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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 1109 limbi şi încă 

mai numărăm. Ediţia 2019 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru 
a te poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul 
anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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Ia în considerare ceea ce abia am citi t în versetul 
temati c; pe când Petru vorbea, Duhul Sfânt 

„lucra”; El S‑a coborât peste cei cărora Petru le vorbea. El 
nu a aşteptat ca Petru să termine, arătând că nu suntem 
niciodată singuri şi că putem avea toată încrederea că 
Îşi va face mereu partea în ti mp ce noi ne‑o facem pe a 
noastră.

În Marcu 16:20, după înălţarea Domnului, 
Biblia spune despre apostoli: „... iar ei au plecat şi au 
propovăduit pretuti ndeni. Domnul lucra împreună cu 
ei şi întărea Cuvântul prin semnele care‑l însoţeau.” 
Observă că El era cu ei, nu ca un observator pasiv, ci 
mereu acti v, susţinându‑le cuvintele cu semne şi minuni.

De fi ecare dată când ieşi să predici Evanghelia, 
conşti enti zează prezenţa lui Dumnezeu şi puterea 
Lui care se manifestă prin predicarea Cuvântului Său. 
Indiferent unde duci Vestea bună – pe stradă, în autobuz, 
într‑un birou, într‑un magazin – să fi i sigur că Duhul Sfânt 
lucrează cu ti ne şi prin ti ne.

Prin urmare, predică Evanghelia cu îndrăzneală. 
Predică‑L pe Isus Cristos. Vesteşte că El a venit în lume 
să salveze păcătoşii şi să îi facă fi i ai lui Dumnezeu. Dă‑le 
posibilitatea celor nemântuiţi din jurul tău să afl e că 

EL ESTE ACTIV                                          
ÎN ȘI PRIN TINE

1 SÂMBĂTĂ   

Pe când rostea Petru cuvintele 
acestea, S‑a coborât Duhul Sfânt 

peste toţi cei ce ascultau Cuvântul                                    
(Faptele Apostolilor 10:44).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru împlinirea pe care lucrarea 
glorioasă a Duhului Sfânt o aduce în viaţa mea. Mă predau 
cu totul Duhului Sfânt, pentru că este Cel ce lucrează activ 
în şi prin mine, pentru a împlini planurile şi scopurile Tale 
divine pe acest pământ. Prin puterea Duhului Sfânt, sunt 
eficient şi productiv în orice lucrare bună, aducând roadele 
neprihănirii, în Numele lui Isus. Amin.

Dumnezeu nu le ţine în seamă păcatele, ci dimpotrivă, 
în Cristos a asigurat ştergerea păcatelor lor (2 Corinteni 
5:19).

Lucrarea Evangheliei pe care El ţi‑a încredinţat‑o 
este divină, iar tu o poţi împlini doar prin puterea Duhului 
Sfânt. Indiferent ce eforturi faci, toate sunt inutile fără 
El. Aceasta înseamnă că nu poţi face nimic care să aibă 
semnificaţie veşnică fără puterea Duhului Sfânt. În Ioan 
15:5, Isus a subliniat aceasta, spunând: „... despărţiţi de 
Mine, nu puteţi face nimic.”

Nu trece prin viaţă sau prin lucrarea de slujire 
luptându‑te de unul singur; lucrează împreună cu Duhul 
Sfânt. Discută lucrarea ta cu El; dacă simţi provocări, 
vorbeşte cu El despre ele şi El îţi va da înţelepciunea de 
care ai nevoie pentru a te ridica deasupra lor. Încrede‑te 
în El şi nu îţi va fi nimic imposibil; puterea Lui va lucra prin 
viaţa ta într‑un mod formidabil.

 Marcu 14:32‑42 & Numeri 35 

 Ioan 16:17‑33 & 1 Cronici 7‑8

 Faptele Apostolilor 1:8; Filipeni 2:13



În versetul temati c, apostolul Pavel îi dă un sfat 
important tânărului Timotei, să benefi cieze 

de harul lui Dumnezeu. El a subliniat acelaşi lucru în 2 
Timotei 2:1, spunând: „Tu dar, copilul meu, întăreşte‑te 
în harul care este în Cristos Isus.” 

Atunci când Dumnezeu îţi dă o responsabilitate, 
El îţi dă şi harul să o împlineşti . Neglijarea acestui har 
în mod voluntar sau involuntar (neşti ind că ţi‑a fost 
pus la dispoziţie) îţi poate face lucrarea inefi cientă. De 
exemplu, dacă eşti  chemat de Dumnezeu să fi i pastor, 
ai har pentru această funcţie; este harul pastoral. Pe 
măsură ce recunoşti  harul respecti v şi conşti enti zezi că 
te‑a înzestrat să îndeplineşti  slujba la care ai fost chemat, 
acesta va produce rezultate spre slava lui Dumnezeu.

Unii oameni se străduiesc din răsputeri şi 
experimentează frustrări în lucrare deoarece acţionează 
şi umblă în afara harului lui Dumnezeu. A lucra cu 
Dumnezeu şi pentru Dumnezeu înseamnă a umbla în 
slavă, atunci când îi permiţi harului Său să te piloteze.

Dacă eşti  pastor, evanghelist, lider de grup de 
casă, sau lider în vreun domeniu în cadrul bisericii şi 
ai experimentat greutăţi, este ti mpul să benefi ciezi de 
harul lui Dumnezeu.

BENEFICIAZĂ                                      
DE HARUL LUI

2 DUMINICĂ    

Nu fi  nepăsător de darul care este în ti ne, 
care ţi‑a fost dat prin prorocie, cu punerea 

mâinilor de către ceata prezbiterilor         
(1 Timotei 4:14).



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 ai turnat din belşug 
harul Tău nesfârşit peste mine şi că acesta este activ în 
mine. Îţi mulţumesc pentru avantajul pe care mi‑l aduce 
în viaţă această putere supranaturală de promovare şi de 
succes neîntrerupt. Domnesc ca un rege în această viaţă 
glorioasă de excelenţă, de victorie şi de stăpânire, în 
Numele lui Isus. Amin.

Darurile lui Dumnezeu şi puterea lui Dumnezeu 
funcţionează după principiul recunoaşterii şi al 
proclamării (Filimon 1:6, versiunea Fidela). Recunoaşte 
şi proclamă mereu că harul Său este peste tine pentru a 
funcţiona în acea slujbă. Acest lucru este valabil pentru 
oricine este chemat de Dumnezeu să îndeplinească un 
rol specific sau semnificativ în Împărăţia Lui.

Chiar acum, activează harul şi puterea lui 
Dumnezeu în viaţa ta. Afirmă cu credinţă: „Am har 
să excelez şi să îmi împlinesc destinul în Cristos. Sunt 
destoinic cu destoinicia lui Cristos, iar harul Lui revărsat 
din belşug peste viaţa mea îmi este îndeajuns în toate 
lucrurile. Sunt un slujitor capabil al Evangheliei, pentru 
că harul şi înţelepciunea lui Dumnezeu acţionează în 
mine cu putere pentru a îndeplini lucrarea de slujire, în 
Numele Domnului Isus.”

 Marcu 14:43‑52 & Numeri 36 

 Ioan 17:1‑26 & 1 Cronici 9‑10

 Ioan 1:16‑17; Evrei 4:16; 2 Corinteni 12:9



Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu pentru 
noi, este cea mai mare binecuvântare în viaţa 

noastră de creşti ni. El este Dumnezeu în plină acţiune în 
noi. În calitate de creşti ni, avem nevoie de El pentru a trăi 
victorioşi în Cristos. De aceea Domnul Isus a spus: „... Eu 
Îl voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor” 
(Ioan 14:16).

Duhul Sfânt a venit să te ajute să trăieşti  viaţa de 
creşti n, deoarece nicio persoană obişnuită nu poate trăi 
viaţa de creşti n. De asemenea, Duhul Sfânt doreşte să 
îţi confere înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu, să te 
trezească la paternitatea lui Dumnezeu şi, printre altele, 
să te ajute să accepţi adevărul că Isus Cristos este Fiul lui 
Dumnezeu; este Dumnezeu întrupat. 

Atunci când Isus Şi‑a întrebat discipolii: „Cine zic 
oamenii că sunt Eu?” (Matei 16:13), Petru, inspirat de 
Duhul Sfânt, a răspuns corect. El a zis: „Tu eşti  Cristosul, 
Fiul Dumnezeului cel viu.” Iar Domnul i‑a zis: „Ferice de 
ti ne, Simone, fi ul lui Iona; fi indcă nu carnea şi sângele 
ţi‑au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în 
ceruri” (Matei 16:17).

Petru nu ghicise; recunoaşterea identi tăţii lui Isus 
îi fusese împărtăşită prin Duhul Sfânt. Isus a spus în Ioan 

ÎNCREDE-TE ÎN                                             
DUHUL SFÂNT

3 LUNI  

Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi El 
vă va da un alt Mângâietor, 

care să rămână cu voi în veac                                                                   
(Ioan 14:16).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îţi mulţumesc, neprihănitule Tată, pentru binecuvântarea 
de a‑L avea pe Duhul Sfânt în mine; El este ajutorul meu 
permanent, învăţătorul meu şi îndrumătorul meu, care Îl 
revelează neîncetat pe Isus Cristos în mine şi prin mine. 
Am discernământ în descoperirea tainelor Împărăţiei Tale 
şi trăiesc victorios spre gloria Ta, în Numele lui Isus. Amin.

16:13: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, 
are să vă călăuzească în tot adevărul...” 

Gândeşte‑te la Duhul Sfânt ca fiind Cel care îţi 
revelează direct în duh tainele şi realităţile Împărăţiei 
lui Dumnezeu. El face materia cerească tangibilă pentru 
duhul nostru.

Chiar şi atunci când le predicăm oamenilor 
Evanghelia, El este Cel care îi ajută să înţeleagă mesajul. 
Fără El, ei nu ar înţelege niciodată mesajul Evangheliei pe 
care o predicăm. Noi vorbim din afară, dar El confirmă 
cuvintele şi le conferă înţelegere dinăuntru.

Dacă eşti un slujitor al Evangheliei, nu încerca 
să construieşti Biserica prin puterea ta; bazează‑te 
pe ajutorul Duhului Sfânt. Beneficiază de lucrarea Lui 
glorioasă în viaţa ta şi nu vei fi niciodată stresat. El 
îţi face slujba uşoară şi te face triumfător în fiecare zi. 
Încredinţează‑I viaţa ta, iar El Se va manifesta în şi prin 
tine. 

 Marcu 14:53‑65 & Deuteronom 1 

 Ioan 18:1‑27 & 1 Cronici 11‑13

 Ioan 14:16; Faptele Apostolilor 1:8; 1 Corinteni 2:9‑13



Afi rmaţia lui Isus din versetul temati c arată 
nu doar că vorbele tale sunt puternice şi se 

vor întâmpla, ci şi faptul tu poţi vorbi cu orice; da, cu 
ORICE! Şi aceasta pentru că toată creaţia, însufl eţită şi 
neînsufl eţită, are inteligenţă. Acest lucru este foarte clar 
în Cuvântul lui Dumnezeu. Isus a vorbit cu vântul şi cu 
marea (Marcu 4:39), apoi chiar şi cu un copac (Marcu 
11:14).

Atunci când studiezi primul capitol din Geneza, 
vei înţelege că totul are inteligenţă. În versetul al treilea, 
Biblia spune: „Şi Dumnezeu a spus...” De‑a lungul 
capitolului, găsim multe situaţii în care Dumnezeu a rosti t 
Cuvântul şi tot ce a pronunţat El nu numai că a luat fi inţă, 
ci a dobândit şi inteligenţă. 

De exemplu, atunci când El i‑a poruncit apei mării 
să genereze peşti , apa a fost capacitată să păstreze în 
„memorie” acea programare şi a produs peşti i. Atât 
apa, cât şi peşti i care au populat‑o au rămas conectaţi la 
programarea Cuvântului lui Dumnezeu.

Vorbindu‑le acelor elemente, Dumnezeu a 
transferat şi a programat energia în structura lor şi acestea 

POŢI VORBI                                               
CU ORICE

4 MARŢI 

Fiindcă adevărat vă spun că oricine îi 
va spune acestui munte: „Ridică‑te şi 

aruncă‑te în mare”; şi nu se va îndoi în 
inima lui, ci va crede că acele lucruri pe 

care le spune se vor face, el va avea orice 
spune (Marcu 11:23, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Viaţa mea este pentru gloria lui Dumnezeu. Umblu 
în excelenţă, iar Domnul a desăvârşit tot ceea ce mă 
priveşte. Harul Său este din belşug peste mine şi puterea 
Sa în cuvintele mele face ca lucrurile să se întâmple. 
Umblu şi astăzi în neprihănire, în victorie şi în stăpânire. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

au reţinut‑o. Aşadar, în calitate de copil al lui Dumnezeu, 
atunci când vorbeşti, asigură‑te că ceea ce spui este în 
sincronizare cu Cuvântul lui Dumnezeu. Aminteşte‑ţi, 
cuvintele tale sunt impregnate cu putere şi cu autoritate. 
Aleluia!

Vorbeşte‑i trupului tău, maşinii tale, afacerii 
tale, mobilei tale; vorbeşte‑le uneltelor cu care lucrezi 
şi tuturor lucrurilor care au legătură cu tine; toate au 
inteligenţă. Rosteşte ceea ce vrei să vezi şi ceea ce vrei să 
aduci în fiinţă; şi aşa va fi. Foloseşte‑ţi cuvintele pentru 
a‑ţi programa viaţa în excelenţă, din victorie în victorie şi 
din slavă în slavă.

 Marcu 14:66‑72 & Deuteronom 2 

 Ioan 18:28‑19:16 & 1 Cronici 14‑16

 Ezechiel 37:4‑10; Proverbe 18:21



Credinţa dă substanţă lucrurilor nevăzute. 
Este dovada realităţilor nevăzute (Evrei 11:1, 

versiunea Fidela). Ne raportăm la lucrurile nevăzute prin 
credinţă; şi singura sursă din care şti i că acestea există 
este Cuvântul lui Dumnezeu care spune aşa. Prin urmare, 
credinţa ta se bazează efecti v pe ceea ce a spus Dumnezeu. 
Credinţa ta prinde viaţă atunci când Dumnezeu vorbeşte.

De exemplu, noi credem că atunci când ne rugăm 
Dumnezeu ne răspunde nu pentru că aşa sperăm sau 
presupunem noi că ar proceda El, ci pentru că aşa spune 
Cuvântul Lui despre El. În 1 Ioan 5:14, Biblia spune: 
„Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem 
ceva după voia Lui, ne ascultă.” Cuvântul Lui este baza 
şi încrederea pentru credinţa noastră. Cuvântul Său este 
neschimbător şi incontestabil; se numeşte Cuvântul 
infailibil: perfect, demn de încredere şi sigur.

Atunci când El i‑a zis lui Avram: „Te‑am făcut tată 
al multor naţiuni” (Geneza 17:5, versiunea Fidela), nu a 
contat că Avram şi soţia lui Sara erau deja prea bătrâni 
pentru a mai avea copii. 

Credinţa lui Avram s‑a bazat pe Cuvântul infailibil 
al lui Dumnezeu. Biblia spune: „Şi, fi indcă n‑a fost slab in 

CREDINŢA SE BAZEAZĂ PE 
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

5 MIERCURI 

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

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



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Credinţa mea este vie, activă şi învingătoare! Circumstanţele 
se aliniază la proclamaţiile mele de credinţă. Îmi exercit 
stăpânirea peste lumea mea prin credinţă. Mă prind 
strâns de realităţile veşnice ale Împărăţiei lui Dumnezeu 
şi umblu în plinătatea binecuvântărilor Evangheliei lui 
Cristos! Viaţa mea este pentru gloria lui Dumnezeu, în 
Numele lui Isus. Amin.

credinţă, el nu s‑a uitat la trupul său care era îmbătrânit 
– avea aproape o sută de ani – nici la faptul că Sara nu 
mai putea să aibă copii. El nu s‑a îndoit de făgăduinţa 
lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa 
lui, I‑a dat slavă lui Dumnezeu” (Romani 4:19‑20). 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce fără rod 
(Isaia 55:11). Prin urmare, continuă să îţi exersezi 
credinţa pe baza a ceea ce a zis El, indiferent de simţuri. 
Nu cerşi; nu tremura; nu renunţa! Insistă pe drepturile, 
pe privilegiile, pe moştenirea şi pe binecuvântările pe 
care le ai în Cristos, după cum este stipulat în Cuvântul 
lui Dumnezeu. Chiar acum, afirmă cu curaj; „Umblu în 
sănătate divină; umblu în abundenţă financiară; sunt un 
succes, sunt un învingător; sunt un rege în această viaţă 
şi toate lucrurile sunt ale mele!”

Evrei 13:5‑6 spune: „El însuşi a zis... aşa că putem 
zice plini de încredere...” Cuvântul Lui constituie baza 
proclamaţiilor noastre pline de credinţă.

 Marcu 15:1‑14 & Deuteronom 3 

Ioan 19:17‑42 & 1 Cronici 17‑19

Romani 10:17; 2 Corinteni 4:13; Evrei 11:1



Şti ai că eşti  cea mai frumoasă dintre creaţiile 
lui Dumnezeu? După ce Dumnezeu a creat 

totul din prima până în a cincea zi, El S‑a uitat la ceea 
ce făcuse şi toate erau bune (Geneza 1:4‑25). Dar în a 
şasea zi, după ce a creat omul, Biblia spune: „Dumnezeu 
S‑a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune...” 
(Geneza 1:31). Observă partea subliniată; tu eşti  cununa 
creaţiei lui Dumnezeu; cea mai frumoasă făptură pe care 
a văzut‑o lumea vreodată.

Viaţa ta este plină de frumuseţe şi de excelenţă, 
deoarece eşti  creat după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu. Arăţi ca El şi funcţionezi ca El. Poate că spui: 
„Dar capul meu este aşa de mare; cum poţi spune că arăt 
ca Dumnezeu?” Nu te uiţi unde trebuie. Duhul tău este 
atât de frumos; Dumnezeu locuieşte în duhul tău. Duhul 
tău are viaţa şi natura lui Dumnezeu; şi acesta eşti  tu cu 
adevărat.

Trăieşte din duh; uite‑te în duhul tău şi observă 
frumuseţea personalităţii tale. Bucură‑te de ti ne. 
Bucură‑te că eşti  creat de Dumnezeu, deoarece tot ceea 
ce a creat El este o capodoperă. Prin urmare, şi tu eşti  
o capodoperă. În Efeseni 2:10, Biblia spune: „Căci noi 
suntem lucrarea Lui...” S‑ar putea să nu descoperi cine 

FII FERICIT                                                  
CU TINE ÎNSUŢI

6 JOI 

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

fi m un fel de pârgă a făpturilor Lui                                     
(Iacov 1:18).
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Tată scump, Îţi mulţumesc că m‑ai făcut cununa creaţiei 
Tale. Trăiesc cu conştientizarea identităţii mele în Cristos: 
sunt un mărgăritar de mare preţ, fiind creat să arăt lucrările 
Tale minunate şi să manifest virtuţile şi perfecţiunile Tale 
în lumea mea, în Numele lui Isus. Amin.

eşti cu adevărat, cât de frumos eşti şi câtă excelenţă 
ai, până nu începi să te uiţi înăuntrul tău, în duhul tău, 
refuzând să laşi carnea să te conducă. Priveşte în duhul 
tău şi observă viaţa de neprihănire pe care El a pus‑o în 
duhul tău. Viaţa ta este o viaţă de neprihănire. Tu emani 
şi manifeşti neprihănirea lui Dumnezeu; acesta eşti tu. 
Eşti iubitor şi bun, deoarece dragostea lui Dumnezeu a 
fost turnată în inima ta prin Duhul Sfânt (Romani 5:5).

Nu eşti persoana mânioasă, nefericită, frustrată, 
pe care mintea ta sau Satan încearcă să o contureze. 
Eşti frumos! Poate eşti îngrijorat deoarece crezi că eşti 
supraponderal sau că dimpotrivă, nu ai reuşit să te mai 
îngraşi puţin. Aceasta nu ar trebui să te facă o persoană 
nefericită. Nu ar trebui să te facă să renunţi la tine. Ideea 
principală este disciplina; şi apoi, nu încerca să arăţi ca 
altcineva. Fii fericit cu tine însuţi şi tratează‑te aşa cum 
trebuie.

 Marcu 15:15‑24 & Deuteronom 4 

 Ioan 20:1‑18 & 1 Cronici 20‑22

 Psalm 139:14; Efeseni 2:10



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

ebraic „zahar,” care înseamnă „a sfătui, a învăţa, a inspira 
sau a emana lumină.” Toate acestea sugerează conducere, 
iar lumina oferă, într‑adevăr, călăuzire, conducere.

Este o paralelă cu ceea ce a zis Isus: „Duceţi‑vă 
şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându‑i în 
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 
28:19). „Duceţi‑vă şi faceţi ucenici din toate neamurile” 
înseamnă să mergi şi să străluceşti  în toate naţiunile; să 
inspiri toate naţiunile.

Aceasta este chemarea noastră ca popor al lui 
Dumnezeu: să facem ucenici din toate naţiunile. Noi 
arătăm lumii adevărata viaţă. Le arătăm celor din jur 
ce înseamnă fericirea şi bucuria cu adevărat. Le arătăm 
ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu pe măsură 
ce le descoperim Evanghelia. Suntem lumină într‑o 
lume întunecată, şi conducem oamenii la Cristos şi la 
moştenirea inesti mabilă pe care o au în El.

Atunci când tu apari, vine lumina; apare direcţia de 
urmat; întunericul este risipit, iar lumina şi neprihănirea 
lui Dumnezeu sunt întemeiate. Eşti  ca Pavel, căruia 

SUNTEM LUMINĂTORI
7 VINERI  

Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea 
cerului, şi cei ce îi vor învăţa pe mulţi 
să umble în neprihănire vor străluci 
ca stelele, în veac şi în veci de veci               

(Daniel 12:3).
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Îţi mulţumesc, Tată sfânt, că m‑ai înrolat în armata Ta de 
câştigători de suflete. Luminez şi astăzi lumea din jur, iar 
inimile necredincioşilor se deschid să primească mesajul 
harului Tău mântuitor, în Numele lui Isus. Amin.

Domnul i‑a poruncit să le deschidă ochii celor nemântuiţi 
şi să‑i întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea 
lui Satan la Dumnezeu (Faptele apostolilor 26:18).

În Proverbe 11:30, Biblia spune: „… cel înţelept 
câştigă suflete”; pune aceasta laolaltă cu versetul 
tematic şi observă că, într‑adevăr, suntem luminători. 
Purtăm lumina Evangheliei oriunde mergem. Noi dăm 
direcţie şi arătăm calea; aducem împlinire şi bucurie. 
Acestea sunt calităţi ale luminii, iar noi suntem lumina 
lumii (Matei 5:14).

În Ioan 8:12, Isus a spus: „… Eu sunt lumina lumii; 
cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci 
va avea lumina vieţii.” Iar în 1 Ioan 4:17, Biblia declară: 
„… cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta.” 
Avem lumina vieţii şi distribuim aceeaşi lumină în lumea 
noastră.

Boala, sărăcia, descurajarea, moartea şi toate 
celelalte lucrări ale întunericului nu pot şi nu trebuie 
să‑şi găsească vreodată loc în viaţa ta. Tu eşti o lumină 
strălucitoare; umblă în această realitate.

 Marcu 15:25‑32 & Deuteronom 5 

 Ioan 20:19‑31 & 1 Cronici 23‑25

 2 Corinteni 5:19; Matei 5:14‑16



 M‑am născut şi am crescut în Cardiff, Ţara Galilor, unde am 
devenit stilistă şi lucram în saloane elegante. Deşi îmi mergea bine, nu 
eram o creştină dedicată şi abia dacă dădeam pe la biserică. Soţul meu era 
diferit; lui îi plăcea mult să citească Rapsodia Realităţilor şi mă îndemna să 
fac la fel, dar eu refuzam mereu. Nu îmi plăcea că îi acorda atâta atenţie.
 Însă el nu a renunţat la mine; deseori îl auzeam declarând: 
„Soţia mea este dedicată cu totul lui Isus şi îşi împlineşte scopul în Cristos.” 
Pe atunci nu ştiam că rostea cuvinte pline de credinţă. Nu ştiam cu cine 
vorbeşte. Mă gândeam dacă nu cumva vorbeşte cu o altă femeie cu 
care poate plănuieşte vreo aventură, ceea ce mă înfuria de‑a binelea. 
Odată însă am deschis televizorul şi am văzut cum doi redactori vorbeau 
despre devoţionalul Rapsodia Realităţilor şi m‑a fascinat adâncimea cu 
care explicau cine este Dumnezeu şi cine sunt eu în Cristos. Atunci am 
realizat ceea ce rostea soţul meu despre mine de atâta timp! Viaţa mea 
s‑a schimbat chiar în ziua aceea.
 A venit şi vremea când trebuia să iau o decizie importantă: deşi 
îmi iubeam slujba şi aş fi vrut să nu o întrerup, eu şi soţul meu eram de 
acum pregătiţi să avem copii, iar eu voiam să fiu deopotrivă şi mamă cu 
normă întreagă şi femeie de afaceri de succes. Acest aspect mă frământa 
foarte mult, pentru că nu părea realizabil. Însă pe măsură ce am studiat 
Rapsodia Realităţilor, am descoperit că pot avea ce îmi doresc şi că 
Dumnezeu este mai mult decât dispus să îmi împlinească dorinţa. Aceasta 
mi‑a dat curajul de a‑mi da demisia de la serviciu şi de a începe o afacere 
pe cont propriu în domeniu. 
 Aceasta a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le‑am 
luat vreodată! Afacerea a început să înflorească şi în acelaşi timp mi‑a 
dat flexibilitate în program să pot petrece timp de calitate cu copii mei. 
De asemenea mi‑a oferit multe oportunităţi de a câştiga suflete pentru 
Cristos şi mă asigur că le ofer tuturor clienţilor câte o rapsodie. Nu numai 
că Dumnezeu mi‑a împlinit dorinţa, ci mi‑a dat mult mai mult decât m‑am 
aşteptat!

 
Bucuria unei dorinţe 

împlinite
Motivatoarea poveste a Rebecăi 
despre modul în care visele ei au 

devenit realitate



În luna iunie, lideri de celule din misiunea noastră din 
lumea întreagă se vor reuni în prestigioasa sală LoveWorld 
Convocation Arena, în Lagos, Nigeria, pentru Conferinţa 
internaţională a liderilor de celule (ICLC) 2019 cu omul lui 
Dumnezeu, Pastorul Chris. 

Participanţii vor fi de asemenea echipaţi pentru a avea mai 
multă eficienţă în vestirea Evangheliei lui Cristos și pasiune 
înflăcărată în câștigarea sufletelor. 

Conferinţa se prefigurează a fi un timp special de împărtășire 
din Cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul Sfânt, fiind destinată 
să-i propulseze pe liderii de celule la următorul nivel în 
lucrarea lor de slujire. 

Începe de pe acum să-ţi planifici participarea!

Notă: Participarea se face pe bază de invitaţie.

Conferinţa internaţională a 
liderilor de celule



Duhul Sfânt te ajută să‑ţi controlezi emoţiile 
şi ati tudinea şi să‑ţi însuşeşti  un caracter 

excelent. Prin părtăşia cu Duhul Sfânt, nu mai cazi pradă 
unor izbucniri temperamentale, ci ajungi să fi i condus de 
iubire.

Nu lăsa niciodată mânia să te domine. Chiar şi 
atunci când te simţi nedreptăţit, nu reacţiona într‑un 
mod negati v. Mai de grabă, spune‑ţi: „Iert şi uit de dragul 
lui Isus.” Aceasta este modul în care dragostea Lui preia 
controlul şi ne conduce. Versetul nostru temati c spune 
că: „Dragostea rezistă orice ar veni înaintea ei...” În 
aceasta constă triumful iubirii.

Şti ai că aşa ceva nu se putea realiza sub Lege? 
Pur şi simplu oamenii nu puteau să umble în dragoste. 
Dar acum, fi ind născuţi din nou, aceasta este umblarea 
noastră zilnică în Cristos. Putem umbla, vorbi şi gândi 
conduşi de dragostea pentru alţii. Când îţi permiţi 
să îi iubeşti  pe oameni, tu Îi permiţi lui Dumnezeu să 
domnească şi să lucreze prin ti ne.

Faptul că‑i iubeşti  pe oameni nu înseamnă că 
eşti  un om slab, ci aceasta demonstrează natura lui 

CONDUS DE                                 
DRAGOSTEA LUI

8 SÂMBĂTĂ 

Dragostea rezistă orice ar veni 
înaintea ei, este întotdeauna gata 

să creadă tot ce este mai bun despre 
fi ecare persoană, speranţele ei 

nu se sti ng în nici o circumstanţă 
şi îndură totul [fără să slăbească]                                                                       

(1 Corinteni 13:7, versiunea Amplifi cată).
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Cum este Isus, aşa sunt şi eu în lumea aceasta. Sunt 
un produs al iubirii; eu abund în dragoste şi nu eşuez 
niciodată, pentru că duhul meu este reînnoit în fiecare zi. 
Sunt dispus întotdeauna să cred ce este mai bun despre 
alţii, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în 
inima mea prin Duhul Sfânt. Glorie lui Dumnezeu!

Dumnezeu în tine. Aşadar, oriunde te‑ai afla, creează o 
atmosferă de dragoste, de bunătate şi de har. Lasă ca 
dragostea lui Cristos să curgă prin tine către alţii. Ei o vor 
vedea în ochii tăi; s‑ar putea să nu apuci să spui sau să 
faci nimic înainte ca dragostea Lui să atragă oamenii spre 
tine. Aceasta este forţa dragostei Lui.

Treci cu vederea nedreptăţile care ţi s‑au făcut. 
Aminteşte‑ţi că Duhul Sfânt locuieşte în tine. Faptul 
că o persoană nu ştie cum să te trateze nu ar trebui să 
te oprească din a răspunde întotdeauna cu dragoste. 
Hotărăşte‑te să răspunzi întotdeauna cu dragoste. 
Dragostea este întotdeauna gata să creadă ce este mai 
bun despre alţii şi să dea cu inimă largă.

 Marcu 15:33‑47 & Deuteronom 6 

 Ioan 21:1‑25 & 1 Cronici 26‑29

 1 Corinteni 13:1‑6; 2 Corinteni 5:14



Binele este mai puternic şi mai mare decât răul. 
Răul nu are şi nici nu va avea niciodată stăpânire 

durabilă asupra binelui.
Sunt oameni care spun: „Lumea aceasta este prea 

rea; răutatea lumii este inimaginabilă.” Da, însă dragostea 
este mai puternică şi mai mare decât ura. La fel este şi cu 
lumina şi întunericul; întunericul nu poate şi nici nu va 
birui niciodată lumina. Când lumina străluceşte, întunericul 
dispare.

Mulţi însă aleg să vorbească prea mult despre 
întuneric, în loc să „aprindă lumina.” Soluţia împotriva 
întunericului este lumina. Soluţia împotriva urii este 
dragostea, iar soluţia împotriva răului este binele.

Mai mult ca niciodată, toţi trebuie să ne reorientăm 
şi să credem în puterea binelui asupra răului. Cu cât oamenii 
fac mai mult rău, oricine ar fi  ei şi oriunde s‑ar afl a, cu atât 
mai mult tu să răspunzi în dragoste. Facerea binelui te face 
campion.

Nimeni nu este vreodată erou prin faptul că face 
rău. De exemplu, atunci când oamenii folosesc arme ca să‑i 
inti mideze şi să‑i rănească pe alţii, fapta lor arată slăbiciune. 
Adevărata putere constă în câtă dragoste emani faţă de 
cei din jur şi în cât de mult poţi să‑i ridici şi să‑i întăreşti  pe 
ceilalţi. Lasă dragostea lui Dumnezeu să îţi conducă viaţa.

 ÎNVINGE RĂUL                                     
PRIN BINE

9 DUMINICĂ 

Nu te lăsa biruit de rău, 
ci biruie răul prin bine                                                               

(Romani 12:21).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt un ambasador al lui Cristos, răspândind dragostea lui 
Dumnezeu în lumea mea. Dragostea Lui este desăvârşită 
în mine; este auzită în cuvintele mele şi văzută în acţiunile 
mele, pentru că eu locuiesc în Dumnezeu, şi Dumnezeu în 
mine. Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci!

Se spune că singurul ingredient necesar pentru 
biruinţa răului asupra binelui este ca oamenii buni să nu 
facă nimic. Anihilează lucrările întunericului din tine şi din 
jurul tău prin faptele tale bune. Tu eşti lumina lumii (Matei 
5:14). Versetul 16 spune: „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.” 
Urmează acest îndemn indiferent de întunericul şi de răul 
din această lume. Aleluia!

 Marcu 16:1‑11 & Deuteronom 7 

 Faptele Apostolilor 1:1‑26 & 2 Cronici 1‑4

 Proverbe 1:10‑15; 1 Ioan 4:8; 1 Ioan 4:18‑21



Multe lucruri se întâmplă şi urmează să 
se întâmple prin Biserica lui Isus Cristos. 

Ne apropiem de revenirea Domnului şi intrăm într‑o 
nouă etapă a lucrării Bisericii pe acest pământ; într‑o 
dimensiune de glorie a lui Dumnezeu pe care Biserica nu 
a cunoscut‑o până acum.

Are loc o eliberare a îngerilor mari ai lui Dumnezeu 
pe pământ. Această clasă de îngeri nu a mai fost pe 
pământ până acum. Ei au fost însărcinaţi cu lucrarea 
zilelor din urmă, pentru că ti mpul este scurt.

Lumea este pe cale să fi e martora a multor semne 
şi minuni, datorită manifestărilor angelice şi a suportului 
angelic pe care oamenii lui Dumnezeu îl vor experimenta 
în zilele din urmă. Rămâi pe poziţie. Este o etapă cu totul 
nouă, şi prin revelaţie, Dumnezeu ne lasă să cunoaştem 
sezonul în care ne afl ăm acum.

Ceva similar s‑a întâmplat în vremurile biblice. 
În Ioel 2:28, Domnul a spus: „După aceea, voi turna 
Duhul Meu peste orice făptură; fi ii şi fi icele voastre vor 
proroci, bătrânii voştri vor visa visuri şi ti nerii voştri vor 
avea vedenii.” Mulţi ani mai târziu, această profeţie s‑a 
împlinit, dar oamenii nu au şti ut. Ei au primit revărsarea 

O NOUĂ ZI                                           
PENTRU BISERICĂ

10 LUNI 

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 ceresc, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat discernământ 
în lucrarea Duhului Tău din zilele noastre. Cunoaşterea 
Cuvântului Tău a crescut împreună cu manifestările angelice 
în favoarea noastră, pe măsură ce noi propovăduim 
Evanghelia cu îndrăzneală şi cu seriozitate în toată lumea. 
Sunt dedicat Evangheliei şi răspândirii ei în toată lumea, 
prin puterea Duhului Tău, în Numele lui Isus. Amin.

Duhului Sfânt, dar nu ştiau ce se întâmplă. Însă Petru, prin 
inspiraţie divină, le‑a explicat ce s‑a întâmplat (Faptele 
apostolilor 2:13‑16).

În acelaşi mod, prin inspiraţia Duhului Sfânt, noi 
ştim că Biserica a intrat într‑o nouă etapă în domeniul 
spiritual, într‑o nouă mişcare a Duhului Sfânt. În această 
nouă etapă, noi suntem martori la această demonstraţie 
a puterii Duhului Sfânt, după cum citim în versetul 
tematic.

Aşadar, dedică‑te vestirii Evangheliei mai mult 
ca niciodată. Fii înflăcărat şi cât mai influent pentru 
Evanghelie; aceasta să‑ţi fie preocuparea ta majoră şi vei 
vedea manifestarea supranaturalului în viaţa ta şi în tot 
ce te priveşte.

 Marcu 16:12‑20 & Deuteronom 8 

 Faptele Apostolilor 2:1‑21 & 2 Cronici 5‑7

 Zaharia 4:6; Hagai 2:9; Ioel 2:23



Cuvintele lui Isus din versetul temati c afi rmă 
că un creşti n nu poate fi  otrăvit, indiferent 

cum i s‑ar administra otrava. În Leviti cul 17:11, Biblia 
ne spune moti vul: „Căci viaţa trupului este în sânge...ˮ 
Când cineva este otrăvit, otrava intră în organism prin 
vasele de sânge şi poate fi  fatală.

Din moment ce te‑ai născut din nou şi ai primit 
Duhul Sfânt, trupul tău nu mai trăieşte prin puterea 
sângelui. Pentru omul fi resc, sângele reprezintă viaţa 
trupească, însă, odată ce te‑ai născut din nou, Cristos a 
devenit viaţa ta (Coloseni 3:3).

Să ne aminti m că atunci când Isus era pe cruce, 
un soldat L‑a străpuns cu suliţa în coastă; Biblia spune 
că din coasta Lui a ţâşnit sânge şi apă, deoarece inima 
Lui plesnise. Aşadar, atunci când Dumnezeu L‑a înviat 
din morţi, trupul Lui era lipsit de sânge; Duhul Sfânt a 
devenit viaţa trupului Său.

În Romani 8:11, Biblia spune: „Şi dacă Duhul Celui 
ce L‑a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, 
Cel ce L‑‑a înviat pe Cristos Isus din morţi va învia şi 
trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, 

CREȘTINUL NU                                    
POATE FI OTRĂVIT

11 MARŢI 

Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor 
crede: în Numele Meu vor scoate draci; 
vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână 

şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu‑i 
va vătăma; îşi vor pune mâinile peste 
bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi” 

(Marcu 16:17‑18).
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Sunt vitalizat de Duhul Sfânt! Nicio boală, maladie 
sau infirmitate nu poate propăşi în trupul meu. Viaţa 
supranaturală a lui Dumnezeu funcţionează în mine, în 
fiecare fibră a fiinţei mele, în fiecare celulă a sângelui 
meu ţi în fiecare os al trupului meu. Sunt viu, sănătos şi 
puternic mereu, prin Duhul Sfânt. Aleluia!

care locuieşte în voi.ˮ Cuvântul „a înviaˮ înseamnă 
a readuce la viaţă sau a da viaţă. Când L‑ai primit pe 
Duhul Sfânt, El ţi‑a vitalizat trupul, devenind noua ta 
viaţă. Viaţa ta nu mai depinde de sângele tău.

Trebuie să înţelegi că orice îţi poate îmbolnăvi sau 
distruge sângele nu poate şi nu ar trebui să te afecteze. 
La aceasta ne referim când spunem că dacă eşti creştin 
nu poţi fi afectat de nicio infecţie sau boală. Acelaşi Duh 
care L‑a înviat pe Isus din morţi îţi vitalizează trupul şi 
îl păstrează sănătos, împiedicând boala sau infecţia să 
rămână în el.

Duhul Sfânt patrulează în tine şi Se asigură că 
eşti perfect sănătos, distrugând orice anomalie care îţi 
poate afecta sănătatea (2 Corinteni 6:16). Aleluia!

 Luca 1:1‑10 & Deuteronom 9 

 Faptele Apostolilor 2:22‑47 & 2 Cronici 8‑11

 Romani 8:10; Luca 10:19



Isus Cristos a făcut posibilă o uniune legală (de 
drept) între noi şi Dumnezeu însă, primind viaţă 

veşnică, noi am fost aduşi într‑o uniune vitală (de facto) 
cu El. Pentru a înţelege mai bine acest lucru, gândeşte‑te 
la căsătoria dintre un bărbat şi o femeie. Căsătoria dintre 
ei este ofi ciată pe baza consimţământului reciproc şi a 
semnării unui certi fi cat cerut de lege. 

Apoi, ca soţ şi soţie, ca rezultat al căsătoriei, ei 
formează şi devin o familie, experimentând aspectul vital, 
fapti c, al uniunii lor; ei sunt uniţi pe viaţă. Acest lucru este 
diferit de actul semnat la primărie, care atestă uniunea lor 
legală. 

Uniunea legală are autoritate dacă, spre exemplu, 
există o problemă cu moştenirea; tribunalul are nevoie de 
actul semnat în urma căsătoriei pentru a lua o decizie cu 
privire la moştenire. Oamenii legii nu sunt interesaţi de viaţa 
ta familială, ci de un document legal.

Aşadar, Isus ne‑a adus într‑o uniune legală cu El şi cu 
Tatăl Ceresc şi ne‑a dăruit viaţa veşnică pentru a ne aduce 
într‑o uniune vitală cu El şi cu Dumnezeu Tatăl. Aşadar, avem 
atât o uniune legală, de drept, cât şi o uniune vitală, „de 
fapt” cu Tatăl nostru ceresc.

Unul dintre marile benefi cii ale uniunii vitale cu 
Dumnezeu (rezultatul vieţii veşnice) este sănătatea divină, 

VIAŢA VEȘNICĂ ȘI UNIUNEA 
NOASTRĂ VITALĂ CU DUMNEZEU

12 MIERCURI 

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

şi această viaţă este în Fiul Său                                                     
(1 Ioan 5:11).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată scump, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat viaţa veşnică şi 
că m‑ai adus într‑o uniune vitală cu Tine! Celebrez faptul 
că sunt un singur duh cu Tine şi astfel sunt un asociat al 
Dumnezeirii. Umblu în sănătate divină, în bunăstare şi în 
victorie, în Numele lui Isus. Amin.

care este mai bună decât vindecarea divină. Vindecarea 
îşi are importanţa ei, dar ceea ce este cu adevărat benefic 
pentru noi este sănătatea divină. Este un lucru nemaipomenit 
să fii vindecat, dar este cu mult mai bine să nu fii niciodată 
bolnav. Este posibil să nu fii niciodată bolnav? Sigur că da! 
Dar trebuie să înţelegi şi să conştientizezi viaţa veşnică pe 
care ai primit‑o când te‑ai născut din nou. Versetul tematic 
face parte din paragraful care spune: „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. V‑am scris acest lucruri ca 
să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, 
aveţi viaţa veşnicăˮ (1 Ioan 5:11‑13).

În 2 Petru 1:3, Biblia spune: „Dumnezeiasca Lui 
putere ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin 
cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat prin slava şi puterea 
Lui.ˮ Trebuie să ajungi să Îl cunoşti pe Isus Cristos, pentru că 
doar atunci vei putea înţelege ce moştenire ai în El şi te vei 
putea bucura pe deplin de aceasta.

 Luca 1:11‑25 & Deuteronom 10 

 Faptele Apostolilor 3:1‑26 & 2 Cronici 12‑15

 Filimon 1:6; 1 Ioan 5:11‑13; 1 Corinteni 6:17



Viaţa în Cristos are două aspecte, unul legal (de 
drept) şi altul vital (de fapt), iar acestea sunt 

ilustrate în versetul temati c. Aspectul legal se referă la tot 
ceea ce suntem, deţinem sau putem înfăptui şi, totodată, 
la poziţia şi la autoritatea care ne sunt date în Cristos.

Citi m în versetul temati c că Dumnezeu L‑a dat pe 
singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară. 
Aceasta este o declaraţie legală. Sfârşitul versetului se 
referă la ce vei obţine dacă vei crede în El: „viaţă veşnică.ˮ 
A avea viaţă veşnică este cel de‑al doilea aspect al vieţii 
în Cristos.

Aspectul vital (de facto) al vieţii în Cristos se referă 
la ceea ce Duhul Sfânt a înfăptuit sau înfăptuieşte pentru 
duhul tău, pentru sufl etul tău şi pentru trupul tău prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, transformându‑te tot mai mult 
după chipul lui Cristos şi al Tatălui (2 Corinteni 3:18). 
Aspectul vital este acti vat şi funcţionează doar atunci 
când îl declari prin credinţă. 

Pe de altă parte, aspectul legal îţi dă autoritate. 
Tu recunoşti  Cuvântul lui Dumnezeu şi acţionezi în 
consecinţă, deoarece îţi aduce la cunoşti nţă cine eşti  tu 
cu adevărat şi ceea ce îţi aparţine de drept – moştenirea 
ta în Cristos.

DOUĂ ASPECTE ALE                                                
VIEŢII ÎN CRISTOS 

13 JOI 

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

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

(Ioan 3:16).
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Dragă Tată, beneficiez de tot ce ai făcut pentru mine ca 
rezultat al morţii ispăşitoare a lui Isus şi conştientizez 
binecuvântările învierii Lui glorioase în viaţa mea şi ceea 
ce înseamnă pentru mine. Sunt sănătos, vibrant, prosper 
şi victorios în fiecare zi, în Numele lui Isus. Amin.

Lipsa de înţelegere a acestor două aspecte creează 
confuzie. Mulţi credincioşi nu pot face diferenţa dintre 
aspectul legal şi cel vital, astfel că nu pot pune în practică 
şi trăi Cuvântul lui Dumnezeu.

De exemplu, sănătatea divină îţi aparţine; nu este 
ceva ce „obţii” în urma rugăciunilor tale. Îţi aparţine în 
mod legal; nu depinde de Dumnezeu, pentru că El ţi‑a 
dat‑o deja; nu depinde nici de cel rău şi nici de altcineva. 
Cu toate acestea, tu faci din sănătatea divină o realitate 
vitală doar prin declararea cu credinţă a Cuvântului lui 
Dumnezeu care stipulează acest lucru. Glorie Domnului!

 Luca 1:26‑38 & Deuteronom 11 

 Faptele Apostolilor 4:1‑31 & 2 Cronici 16‑19

 Romani 10:9‑10; Filimon 1:6



Unii oameni îşi duc viaţa rătăcind prin întuneric, 
în speranţa că, într‑o bună zi, norocul le 

va surâde şi că toate problemele lor se vor rezolva. Îi 
auzi spunând: „Poate că, dacă am noroc, voi obţine 
contractulˮ; „Poate că, dacă am noroc, voi obţine 
întâlnirea pe care mi‑o doresc.ˮ Ei speră să aibă noroc la 
bani, în afaceri şi chiar în relaţiile lor. Aceşti  oameni nu 
cunosc lumina Cuvântului lui Dumnezeu.

Nu spera să fi i norocos; nu spera ca Dumnezeu 
să acţioneze pentru ti ne, nu! Eşti  deja o persoană 
binecuvântată. Şti i ce înseamnă acest lucru? Înseamnă 
că nimic nu este prea bun pentru ti ne sau imposibil 
de obţinut. Fiind născut din nou, tu nu ai nevoie de 
noroc, deoarece umbli în Cuvântul lui Dumnezeu, care 
este lumina ta: „Cuvântul Tău este o candelă pentru 
picioarele mele şi o lumină pe cărarea meaˮ (Psalmul 
119:105).

Lumina lui Dumnezeu în duhul tău te va îndruma 
către locul potrivit la momentul potrivit, umblând pe 
căi pregăti te mai dinainte de Dumnezeu. Lumina lui 
Dumnezeu din ti ne te îndeamnă să umbli în favoarea 
divină şi să nu depinzi de noroc. Dumnezeu a rezolvat 
totul spre binele tău. El va trimite oamenii potriviţi să te 
ajute la momentul potrivit şi în locul potrivit.

NU TE BAZA                                                         
PE NOROC

14 VINERI 

Vei fi  binecuvântat în cetate 
şi vei fi  binecuvântat la câmp                     

(Deuteronom 28:3).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai binecuvântat cu toate 
binecuvântările duhovniceşti în locurile cereşti, în Cristos 
Isus. Nu duc lipsă de niciun bine, pentru că toate lucrurile 
sunt ale mele. Îţi mulţumesc, Doamne, că Tu mi‑ai pregătit 
oamenii potriviţi care să mă ajute la timpul potrivit şi la 
locul potrivit, în Numele lui Isus. Amin.

Biblia spune: „Ştim că toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu, 
şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul 
Săuˮ (Romani 8:28). Înţelege acest verset şi declară: 
„Dumnezeu va trimite oamenii potriviţi să mă ajute, la 
momentul potrivit şi la locul potrivit; mă va conduce 
către ei, sau îi va aduce pe ei la mine. Într‑un fel sau 
altul, ne vom întâlni.ˮ Aleluia!

Aminteşte‑ţi că El te‑a binecuvântat deja cu tot ce 
priveşte viaţa şi evlavia (2 Petru 1:3). Te‑a binecuvântat 
deja cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în 
locurile cereşti, în Cristos (Efeseni 1:3). Trăieşte ca un 
om binecuvântat. Conştientizează binecuvântarea 
Domnului şi te baza pe noroc.

 Luca 1:39‑56 & Deuteronom 12 

 Faptele Apostolilor 4:32‑5:1‑11 & 2 Cronici 20‑22

 Deuteronom 28:3‑6; Ieremia 29:11; 1 Corinteni 3:21



Descarcă 
CLOVEWORLD...

O singura oprire până la
Platforma ta plină de 

conţinut!

CLove World reprezintă o convergenţă totală a 
tot ceea ce înseamnă televiziune modernă. 

Ce oferă cLoveWorld?
Cuprinde colecţia completă a tuturor canalelor de 
televiziune LoveWorld şi în plus aduce opţiunea 
Video‑On‑Demand (video la cerere), cu o bogată 
gamă de emisiuni de diverti sment, sport şi sti l de 
viaţă. 

Care este raza de emisie?
Poţi urmări această platf ormă de oriunde din lume 
pe dispoziti vul tău mobil, pe internet şi IPTV. 

Pentru o cu totul altă defi niţie a experienţei de 
televiziune, descarcă aplicaţia cLoveWorld App de 
pe magazinele online Google Play Store şi IOS App 
Store, sau de pe site‑ul www.cloveworld.org

Poţi comanda pachetul cLoveWorld Set Top Box 
apelând numărul: +234 812 344 5790 sau trimiţând 
un email pe adresa sales.iptv@loveworld360.com 
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Într‑o zi ucenicii lui Isus se afl au într‑o barcă pe 
Marea Galileii. Cu siguranţă că nu era prima 

lor călătorie cu barca, însă, aceasta era remarcabilă, 
deoarece Domnul era cu ei. 

Însă la scurt ti mp de la ieşirea lor în larg, s‑a stârnit 
o furtună. Vântul devenea din ce în ce mai puternic, 
iar valurile tot mai mari ameninţau să umple barca de 
apă. Deşi înspăimântaţi, ucenicii nu au putut accepta 
posibilitatea ca barca să se răstoarne cu Isus la bord, iar 
ei şi Domnul să se înece în mare.

Astf el, au mers la El şi L‑au găsit dormind în partea 
din spate a bărcii, la cârmă. Biblia spune: „Şi El dormea 
la cârmă, pe căpătâi. Ucenicii L‑au deşteptat şi I‑au zis: 
«Învăţătorule, nu‑Ţi pasă că pierim?» El S‑a sculat, a 
certat vântul şi i‑a zis mării: «Taci! Fără gură!» Vântul a 
stat şi s‑a făcut o linişte mareˮ (Marcu 4:38‑39).

Când Isus este în barca ta, este bucurie, pace şi 
bunăstare. Prezenţa Lui în barcă a realizat diferenţa. 
Chiar dacă i‑a mustrat pe ucenici din cauza lipsei lor de 
credinţă, ei aveau nevoie de putere pentru a înfrunta 
pericolul, iar El a fost acolo să îi întărească.

Întrebarea este: „Cine se afl ă în barca ta?ˮ Ar fi  
bine să fi e Isus, altf el te vei scufunda. Mai mult decât 
atât, astăzi noi nu Îl mai avem pe Isus doar alături de noi, 

CÂND ISUS ESTE                                               
ÎN BARCA TA

15 SÂMBĂTĂ 

Dar cine se lipeşte de Domnul 
este un singur duh cu El                                                       

(1 Corinteni 6:17).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru uniunea mea cu Tine. 
Prezenţa Ta veşnică în mine şi cu mine mă face invincibil. 
Sunt mai mult decât biruitor prin Cristos care m‑a iubit 
şi pot totul în Numele Tău, şi prin abilitatea Ta care 
acţionează în mine, în Numele lui Isus. Amin.

„în aceeaşi barcă,” ci El locuieşte deja în noi prin Duhul 
Sfânt. Cu ajutorul Lui vei naviga triumfător prin toate 
necazurile. În El tu ai putere să înfrunţi orice furtună, 
criză sau necaz. Indiferent de încercările şi persecuţiile 
cu care te confrunţi, tu vei ieşi întotdeauna învingător.

Oricât de gravă ar fi situaţia, El va transforma 
momentele cele mai grele în clipe de bucurie. Biblia 
spune: „Căci întristările noastre uşoare de o clipă 
lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică 
de slavăˮ (2 Corinteni 4:17). Indiferent cât de grele ar 
fi încercările, tu vei izbândi întotdeauna, deoarece El 
locuieşte în tine.

Prezenţa lui Cristos în tine este garanţia victoriei 
împotriva tuturor grijilor şi necazurilor. El Se află în „barca 
taˮ; aşadar, refuză să te temi.

 Luca 1:57‑66 & Deuteronom 13 

 Faptele Apostolilor 5:12‑42 & 2 Cronici 23‑25

 1 Corinteni 6:17;1 Ioan 4:4



În calitate de creşti n, când te dedici studiului 
Cuvântului lui Dumnezeu şi părtăşiei cu Duhul 

Sfânt, încep să apară schimbări semnifi cati ve în viaţa ta. 
Aceste schimbări ar trebui să se refl ecte imediat în sti lul 
tău de viaţă, în special în discursul tău, în felul în care 
comunici.

Adevărata maturitate creşti nă este abilitatea de a 
putea vorbi într‑un mod corect sau sănătos, în conformitate 
cu Scriptura, indiferent de situaţie. De exemplu, dacă ai 
nevoie să ajungi undeva sau să fi nalizezi un proiect, iar 
termenul limită se apropie, nu intra în panică şi nu te 
îngrijora. Nu începe să te lamentezi sau să te plângi că 
nu ai ti mp. Nu îţi irosi astf el ti mpul. Păstrează‑‑ţi calmul. 
Dumnezeul care locuieşte în ti ne este Stăpânul ti mpului.

Citeşte din nou versetul temati c şi observă ce spune 
Domnul. El este un restaurator al ti mpului. El restaurează 
anii pierduţi, ceea ce înseamnă că El poate restaura lunile 
pierdute, săptămânile pierdute, zilele pierdute, orele 
pierdute, minutele, secundele şi momentele pierdute. 
Aleluia!

Aşadar, când vine vorba de ti mp, nu intra în panică. 
Când te panichezi, acţionezi sub îndemnul fricii, iar frica 

AI DESTUL TIMP
16 DUMINICĂ 

Vă voi răsplăti  astf el anii pe care i‑au 
mâncat lăcustele Arbeh, Ielec, Hasil 
şi Gazam, oşti rea Mea cea mare pe 
care am trimis‑o împotriva voastră                           

(Ioel 2:25).
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Inima mea este inundată de lumina Cuvântului lui 
Dumnezeu şi rostesc cuvinte care sunt în concordanţă cu 
proviziile Evangheliei lui Cristos. Refuz să mă îngrijorez din 
cauza timpului, pentru că locuiesc în eternitate, în Numele 
lui Isus. Amin.

vine de la cel rău. Dacă te panichezi, nu vei avea parte de 
niciun miracol. Prin urmare, refuză să intri în panică din 
cauza „lipsei de timp.ˮ În 1 Împăraţi 18:46, Biblia spune 
că Duhul Sfânt l‑a propulsat pe Ilie să întreacă un car 
împărătesc tras de cai şi că Filip a fost transportat de Duhul 
Domnului într‑un alt oraş cu o viteză mai mare decât a 
unui avion cu reacţie (Faptele apostolilor 8:39‑40).

Aminteşte‑ţi întotdeauna că tu nu eşti o persoană 
oarecare. Tu trăieşti o viaţă plină de miracole, iar timpul 
pe care îl ai la dispoziţie este tot timpul de care ai nevoie. 
Deoarece trăieşti o viaţă plină de miracole — o viaţă 
supranaturală — dacă sarcina sau proiectul care ţi‑a fost 
dat necesită o oră, tu poţi să îl duci la bun sfârşit într‑un 
timp mai scurt. Crede şi conştientizează acest lucru!

Din când în când, repetă următoarele cuvinte: „Am 
destul timp să fiu tot ceea ce Dumnezeu doreşte ca eu să 
fiu, să fac toate lucrurile pentru care am fost chemat şi să 
îmi îndeplinesc misiunea.ˮ Aleluia!

 Luca 1:67‑80 & Deuteronom 14 

 Faptele Apostolilor 6:1‑15 & 2 Cronici 26‑28

 Matei 12:37; 1 Corinteni 3:21‑22; 2 Corinteni 3:5



Cuvântul „descoperireˮ din versetul temati c 
provine din traducerea din original a termenului 

grecesc „apokalupsis,ˮ care înseamnă dezvăluire. Pe de altă 
parte, „cunoaştereˮ provine din traducerea termenului 
grecesc „epignosis,ˮ care semnifi că un discernământ 
complet, o cunoaştere exactă a lui Dumnezeu.

Acest aspect este prezentat mult mai clar în Versiunea 
Amplifi cată a Bibliei: „[Întotdeauna mă rog] ca Dumnezeul 
Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh 
de înţelepciune şi de revelaţie [discernământ în descoperirea 
tainelor, a secretelor], în cunoaşterea Lui [adâncă şi inti mă]ˮ 
(Efeseni 1:17, versiunea Amplifi cată). Viaţa este plină de taine, 
iar ungerea şi înţelepciunea lui Dumnezeu sunt în ti ne pentru a 
te călăuzi în discernerea şi înţelegerea acestora.

Biblia spune: „Taina Domnului este cu cei ce se tem de 
El...” (Psalmul 25:14, versiunea Fidela). Viaţa nu mai reprezintă 
o taină pentru noi, deoarece Duhul Sfânt este în noi, iar o parte 
din lucrarea Lui în noi constă în dezvăluirea adevărului. El ne 
oferă înţelegere spirituală. Şti m de ce lucrurile sunt aşa cum 
sunt şi şti m întotdeauna cum să acţionăm prin Duhul Sfânt 
(Ioan 16:13).

De exemplu, la începutul slujirii Sale, Isus l‑a văzut pe 
apostolul Petru curăţând şi reparând năvodul după o rundă de 

ÎNŢELEPCIUNE ȘI                   
DISCERNĂMÂNT DEPLIN

17 LUNI 

Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului 
nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să 
vă dea un duh de înţelepciune şi 

de descoperire, în cunoaşterea Lui.                                         
(Efeseni 1:17).
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Nu voi eşua şi nici nu voi umbla în confuzie, deoarece Cuvântul 
lui Dumnezeu este o lampă care îmi direcţionează viaţa şi este o 
lumină pe cărarea mea. Umblu pe căile prestabilite de Dumnezeu, 
iar cărarea mea este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire 
merge mereu crescând până la miezul zilei. Amin.

pescuit în urma căreia nu prinsese nimic. El i‑a cerut corabia 
pentru a le predica oamenilor şi, la finalul predicii, i‑a spus lui 
Petru să îşi arunce mrejele în mare. 

Petru şi‑a amintit că deşi trudiseră toată noaptea, nu 
au prins nimic. Dar, la cuvântul Domnului, a aruncat năvodul, 
iar ceea ce a prins a fost cu siguranţă captura vieţii sale (Luca 
5:1‑8).

Faptul că Isus ştia unde se aflau peştii denotă 
discernământ şi înţelepciune spirituală. El este creatorul tuturor 
lucrurilor. El cunoaşte tainele şi secretele vieţii. Ştie unde sunt 
afacerile. Ştie unde sunt banii. El ştie ce idei să îţi dea pentru ca 
tu să îţi începi lucrarea şi să fii cel mai bun în ceea ce faci.

Încredinţează‑I Domnului viaţa ta. Cunoaşterea Lui 
deplină şi împlinirea Cuvântului Său să fie pasiunea vieţii tale. 
Prin această părtăşie, El va continua să ţi se descopere şi să îţi 
dezvăluie marile taine ale Împărăţiei Sale. Aceasta este dorinţa 
lui Dumnezeu pentru tine: să funcţionezi cu Duhul înţelepciunii, 
exprimat printr‑un discernământ deplin şi printr‑‑o cunoaştere 
exactă a Lui. 

 Luca 2:1‑7 & Deuteronom 15 

 Faptele Apostolilor 7:1‑53 & 2 Cronici 29‑30

 Proverbe 4:5‑10; Coloseni 1:9



Pentru creşti ni, petrecerea ti mpului de calitate 
pentru a studia şi a medita asupra Cuvântului lui 

Dumnezeu nu este ceva opţional. Cuvântul lui Dumnezeu 
conţine înţelepciunea şi ideile de care ai nevoie pentru 
un succes garantat şi pentru o producti vitate sporită în 
viaţă. Din el vei primi discernământ cu privire la realităţile 
vieţii şi la tainele Împărăţiei lui Dumnezeu.

De exemplu, Dumnezeu le‑a spus lui Moise şi 
copiilor lui Israel să traverseze Marea Roşie pe uscat şi 
aşa au făcut. Citi m despre această întâmplare în Scriptură 
şi vedem înţelepciunea şi puterea lui Dumnezeu. 
Despicarea mării era o taină necunoscută de om, dar 
cunoscută de Dumnezeu. Prin studierea Bibliei, aceste 
taine ne sunt dezvăluite; astf el putem vedea posibilităţile 
lui Dumnezeu şi potenţialul nostru vast şi nelimitat în El.

Pe măsură ce studiezi Scripturile şi citeşti  despre 
miracolele lui Dumnezeu, realizezi că puterea de a face 
astf el de lucruri se afl ă şi în noi, astăzi. El ne‑a dat Duhul 
Sfânt, nu numai pentru a ne dezvălui tainele Împărăţiei 
şi ale minunilor Sale, ci şi pentru ca noi să putem face 
minuni prin El. Însă cheia este cunoaşterea Lui, prin 

PETRECE TIMP ÎN CUVÂNTUL                    
LUI DUMNEZEU

18 MARŢI 

Cuvântul lui Cristos să locuiască din 
belşug în voi în toată înţelepciunea. 
Învăţaţi‑vă şi sfătuiţi‑vă unii pe alţii 
cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu 
cântări duhovniceşti , cântându‑I lui 

Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră                        
(Coloseni 3:16).



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 ochii inimii mele au 
fost luminaţi de Cuvântul Tău. Aşadar, am discernământ 
în descoperirea tainelor; nimic nu rămâne necunoscut 
pentru mine. Cristos este înţelepciunea mea şi Cuvântul 
lui Dumnezeu mă informează în fiecare zi, pe măsură ce 
mă concentrez asupra lui, în Numele lui Isus. Amin.

studiul consecvent al Cuvântului lui Dumnezeu şi prin 
părtăşia cu Duhul Sfânt.

Trebuie să petreci timp în Cuvântul lui Dumnezeu. 
În Efeseni 1:17, Biblia spune: „Şi mă rog ca Dumnezeul 
Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un 
duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea 
Lui.ˮ De ce este necesară descoperirea în cunoaşterea 
lui Dumnezeu? Deoarece totul în viaţă este în El. Isus 
este întruchiparea desăvârşită a tuturor cunoştinţelor şi 
a înţelepciunii. Cu cât Îl cunoşti mai bine, cu atât ştii mai 
multe despre viaţă.

Modul în care Îl poţi cunoaşte pe El este revelat 
în Efeseni 1:18: „şi să vă lumineze ochii inimii, ca să 
pricepeţi...ˮ Când inima îţi este inundată de lumină, mai 
precis când Cuvântul lui Dumnezeu locuieşte din belşug 
în duhul tău, atunci pasajul biblic din Efeseni 1:17 devine 
o realitate în tine. Vei începe să acţionezi la capacitatea 
maximă a gândirii şi a înţelegerii tale.

 Luca 2:8‑20 & Deuteronom 16 

 Faptele Apostolilor 7:54‑8:1‑8 & 2 Cronici 31‑32

 Iosua 1:8; Ioan 5:39; 2 Timotei 3:14‑17



Observă că versetul temati c nu spune: 
„Dumnezeu este Cel care a lucrat în voi...,ˮ ci: 

„Dumnezeu este Acela care lucrează în voi...ˮ Cuvântul 
„lucreazăˮ nu se referă la ti mpul trecut sau la viitor, ci la 
o acţiune în curs de desfăşurare. Este o acţiune conti nuă. 
Dumnezeu lucrează în ti ne, ACUM! Se întâmplă în ti mp 
real. El lucrează în mod efi cient, întărind, energizând şi 
creând în ti ne dorinţa şi capacitatea de a împlini voia Lui 
desăvârşită, după plăcerea Lui. Nu te bucură acest lucru?

Înseamnă că nu există nicio marjă de eroare, nicio 
posibilitate de eşec sau de slăbiciune, deoarece Dumnezeul 
cel Atotputernic este Cel care te impulsionează, te inspiră, 
îţi permite şi te îndrumă să Îi împlineşti  voia! Unii oameni 
sunt îngrijoraţi şi chiar speriaţi de ziua de mâine, nefi ind 
siguri dacă Îi vor mai fi  plăcuţi lui Dumnezeu şi dacă vor 
umbla în lumina Lui. Dar acesta nu este cazul tău, nu! 
Deoarece tu conşti enti zezi faptul că Dumnezeu lucrează 
în ti ne.

Într‑adevăr, doar prin puterea ta nu vei reuşi; este 
posibil să te împiedici şi să cazi. Biblia spune: „El va 
păzi paşii preaiubiţilor Lui, dar cei răi vor fi  nimiciţi în 
întuneric, căci omul nu va birui prin putereˮ (1 Samuel 
2:9). Însă tocmai de aceea ne‑a dat Duhul Sfânt, ca să 

SE ÎNTÂMPLĂ                                     
ÎN TIMP REAL

19 MIERCURI 

Căci Dumnezeu este Acela care 
lucrează în voi şi vă dă, după 

plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.                                               
(Filipeni 2:13).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, conştientizez puterea Ta care acţionează cu aşa 
intensitate în mine şi beneficiez pe deplin de ea. Mă bucur 
de harul Tău care lucrează în mine chiar acum şi declar 
că pot totul prin Cristos care mă întăreşte. Sunt destoinic 
cu destoinicia Ta, funcţionând prin abilitatea, eficienţa şi 
tăria Duhului Sfânt, în Numele lui Isus. Amin.

trăiască în noi şi să ne ajute să ne bucurăm din plin de 
viaţa dumnezeiască.

Umblarea în neprihănire, participarea la activităţi 
creştine şi productive sau la întâlnirile bisericii, predicarea 
Evangheliei, iubirea aproapelui etc. reprezintă rezultatul 
lucrării Lui în tine. Atunci când te gândeai să faci ceva 
bun pentru Dumnezeu şi pentru oameni, nu mintea ta 
sau trupul tău îţi dictau să acţionezi astfel; ci Dumnezeu 
care lucrează în tine.

Chiar şi acum, El este cel care acţionează în tine în 
timp ce studiezi acest devoţional. Prin aceste învăţături, 
prin rugăciuni, prin studiul suplimentar şi prin planurile 
de citire a Bibliei din fiecare zi, El îţi oferă informaţii şi 
cunoaştere. Intensitatea slavei Sale creşte în viaţa ta, 
pe măsură ce te bucuri de binecuvântările nespuse 
ale Cuvântului Său. El face ajustările, transformările 
şi schimbările necesare în viaţa ta, pentru ca tu să fii 
întotdeauna un campion. Şi face acest lucru în timp real! 
Aleluia!

 Luca 2:21‑32 & Deuteronom 17 

 Faptele Apostolilor 8:9‑40 & 2 Cronici 33‑34

Faptele Apostolilor 1:8; Coloseni 1:29; 1 Ioan 4:4 



În Faptele apostolilor 11 găsim un eveniment foarte 
interesant: converti rea lui Corneliu şi a casei sale. 

Corneliu era un centurion roman evlavios care se ruga. El se temea 
de Dumnezeu şi le dădea milostenie săracilor cu regularitate, însă 
cu toate acestea nu era mântuit. Însă într‑o zi, un înger i s‑a arătat 
şi i‑a spus să îl cheme pe Petru, care trebuia să‑i spună cuvinte 
prin care el şi toată casa lui să fi e mântuiţi. 

Dumnezeu a văzut „bunătatea” şi moralitatea acelui om, 
însă acestea nu erau îndeajuns pentru a‑l mântui. Îngerul i‑a 
spus: „... Rugăciunile şi milosteniile tale s‑au suit înaintea lui 
Dumnezeu, şi El Şi‑a adus aminte de ele“ (Faptele apostolilor 
10:4). Însă cu toate acestea, Corneliu a trebuit să trimită după 
Petru, care urma să îi conducă, pe el şi pe toţi cei din casa lui, 
în rosti rea cuvintelor prin care aveau să intre în mântuire. Acest 
lucru ne arată că Dumnezeu mântuieşte prin cuvinte! Dar ce 
cuvinte?

În Romani 10:9, Biblia subliniază acest principiu: „Dacă 
Îl mărturiseşti , deci, cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi 
în inima ta că Dumnezeu L‑a înviat din morţi, vei fi  mântuit.” 
Cuvântul „a mărturisi” provine în acest text din traducerea 
din original a termenului grecesc „homologia” şi înseamnă „a 

EL MÂNTUIEȘTE                                      
PRIN CUVINTE

20 JOI 

El ne‑a istorisit cum a văzut în casa lui 
pe înger stând înaintea lui şi zicându‑i: 
„Trimite la Iope şi cheamă pe Simon, zis 

şi Petru, care‑ţi va spune cuvinte prin 
care vei fi  mântuit tu şi toată casa ta”           

(Faptele Apostolilor 11:13‑14).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău 
binecuvântat care mi‑a împlinit viaţa. Progresez din slavă 
în slavă, în direcţia voii Tale absolute pentru viaţa mea, 
pentru că trăiesc în Cuvântul Tău şi rostesc cuvinte pline 
de credinţă. Trăiesc în sănătate divină, în siguranţă şi în 
pace, acum şi întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin.

rosti acelaşi lucru în învoire”; cu alte cuvinte, ca să fii mântuit 
trebuie să rosteşti cuvinte care sunt în învoire cu ceea ce a spus 
Dumnezeu. Aceasta este adevărata mărturisire şi reprezintă un 
principiu al mântuirii.

Mântuirea include totul. Ea cuprinde eliberarea de păcat 
şi de consecinţele lui, sănătate şi vindecare divină, protecţie, 
bunăstare şi toate lucrurile bune pe care Isus Cristos le‑a câştigat 
pentru tine prin moartea, prin îngroparea şi prin învierea Lui. Astfel, 
a fi mântuit înseamnă şi a fi deconectat total de toate influenţele şi 
circumstanţele negative ale vieţii. Mântuirea vine prin mărturisirea 
plină de credinţă a domniei lui Isus asupra vieţii tale.

Atunci când spui „Isus este Domnul vieţii mele,” pe 
lângă faptul că eşti strămutat imediat din tărâmul întunericului 
în Împărăţia Fiului dragostei lui Dumnezeu (Coloseni 1:13), 
tu afirmi şi faptul că El este Păstorul şi Domnul vieţii tale, al 
afacerii şi al finanţelor tale, de aceea nu vei duce lipsă şi nu vei 
fi sărac niciodată! El este Domn peste trupul tău, de aceea nu 
vei fi niciodată bolnav sau neputincios! Tu declari şi faptul că 
El este fortăreaţa ta şi de aceea locuieşti mereu în siguranţă. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

 Luca 2:33‑40 & Deuteronom 18 

 Faptele Apostolilor 9:1‑31 & 2 Cronici 35‑36

 Marcu 11:23; Romani 10:9‑10



Cuvântul lui Dumnezeu este adevărata Lumină 
care luminează orice om, venind în lume (Ioan 

1:9); este busola care te ajută să navighezi cu succes prin 
viaţă. Viaţa este plină de alegeri şi de oportunităţi; şi ai 
nevoie de îndrumare demnă de încredere atunci când 
trebuie să iei decizii, îndrumare pe care doar Cuvântul lui 
Dumnezeu ţi‑o poate da.

Biblia spune că lumina scoate totul la iveală (Efeseni 
5:13), adică expune toate lucrurile luminându‑le. Pasajul 
din Evrei 4:12‑13 subliniază puterea şi efi cacitatea 
Cuvântului lui Dumnezeu, precum şi funcţionalitatea sa 
ca lumină. O parte din pasajul aminti t spune astf el: „... 
Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi 
descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.”

Cuvântul lui Dumnezeu vede şi cunoaşte totul; 
ati nge orice subiect cu care te poţi confrunta în viaţă şi 
discerne gândurile şi intenţiile inimii. Atunci când studiezi 
Biblia, primeşti  mult mai mult decât inspiraţie; primeşti  
lumină divină şi discernământ ca să tratezi cu excelenţă 
toate aspectele vieţii.

Nimeni nu poate discerne cu acurateţe ce este 
adevărat sau real decât prin lumina Cuvântului lui 
Dumnezeu, deoarece Cuvântul Lui este adevărul (Ioan 

PRIVEȘTE ÎN LUMINA SA
21 VINERI 

Cuvântul Tău este o candelă 
pentru picioarele mele şi 
o lumină pe cărarea mea                                                                      

(Psalm 119:105).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îmi cunosc moştenirea pe care o am în Cristos şi umblu 
în ea, pentru că trăiesc şi privesc din perspectiva lui 
Dumnezeu. Cuvântul Lui este lumina mea în care locuiesc. 
Păşesc în destinul pregătit de Dumnezeu pentru mine, 
pentru că umblu în lumină, după cum El este în lumină. 
Aleluia!

17:17), iar adevăr înseamnă realitate. Dacă astăzi pare că 
te confrunţi cu întuneric în vreun domeniu al vieţii tale, 
în familie, în sănătate, în educaţie sau în afaceri, foloseşte 
lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Soluţia pentru orice 
întuneric este lumina. Dacă adevărata Lumină (Cuvântul 
lui Dumnezeu) locuieşte din belşug în tine, aşa cum ne 
îndeamnă pasajul din Coloseni 3:16, frica, eşecul, lipsa, 
boala şi orice altă consecinţă a întunericului nu vor avea 
loc în tine.

Priveşte prin lumina lui Dumnezeu. Alege să vezi 
lucrurile din perspectiva Cuvântului Său. Analizează şi 
înţelege situaţiile, circumstanţele şi condiţiile vieţii tale din 
punctul de vedere al Cuvântului lui Dumnezeu. Lumina Sa 
îţi arată că mai mare e Cel care este în tine decât cel care 
este în lume (1 Ioan 4:4). Lumina Sa îţi arată că eşti prosper 
şi că ai fost adus într‑un loc de abundenţă. Lumina Sa îţi 
arată că sănătatea divină se află în posesia ta, fiind dreptul 
tău de actualitate în Cristos.

 Luca 2:41‑52 & Deuteronom 19 

 Faptele Apostolilor 9:32‑43 & Ezra 1‑3

 Ioan 8:12; Proverbe 6:23; Evrei 4:12‑13



Aproximati v 1,5 miliarde de oameni, reprezentând 20% 
din populaţia lumii, vorbesc limba engleză. Însă numai 

pentru 360 de milioane dintre cei 1,5 miliarde engleza este 
limba maternă. Cu alte cuvinte, aproape 80% dintre cetăţenii 
lumii nu vorbesc şi nu înţeleg engleza în mod fl uent. 

Totuși este foarte important ca Evanghelia să ajungă la 
toţi oamenii de pretutindeni în limba pe care o înţeleg cel 
mai bine. Unul dintre instrumentele pe care Domnul ni le-a 
dat pentru a atinge acest ţel este Rapsodia Realităţilor, 
devoţionalul care ajunge în fiecare naţiune în 1009 limbi. 
Având în vedere că astăzi există în lume peste 7000 de 
limbi vii (vorbite), mai avem destul de lucrat pentru a ne 
asigura că Evanghelia lui Isus Cristos ajunge la orice om 
înainte de revenirea Domnului. 

Iar tu poţi să ne ajuţi să realizăm aceasta prin:
 • Sponsorizarea distribuirii lunare a tuturor 
traducerilor pe câmpul de misiune
 • Sponsorizarea adoptării de noi limbi de traducere
 • Acţiuni de voluntariat în calitate de traducător 
sau editor
 • Adăugarea de noi traducători și editori
 • Distribuirea ediţiilor traduse ale Rapsodiei 
Realităţilor

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 rortranslations@
blwinc.org. 

HAIDEM SĂ O                              
FACEM DISPONIBILĂ                  

ÎN ȘI MAI MULTE LIMBI
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Adevărata înţelepciune este manifestarea sau 
revelarea neprihănirii lui Dumnezeu în duhul tău; 

este o forţă motrice care te conduce şi te face să acţionezi, să 
răspunzi şi să vorbeşti  dincolo de logica umană. Reprezintă 
totodată şi exprimarea puterii lui Dumnezeu în gânduri, 
în scopuri şi în capacitatea de a lua decizii. Atunci când 
înţelepciunea lui Dumnezeu funcţionează în ti ne, ea devine 
puterea care infl uenţează alegerile pe care le faci în viaţă. 
Astf el, ea este o forţă călăuzitoare.

Înţelepciunea te propulsează în direcţia potrivită în 
viaţă şi îţi conferă o poziţie avantajoasă. De exemplu, pasajul 
din Geneza 39 relatează o parte din povestea vieţii lui Iosif, 
care fusese vândut ca sclav în Egipt de către fraţii săi. Cu toate 
acestea, Biblia spune că el a obţinut favoare înaintea lui Poti far, 
stăpânul său: „Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului 
său, care l‑a luat în slujba lui, l‑a pus mai mare peste casa lui şi 
i‑a încredinţat tot ce avea” (Geneza 39:4).

În decursul ti mpului însă, Iosif a ajuns să fi e întemniţat, 
pentru că nevasta stăpânului său l‑a acuzat pe nedrept. Însă 
înţelepciunea l‑a promovat pe Iosif într‑o poziţie avantajoasă, 
astf el încât, chiar şi acolo, în închisoare, a devenit conducătorul 
deţinuţilor. Povestea vieţii lui Iosif este foarte încurajatoare.

ÎNŢELEPCIUNEA ESTE                                 
O FORŢĂ CĂLĂUZITOARE

22 SÂMBĂTĂ 

Totuşi Înţelepciunea a fost găsită 
dreaptă de Totuşi Înţelepciunea este 
îndreptăţită (dovedită a fi  adevărată 
şi divină) de către toţi copiii ei [prin 

viaţa, caracterul şi faptele lor]                                                  
(Luca 7:35, versiunea Amplifi cată).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Rostesc înţelepciune, umblu în înţelepciune şi manifest 
înţelepciune, pentru că Isus a fost făcut înţelepciune pentru 
mine. Am o mare amplitudine de înţelegere şi îmi administrez 
activităţile cu înţelepciune. Sunt îndrumat şi propulsat de 
înţelepciune să gândesc şi să fac ce trebuie întotdeauna, în 
sincronizare cu voia desăvârşită a lui Dumnezeu, în Numele lui 
Isus. Amin.

Observă ce spune faraon, drept răspuns la înţelepciunea 
pe care a văzut‑o şi a auzit‑o în Iosif: „Şi faraon le‑a zis slujitorilor 
săi: «Am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă 
în el Duhul lui Dumnezeu?» Şi faraon i‑a zis lui Iosif: «Fiindcă 
Dumnezeu ţi‑a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este 
nimeni care să fie atât de priceput şi atât de înţelept ca tine. Te 
pun mai mare peste casa mea, şi tot poporul meu va asculta de 
poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai 
presus de tine.» Faraon i‑a zis lui Iosif: «Uite, îţi dau stăpânire 
peste toată ţara Egiptului»” (Geneza 41:38‑41).

Imperiul Egiptean a fost salvat de înţelepciunea lui 
Dumnezeu revelată prin Iosif, un deţinut evreu de treizeci de 
ani. Înţelepciunea l‑a promovat de la statutul de deţinut la 
cel de Prim Ministru al celui mai puternic Imperiu din vremea 
aceea.

Astfel, nu este de mirare faptul că suntem îndemnaţi 
în Cuvântul lui Dumnezeu să celebrăm şi să apreciem 
înţelepciunea (Proverbe 4:8). Atunci când vei face acest lucru, 
înţelepciunea te va promova şi te va propulsa pe cărarea 
onoarei şi a măreţiei.

 Luca 3:1‑11 & Deuteronom 20 

 Faptele Apostolilor 10:1‑23 & Ezra 4‑6

 1 Corinteni 1:30; Proverbe 4:5‑9



Creşti nismul autenti c înseamnă faptul că 
Dumnezeu trăieşte şi funcţionează într‑un om. 

Este viaţa lui Cristos care pulsează într‑un trup uman; este 
divinitatea acţionând în umanitate. Mulţi nu au înţeles 
acest adevăr despre creşti nism – faptul că este o relaţie 
vie cu un Dumnezeu viu. Isus a făcut acest lucru posibil 
pentru noi: să avem părtăşie cu Dumnezeu. PĂRTĂŞIA 
este cea mai mare realizare pentru noi, este cuvântul 
care cuprinde tot ceea ce înseamnă creşti nismul. Toate 
celelalte conotaţii ale creşti nismului sunt incluse în 
părtăşie.

Cea mai mare slavă a creşti nismului este părtăşia 
noastră cu Dumnezeu. Odată ce intri în această relaţie, 
totul se schimbă pentru ti ne. Domnul Isus Cristos ne‑a 
adus în unire, în părtăşie, în parteneriat, în uniune, în 
asociere cu Dumnezeul cel Atotputernic! El a murit, a fost 
îngropat şi Dumnezeu L‑a înviat la un nou ti p de viaţă.

Biblia spune că El a fost „încununat cu slavă şi cu 
cinste... pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste 
moartea pentru toţi” (Evrei 2:9). El a făcut acest lucru ca 
să ne aducă în clasa făpturilor divine, cereşti . Acum şi noi 
suntem părtaşi naturii divine (2 Petru 1:4). Biblia spune 
că El „... ne‑a înviat împreună şi ne‑a pus să şedem 

CREȘTINISMUL – O PĂRTĂȘIE
23 DUMINICĂ 

Credincios este Dumnezeu, care 
v‑a chemat la părtăşia cu Fiul 

Său Isus Cristos, Domnul nostru                                                    
(1 Corinteni 1:9).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa minunată pe care o 
am în Cristos şi pentru părtăşia permanentă pe care o am 
cu Tine şi de care mă bucur. Funcţionez în această uniune 
şi trăiesc viaţa pe care mi‑ai pregătit‑o mai dinainte de 
întemeierea lumii: o viaţă de progres, de succes, de pace 
şi de bunăstare; ceva mai presus de religie, în Numele lui 
Isus. Amin.

împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus” (Efeseni 2:6). 
El ne‑a adus în Sine însuşi.

Acum, din această poziţie în care suntem, în El şi 
prin El, noi domnim în viaţă. Acesta este creştinismul: 
lucrarea lui Dumnezeu în om. Este o chemare la uniune 
cu Divinitatea. Tu ai în tine viaţa divină a lui Dumnezeu şi 
eşti într‑o părtăşie eternă cu El. Aceasta este o experienţă 
reală. El locuieşte în tine pentru ca tu să trăieşti în şi prin 
El.

Preocupă‑te să cunoşti tot mai mult realitatea 
acestei relaţii şi să trăieşti dincolo de religie. Aleluia!

 Luca 3:12‑22 & Deuteronom 21 

 Faptele Apostolilor 10:24‑48 & Ezra 7‑8

 1 Ioan 1:3; 1 Ioan 5:11‑13



Unii oameni sunt descrişi de alţii ca fi ind 
„evlavioşi” sau „cu frică de Dumnezeu,” 

chiar dacă nu sunt născuţi din nou. Însă a fi  evlavios sau 
temător de Dumnezeu nu este acelaşi lucru cu a fi  născut 
din nou.

În Faptele apostolilor capitolul 10 descoperim un 
caz foarte interesant – converti rea lui Corneliu, care 
era un astf el de om evlavios. De fapt, Biblia spune că 
era „... evlavios şi temător de Dumnezeu, împreună cu 
toată casa lui. El făcea multe milostenii poporului şi se 
ruga mereu lui Dumnezeu” (Faptele apostolilor 10:2, 
versiunea NTR). Cu toate acestea, el nu era născut din 
nou. Un înger i s‑a arătat şi i‑a zis: „Trimite acum nişte 
oameni la Iope şi cheamă‑l pe Simon, zis şi Petru. El 
găzduieşte la un om numit Simon tăbăcarul, a cărui 
casă este lângă mare: acela îţi va spune ce trebuie să 
faci” (Faptele apostolilor 10:5‑6).

În versetul temati c, Isus nu a folosit cuvintele cu 
uşurătate când a discutat cu Nicodim. El a spus: „Trebuie 
să vă naşteţi din nou.” Nu a spus că dacă eşti  „temător 
de Dumnezeu” eşti  în regulă. El a folosit expresia „trebuie 
să vă naşteţi din nou” pentru a sublinia nevoia omului 
de renaştere spirituală. Uneori întâlnim oameni precum 
Corneliu. Ei au o reputaţie bună şi un caracter moral, 

NU ESTE SUFICIENT SĂ FII 
„TEMĂTOR DE DUMNEZEU”

24 LUNI 

Nu te mira că ţi‑am zis: 
„Trebuie să vă naşteţi din nou”                                                 

(Ioan 3:7).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi sunt pe veci recunoscător pentru 
mântuirea sufletului meu, pe care am primit‑o prin 
mărturisirea cu gura a domniei lui Isus în viaţa mea şi prin 
credinţa din inimă că Tu L‑ai înviat din morţi. Iar astăzi, 
mă rog pentru toţi cei necredincioşi din întreaga lume ca 
lumina acestei Evanghelii slăvite să strălucească în inimile 
lor spre mântuire, în Numele lui Isus. Amin.

însă faptul că eşti vorbit de bine nu înseamnă că meriţi 
mântuirea lui Dumnezeu.

Acesta este motivul pentru care predicăm 
Evanghelia. Punctul central al Evangheliei este Isus 
Cristos, nu ce ai făcut sau nu ai făcut tu. Totul este despre 
Cristos şi despre ceea ce a făcut El pentru tine, iar dacă 
accepţi acest dar al Său este de ajuns, mântuirea este a 
ta. Biblia spune: „Şi oricine crede este iertat prin El de 
toate lucrurile de care n‑aţi putut fi iertaţi prin Legea lui 
Moise” (Faptele apostolilor 13:39).

Dacă şi tu eşti precum Corneliu şi citeşti acest lucru, 
ai nevoie să primeşti cuvintele prin care poţi fi mântuit. 
Aceste cuvinte se găsesc în Romani 10:9. Acolo scrie 
astfel: „Dacă Îl mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca 
Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L‑a înviat 
din morţi, vei fi mântuit.” Acesta este modul biblic de a 
primi mântuire.

 Luca 3:23‑38 & Deuteronom 22 

 Faptele Apostolilor 11:1‑18 & Ezra 9‑10

 Marcu 8:36‑37; Ioan 3:3; Faptele Apostolilor 13:38‑39



Noi suntem copiii lui Dumnezeu şi ca atare nu putem 
fi  dezavantajaţi niciodată. Orice lucru din viaţă, 

orice situaţie cu care ne confruntăm nu poate acţiona decât în 
avantajul nostru. Gândeşte‑te la povestea vieţii lui Iosif. Oriunde 
mergea, el prospera. Este descris ca fi ind un om prosper, în ciuda 
faptului că era sclav în casa lui Poti far. Prezenţa lui Dumnezeu în 
viaţa sa a fost elementul care a realizat diferenţa.

În Geneza 39:2 Biblia spune: „Domnul a fost cu Iosif, 
aşa că toate îi mergeau bine...” Prezenţa lui Dumnezeu a 
fost avantajul şi siguranţa victoriei lui Iosif şi la fel este şi astăzi 
pentru noi. În 1 Ioan 4:4 Biblia spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi 
din Dumnezeu; şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este 
mai mare decât cel ce este în lume.” Moti vul pentru care noi 
învingem întotdeauna constă în faptul că Isus Cristos este în noi; 
Cel ce este mai mare este în noi. Aleluia!

Gândeşte‑te puţin la acest lucru: la un moment dat, Iosif 
a fost trimis în închisoare pe nedrept, pe baza unor acuzaţii false 
din partea soţiei lui Poti far. Însă, în închisoare, Biblia spune că: 
„Domnul a fost cu Iosif şi Şi‑a înti ns bunătatea peste el. L‑a 
făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniţei” (Geneza 

NOI ÎNTOTDEAUNA                            
ÎNVINGEM

25 MARŢI 

Iar patriarhii, care îl pizmuiau pe Iosif, 
l‑au vândut, ca să fi e dus în Egipt. Dar 
Dumnezeu a fost cu el şi l‑a izbăvit din 

toate necazurile lui; i‑a dat înţelepciune 
şi trecere înaintea lui faraon, împăratul 

Egiptului, care l‑a pus dregător 
peste Egipt şi peste toată casa lui                      

(Faptele Apostolilor 7:9‑10).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt flancat de favoarea lui Dumnezeu ca de un scut şi 
sunt poziţionat de harul Său pentru o viaţă de pace şi de 
bunăstare totală! Înving în fiecare zi, pentru că trăiesc prin 
credinţa lui Isus Cristos. Dumnezeiască Lui putere mi‑a 
dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia şi sunt conştient de 
aceasta. Prin urmare, mă bucur de victorii, de bunăstare şi 
de viaţa binecuvântată în Cristos. Aleluia!

39:21). Biblia nu spune că nu te vei confrunta cu adversităţi; ci 
Domnul te asigură că, în mijlocul provocărilor, vei birui. El te va 
scoate din necaz, pentru că El este cu tine şi în tine.

Nimic nu se compară cu faptul că Isus Cristos este în noi! 
Aceasta este temelia încrederii noastre şi a siguranţei pe care 
o avem că vom prospera şi vom birui în viaţă. Cristos în tine 
înseamnă că nu poţi fi niciodată dezavantajat, indiferent de 
circumstanţe. Chiar dacă eşti ca într‑o închisoare, El te va face 
să învingi.

În 2 Corinteni 2:14, Biblia spune: „Mulţumiri să Îi fie 
aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de 
biruinţă în Cristos...” Aceasta este viaţa ta. Aceasta este povestea 
ta: una de victorie, de progres şi de productivitate fără sfârşit în 
Isus Cristos.

Indiferent care sunt provocările cu care te confrunţi acasă, 
la locul de muncă sau oriunde altundeva, îmbărbătează‑te! 
Cristos din tine te va ridica deasupra lor şi va întoarce lucrurile în 
favoarea ta. De aceea, bucură‑te, pentru că indiferent ce va veni 
în calea ta, vei învinge întotdeauna.

 Luca 4:1‑13 & Deuteronom 23 

 Faptele Apostolilor 11:19‑30 & Neemia 1‑3

 Geneza 39:21‑23; 2 Corinteni 2:14; Romani 8:35‑37



Există creşti ni care au ajuns la concluzia că 
greutăţile prin care trec sunt rezultatul unui 

blestem care funcţionează împotriva lor. Astf el, ei caută 
eliberare de blesteme generaţionale sau de altă natură. 
Însă aceşti  creşti ni nu au fost informaţi corect, conşti ent 
sau inconşti ent. Creşti nul este superior diavolului şi oricărui 
lucru care aparţine întunericului şi astf el nu poate fi  
blestemat.

Biblia spune: „Căci, dacă este cineva în Cristos, este 
o făptură nouă...” (2 Corinteni 5:17). Ai fost născut din nou, 
chemat să moşteneşti  binecuvântarea, nu blestemul: „... căci 
la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea” 
(1 Petru 3:9). Citeşte promisiunea pe care Dumnezeu i‑a 
făcut‑o lui Avraam în Geneza 12:3: „Îi voi binecuvânta pe 
cei ce te vor binecuvânta şi îi voi blestema pe cei ce te vor 
blestema şi toate familiile pământului vor fi  binecuvântate 
în ti ne.” Binecuvântările acţionează în ti ne, pentru că tu eşti  
sămânţa lui Avraam. Nimeni nu îţi poate face farmece şi nu 
poate face vrăji împotriva ta. 

Dacă ai afl at că cineva încearcă să te lege cu farmece, 
nu trebuie nici măcar să te rogi să nu funcţioneze. Nu poţi 

NOI UMBLĂM DOAR ÎN 
BINECUVÂNTĂRI

26 MIERCURI 

Descântecul nu poate face nimic 
împotriva lui Iacov, nici vrăjitoria 

împotriva lui Israel; acum se poate 
spune despre Iacov şi Israel: Ce 
lucruri mari a făcut Dumnezeu!                                             

(Numeri 23:23).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt marcat pentru Dumnezeu şi nici un descântec nu are putere 
împotriva mea! Sunt binecuvântat cu toate binecuvântările 
spirituale în locurile cereşti în Cristos. Conştientizez acest adevăr 
şi autoritatea pe care o am asupra tuturor domniilor, a puterilor 
şi a stăpânitorilor întunericului din această lume! Eu umblu 
doar în binecuvântări! În Cristos sunt păzit şi fortificat împotriva 
oricăror planuri ale vrăjmaşului. Glorie lui Dumnezeu!

fi fermecat sau blestemat. Conştientizează şi însuşeşte‑ţi 
adevărul Scripturii potrivit căruia descântecul nu poate 
face nimic împotriva lui Iacob, nici vrăjitoria împotriva lui 
Israel. Aceasta este moştenirea ta în calitate de sămânţă a 
lui Avraam.

Spuneai că cineva undeva face vrăji împotriva ta, a 
familiei tale sau a locului tău de muncă? Nu te panica şi 
nu te nelinişti. Vrăjile pe care le fac ei împotriva ta nu pot 
funcţiona. Ei ar trebui să înveţe de la Balaam din Vechiul 
Testament. După mai multe încercări eşuate de a descânta 
sau a blestema poporul Israel, el renunţă spunând: 
„Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, nici 
vrăjitoria împotriva lui Israel...” (Numeri 23:23).

Balaam nu a putut să îi blesteme, pentru că ei erau 
poporul lui Dumnezeu; astăzi, noi trăim pe baza unor 
promisiuni şi mai bune. Tu umbli doar în binecuvântări 
şi doar binecuvântatul Cuvânt al lui Dumnezeu se poate 
împlini în viaţa ta. Chiar şi demonii ştiu cine eşti. Tu porţi un 
semn; eşti marcat pentru Dumnezeu; eşti pecetluit pentru 
binecuvântări. Slavă lui Dumnezeu!

 Luca 4:14‑32 & Deuteronom 24 

 Faptele Apostolilor 12 & Neemia 4‑6

 Numeri 23:23; 1 Petru 2:9



Isus a spus: „Adevărat, adevărat îţi spun că, 
dacă un om nu se naşte din nou, nu poate 

vedea Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:3). Împărăţia lui 
Dumnezeu este împărăţia luminii; este împărăţia vieţii. 
Şi până când un om nu este născut din nou, el nu face 
parte din lumina sau din viaţa Împărăţiei lui Dumnezeu; 
el locuieşte în întuneric.

Acesta este moti vul pentru care Isus a spus: „... 
Trebuie să vă naşteţi din nou” (Ioan 3:7). Cel care nu 
este născut din nou este încă pe teritoriul diavolului şi 
nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. Nici măcar nu o 
poate înţelege, pentru că nu are părtăşie cu Dumnezeu.

Chiar şi în cazul unor gemeni care sunt identi ci la 
înfăţişare, dacă unul este născut din nou şi celălalt nu 
este, unul este în împărăţia luminii, iar celălalt face parte 
din împărăţia întunericului. Pentru ca cineva să intre în 
lumina lui Dumnezeu, să primească viaţa şi natura Lui şi 
să devină una cu El, trebuie să fi e născut din nou.

În Coloseni 1:13 scrie că, prin faptul că am fost 
născuţi din nou, Dumnezeu „ne‑a izbăvit de sub puterea 
întunericului şi ne‑a strămutat în Împărăţia Fiului 

NĂSCUT ÎN                                  
ÎMPĂRĂŢIA LUMINII

27 JOI 

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o 
preoţie împărătească, un neam sfânt, un 
popor pe care Dumnezeu Şi l‑a câşti gat 

ca să fi e al Lui, ca să vesti ţi puterile 
minunate ale Celui ce v‑a chemat 

din întuneric la lumina Sa minunată                     
(1 Petru 2:9).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt o făptură nouă în Isus Cristos! M‑am născut din 
nou cu natura lui Dumnezeu în duhul meu. M‑am născut 
în Împărăţia luminii; prin urmare, strălucesc şi domnesc 
glorios în viaţă, prin har şi prin neprihănire. Parcursul 
meu în viaţă este de glorie, de triumf, de bunăstare şi de 
nădejde binecuvântată. Aleluia!

dragostei Lui.” Din momentul în care Adam a păcătuit 
împotriva lui Dumnezeu în Grădina Eden, întunericul 
a intrat în lume şi omul a devenit străin de viaţa lui 
Dumnezeu; separat complet de lumina lui Dumnezeu. 
Însă în momentul în care L‑ai proclamat pe Isus Cristos 
Domn al vieţii tale, ai primit viaţa veşnică şi te‑ai trezit în 
Împărăţia Luminii, în uniune cu Dumnezeu!

Versetul tematic îţi arată locul în care eşti acum: 
în lumina minunată a lui Dumnezeu. Acum tu umbli 
în lumină, după cum şi El este în lumină. Lumina Sa a 
devenit lumina ta, aşa cum a profeţit psalmistul: „Căci 
la Tine este izvorul vieţii, prin lumina Ta vedem lumina” 
(Psalm 36:9). Aleluia!

Faptul că ai fost născut în Împărăţia lui Dumnezeu 
înseamnă că ai fost scos din păcat, din boală, din 
neputinţă, din depresie, din sărăcie, din frustrare şi din 
tot ceea ce este asociat cu diavolul şi cu întunericul, în 
slava eternă a lui Dumnezeu – în Împărăţia Sa – unde 
domneşti în viaţă prin har, prin neprihănire. Fără nici un 
fel de întuneric. Slavă lui Dumnezeu!

 Luca 4:33‑44 & Deuteronom 25 

 Faptele Apostolilor 13:1‑12 & Neemia 7‑8

 Coloseni 1:12‑13; 1 Petru 2:9



Creşti nismul este o viaţă a campionilor. Noi nu 
facem parte dintre cei care eşuează. Indiferent 

ce se întâmplă în viaţa ta, eşecul nu este o opţiune, decât 
dacă îl laşi tu. Cât ti mp alegi să învingi, câtă vreme alegi 
să ai succes, aceasta va fi  realitatea ta.

Pentru a trăi aşa trebuie să îţi concentrezi atenţia 
asupra Domnului şi a Cuvântului Său veşnic. Învaţă să Îl vezi pe 
Dumnezeu şi doar pe El. Trebuie să vezi invizibilul şi atunci vei 
înfăptui imposibilul! Atunci când atenţia ta se concentrează 
asupra Lui şi a Cuvântului Său, nu vei vedea umbrele. Îl vei vedea 
şi Îl vei auzi doar pe El, şi nimic altceva nu mai contează.

Dacă ai Cuvântul lui Dumnezeu în ti ne, pur şi simplu şti i 
că eşti  diferit şi că circumstanţele şi situaţiile se vor întoarce 
întotdeauna în favoarea ta. Pentru că eşti  special. Nu faci parte 
din această lume. Nu provii din linia genealogică a omului căzut, 
a omului „pământesc”; tu eşti  o „făptură” nouă, un nou ti p de 
om (2 Corinteni 5:17); eşti  un asociat al Dumnezeirii (2 Petru 1:4). 
Însă dacă nu şti i acest lucru, vei suferi ceea ce suferă oamenii 
obişnuiţi şi vei trăi ca un rob, chiar dacă eşti  un rege‑preot, un 
prinţ al puterii împreună cu Dumnezeu.

Atunci când cunoşti  Cuvântul lui Dumnezeu, poţi umbla în 
moştenirea ta, în drepturile şi în privilegiile pe care le ai în Cristos. 
Te poţi bucura de slava şi de comorile minunate ascunse în 

DOMNIM ȘI STĂPÂNIM PRIN 
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

28 VINERI 

Când oamenii sunt doborâţi, 
atunci vei spune: Va fi  înălţare; 

şi El îl va salva pe cel umil                                                                       
(Iov 22:29, versiunea Fidela).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Mulţumiri să Îi fie aduse lui Dumnezeu care mă conduce în 
glorie şi în triumf etern asupra circumstanţelor vieţii în şi 
prin Cuvântul Lui. Sunt prosper şi victorios în Cristos, acum 
şi în veci. Amin.

Cristos. Ceea ce i‑a ţinut pe mulţi legaţi şi i‑a împiedicat să umble 
în bogăţiile slavei moştenirii lor în Cristos este necunoştinţa.

Refuză să fii în necunoştinţă de cauză. Studiază personal 
Scripturile. Cunoaşte‑le şi meditează asupra lor până când 
Cuvântul lui Dumnezeu devine puternic în tine şi reduce la tăcere 
orice altă voce, generând în tine o nouă mentalitate. Astfel, 
indiferent de provocările şi de adversităţile cu care te confrunţi, 
vei răspunde cu Cuvântul lui Dumnezeu. Şi atunci când răspunzi 
cu Cuvântul Lui, învingi! Aşa trăiesc campionii lui Dumnezeu; 
ei trăiesc în şi prin Cuvântul Său. Noi domnim şi stăpânim prin 
Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia!

 Luca 5:1‑11 & Deuteronom 26 

 Faptele Apostolilor 13:13‑52 & Neemia 9‑10

 Efeseni 2:10; 1 Ioan 4:4; 2 Corinteni 2:14



Ziua Internaţională 
a T i n e r e t u l u i 

c u                             
Te eVo

 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 



N
O

T
E

NOTE



Unii oameni cred că moartea vine de la 
Dumnezeu; ei cred că Dumnezeu a creat şi viaţa, 

şi moartea. Însă acest lucru nu este adevărat. Când aceşti  
oameni citesc versete de genul: „Eu întocmesc lumina 
şi fac întunericul, Eu dau propăşirea şi aduc restriştea, 
Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri” (Isaia 45:7), ei se 
lasă induşi în eroare de cuvintele profetului, care vorbea 
simbolic. Atunci când vrei să înţelegi adevărul, mergi şi 
cauţi în Noul Testament.

În Evrei 2:14 Biblia spune: „Astf el dar, deoarece 
copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi 
a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, 
să‑l nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe 
Diavolul.” Diavolul avea puterea morţii! Iar în 1 Corinteni 
15:26, Biblia spune: „Vrăjmaşul cel din urmă care va fi  
nimicit va fi  moartea.” Moartea este un duşman. Astf el, 
doar cei care nu înţeleg Cuvântul lui Dumnezeu spun: „Cu 
toţii vom muri într‑o zi.”

Versetul temati c spune astf el: „Iată, vă spun o 
taină: nu vom adormi toţi...” Pasajul subliniat ne arată 
că nu toţi vom muri. Aceasta este o taină pentru lume; 
este greu de înţeles pentru unii oameni. De aceea, ei 
citează repede Evrei 9:27 care spune astf el: „Şi, după 
cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, 

ORIENTEAZĂ-ŢI CONȘTIINŢA 
ASUPRA VIEŢII

29 SÂMBĂTĂ 

Iată, vă spun o taină: nu vom adormi 
toţi, dar toţi vom fi  schimbaţi                                     

(1 Corinteni 15:51).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am viaţa lui Dumnezeu în mine, pentru că aşa cum este 
El, sunt şi eu în această lume! Am fost strămutat din 
umanitate în eternitate, ceea ce m‑a transformat într‑un 
supraom. Sunt viu, sunt incoruptibil, indestructibil, 
nepieritor; moartea nu are putere asupra mea! Glorie lui 
Dumnezeu!

iar după aceea vine judecata.” Dar Dumnezeu nu a făcut 
din aceasta o promisiune. Versetul următor spune: „tot 
aşa, Cristos, după ce S‑a adus jertfă o singură dată, ca 
să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară nu 
în vederea păcatului, ci ca să le aducă mântuirea celor 
ce‑L aşteaptă” (Evrei 9:28). 

În esenţă, acest pasaj ne spune că, pentru că 
omului îi este rânduit să moară şi apoi să fie judecat, Isus 
Cristos a murit o singură dată pentru fiecare om. Astfel 
omul nu mai trebuie să moară din nou şi din nou. Nu mai 
este nevoie de jertfe pentru păcate.

Acum că eşti născut din nou, ai viaţă veşnică; ai 
fost mutat din umanitate în eternitate, ceea ce înseamnă 
că ai devenit incoruptibil, indestructibil, nepieritor, 
nesupus eşecului şi degradării, nesupus morţii! Trebuie 
să conştientizezi aceste lucruri. Orientează‑ţi conştiinţa 
asupra vieţii, nu a morţii. Slavă lui Dumnezeu!

 Luca 5:12‑26 & Deuteronom 27 

 Faptele Apostolilor 14 & Neemia 11‑13

 1 Ioan 5:11‑13; 2 Corinteni 4:7‑10; 1 Corinteni 15:51‑57



Deseori, când spunem că Dumnezeu ne‑a 
vorbit, unii se întreabă: „În ce limbă vorbeşte 

El?” De fapt doresc să şti e cum ar putea şi ei să Îl audă 
pe Dumnezeu. Dumnezeu este Duh, iar El îi vorbeşte 
duhului tău. Ceea ce trebuie să înveţi este să Îl asculţi cu 
inima – cu duhul tău.

Odată ce ai fost născut din nou şi ai primit umplerea 
cu Duhul Sfânt, eşti  una cu Domnul. El a venit să locuiască 
în ti ne şi S‑a întrepătruns cu duhul tău. Biblia spune: 
„Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El” 
(1 Corinteni 6:17). Astf el, vei recunoaşte imediat vocea 
Sa în duhul tău. Tot ceea ce trebuie să faci este să asculţi 
dinăuntru. El cunoaşte orice limbă şi îţi poate vorbi în 
orice limbă.

Cel mai important lucru în ce priveşte faptul că 
Dumnezeu îţi vorbeşte nu este limba în care îţi vorbeşte, 
ci dacă duhul tău a primit cuvintele sau nu. El îţi vorbeşte 
în „limbajul Duhului Sfânt,” pentru că i Se adresează 
duhului tău. Mintea ta înţelege lucrurile prin prisma 
limbajului.

Limbajul este conceput cu sunete pentru intelectul 
tău. Însă Dumnezeu nu este o minte, şi El nu Se adresează 
minţii tale. El nu are neapărat nevoie de capacităţile tale 
raţionale ca să comunice cu ti ne. Astf el, El nu are nevoie 

EL ÎŢI VORBEȘTE ÎN LIMBAJUL 
DUHULUI SFÂNT

30 DUMINICĂ 

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu 
le cunosc, şi ele vin după Mine                       

(Ioan 10:27).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru abilitatea de a auzi şi 
de a recunoaşte vocea Ta. Pe măsură ce îmi vorbeşti prin 
Cuvântul Tău şi mă sfătuieşti dinăuntrul meu, eu răspund 
călăuzirii, îndemnurilor şi instrucţiunilor Tale şi primesc 
binecuvântările aferente, în Numele lui Isus. Amin.

să transpună mesajul pe care vrea să ţi‑l transmită într‑o 
limbă înţeleasă de intelectul tău.

Însă şi atunci când îţi vorbeşte într‑‑o limbă 
omenească, dacă nu primeşti mesajul în duhul tău, 
este posibil să nu aibă impact. Este neapărat necesar să 
primeşti mesajul în duhul tău. Dacă ai primit cuvintele 
doar cu mintea, este posibil chiar să le uiţi, însă dacă 
ajung în duh, acesta şi le va aminti.

Mai mult, atunci când Dumnezeu îţi vorbeşte, 
duhul tău se va lumina imediat şi va mărturisi că El este 
Cel care îţi vorbeşte. Isus spune în versetul tematic: „Oile 
Mele aud glasul Meu...” 

Antrenează‑ţi duhul să fie un ghid sigur şi un 
receptor de încredere pentru cuvintele şi pentru 
îndemnurile lui Dumnezeu. Activează‑ţi duhul vorbind 
frecvent în alte limbi. De asemenea, este foarte 
important să înveţi Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El 
nu spune niciodată ceva în contradicţie cu Cuvântul Său. 
Slavă Domnului!

 Luca 5:27‑39 & Deuteronom 28 

 Faptele Apostolilor 15:1‑21 & Estera 1‑4

 Deuteronom 4:36; Psalm 62:11; Ioan 16:13



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

„Nimic nu lipseşte, nimic nu este frânt!”

Am avut un accident teribil cu motocicleta şi am zăcut destul de mult 
pe marginea autostrăzii până să vină ambulanţa. Mă lovisem foarte 
tare la mâna stângă şi orice încercare de a o mişca era însoţită de 
dureri cumplite. Începusem să mă îngrijorez că mi‑am rupt braţul 
când mi‑am amintit un articol din Rapsodia Realităţilor în care omul 
lui Dumnezeu ne îndemna să rostim Cuvântul lui Dumnezeu cu 
îndrăzneală. Am început să declar: „Mâna mea nu este ruptă. Oasele 
mele sunt intacte!” Într‑un târziu a ajuns şi ambulanţa şi am dus de 
urgenţă la spital. Însă în 7 zile, am fost externat fără nici urmă de 
durere! Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru Rapsodia Realităţilor!
            N. Martinez; SUA

„Naştere miraculoasă după o sarcină de 12 luni”

În mod normal, o femeie intră în travaliu de naştere după 9 luni de sarcină, 
dar la mine trecuseră 12 luni şi nu era nici un semn de travaliu. Într‑o 
zi m‑am dus la spital, iar doctorul, alarmat de cazul meu, m‑a internat 
urgent şi a spus că dacă într‑un interval foarte scurt nu se declanşa 
naşterea, urma să o provoace prin diverse metode. Mama avea la ea 
o Rapsodie a Realităţilor pe care am început s‑o citesc. Articolul din ziua 
aceea parcă era doar pentru mine; vorbea despre faptul că nimic nu este 
imposibil cu Dumnezeu. Aceasta era tot ceea ce îmi trebuia să aud. Am 
început să mă rog şi imediat după rugăciune am început să am dureri şi 
am intrat în travaliu. La doar câteva ore mai târziu, s‑a născut fetiţa mea!
                   Celia, Guinea Ecuatorială

„Am găsit o altă locuinţă!”

Nu demult, am avut probleme cu locuinţa. Venise scadenţa chiriei, 
iar proprietarul m‑a ameninţat că mă evacuează în două zile. Am 
trimis o solicitare de rugăciune la Reţeaua de rugăciune a Rapsodiei 
Realităţilor, iar a doua zi am primit o altă locuinţă în mod miraculos. Şi 
în timp ce mă gândeam cum să îmi mut lucrurile, Dumnezeu a trimis 
la mine un vechi prieten de care nici măcar nu mai îmi aminteam, dar 
care mi‑a asigurat transport gratuit. Lăudat să fie Dumnezeu! 
                                                                                                      K. Beauty; Liberia



PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

DON’T STOP HERE!
7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU

NONE OF THESE DISEASES

WHEN GOD VISITS YOU
7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO FOR YOU

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

KEEPING YOUR HEALING
THE PROMISED LAND
RECREATING YOUR WORLD
RHAPSODY OF REALITIES DAILY DEVOTIONAL  

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

DON’T PACK YOUR BAGS YET!
WISDOM FOR WOMEN
UNENDING SPRING OF JOY













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
CĂRȚI DISPONIBILE DE LA EDITURA

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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647–341–9091 

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


