, care au strâns multă 
amărăciune înăuntrul lor. Şi chiar şi atunci când 

sunt sfătuiţi să îi ierte pe cei care i‑au rănit, nu vor să le 
dea drumul cu adevărat. Ei se roagă şi iau decizii bazate 
pe durerea, pe ofensele şi pe amărăciunea lor, susţinând 
în acelaşi ti mp că i‑au iertat pe toţi.

Refuză să găzduieşti  resenti mente, indiferent cât 
de rău s‑a purtat cineva cu ti ne. Dacă ţii în ti ne ranchiuna 
rezultată din acele experienţe dureroase, nu vei face 
decât să‑ţi răneşti  şi mai mult emoţiile iar în cele din 
urmă să‑ţi afectezi sănătatea.

Prin neiertare, le permiţi circumstanţelor să‑ţi fure 
bucuria în viaţă. Iertarea nu are neapărat de a face cu 
ofensatorul tău, ci cu viaţa ta; este spre binele tău.

Câtă vreme ţii în ti ne ranchiună împotriva celor 
care ţi‑au greşit, nu eşti  liber; tu ai probleme mai mari 
decât cei pe care eşti  supărat. Dar dacă îţi deprinzi inima 
să fi e întotdeauna iertătoare, nu doar că vei fi  fericit 
şi entuziasmat în viaţă, ci te vei bucura şi de prezenţa 
plăcută a oamenilor. Atunci când îi eliberezi pe alţii, eşti  
şi tu eliberat la rândul tău.

Da, ofensele vor veni, după cum spune Biblia. 
Oamenii vor face lucruri care te vor răni, dar nu lăsa 

„NU FI CU CAPSA PUSĂ”
10 SÂMBĂTĂ 

Orice amărăciune, orice iuţeală, 
orice mânie, orice strigare, orice 
cleveti re şi orice fel de răutate 

să piară din mijlocul vostru                                                              
(Efeseni 4:31).
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Îmi păzesc inima să fie mereu iertătoare, pentru că 
dragostea lui Dumnezeu este exprimată pe deplin prin 
mine, făcându‑mă să fiu blând, bun şi răbdător. Trăiesc 
o viaţă fericită şi plină de entuziasm, bucurându‑mă 
întotdeauna de prezenţa plăcută a oamenilor. Aleluia!

niciodată mânia să te provoace şi să reacţionezi într‑un 
mod negativ. Aminteşte‑ţi cuvintele lui Isus: „Dar Eu vă 
spun: «Iubiţi‑i pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi‑i pe 
cei ce vă blestemă, faceţi‑le bine celor ce vă urăsc şi 
rugaţi‑vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc»” 
(Matei 5:44). Rămâi în Cuvântul lui Dumnezeu şi umblă în 
iubire. Iartă uşor. Nu ţine ranchiună. Fii umil, bun şi greu 
de provocat. Lasă ca esenţa lui Dumnezeu să curgă din 
tine ca un râu în timp ce relaţionezi cu oamenii în iubire.

Una din frumuseţile Cuvântului lui Dumnezeu este 
practicabilitatea acestuia; prin urmare, dacă versetul 
nostru tematic spune: „Orice amărăciune, orice iuţime, 
orice mânie... să piară din mijlocul vostru,” înseamnă 
că se poate pune în aplicare. Foloseşte Cuvântul lui 
Dumnezeu să scapi de emoţii negative. Dacă în prezent 
există persoane împotriva cărora simţi resentimente sau 
care ţin ranchiună împotriva ta, fă tu primul pasul spre 
împăcare, indiferent a cui este vina, pentru că aceasta 
este voia lui Dumnezeu pentru tine.

Luca 14:25‑35 & Judecători 18

Romani 12:1‑16 & Psalmii 85‑88

Efeseni 4:26; Coloseni 3:13; Matei 18:21‑22



Cuvântul lui Dumnezeu este voia lui Dumnezeu. 
Cu cât vei studia mai mult Scripturile, cu atât 

vei cunoaşte mai mult voia lui Dumnezeu, deoarece vei 
fi  mai obişnuit cu autorul Scripturilor. Iar dacă ajungi să 
recunoşti  voia Lui din Scripturi, vei şti  voia Lui în toate, 
chiar şi în cele mai mici detalii din viaţa ta. 

Uneori, oamenii se confruntă cu situaţii grele 
sau provocatoare şi se descurajează sub presiune, însă 
aceasta se întâmplă din cauză că nu cunosc voia Tatălui. 
Poate că ţi‑ai pierdut slujba sau afacerea şi începi să te 
întrebi: „O, Doamne, de ce? Cum mi se poate întâmpla 
aşa ceva tocmai mie?” Un astf el de răspuns arată că nu 
eşti  sigur unde te afl i, cu privire la voia lui Dumnezeu. 
Dacă eşti  sigur că te afl i în central voii Lui, vei rămâne 
neclinti t.

În Cristos, am fost rânduiţi de Dumnezeu să trăim 
ca nişte campioni şi să domnim ca nişte regi în viaţă. 
Moti vul pentru care acest lucru nu este experimentat 
de mulţi constă în faptul că ei nu au învăţat să umble în 
cunoaşterea voii lui Dumnezeu. În Romani 12:2 Biblia ne 
spune despre voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi 
desăvârşită. Ulti ma reprezintă nivelul suprem şi înseamnă 
să umbli în voia perfectă a lui Dumnezeu, iar aceasta 
rezultă numai din părtăşia cu Domnul şi cu Cuvântul Lui.

ATUNCI CÂND                                 
CUNOȘTI VOIA LUI

11 DUMINICĂ 

De aceea nu fi ţi nepricepuţi, ci 
înţelegeţi care este voia Domnului                             

(Efeseni 5:17).
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Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că mi‑ai luminat duhul 
cu Cuvântul Tău. Pe măsură ce meditez asupra Scripturii, 
voia Ta îmi este revelată; sunt călăuzit de înţelepciunea 
Ta pe căi prestabilite împlinindu‑mi chemarea glorioasă în 
Cristos, spre slava Numelui Tău. Amin.

Pe măsură ce te adânceşti în părtăşie cu El prin 
rugăciune, studiind Cuvântul Său şi meditând asupra sa, 
vei ajunge să cunoşti voia, scopul şi intenţia Lui în mod 
desăvârşit. Prin această intimitate, vei deveni mai mult 
asemenea Lui; vei fi unit cu El în gândire şi în caracter. Vei 
şti ce să faci în orice situaţie; toate eforturile şi resursele 
tale vor fi mereu canalizate în direcţia corectă pentru 
rezultate optime. Atunci când cunoşti voia lui Dumnezeu, 
eşti umplut cu înţelepciune divină; ai descoperiri din 
mintea lui Dumnezeu, în tainele Împărăţiei Lui.

Simpla conştientizare că te afli în centrul voii lui 
Dumnezeu îţi va da un sentiment de stăpânire absolută. 
Rămâi neclintit chiar şi atunci când treci prin diferite 
încercări, deoarece Cuvântul Lui este ancora ta. Indiferent 
de criză sau de întuneric, eşti plin de bucurie, deoarece 
ştii că orice situaţie cu care te confrunţi „a venit ca să 
plece!” Povestea vieţii tale nu s‑a terminat, ci continuă 
cu mari victorii. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Luca 15:1‑10 & Judecători 19

Romani 12:17‑13:1‑14 & Psalmii 89

Ieremia 29:11; Coloseni 1:9‑10



Versetul temati c se referă la o umplere 
permanentă cu Duhul Sfânt, funcţionând sub 

conducerea şi sub infl uenţa Lui, douăzeci şi patru de ore 
pe zi. Aceasta este dorinţa Duhului Sfânt pentru fi ecare 
dintre noi, iar El ne arată cum se poate realiza aşa ceva 
în versetele următoare. 

„Vorbindu‑vă vouă înşivă în psalmi, în imnuri şi în 
cântări spirituale; cântându‑I şi compunându‑I melodii 
în inima voastră Domnului” (Efeseni 5:19, versiunea 
King James). Aceasta este una dintre modalităţile de a 
menţine un adevărat extaz spiritual în viaţa ta. Îi cânţi 
imnuri lui Dumnezeu în închinare; Îi aduci Lui drept 
ofrandă cântece de mulţumire şi de laudă; deseori, 
acestea sunt cântece profeti ce care îţi sunt insufl ate 
din tărâmul spiritual; şi uneori, ele îţi pot veni în alte în 
limbi.

Se mai spune în versetul anterior „să Îi compui 
melodii în inima ta Domnului.” Sunt acorduri de laudă, 
de închinare, de edifi care, de mulţumire şi de bucurie, 
din inima ta faţă de Dumnezeu, exprimate fi e într‑un 
limbaj uman, fi e în limbajul Duhului Sfânt. Umple‑te de 
Duhul Sfânt în mod deliberat zi de zi, iar duhul tău va fi  
în mod conti nuu energizat pentru victorie. Nu trebuie 

PLIN DE DUHUL SFÂNT                              
ÎN PERMANENŢĂ

12 LUNI  

Nu vă îmbătaţi de vin, 
aceasta este destrăbălare. 

Dimpotrivă, fi ţi plini de Duh.                                                                         
(Efeseni 5:18).



PROCLAMAȚIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru privilegiul de a 
avea părtăşie cu tine prin rugăciunea în alte limbi. Duhul 
Tău mă umple tot mai mult şi sunt zidit ca un edificiu 
spiritual deasupra influenţelor corupte ale acestei lumi. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

să aştepţi până mergi la biserică pentru a fi plin de 
Duh; poţi fi plin de Duhul Sfânt ORICÂND şi ORIUNDE; 
depinde de tine.

Începe de la cunoscut spre necunoscut. Cu alte 
cuvinte; începe cu Psalmii scrişi deja şi citeşte‑i cu voce 
tare, de exemplu Psalmul 23, Psalmul 27, etc. Până 
când vei termina de citit vei fi supraîncărcat şi inspirat 
şi vei putea compune proprii psalmi după cum te va 
îndemna Duhul lui Dumnezeu. Practică acest lucru cu 
consecvenţă în viaţa ta. Aleluia! 

Luca 15:11‑19 & Judecători 20

Romani 14‑15:1‑4 & Psalmii 90‑93

Psalm 23:1‑4; Psalm 48:1‑2; Iuda 1:20



Unii creşti ni cântă anumite cântări care le disipează 
credinţa şi care nu exprimă realităţile noii noastre 

naturi. De exemplu, cineva cântă: „Isus mă iubeşte/şi eu Îl 
iubesc/căci de câte ori cad/El mă ridică.” Această afi rmaţie 
este nebiblică; sună frumos, dar nu exprimă locul nostru în 
Cristos, nici moştenirea noastră în El.

Biblia nu spune că Isus ne ridică de fi ecare dată când 
cădem. Ci în versetul temati c spune „Aceluia care poate să 
vă păzească de orice cădere” (Iuda 1:24), ceea ce este cu 
mult mai mult. Când trăieşti  cu mentalitatea că de fi ecare 
dată când cazi, El te ridică, vei conti nua să cazi şi să te aştepţi 
ca El să te ridice; însă nu aceasta este lucrarea Sa. Lucrarea 
Sa este să te păzească de cădere. Când ai încredere în El, ca 
fi ind Cel care poate să te păzească de cădere, nu vei cădea 
niciodată. Glorie lui Dumnezeu!

El este Stânca aceea care te ţine neclinti t şi în siguranţă, 
iar El face aceasta cu un scop: pentru a te înfăţişa fără 
prihană şi plin de bucurie înaintea slavei Sale. Binecuvântat 
fi e Dumnezeu! Declară mereu: „Domnul poate să mă 

EL TE PĂZEȘTE                                                              
DE CĂDERE

13 MARŢI 

Iar a Aceluia care poate să vă păzească 
de orice cădere şi să vă facă să vă 
înfăţişaţi fără prihană şi plini de 

bucurie înaintea slavei Sale, singurului 
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus 

Cristos, Domnul nostru, să‑I fi e slavă, 
măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte 

de toţi vecii, şi acum şi în veci. Amin. 
(Iuda 1:24‑25)



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru dragostea cea 
mare cu care m‑ai iubit. Tu mă sprijini cu mâna dreaptă a 
neprihănirii Tale, ca să nu cad niciodată. Picioarele nu‑mi 
vor aluneca, pentru că eu umblu în Cuvântul Tău şi prin 
Duhul Sfânt, în Numele lui Isus. Amin.

păzească de cădere.” Este o declaraţie a credinţei; credinţa 
ta în lucrarea Sa de răscumpărare, care este desăvârşită şi 
eternă.

Mai există un pasaj în Scriptură în care Duhul Sfânt 
a relevat un gând similar prin apostolul Petru în 2 Petru 
1:1‑10. Acolo, Duhul Sfânt subliniază mai multe virtuţi şi 
mai mulţi factori pentru eficienţa spirituală a unui creştin. 
Studiază întreaga referinţă. Pasajul se încheie cu următoarea 
concluzie: „dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca 
niciodată” (2 Petru 1:10). Ce reconfortant! Ce asigurare!

Noi nu suntem dintre aceia care cad şi se ridică. Noi 
rămânem neclintiţi în picioare. Biblia spune: „De aceea 
staţi în picioare, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi 
purtând platoşa dreptăţii” (Efeseni 6:14, versiunea Fidela). 
Conştientizează faptul că în umblarea ta de credinţă vei 
rămâne întotdeauna în picioare, tare pe poziţie, apărând 
cu curaj adevărul Evangheliei. Nici unul dintre paşii tăi nu‑ţi 
va aluneca, pentru că Domnul este Stânca ta şi Apărarea 
ta. Prin Cuvântul Lui, El te susţine, îţi asigură protecţia şi te 
păzeşte de cădere, până la venirea Sa. Aleluia!

Luca 15:20‑32 & Judecători 21

Romani 15:5‑13 & Psalmii 94‑98

Isaia 30:21; Coloseni 1:21‑23; 2 Petru 1:5‑10



Versetul de mai sus a fost scris pentru creşti ni; 
aşadar, este vorba despre ti ne; în ti ne este 

o comoară. Tu porţi natura lui Dumnezeu în ti ne (2 
Petru 1:4); tu nu eşti  un om obişnuit. Ţine cont de acest 
aspect, recunoaşte‑l, pentru că Biblia spune că „părtăşia 
credinţei tale devine lucrătoare prin recunoaşterea 
oricărui lucru bun care este în ti ne în Cristos Isus” 
(Filimon 1:6, versiunea Fidela).

Conşti enti zează că eşti  un purtător al ordinii lui 
Dumnezeu şi al prezenţei Lui divine. Astf el, excelenţa 
puterii Sale emană din ti ne, aducând propăşire în tot ce 
faci. Glorie lui Dumnezeu!

Biblia spune că bogăţia slavei tainei creşti nismului 
constă în faptul că Isus Cristos este în ti ne (Coloseni 
1:27). Viaţa ta nu este goală; în ti ne este o comoară; 
o comoară de putere, de dragoste, de lumină, şi de 
perfecţiune divină. Trupul tău poate fi  un vas de pământ, 
dar gloria lui Dumnezeu este în duhul tău şi acea glorie 
inundă şi‑ţi desăvârşeşte trupul tău fi zic.

Afi rmă mereu că prin ti ne, lumina, gloria, puterea 
şi harul lui Dumnezeu se manifestă în lume. Fă astf el de 
proclamaţii cât mai des, pentru că efi cienţa Cuvântului 

ÎN TINE ESTE                                                      
O COMOARĂ

14 MIERCURI 

Comoara aceasta o purtăm în nişte 
vase de lut, pentru ca această 
putere nemaipomenită să fi e 

de la Dumnezeu, şi nu de la noi.                                                          
(2 Corinteni 4:7).



PROCLAMAȚIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cristos locuieşte în mine; perfecţiunea Lui este în duhul 
meu. Viaţa şi gloria lui Dumnezeu se manifestă în şi prin 
mine. Conştientizez comorile din duhul meu şi le scot la 
iveală cu ajutorul declaraţiilor mele de credinţă. Eman 
excelenţă, perfecţiune şi virtute în tot ce fac. Sunt plin de 
iubire; afectez lumea mea saturând‑o cu bunătatea, cu 
frumuseţea şi cu harul lui Dumnezeu. Aleluia!

lui Dumnezeu în viaţa ta depinde de felul în care îi 
răspunzi.

În ceea ce priveşte versetul tematic, răspunsul tău 
ar trebui să fie: „Da, sunt un vas purtător de Dumnezeu; 
sunt un adevărat pachet de binecuvântări şi de comori 
duhovniceşti.” Aleluia!

Luca 16:1‑12 & Rut 1‑2

Romani 15:14‑33 & Psalmii 99‑101

Luca 6:45; Coloseni 1:27; 1 Ioan 4:4



Închinarea este în primul rând o supunere. Este 
o prezentare a ta înaintea lui Dumnezeu în 

devoţiune şi în smerenie. Atunci când ne închinăm, ne 
exprimăm dragostea pentru El într‑o predare profundă, 
înfl ăcărând o atmosferă de rugăciune şi de părtăşie 
divină cu Tatăl. 

 Pregăteşte‑te să fi i înălţat la noi niveluri de 
glorie cu albumul de închinare LoveWorld Worship, 
cuprinzând o selecţie de cântece de închinare care te 
vor inspira să‑ţi exprimi dragostea pentru Domnul în 
devoţiune şi în smerenie. Condimentat cu proclamaţii 
de credinţă şi cu melodii înălţătoare, fi ecare cântec 
de închinare te va propulsa în părtăşie în ti mp ce îţi 
vei ridica mâinile către Domnul, în reverenţă faţă de 
glorioasa Lui maiestate.

 Albumul poate fi  descărcat de pe aplicaţia 
pentru telefon mobil Pastor Chris Digital Library 
(Biblioteca Digitală a Pastorului Chris), care este 
disponibilă pe magazinele online Google Play Store şi 
App Store. 

LoveWorld

Închinare

Album vol. 1



N
O

T
E

NOTE



În versetul temati c cuvântul „pământeşti ” se referă 
la cei care nu sunt născuţi din nou, ceea ce înseamnă 
că sunt din lumea aceasta. Tot ce şti u ei vine din lumea 
aceasta; aceasta este viaţa lor. Însă tocmai acesta este 
moti vul comun pentru eşecurile oamenilor, de la căderea 
lui Adam încoace. De aceea Isus a zis: „… Trebuie să vă 
naşteţi din nou” (Ioan 3:7).

Dacă un om îşi conti nuă simpla viaţă biologică cu 
care s‑a născut în această lume din părinţii săi, el va fi  un 
eşec, oricât de mult s‑ar strădui să reuşească. Indiferent 
ce bogăţii ar avea, el tot va falimenta. Există oameni care 
au ati ns culmile carierei lor, au ajuns puternici şi infl uenţi, 
dar, la un moment dat, şi‑au dat seama că adevărata viaţă 
înseamnă mai mult decât atât.

Isus le spune ucenicilor Săi: „Şi la ce îi foloseşte 
unui om să câşti ge toată lumea, dacă îşi pierde sufl etul?” 
(Marcu 8:36). El le spune să aibă grijă să nu se focalizeze 
doar asupra acestei lumi. Chiar dacă lumea ţi‑ar oferi totul, 
nu ar fi  îndeajuns pentru a te împlini. Ceea ce‑ţi oferă 
Dumnezeu este întotdeauna cel mai bun şi este îndeajuns 
pentru ti ne.

În 1 Ioan 2:15 Biblia spune: „Nu iubiţi lumea, nici 
lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea 

NU IUBIŢI LUMEA
15 JOI 

Cum este cel pământesc, aşa 
sunt şi cei pământeşti ; cum este 
Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti .                                                             

(1 Corinteni 15:48).



PROCLAMAȚIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt răstignit faţă de lume şi lumea este răstignită faţă 
de mine! Trăiesc pentru Cristos şi pentru răspândirea 
Evangheliei, care este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuirea tuturor celor care cred. Sunt un ambasador al 
lui Cristos, chemat să stabilesc cerul şi neprihănirea Lui în 
inimile oamenilor, în Numele lui Isus. Amin.

Tatălui nu este în el.” Din păcate, există oameni care 
iubesc lumea şi lucrurile din ea, chiar şi după ce au devenit 
creştini.

De exemplu, în 2 Timotei 4:10, citim despre Dima. 
El era unul din colaboratorii apostolului Pavel în lucrarea 
Evangheliei. Dar citiţi finalul său lamentabil în cuvintele lui 
Pavel: „Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, 
m‑a părăsit şi a plecat la Tesalonic…” Dima lucrase cu 
Pavel şi văzuse minunile înfăptuite de Duhul Sfânt prin 
Pavel dar s‑a compromis pe parcurs. El a deviat de la viaţa 
şi de la modul Duhului Sfânt, pentru că a iubit lumea. 
Acelaşi lucru se întâmplă cu mulţi oameni şi în ziua de azi. 
Apostolul Pavel a declarat: „lumea este răstignită faţă de 
mine şi eu, faţă de lume!” (Galateni 6:14). Aceasta trebuie 
să fie şi convingerea ta şi totodată conştientizarea ta.

În dezvoltarea ta spirituală, trebuie să ajungi la acel 
punct din viaţă unde singura ta pasiune să fie extinderea 
Împărăţiei lui Dumnezeu; unde Cristos – dragostea Lui şi 
apropiata Sa revenire – să reprezinte tot ce‑ţi doreşti şi 
scopul pentru care trăieşti.

Luca 16:13‑18 & Rut 3‑4

Romani 16:1‑27 & Psalmii 102‑103

Matei 6:33; Iacov 4:4



În 1 Corinteni 1:30 Biblia afi rmă că Isus Cristos 
a fost făcut înţelepciune pentru noi, adică 

inspiraţia pe care ne‑o dă Duhul Sfânt de a înţelege ceea 
ce cunoaştem. În versetul temati c citi m astf el: „...cu tot 
ce ai, dobândeşte priceperea...”; aceasta înseamnă 
discernământ în cunoaştere. Prin aceasta vei şti  cum să 
judeci vocile pe care le auzi şi vei putea pune laolaltă 
principiile din Cuvântul lui Dumnezeu, şti ind astf el ce 
paşi trebuie să faci mai departe. 

 Având această înţelegere divină, indiferent de 
domeniul de acti vitate, întotdeauna vei fi  un om de 
succes! Vei umbla şi vei trăi întotdeauna dincolo de 
ceea ce vezi în domeniul fi zic, şti ind exact ce trebuie să 
faci în fi ecare moment, oricare ar fi  situaţia cu care te 
confrunţi.

Gândeşte‑te la această întâmplare: la un moment 
dat, un grup de profeţi l‑au invitat pe profetul Elisei 
să vină cu ei la râul Iordan pentru a face rost de grinzi 
pentru casă. Au ajuns însă într‑o dilemă. Unul dintre 
ei şi‑a pierdut securea toporului în ti mp ce tăia lemne. 
Bucata grea de fi er s‑a desprins de coada de lemn şi a 
căzut în râu. El a strigat disperat la Elisei: „Ah! Domnul 
meu, era împrumutat!” (2 Împăraţi 6:5). Elisei l‑a 

ÎNŢELEPCIUNE DIVINĂ
16 VINERI 

Iată începutul înţelepciunii: 
dobândeşte înţelepciunea, şi cu 

tot ce ai, dobândeşte priceperea.                                                   
(Proverbe 4:7).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că sunt în Cristos şi de aceea sunt 
înzestrat cu o extraordinară capacitate de înţelegere, cu un 
intelect superior şi cu o perspicacitate supranaturală ca să 
excelez în tot ce fac: la locul de muncă, în afacere, în finanţe, 
în lucrarea de slujire. Mentalitatea mea este excelentă; 
creativitatea, intuiţia şi agerimea gândirii îmi sunt dincolo 
de limitele minţii umane, în Numele lui Isus. Amin.

întrebat: „Unde a căzut?” Ei i‑au arătat locul exact în 
care metalul căzuse în apă.

Mai departe Elisei a făcut ceva neobişnuit şi 
neaşteptat: a tăiat un băţ dintr‑o creangă şi l‑a aruncat 
în locul în care căzuse capul toporului, iar metalul greu 
s‑a ridicat la suprafaţă şi a început să plutească! Cum 
a ştiut Elisei ce trebuie să facă pentru a scoate metalul 
din râu?

El avea discernământ în cunoaştere, înţelegere 
spirituală. Voia lui Dumnezeu este ca fiecare dintre noi 
să funcţionăm având asemenea discernământ divin. Nu 
este de mirare că Duhul Sfânt l‑a inspirat pe Pavel să se 
roage ca şi noi să fim umpluţi de cunoaşterea voii Sale 
în orice fel de înţelepciune şi de pricepere spirituală 
(Coloseni 1:9).

Luca 16:19‑31 & 1 Samuel 1

1 Corinteni 1 & Psalmii 104‑106

Efeseni 1:17‑18; 1 Corinteni 2:6‑7; Isaia 11:2



Faptul că eşti  elocvent şi şti i să mânuieşti  
bine cuvintele nu înseamnă că vei putea să 

convingi păcătoşii să fi e mântuiţi şi nici să îşi dorească 
să îmbrăţişeze neprihănirea. Dincolo de capacitatea 
intelectuală, de carisma sau de puterea de convingere 
a unei persoane, există o lucrare spirituală care trebuie 
înţeleasă.

Faptul că eşti  un creşti n efi cient sau un lucrător 
destoinic al Evangheliei nu are nimic de‑a face cu 
abilităţile tale umane; capabilitatea ta trebuie să vină din 
Duhul Sfânt! Duhul Sfânt ne explică acest lucru foarte 
clar prin apostolul Pavel care spune: „Nu că noi, prin 
noi înşine, suntem în stare să gândim ceva ca venind 
de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la 
Dumnezeu, care ne‑a şi făcut în stare să fi m slujitori ai 
unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova 
omoară, dar Duhul dă viaţa” (2 Corinteni 3:5‑6).

Viaţa noastră în Împărăţia lui Dumnezeu şi slujirea 
noastră pentru El trebuie să fi e prin credinţă, prin puterea 
Duhului Sfânt. De aceea este posibil ca cele mai minunate 
predici din lume să nu transforme viaţa nimănui. Este 
posibil ca cele mai înţelepte cuvinte să nu schimbe 

DINCOLO DE                               
ABILITĂŢILE UMANE

17 SÂMBĂTĂ  

Şi învăţătura şi propovăduirea mea 
nu stăteau în vorbirile înduplecătoare 

ale înţelepciunii, ci într‑o dovadă 
dată de Duhul şi de putere,                                                     

(1 Corinteni 2:4).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai făcut un martor 
eficient al lui Cristos. Din Tine vine competenţa mea de 
a predica bogăţiile nepătrunse ale lui Cristos. Cuvintele 
mele sunt eficace, operative, productive, roditoare şi cu 
har, producând neprihănire în inimile necredincioşilor şi 
aducându‑i la cunoaşterea veritabilă şi precisă a iubirii 
Tale, în Numele lui Isus. Amin.

niciodată cele mai împietrite inimi. Este posibil ca cei mai 
pricepuţi oratori din lume să nu poată ajunge niciodată 
în cel mai profund loc al naturii umane, indiferent cât de 
inteligent comunică şi de cuvintele pe care le folosesc! 
Fără Duhul Sfânt, toate acestea sunt moarte.

Duhul Sfânt este Cel care dă viaţă. În Zaharia 4:6 
Biblia spune: „... Lucrul acesta nu se va face nici prin 
putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul 
oştirilor!” Aleluia! Iar în 1 Corinteni 4:20 este scris: „Căci 
Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere”; 
aceasta este puterea Duhului Sfânt!

Tratează prioritar părtăşia cu Duhul Sfânt şi 
meditarea asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Acolo Îl 
cunoşti tot mai bine şi cunoşti voia Sa, primind şi puterea 
de a umbla în ea şi de a fi un martor eficient pentru 
Domnul.

Luca 17:1‑10 & 1 Samuel 2

1 Corinteni 2 & Psalmii 107‑108

2 Corinteni 3:5‑6; Filipeni 4:13



Cruzimea, violenţa, terorismul, decadenţa şi 
inumanitatea omului faţă de semenii săi se 

dezvoltă tot mai mult în zilele în care trăim. Stati sti cile arată 
nu doar că lumea este mai rea şi într‑o situaţie mai disperată 
decât oricând, ci şi faptul că presiunile vieţii sunt mult mai 
mari astăzi decât au fost vreodată.

Aceasta este o indicaţie clară a faptului că suntem 
în zilele din urmă, despre care ne‑a vorbit Isus în versetul 
temati c. Liderii mondiali nu reuşesc să găsească soluţii pentru 
a rezolva aceste miliarde de probleme. Din nefericire, tot 
mai mulţi oameni privesc spre ei pentru a primi răspunsuri 
sau soluţii, pe care ei nu le pot da. Însă noi avem răspunsul: 
soluţia este Cristos şi Evanghelia Sa glorioasă.

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). 
Nu ne‑a spus că toţi oamenii vor crede, ci că este însărcinarea 
noastră să le spunem tuturor. Vom fi  traşi la răspundere 
pentru informaţia pe care o avem la dispoziţie.

TIMPUL ESTE SCURT
18 DUMINICĂ 

Vor fi  semne în soare, în lună şi în 
stele. Şi pe pământ va fi  strâmtorare 

printre neamuri, care nu vor şti  ce 
să facă la auzul urletului mării şi al 
valurilor; oamenii îşi vor da sufl etul 
de groază, în aşteptarea lucrurilor 

care se vor întâmpla pe pământ; căci 
puterile cerurilor vor fi  clăti nate.                                                                  

(Luca 21:25‑26).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul de a predica 
şi de a proclama Evanghelia, care este puterea Ta pentru 
mântuirea tuturor oamenilor. Declar că Evanghelia este 
răspândită mai mult ca niciodată, pătrunzând în case, 
în şcoli şi în instituţii, convingând inimile multora şi 
întorcându‑i la neprihănire, în Numele lui Isus. Amin.

De aceea trebuie să predicăm Evanghelia în întreaga 
lume, animaţi de urgenţa Duhului Sfânt. Locurile întunecate 
ale pământului sunt pline de lăcaşuri ale cruzimii, dar noi 
suntem lumină într‑o lume întunecată. Noi purtăm lumina 
Evangheliei. 

În Filipeni 2:14‑16 Biblia spune: „Faceţi toate 
lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, 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, ţinând sus Cuvântul vieţii...” Luminează lumea ta cu 
Evanghelia.

Isus a spus 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.” Ia în serios acest mandat.

Visele tale trebuie să treacă dincolo de tine; asumă‑ţi 
parcursul Evangheliei. Investeşte‑ţi în ea timpul, resursele 
şi energia şi predică cu determinare, conştient de faptul că 
mai este foarte puţin timp, până când mesajul va ajunge 
până la marginile pământului!

Luca 17:11‑19 & 1 Samuel 3

1 Corinteni 3 & Psalmii 109‑112

Psalm 67:2; Marcu 16:15‑16; 2 Timotei 4:2



În Cristos am fost făcuţi împăraţi şi preoţi pentru 
Dumnezeu (Apocalipsa 1:6). Noi avem o lucrare 

în Cristos, în calitate de regi‑preoţi ai lui Dumnezeu, şi în 
versetul temati c citi m faptul că buzele preotului trebuie 
să păstreze cunoşti nţa. Aceasta înseamnă că de pe buzele 
tale trebuie să curgă cunoaşterea lui Dumnezeu, ca să îi 
înveţi şi pe alţii căile şi viaţa Împărăţiei Lui.

Versiunea Actualizată a Bibliei spune astf el: „De 
fapt, buzele unui preot trebuie să faciliteze cunoşti nţa şi 
din gura lui se aşteaptă învăţătură, pentru că el este un 
reprezentant al lui Iahve care se numeşte şi Dumnezeul 
Armatelor!” Mai mult, în 1 Petru 4:11, Petru scrie: „Dacă 
vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. 
Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care 
i‑o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fi e 
slăvit Dumnezeu prin Isus Cristos, a căruia este slava şi 
puterea în vecii vecilor! Amin.”

Dacă cineva vrea să şti e ceva despre Dumnezeu, ar 
trebui să vină la ti ne. În gura ta ar trebui să poată găsi 
Cuvântul lui Dumnezeu şi cunoşti nţa Domnului. Tu eşti  
custodele cunoaşterii divine şi al informaţiei Împărăţiei 
lui Dumnezeu.

VESTEȘTE                                        
CUVÂNTUL LUI

19 LUNI 

Pentru că buzele preotului trebuie 
să păstreze cunoşti nţa şi din gura 
lui se aşteaptă legea, pentru că 
el este solul Domnului oşti rilor                                          
(Maleahi 2:7, versiunea GBV).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai făcut un slujitor al 
împăcării. Duc mesajul mântuirii lui Cristos în lumea mea, 
descoperind tainele Împărăţiei Tale glorioase, eliberându‑i 
pe cei asupriţi din legăturile întunericului şi aducându‑i în 
libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. 
Amin.

În 2 Corinteni 2:14 Biblia spune: „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.” Dumnezeu 
răspândeşte mireasma frumoasă şi plăcută a cunoaşterii 
Sale prin noi, în orice loc. Ţie îţi revine responsabilitatea 
de a face Cuvântul Său cunoscut lumii. Aceasta este 
lucrarea ta şi chemarea ta.

De aceea vesteşte Cuvântul lui Dumnezeu peste 
tot – în cartierul tău, la locul tău de muncă, oriunde. 
Învaţă‑i pe cei din sfera ta de contact despre Dumnezeu 
şi despre viaţa Împărăţiei Lui.

Luca 17:20‑30 & 1 Samuel 4

1 Corinteni 4 & Psalmii 113‑116

Matei 28:18‑20; 2 Timotei 4:2



Creşti nismul este o viaţă entuziasmantă – o 
viaţă de victorie prin Cuvântul lui Dumnezeu. 

În creşti nismul adevărat, nu este necesar să te lupţi 
să‑I placi lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt te ajută 
să trăieşti  o viaţă de credinţă care să‑I facă plăcere. Tot 
ceea ce trebuie să faci este să Îi acorzi atenţia ta, studiind 
Cuvântul lui Dumnezeu. Trăieşte în şi prin Cuvântul Său.

Atunci când trăieşti  conform Cuvântului lui 
Dumnezeu, nu trebuie să îţi examinezi întruna viaţa ca să 
şti i dacă Îi eşti  plăcut sau nu lui Dumnezeu. Este nevoie 
de credinţă ca să‑I fi i plăcut Lui (Evrei 11:6), iar credinţa 
înseamnă să acţionezi pe baza Cuvântului Său.

Domnul Isus a descris viaţa şi înţelepciunea unui 
om care acţionează pe baza Cuvântului lui Dumnezeu 
în felul următor: „Se aseamănă cu un om care, când a 
zidit o casă, a săpat adânc înainte şi a aşezat temelia pe 
stâncă. A venit o vărsare de ape şi s‑a năpusti t şuvoiul 
peste casa aceea, dar n‑a putut s‑o clati ne, pentru că 
era zidită pe stâncă” (Luca 6:48).

De asemenea, în Iacov 1:22‑25 citi m: „Fiţi împlinitori 
ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându‑vă 
singuri. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu‑l 

CONSOLIDEAZĂ-ŢI VIAŢA PRIN 
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

20 MARȚI 

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                                                                            
(1 Petru 1:23).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău revelator, 
plin har şi de inspiraţie, care mă întăreşte mereu şi îmi 
stabileşte un parcurs înalt. Mă dedic cu totul lucrării 
Cuvântului lui Dumnezeu, în studiu şi în meditaţie; prin 
urmare, umblu în sănătate, în tărie, în victorie, în pace şi 
în bunăstare, în Numele lui Isus. Amin.

împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte 
faţa firească într‑o oglindă şi, după ce s‑a privit, pleacă 
şi uită îndată cum era. Dar cine îşi va adânci privirile 
în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va 
stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor 
cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.”

Atunci când viaţa ta este zidită pe Cuvântul lui 
Dumnezeu, vei rămâne în picioare întotdeauna, chiar şi în 
mijlocul celor mai violente furtuni. Consolidează‑ţi viaţa 
prin Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu te va 
transforma în ceea ce Dumnezeu vrea să fii, fără să mai 
fie nevoie te zbaţi sau să te lupţi. Ţine minte cuvintele lui 
Isus din Matei 4:19; El a spus: „Veniţi după Mine, şi vă 
voi face pescari de oameni.”

Tot ce se cerea de la ei era să Îl urmeze, iar El 
avea să facă din ei un succes. Cuvântul lui Dumnezeu 
te va menţine în sănătate, în putere şi în victorie, şi vei 
experimenta o măsură fără precedent de progres, de 
pace şi de bunăstare în viaţa ta.

Luca 17:31‑37 & 1 Samuel 5‑6

1 Corinteni 5 & Psalmii 117‑118

1 Petru 1:25; Faptele Apostolilor 20:32; Luca 6:48‑49



În versetul temati c, apostolul Pavel nu vorbeşte 
despre dragostea lui Cristos pentru noi, ci 

despre dragostea noastră pentru El şi despre modul 
în care această dragoste ne determină să stăm de 
partea adevărului Evangheliei – indiferent de opoziţia 
cu care ne confruntăm. Dragostea pe care Pavel o 
avea pentru Cristos era moti vaţia din spatele pasiunii 
sale extraordinare de a predica şi de a apăra adevărul 
Evangheliei.

Citeşte Galateni 2:11‑21 şi vezi cum a apărat 
Pavel adevărul Evangheliei, chiar şi înaintea lui Petru. 
El a spus: „Dar, când a venit Chifa în Anti ohia, i‑am 
stat împotrivă, în faţă, căci era de osândit. În adevăr, 
înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună 
cu Neamurile; dar, când au venit ei, s‑a ferit şi a stat 
deoparte, de teama celor tăiaţi împrejur. Împreună cu 
el au început să se prefacă şi ceilalţi iudei, aşa că până 
şi Barnaba a fost prins în laţul făţărniciei lor...” (Citeşte 
tot textul până la versetul 21).

În versetul 20, el spune: „Am fost răsti gnit 
împreună cu Cristos, şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci 
Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum 
în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care 

ESTE VORBA DESPRE                  
DRAGOSTEA TA PENTRU EL

21 MIERCURI 

Căci dragostea lui Cristos ne strânge; 
fi indcă socoti m că, dacă Unul singur 

a murit pentru toţi, toţi deci au murit.                 
(2 Corinteni 5:14).



PROCLAMAȚIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne, dragostea mea pentru Tine este forţa motrice din 
spatele pasiunii mele pentru Evanghelie. Sunt constrâns 
de acea iubire sa predic Evanghelia şi să o răspândesc cu 
rapiditate, până când tot pământul va afla de iubirea Ta în 
Isus Cristos. Amin.

m‑a iubit şi S‑a dat pe Sine Însuşi pentru mine.” Ce 
afirmaţie! Dragostea ta pentru El contează!

Această dragoste trebuie să‑ţi controleze 
gândurile şi să fie principiul care te ghidează în viaţă. Nu 
trebuie să conteze cât de acerbă este opoziţia cu care te 
confrunţi; trebuie, fără ezitare, să stai ferm pe poziţie în 
apărarea Evangheliei lui Cristos!

Cât de mult Îl iubeşti? Dacă în inima ta nu crezi 
că dragostea ta este suficient de puternică, soluţia 
este foarte simplă: deschide‑ţi inima înaintea Lui în 
rugăciune şi spune‑I: „Doamne Isuse, Te iubesc; chiar Te 
iubesc din toată inima, şi vreau să fac acest lucru pentru 
totdeauna – să Te iubesc şi să împlinesc Cuvântul Tău.”

Pe măsură ce mărturiseşti dragostea ta pentru 
El, vei fi tot mai motivat, iar pasiunea ta pentru 
Evanghelie va creşte. Dragostea ta pentru Isus Cristos 
înseamnă pentru Dumnezeu mai mult decât orice I‑ai 
putea da vreodată. Aşadar iubeşte‑L din toată inima 
şi demonstrează acest lucru împlinind Cuvântul Său. 
Aleluia! (Vezi Ioan 14:15, 21).

Luca 18:1‑8 & 1 Samuel 7‑8

1 Corinteni 6 & Psalmii 119:1‑112

Marcu 12:30; 1 Ioan 5:3; Ioan 14:15‑21



Rapsodia Realităţilor este instrumentul lui Dumnezeu 
din vremea sfârşitului pentru a duce mesajul 
Evangheliei la orice om în limba pe care o înţelege 
cel mai bine. Anul 2019 a debutat cu o disponibilitate 
a devoţionalului în 1004 limbi, ceea ce reprezintă o 
binecuvântare în viaţa multor milioane de oameni 
din întreaga lume. 

Cu toate acestea am primit un har şi mai mare pentru 
a dubla acest impact, prin disponibilizarea Îngerului 
Mesager în 2008 limbi până la sfârşitul acestui an! Prin 
aceasta vom crea de două ori mai multe oportunităţi 
pentru ca oamenii să primească Evanghelia în limba 
pe care o înţeleg cel mai bine! 

Iar tu poţi să ne ajuţi să realizăm aceasta prin:
 • Sponsorizarea adoptării de noi limbi de 
traducere
 • Acţiuni de voluntariat în calitate de 
traducător sau editor
 • Adăugarea de noi traducători şi editori

Pentru mai multe informaţii despre modul în care 
te poţi implica, te rugăm să trimiţi un email la una 
dintre adresele: rortranslators@loveworld360.com 
sau rortranslati ons@blwinc.org. 

2 . 0 . 0 . 8 !

HAIDEM SĂ DUBLĂM IMPACTUL 
LIMBILOR DE TRADUCERE A RAPSODIEI
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Domnul Isus a spus în Ioan 5:26: „Căci, după 
cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa I‑a dat 

şi Fiului să aibă viaţa în Sine.” În versetul temati c citi m 
că Dumnezeu ne‑a dat viaţa veşnică; mulţi consideră că 
viaţa veşnică este doar o promisiune a lui Dumnezeu, 
însă lucrurile nu stau aşa. Ea este posesiunea ta actuală, 
în Cristos. Tu ai viaţa veşnică ACUM!

Atunci când ai fost născut din nou, ai primit viaţa şi 
natura lui Dumnezeu în duhul tău; acest fapt s‑a petrecut 
în ti mp real. Iar acea viaţă veşnică, care este de fapt viaţa 
şi natura lui Dumnezeu, trebuie să aibă impact în trupul 
tău fi zic. Aşa spune Biblia. Scrie astf el: „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...” (Romani 8:11).

Versetul de mai sus a devenit realitate în viaţa 
ta în momentul în care Cristos a venit să locuiască în 
ti ne. Astf el, trupul tău care era mai înainte sorti t morţii 
(muritor) a fost vitalizat. O, dacă Biserica ar înţelege cu 
adevărat această realitate! Trebuie să devii conşti ent de 
acest lucru în fi ecare zi.

TU AI DEJA                                            
VIAŢĂ VEȘNICĂ

22 JOI 

Şi mărturisirea este aceasta: 
Dumnezeu ne‑a dat viaţa veşnică, şi 
această viaţă este în Fiul Său. cine 

Îl are pe Fiul are viaţa; cine nu‑L are 
pe Fiul lui Dumnezeu n‑are viaţa.                                                                              

(1 Ioan 5:11‑12).



PROCLAMAȚIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cristos locuieşte în mine! Dumnezeiasca Lui putere mi‑a 
dăruit tot ceea ce îmi trebuie pentru a trăi o viaţă evlavioasă 
şi triumfătoare, împlinindu‑mi destinul divin în El. Sunt om cu 
natura lui Dumnezeu, plin de harurile şi de gloriile divinităţii. 
Aleluia!

Apostolul Ioan scrie: „V‑am scris acest lucruri ca să 
ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, 
aveţi viaţa veşnică” (1 Ioan 5:13). Viaţa veşnică este în 
Isus Cristos; este viaţa pe care El i‑o dă fiecărui om care 
crede.

Motivul pentru care unii se confruntă cu probleme 
de sănătate este faptul că nu înţeleg şi nu conştientizează 
viaţa veşnică. Viaţa veşnică nu este supusă bolii; este 
imună la boală şi la moarte! Trupul tău fizic a devenit 
locuinţa vie a Dumnezeului cel Viu. Înţelegi tu ce 
înseamnă acest lucru?

Cuvântul lui Dumnezeu declară astfel: dacă Cristos 
este în voi, chiar dacă trupul vostru este mort din pricina 
păcatului, Duhul Sfânt îi dă viaţă datorită neprihănirii 
(Romani 8:10). În Coloseni 1:27, Pavel spune: „...Cristos 
în voi, nădejdea slavei.” Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Luca 18:9‑17 & 1 Samuel 9

1 Corinteni 7 & Psalmii 119:113‑176

Ioan 17:1‑3; 1 Ioan 5:11‑13



Versetul temati c în Versiunea Actualizată a Bibliei 
spune astf el: „Verifi caţi‑vă personal, ca să vedeţi 

dacă sunteţi în credinţă. Faceţi astf el un test prin care să vă 
autoverifi caţi...” Trebuie să înveţi să faci acest lucru în viaţa ta 
de creşti n. Trebuie să înveţi să îţi evaluezi corect creşterea în 
umblarea ta de credinţă.

De exemplu, trebuie să fi i capabil să îţi evaluezi 
progresul în lucrarea de câşti gare a sufl etelor. Trebuie să 
faci acest lucru din când în când. Reevaluează‑ţi convingerile 
în ce priveşte Evanghelia. Dacă eşti  creşti n de mult ti mp şi 
ai primit Cuvântul lui Dumnezeu, nu ar trebui să ai nevoie 
de îndemnuri şi de încurajare pentru a fi  acti v în câşti garea 
sufl etelor pentru Cristos. Ar trebui să te moti vezi singur prin 
Duhul Sfânt.

Ţine minte, Evanghelia lui Isus Cristos este singura 
speranţă pentru lumea în care trăim, şi nici un sacrifi ciu nu este 
prea mare pentru a duce acest mesaj la cei care au nevoie de 
el. Pavel a spus: „... vai de mine dacă nu predic Evanghelia!” (1 
Corinteni 9:16). Aşadar, evaluează cu corecti tudine implicarea 
ta în câşti garea de sufl ete. Nu spune: „Acest lucru este 
responsabilitatea pastorilor şi a liderilor Bisericii”; nu! Este 
responsabilitatea fi ecărui creşti n. De aceea, stabileşte‑ţi ţinte 

EVALUEAZĂ-ŢI EFORTURILE ÎN 
CÂȘTIGAREA SUFLETELOR

23 VINERI 

Pe voi înşivă încercaţi‑vă dacă sunteţi în 
credinţă. Pe voi înşivă încercaţi‑vă. Nu 
recunoaşteţi voi că Isus Cristos este în 

voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi.    
(2 Corinteni 13:5).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai găsit vrednic şi m‑ai 
pus în slujba Ta, ca să eliberez oamenii din lanţurile 
întunericului şi să‑i aduc în libertatea slavei fiilor lui 
Dumnezeu. Mai mult ca niciodată mă dedic câştigării de 
suflete, fiind condus de harul Tău să fac lucrări şi mai mari 
pentru Împărăţia lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

personale pentru numărul de suflete pe care vrei să‑l câştigi 
pentru Cristos şi treci la acţiune. 

Citim ceva asemănător în pilda semănătorului; Isus 
a spus: „Semănătorul a ieşit să semene...” (Matei 13:3). 
Seminţele pe care le‑a semănat în pământ bun au adus 
rod: „...un grăunte a dat o sută, altul şaizeci, altul treizeci” 
(Matei 13:8). Cuvântul semănat „a dat rod.” Întrebarea este 
atunci: La ce nivel „aduci tu rod,” câştigând suflete pentru 
Împărăţia lui Dumnezeu?

Eşti încă la acelaşi nivel de treizeci la care erai când 
ţi‑ai predat inima Domnului? Trebuie să creşti şi să ajungi 
la nivelul de o sută! Cu alte cuvinte, implică‑te total în 
răspândirea Evangheliei ca şi cum ar depinde doar de tine ca 
mesajul ei să ajungă până la marginile pământului! Aceasta 
este atitudinea corectă pe care trebuie să o ai cu privire la 
Evanghelie.

Revizuieşte şi creşte dedicarea ta faţă de Evanghelie. 
Pe măsură ce vei face acest lucru, Dumnezeu îţi va mai mult 
har pentru a‑ţi spori eficienţa şi capacitatea de a câştiga 
suflete pentru Cristos. Aleluia!

Luca 18:18‑27 & 1 Samuel 10

1 Corinteni 8 & Psalmii 120‑127

Romani 1:16; 1 Corinteni 9:16; Proverbe 11:30



Cuvântul lui Dumnezeu este foarte puternic; el 
îţi luminează duhul şi îţi descoperă adevărurile 

Împărăţiei lui Dumnezeu. În ti mp ce studiezi Cuvântul 
lui Dumnezeu şi meditezi asupra sa, se stabileşte o 
comunicare între duhul tău şi Duhul Sfânt.

Cu cât vei avea mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu 
în duhul tău, cu atât vei înţelege mai profund Împărăţia 
lui Dumnezeu şi cu atât va deveni mai reală această 
Împărăţie pentru ti ne. Vei conşti enti za tot mai mult 
Împărăţia lui Dumnezeu, trăind viaţa Împărăţiei Lui acum. 
Prin cunoşti nţa depozitată în duhul tău, vei funcţiona pe 
baza principiilor Împărăţiei lui Dumnezeu pe care le vei 
impune în această lume în orice circumstanţe.

Ia întotdeauna în serios lucrarea Cuvântului lui 
Dumnezeu. Investeşte în mod deliberat ti mp, energie 
şi resurse în educarea şi antrenarea duhului tău. În 
misiunea noastră avem un rezervor vast de învăţături 
pentru întărirea credinţei şi pentru dezvoltarea şi 
edifi carea duhului tău. Poţi comanda aceste materiale în 
diverse formate. De exemplu, te poţi înscrie la Biblioteca 
Digitală a Pastorului Chris, unde vei găsi multe mesaje 
puternice audio şi video, care îţi vor transforma viaţa, te 
vor învăţa să conşti enti zezi Împărăţia lui Dumnezeu şi să 
trăieşti  triumfător întotdeauna.

VIAŢA ÎMPĂRĂŢIEI PRIN 
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

24 SÂMBĂTĂ 

Căci Împărăţia lui Dumnezeu 
nu stă în vorbe, ci în putere.                                                 

(1 Corinteni 4:20).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, mă bucur de investiţia Cuvântului Tău 
în duhul meu care îmi aduce lumină, dezvoltare şi 
inspiraţie, antrenându‑mă şi întărindu‑mă pentru viaţa 
Împărăţiei Tale. Sunt poziţionat pentru măreţie, trăind 
viaţa triumfătoare şi prosperă prin lucrarea eficientă a 
Cuvântului Tău în mine, în Numele lui Isus. Amin.

Şi aceasta nu este tot! Trebuie să îi ajuţi şi pe 
cei nemântuiţi din sfera ta de contact să aibă parte de 
aceeaşi experienţă divină – viaţa biruitoare a Împărăţiei 
lui Dumnezeu. Este responsabilitatea noastră să ducem 
acest mesaj în toată lumea.

Noi am fost chemaţi să îi scoatem pe oameni din 
întuneric şi să‑i aducem în Împărăţia luminii; pentru 
aceasta a venit Isus: „Pentru că Fiul Omului a venit să 
caute şi să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19:10). 
Astăzi noi suntem cei care ducem la îndeplinire visul Său. 
Aleluia!

Luca 18:28‑34 & 1 Samuel 11‑12

1 Corinteni 9 & Psalmii 128‑134

Iosua 1:8; 1 Timotei 4:15; 2 Timotei 3:16‑17



Uneori, în întâlniri de părtăşie, unii oameni îşi 
doresc foarte mult să primească un cuvânt 

profeti c, o viziune sau manifestări ale darurilor Duhului 
Sfânt, şi sunt foarte dezamăgiţi dacă acest lucru nu se 
întâmplă.

Însă, dacă citi m pasajul din 1 Corinteni 14:32, ne 
dăm seama care ar putea fi  problema uneori. Scrie astf el: 
„Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor.” Dacă cineva 
a avut un cuvânt profeti c şi nu l‑a rosti t, Dumnezeu nu a 
avut nimic de‑a face cu aceasta, nu este vina Lui.

Unii oameni se gândesc: „Dacă Dumnezeu mi‑a dat 
un cuvânt profeti c, El va prelua controlul asupra corzilor 
mele vocale şi mă va face să vorbesc.” Nu aşa funcţionează 
lucrurile; şi tu ai un rol de îndeplinit. Faptul că ai primit un 
cuvânt profeti c pentru încurajarea şi ridicarea celorlalţi 
nu anulează liberul tău arbitru şi este alegerea ta să 
vorbeşti  sau nu.

Trebuie să avem întotdeauna îndrăzneală şi 
pricepere spirituală să captăm semnalele lui Dumnezeu 
şi să declarăm exact ce ne îndeamnă El să spunem. El 
ne vorbeşte întotdeauna, dar tu trebuie să îţi antrenezi 
duhul să devină sensibil la El şi să fi e întotdeauna acordat 
pe frecvenţa Lui. Astf el, atunci când El vorbeşte, duhul 

EL VORBEȘTE MEREU
25 DUMINICĂ 

Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude 
cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi 
intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine 

(Apocalipsa 3:20).



PROCLAMAȚIE
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată drag, sunt sensibil să primesc sfatul Tău divin şi să mă 
sincronizez cu călăuzirea Ta în viaţa mea şi a celor pe care 
i‑ai pus în grija mea. Transmit cu îndrăzneală Cuvântul Tău, 
iar trupul lui Cristos este edificat, susţinut şi mângâiat, 
spre gloria şi lauda Numelui Tău. Aleluia!

tău poate detecta cu uşurinţă semnalele Lui şi poţi rosti 
acelaşi lucru în profeţie.

Nu este suficient să ştii cum să Îl auzi în inima ta, 
trebuie să înveţi şi cum să rosteşti aceste cuvinte. Aşadar 
nu tăcea şi nu suprima îndemnurile Duhului Sfânt atunci 
când simţi că pune o profeţie în duhul tău. Dacă acest 
lucru se întâmplă în cadrul unui serviciu divin, aşteaptă 
momentul potrivit pentru a spune că ai un cuvânt, sau 
aşteaptă până când liderul întâlnirii întreabă dacă cineva 
a avut un cuvânt profetic. Poate ţi se cere să scrii profeţia 
pe care ai primit‑o. Respectă instrucţiunile liderilor 
congregaţiei respective.

Ţine minte întotdeauna că, atunci când ai părtăşie 
cu Domnul, El îţi va comunica lucruri care sunt în 
concordanţă cu Biblia, dar tu eşti cel care trebuie să 
articulezi prin credinţă cuvintele pe care El le‑a pus în 
inima ta (vezi Romani 12).

Luca 18:35‑43 & 1 Samuel 13

1 Corinteni 10:1‑13 & Psalmii 135‑138

1 Corinteni 14:26‑32; Ioan 10:27



Domnul Isus a început pilda semănătorului cu 
următoarele cuvinte: „Semănătorul a ieşit 

să semene sămânţa...” (Luca 8:5). Apoi, în versetul 
unsprezece, El explică faptul că sămânţa reprezintă Cuvântul 
lui Dumnezeu. Aici observăm ceva foarte interesant. El nu 
spune: „Semănătorul a intrat să semene,” ci spune că el „a 
ieşit să semene Cuvântul lui Dumnezeu!” 

Aşadar noi trebuie să semănăm Cuvântul Domnului 
în cei de afară; trebuie să ieşim ca să semănăm Cuvântul lui 
Dumnezeu. Aceasta ne aminteşte de Marea Trimitere din 
Marcu 16:15. Domnul a spus: „Duceţi‑vă în toată lumea şi 
propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” Apoi, în versetul 
20, spune: „Iar ei au plecat şi au propovăduit pretuti ndeni. 
Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin 
semnele care‑l însoţeau. Amin.” Ei au ieşit să semene 
Cuvântul lui Dumnezeu, să predice Evanghelia.

Păcătoşii sunt afară în lume; acela este câmpul nostru 
de misiune: drumurile şi intersecţiile aglomerate ale vieţii 
– unde te întâlneşti  cu omenirea decăzută. Slujba noastră 
este să ducem Evanghelia la ei, pentru că este puterea lui 
Dumnezeu de a mântui orice om care crede.

De aceea, indiferent ce faci, seamănă Cuvântul lui 
Dumnezeu; predică Evanghelia. Câşti gă sufl ete mai mult 
decât oricând, pentru că ti mpul este scurt. Fii neînfricat şi 

SEAMĂNĂ CUVÂNTUL                             
LUI DUMNEZEU

26 LUNI 

„Semănătorul a ieşit să‑
şi semene sămânţa...                                                                       

(Luca 8:5).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai făcut un câştigător de 
suflete în zilele din urmă, înarmat cu Evanghelia slavei 
lui Cristos. Sunt devotat vestirii Evangheliei în lumea 
întreagă, întorcându‑i pe mulţi la neprihănire, prin harul 
Tău şi prin puterea Ta care acţionează în mine, în Numele 
lui Isus. Amin.

hotărât în acţiunile tale de a câştiga suflete. Nu lăsa nimic să 
diminueze pasiunea ta pentru sufletele pierdute.

Poate spui: „Şi dacă nu mă ascultă?” Nu te îngrijora de 
aceasta. Isus ne‑a spus deja despre reacţiile diferite pe care 
oamenii le pot avea la mesajul nostru în pilda semănătorului 
(citeşte Marcu 4:4‑8). Cu siguranţă vor fi oameni care 
te vor asculta, iar Cuvântul Domnului va produce roade 
neprihănite în ei. Aceasta trebuie să fie bucuria ta.

Este responsabilitatea noastră să continuăm să 
semănăm Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de reacţia 
oamenilor din jur. Domnul ţi‑a dat un sac de seminţe – 
Cuvintele Lui în duhul tău; nu le păstra doar pentru tine. 
Du‑te şi vorbeşte‑le celor pierduţi; spune‑le despre marea 
dragoste pe care Tatăl le‑a arătat‑o prin Evanghelie.

În 2 Corinteni 5:11 Biblia spune: „Ca unii care 
cunoaştem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm 
să‑i încredinţăm...” Tu eşti agentul lui Dumnezeu pentru 
mântuire – înrolat special în trupele Lui – însărcinat să 
aduci păcătoşii de la întuneric la lumină, şi de sub puterea 
diavolului la Dumnezeu.

Luca 19:1‑10 & 1 Samuel 14

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

1 Corinteni 9:16; 2 Corinteni 5:18‑20



În Ioan 6, Biblia consemnează un miracol 
extraordinar săvârşit de Isus. El abia terminase 

de predicat în faţa unei mulţimi de aproximati v cinci mii 
de bărbaţi (fără să punem la socoteală femeile şi copiii). 
Văzând că mulţimea stă acolo cu ei de mult ti mp, ucenicii 
L‑au rugat să trimită oamenii acasă, ca să‑şi poată găsi 
ceva de mâncare.

Însă Isus i‑a întrebat pe ucenici cum puteau să le 
dea ei de mâncare. Andrei a răspuns: „Este aici un băieţel 
care are cinci pâini de orz şi doi peşti ; dar ce sunt acestea 
la atâţia?” (Ioan 6:9). Isus le‑a ignorat dubiile şi le‑a spus 
să îi pună pe toţi să se aşeze pe iarbă şi să se pregătească 
de masă.

Isus nu putea face nimic pentru ei în acea stare 
dezorganizată; le‑a cerut să facă ordine: „... «Puneţi 
oamenii să se aşeze!» În locul acela era multă iarbă. 
Aşa că bărbaţii s‑au aşezat; ei erau în număr de aproape 
cinci mii” (Ioan 6:10, versiunea NTR). Învaţă să păstrezi 
ordinea în viaţa ta. Duhul Sfânt nu te poate dezvolta într‑o 
atmosferă de haos. Cât ti mp este dezordine în duhul tău, 
nu poţi umbla efi cient cu Duhul Sfânt. El nu este autorul 
confuziei (1 Corinteni 14:33).

Dacă vrei să vezi un miracol, ai nevoie de ordine. 
Acesta este elementul lipsă în viaţa multora, şi ei se 

 MENŢINE ORDINEA
27 MARȚI 

Dar toate să se facă în chip 
cuviincios şi cu rânduială.                                                           

(1 Corinteni 14:40).
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Dragă Tată, mă supun pe deplin Cuvântului Tău şi umblu 
ghidat de instrucţiunile Tale divine în mod ordonat. Refuz 
să fiu dezordonat, indisciplinat şi nesupus. Acţionez cu 
uşurinţă şi cu promptitudine la îndemnurile Tale. Prin 
urmare, experimentez minuni zi de zi, în Numele lui Isus. 
Amin. 

întreabă de ce miracolele îi evită. Nu lăsa ca umblarea 
ta să fie dezordonată, în niciun fel; adică evită să umbli 
în contradicţie cu scopurile Cuvântului lui Dumnezeu. 
Urmează ordinea stabilită de Dumnezeu, urmează 
Cuvântul Lui. Acţionează în modul Cuvântului lui 
Dumnezeu dacă vrei să vezi rezultate divine.

Aminteşte‑ţi că atunci când Moise a construit 
Cortul Întâlnirii, Domnul i‑a poruncit să execute lucrările 
după ordinea prescrisă (Evrei 8:5). Nu poţi face lucrurile 
„în felul tău”; lucrurile lui Dumnezeu trebuie făcute în 
felul lui Dumnezeu. El nu te va onora dacă nu umbli în 
ordine.

Păstrează ordinea şi vei vedea cum lucrurile se 
mişcă. Nu va trebui să te mai lupţi pentru a pune lucrurile 
la punct. Atâta timp cât vei umbla în lumina Cuvântului 
lui Dumnezeu, în concordanţă cu modul Său de operare, 
vei avea întotdeauna parte de harul Său şi El te va onora.

Luca 19:11‑19 & 1 Samuel 15

1 Corinteni 11:2‑34 & Psalmii 142‑145

1 Corinteni 14:40; Evrei 8:5



Apostolul Pavel a experimentat multe încercări 
în ti mpul lucrării sale pământeşti . A fost foarte 

persecutat. Citeşte versetul temati c din nou; a fost aproape 
de moarte de câteva ori şi, la un moment dat, a fost 
abandonat de toţi prietenii săi în ti mp ce era în închisoare 
(2 Timotei 1:15).

Cu toate acestea, în ciuda tuturor suferinţelor 
pentru cauza Evangheliei, el a scris cuvinte deosebite de 
încurajare. Printre altele, a spus: „...ne bucurăm chiar şi în 
necazurile noastre...” (Romani 5:3). Ce gând binecuvântat! 
Aceasta înseamnă că pot veni vremuri grele, însă ele sunt 
pentru bucuria noastră, pentru slava noastră. Aleluia! De 
asemenea, Iacov spune în Iacov 1:2: „Fraţii mei, să priviţi ca 
o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări.” 

Indiferent de problemele cu care te confrunţi, 
bucură‑te. Orice provocare îţi stă astăzi înainte, să şti i că 
este croită special pentru promovarea ta, pentru slava ta. De 
aceea, nu lăsa ca inima ta să se neliniştească. Poate lucrurile 

BUCURIE ȘI SLAVĂ                                      
ÎN ÎNCERCARE

28 MIERCURI  

Sunt ei slujitori ai lui Cristos? – vorbesc 
ca un ieşit din minţi – eu sunt şi mai 

mult. În osteneli, şi mai mult; în 
temniţe, şi mai mult; în lovituri, fără 
număr; de multe ori în primejdii de 

moarte! De cinci ori am căpătat de la 
iudei patruzeci de lovituri fără una; 
de trei ori am fost bătut cu nuiele; o 
dată am fost împroşcat cu pietre...                                                                      

(2 Corinteni 11:23‑25).
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Speranţa mea este în Cristos, Domnul meu. Privesc ca o mare 
bucurie când trec prin felurite încercări. Alerg spre ţintă prin 
credinţă, spre premiul chemării lui Dumnezeu în Isus Cristos, 
având certitudinea că o cunună veşnică de slavă este păstrată 
pentru mine. Glorie lui Dumnezeu!

par grele astăzi. Din afară poate părea că declaraţiile tale 
pe baza Cuvântului lui Dumnezeu şi dedicarea ta faţă de 
Evanghelie nu aduc deloc roade. Nu te nelinişti! Rămâi 
concentrat asupra lui Cristos şi a Cuvântului Său etern.

Îmi place foarte mult modul în care Pavel afirmă 
acest lucru în 2 Corinteni 4:16. El spune: „De aceea, noi nu 
cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se 
trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în 
zi.” Noi suntem indestructibili. El continuă în versetele 17 
şi 18: „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.”

Ţine‑te strâns de Cuvântul lui Dumnezeu. La fel ca 
Avraam, crede în ciuda oricărei nădejdi (Romani 4:18), ştiind 
că, indiferent ce se întâmplă, tu vei învinge. În Romani 12:12 
Biblia ne îndeamnă să ne bucurăm în nădejde şi să avem 
răbdare în necaz. Noaptea poate fi întunecată şi lungă, dar 
bucuria vine garantat dimineaţa. Slavă lui Dumnezeu!

Luca 19:20‑27 & 1 Samuel 16

1 Corinteni 12 & Psalmii 146‑150

Matei 5:10‑12; Faptele Apostolilor 20:22‑24



Pregăteşte‑te pentru o extraordinară experienţă 
de studiu cu noua aplicaţie ROR Bible+, o interfaţă 

interacti vă de citi t Biblia care pune la dispoziţie 
facilităţi speciale cum ar fi :

 • Arti cole moti vaţionale
 • Planuri de studiu biblic
 • Resurse de studiu (Biblia în Ebraică 

şi în greacă, dicţionar exti ns ebraic şi grecesc, 
Concordanţa LoveWorld, Concordanţa exti nsă şi 
exhausti vă Strong)

 • Studiu paralel prin împărţirea ecranului şi 
multe altele! 

MAI MULT DECÂT O BIBLIE!
În plus faşă de facilităţile de notare, subliniere, 
semne de carte, această nouă aplicaţie te va abilita 
să accesezi mai multe versiuni ale Bibliei în peste 70 
de limbi, pe care le vei putea descărca şi uti liza fără a 
fi  necesară conexiunea la internet!

Descarcă astăzi aplicaţia ROR Bible+! Este necesară 
pentru orice student al Cuvântului lui Dumnezeu! 
Este disponibilă în magazinele online Google Play 
Store şi App Store.
www.rorbible.plus

Îţi prezentăm

Citește, studiază, meditează, triumfă

Biblia Rapsodia 
Realităţilor                
(ROR Bible)
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În Daniel 12:3 Biblia spune: „Cei înţelepţi vor 
străluci ca strălucirea cerului...” Cuvântul 

„străluci” provine din traducerea din original a termenului 
ebraic „zahar” care înseamnă, printre alele, a inspira. 
Aşadar, eşti  chemat să îi inspiri pe alţii, să fi i un lider. Tu 
eşti  un model de urmat.

Acesta a fost mesajul pe care a vrut să îl transmită 
Isus atunci când a spus: „Voi sunteţi lumina lumii” 
(Matei 5:14) şi, cum am arătat mai devreme, lumina dă 
capacitatea de a conduce. Aceasta este chemarea ta în 
calitate de creşti n. Însă întrebarea este, cum îi moti vezi şi 
îi inspiri pe alţii?

Este ceva spiritual. Ideea nu este câţi vor să se 
îmbrace ca ti ne sau să preia tunsoarea ta. Dacă îi inspiri pe 
oameni doar în acest domeniu, nu este sufi cient, pentru 
că aceste lucruri sunt lucruri fi reşti . Inspiră‑i pe cei din jur 
prin mişcarea Duhului Sfânt din viaţa ta, prin dragostea 
lui Dumnezeu şi prin înţelepciunea Sa care curg din ti ne. 

De exemplu, despre Daniel se spune că avea „...un 
duh înalt...” (Daniel 6:3). El avea înţelepciune de excelenţă. 
Acelaşi lucru ar trebui să se poată spune şi despre ti ne. 
Lasă ca lumina lui Dumnezeu şi înţelepciunea Sa să fi e 
vizibile în ti ne, atât de mult încât, atunci când vorbeşti , 

EȘTI UN MODEL                                          
DE URMAT

29 JOI 

Urmaţi‑mă pe mine, fraţilor, şi 
uitaţi‑vă bine la cei ce se poartă 
după pilda pe care o aveţi în noi.                                                  

(Filipeni 3:17).
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Am fost trimis să‑mi luminez lumea.  Aceasta este chemarea 
mea în viaţă şi o ştiu. Sunt un model de urmat; oriunde 
merg, strălucesc ca strălucirea cerurilor inspirându‑i pe 
oameni la neprihănire. Glorie lui Dumnezeu!

să picure înţelepciune din tine şi să îi binecuvânteze pe 
cei din jur.

Apostolul Pavel este cel care a făcut afirmaţia 
profundă şi îndrăzneaţă din versetul tematic. Poţi să le 
spui acelaşi lucru celor din jurul tău? Observă că el nu a 
spus: „urmaţi‑L pe Dumnezeu,” chiar dacă afirmaţia sa 
implică acest lucru; ci a spus: „urmaţi exemplul meu.”

Adoptă aceeaşi conştientizare, pentru că tu eşti 
una cu Dumnezeu, eşti cel prin care Cristos Se manifestă 
în lumea din care faci parte. Tu eşti o lumină într‑o lume 
întunecată, aşadar străluceşte cu putere. Inspiră lumea 
din care faci parte. Ai fost împuternicit pentru aceasta. 
Antrenează‑i şi inspiră‑i pe cei din jurul tău în calea 
Domnului; fii un exemplu şi un mentor pentru ceilalţi. 
Trebuie ca oamenii să vadă faptele tale bune şi să Îi dea 
slavă lui Dumnezeu.

Luca 19:28‑40 & 1 Samuel 17

1 Corinteni 13 & Proverbe 1‑2

1 Tesaloniceni 1:4‑7; Matei 5:14‑16



În lumea de astăzi, vântul intoleranţei suflă 
puternic. Este ceva obişnuit să întâlneşti 

oameni care nu se pot controla. Ei se lasă înfuriaţi de 
lucruri mici şi ajung să dea dovadă de o mânie care nu 
se potriveşte unui creştin. Ei fac afirmaţii de genul: „Nu 
îl pot suporta pe fratele acela” sau „Nu o pot suporta 
pe sora aceea.” Sau îi auzi plângându‑se mereu de 
facilităţile bisericii: „Nu suport acest loc; este aşa şi 
aşa, nu cred că voi mai veni la biserica aceasta.” Există 
lucruri, locuri şi persoane pe care nu le suportă. Tu să 
nu fii aşa!

Gândeşte‑te la următorul lucru: Biblia spune: 
„Suflarea Lui [a Domnului] înseninează cerul...” 
(Iov 26:13). Duhul Sfânt a creat întreaga lume şi a 
înfrumuseţat Cerul, şi cu toate acestea El este atât de 
smerit şi plin de har încât alege să vină şi să locuiască 
în tine. Cu toată măreţia maiestăţii Sale, El consideră 
că tu te califici să fii căminul Său, templul Său viu. 
În pofida imperfecţiunilor şi greşelilor tale, El tot te 
iubeşte. Atunci tu de ce ai spune că nu suporţi pe 
cineva, indiferent de motiv? De ce ai avea resentimente 
faţă de cineva, şi de ce l‑ai considera respingător? 

RELAŢIONEAZĂ                                        
PRIN DRAGOSTE

30 VINERI 

Îngăduiţi‑vă unii pe alţii, şi dacă unul 
are pricină să se plângă de altul, 
iertaţi‑vă unul pe altul. Cum v‑a 

iertat Cristos, aşa iertaţi‑vă şi voi.                                            
(Coloseni 3:13).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cu toată smerenia, blândeţea şi răbdarea, mă raportez la 
ceilalţi oameni cu bunăvoinţă, exprimând dragostea lui 
Dumnezeu din abundenţă în lumea mea. Mă adaptez şi 
sunt bun cu alţii îngăduindu‑le imperfecţiunile, pentru că 
dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima mea prin 
Duhul Sfânt.

Dacă Duhul Sfânt a putut să vină şi să locuiască 
în tine, atunci fii smerit. Urmează‑I exemplul, pentru 
că Biblia spune: „Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu, ca 
nişte copii preaiubiţi. Trăiţi în dragoste, după cum 
şi Cristos ne‑a iubit şi S‑a dat pe Sine pentru noi...” 
(Efeseni 5:1‑2). Concentrează‑ţi atenţia asupra Lui; 
dacă Îl iubeşti pe Isus, acest lucru se va oglindi în 
relaţiile tale cu ceilalţi.

Versetul tematic spune: „Îngăduiţi‑vă unii pe 
alţii...” Fii smerit şi poartă‑te cu îngăduinţă faţă de 
fraţii tăi şi faţă de surorile tale în Cristos. Biblia spune 
că nimeni nu ar trebui „...să aibă despre sine o părere 
mai înaltă decât se cuvine” (Romani 12:3). Dumnezeu 
vrea să ai o părere bună despre tine, însă nu să te ridici 
mai presus de alţii.

Dacă te‑ai surprins având resentimente, 
acţionând sau gândind fără îngăduinţă, revizuieşte‑ţi 
atitudinea în mod deliberat utilizând Cuvântul 
lui Dumnezeu. Fii sigur că laşi doar dragostea lui 
Dumnezeu să se manifeste prin viaţa ta.

Luca 19:41‑48 & 1 Samuel 18

1 Corinteni 14 & Proverbe 3‑4

Efeseni 4:2; 1 Petru 4:8; 1 Tesaloniceni 4:9



Biserica este importantă pentru Isus Cristos. 
În Efeseni 5:30, Biblia spune: „Pentru că noi 

suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi 
os din oasele Lui.” Biserica este trupul Său. Astf el, atunci 
când Isus a spus: „Îmi voi zidi Biserica Mea,” El vorbea 
despre trupul Său, adică despre ti ne şi despre mine; 
despre toţi fraţii noştri şi despre toate surorile noastre 
din lume. Însă cum poate El să‑Şi zidească Biserica dacă 
a plecat la cer?

Biblia spune: „El i‑a dat pe unii apostoli; pe 
alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti ; pe alţii păstori şi 
învăţători, pentru desăvârşirea sfi nţilor, în vederea 
lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos” 
(Efeseni 4:11‑12). Astf el, scopul celor cinci daruri pentru 
lucrare este acela de a zidi trupul lui Cristos. El Îşi zideşte 
trupul prin noi.

Pe măsură ce noi ne dedicăm lucrării de câşti gare 
a sufl etelor, conducându‑i la Cristos pe cei din sfera 
noastră de contact, noi contribuim la zidirea structurii de 
rezistenţă a bisericii lui Dumnezeu! Aminteşte‑ţi că atunci 
când Solomon zidea o casă pentru Dumnezeu, el i‑a trimis 
un mesaj lui Hiram şi i‑a spus: „... să‑mi pregătească 
lemn din belşug, căci Casa pe care vreau s‑o zidesc va 

ZIDIREA BISERICII                                   
LUI CRISTOS

31 SÂMBĂTĂ 

Şi Eu îţi spun: tu eşti  Petru, şi pe 
această piatră voi zidi Biserica Mea, şi 
porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui                    

(Matei 16:18).  
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STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt un mădular al trupul Lui, os din oasele Lui şi carne 
din carnea Lui! Credinţa mea este întărită să înving în mod 
glorios orice adversităţi ale vieţii astăzi şi întotdeauna. 
Domnul Îşi zideşte trupul prin mine, prin participarea mea 
vitală la vestirea Evangheliei. Slavă lui Dumnezeu! 

fi mare şi maiestuoasă” (2 Cronici 2:9, versiunea NTR; 
citeşte şi 1 Împăraţi 5).

Slava trupului lui Cristos de astăzi este şi mai mare. 
Aleluia! Biblia spune că noi Îi aducem aminte Domnului 
şi nu‑I vom da răgaz până când nu va face Ierusalimul 
o laudă pe pământ (Isaia 62:6‑7); până când Biserica lui 
Isus Cristos nu este arătată ca fiind cel mai frumos lucru 
de pe faţa pământului. Slavă lui Dumnezeu!

Mai mult, în calitate de membru al trupului lui 
Cristos, eşti zidit şi întărit şi în mod individual. Credinţa ta 
creşte, iar tu devii tot mai puternic zi de zi. Biblia spune: 
„Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu 
şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufleteşte 
şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi” 
(Faptele apostolilor 20:32).  

Luca 20:1‑8 & 1 Samuel 19

1 Corinteni 15:1‑34 & Proverbe 5‑7

1 Corinteni 12:27; Efeseni 1:22‑23



RUGĂCIUNE 
PENTRU  MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

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

CANADA:  
Tel: +1 647‑341‑9091

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



DESPRE  AUTOR

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

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

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

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

„Vindecată de o afecţiune cronică”
Obişnuiam să mă îmbolnăvesc des şi aceasta m‑a făcut să trăiesc în 
lipsă deoarece îmi cheltuiam jumătate de salariu pe medicamente. 
Aceasta s‑a schimbat în momentul în care am intrat în contact cu 
Rapsodia Realităţilor. Studiind lecţiile din devoţional şi aplicând 
principiile în viaţa mea, am observat o schimbare în sănătatea 
mea. Acum sunt complet vindecată. În plus, devoţionalul mi‑a mai 
influenţat viaţa şi prin faptul că mi‑a conferit abilitatea de a citi în 
mod corect cuvintele Scripturii, ceea ce m‑a dus de la stadiul de 
menajeră la cel de proprietară a unei case. 
                                                                                                 K. Bagadi; India

Vindecată de bronşită acută
Cu ceva timp în urmă, am trimis o cerere de rugăciune către 
Reţeaua de Rugăciune a Rapsodiei Realităţilor pentru vindecarea 
nepoatei mele, o fetiţă de un an care continua să tuşească în ciuda 
tuturor medicamentelor. Spre slava lui Dumnezeu şi prin această 
reţea, tusea a dispărut; este complet vindecată! Rugăciunea 
într‑adevăr funcţionează! 
     A. Angelina; Uganda

„Mama mea a fost promovată”
Rugăciunea din cadrul Reţelei de Rugăciune a Rapsodiei a avut 
un impact mare asupra vieţii mele şi a familiei mele. Am trimis 
o cerere de rugăciune în legătură cu o schimbare care trebuia 
să aibă loc în familia mea şi de curând, am primit veşti bune. 
Mama mea a fost promovată la locul de muncă. Sunt atât de 
recunoscător. Slavă lui Dumnezeu! 
    M. Melchisedek; Cameroon



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   


