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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.

Vă invităm să vă delectaţi în prezenţa glorioasă a Domnului pe 
tot parcursul anului, savurând zilnic fragmente din Cuvântul Său! 
Vă iubim! Dumnezeu să vă binecuvânteze!  

              - Pastor Chris & Pastor Anita Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 203 limbi şi încă 

mai numărăm. Ediţia 2014 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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Dacă eşti născut din nou, tu ai viaţa lui 
Dumnezeu în tine; aceasta este o declaraţie 

de fapt; Dumnezeu a sigilat deja acest adevăr. Observă 
timpul verbelor din versetul tematic: „Şi mărturisirea 
este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică…” El nu 
încearcă, nu speră şi nici nu plănuieşte să realizeze acest 
lucru, ci deja l-a făcut. Tu ai viaţa veşnică de pe acum.

Aceasta nu este o viaţă de tip uman, ci de tip 
dumnezeiesc; este esenţa divinităţii. Cuvântul lui 
Dumnezeu este foarte clar pentru noi, precizând unde 
se află această viaţă şi cum putem s-o obţinem: este în 
Isus Cristos. Oricine L-a primit pe Isus Cristos, a primit 
viaţa lui Dumnezeu. Această viaţă nu se poate găsi în 
religiile lumii. Până când nu mărturiseşti domnia lui Isus 
asupra vieţii tale ca să fii propulsat tărâmul glorios al 
mântuirii, nu poţi avea viaţa lui Dumnezeu. Ceea ce ai 
este simpla viaţă biologică, umană (termenul grecesc 
este „psuche”). Această viaţă umană este supusă 
influenţelor satanice, bolilor şi elementelor acestei lumi.   

Însă dacă Îl ai pe Fiul, ferice de tine! Aceasta 
înseamnă că ai viaţa Lui indestructibilă în tine. Nu mai 
de ce să te temi vreodată de Satan şi de cohortele sale. 
Fiul lui Dumnezeu, pe care L-ai primit, a distrus lucrările 
diavolului în viaţa ta, în familia ta, la slujba ta şi în trupul 
tău (1 Ioan 3:8). El l-a paralizat pe Satan, l-a deposedat 

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

(1 Ioan 5:11).

VINERI

1
Viaţă prin Isus Cristos



Note

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că ai 
pus în duhul meu viaţa divină 
prin Fiul Tău, Isus Cristos. Această 
viaţă distruge în mine lucrările şi 
tentativele diavolului din familie, 
din finanţe şi din tot ce are legătură 
cu mine. Îţi mulţumesc că m-ai făcut 
un distribuitor al harului, al gloriei, 
al înţelepciunii şi al excelenţei Tale, 
în Numele lui Isus. Amin. 

Romani 6:1-14
Psalmii 56-59

de orice putere şi ţi-a dat o viaţă 
superioară lui. 

Meditează la acest adevăr. 
Odată ce L-ai primit pe Cristos, ai 
primit Lumina vieţii; întunericul 
a dispărut pe veci. Viaţa ta este 
acum supranaturală; prin urmare, 
domneşte asupra circumstanţelor. 
Umblă pe înălţimi. Vorbeşte cu 
îndrăzneală. Domneşte în viaţă: 
„Dacă deci, prin greşeala unuia 
singur, moartea a domnit prin el 
singur, cu mult mai mult cei ce 
primesc, în toată plinătatea, harul 
şi darul neprihănirii, vor domni în 
viaţă prin acel unul singur, care 
este Isus Cristos” (Romani 5:17).

Efeseni 5:1-8
Isaia 52

1 Ioan 3:8;
Ioan 3:16

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Atunci când vrei să trasezi un nou parcurs, să 
creezi noi perspective, să atingi un alt nivel de 

bunăstare, sau să stabileşti noi standarde de creştere, 
trebuie să înveţi să îţi foloseşti mintea. Mintea ta poate 
fi disciplinată. Poţi să o înveţi să se focalizeze într-o 
anumită direcţie, în loc să hoinărească printre gânduri. 
Astfel vei putea să îţi foloseşti mintea în pregătirea inimii 
pentru a realiza lucruri şi mai mari. Biblia spune: „Tu îl vei 
ţine în desăvârşită pace, pe cel a cărui minte este fixată 
asupra ta, pentru că el se încrede în tine” (Isaia 26:3, 
versiunea Fidela). Fixându-ţi mintea asupra Domnului, 
o disciplinezi să se focalizeze pe Cuvântul lui Dumnezeu 
cu privire la tine şi la ceea ce faci tu. Drept rezultat, vei 
experimenta extraordinara pace a lui Dumnezeu care 
aduce odihnă şi bunăstare. 

Ia-ţi mintea de la orice distragere şi concentrează-
ţi atenţia asupra lui Dumnezeu. Alege să stai doar în 
prejma celor care Îl iubesc pe Dumnezeu şi discută doar 
cu cei care te pot inspira. Stai departe de cei care îţi 
slăbesc credinţa şi încearcă să te convingă să renunţi la 
aspiraţiile tale. Pune-ţi timp deoparte pentru a studia 
Cuvântul şi pentru a medita asupra lui. Ca să îţi fixezi 
mintea asupra Domnului, trebuie să te concentrezi 

SÂMBĂTĂ

2

Învaţă-mă, Doamne, să umblu drept; atunci voi urma 
calea Ta adevărată. Întregeşte-mă, să fiu o inimă şi un 
gând; atunci, neîmpărţit, mă voi închina bucuros, cu 

teamă de Tine  
(Psalmul 86:11, versiunea MSG – Mesajul, n.tr.).

Disciplinează-ţi mintea pentru 
succes



Note

la Cuvântul Lui. Biblia spune: 
„Această carte a legii să nu se 
depărteze de gura ta, ci cugetă 
asupra ei zi şi noapte, ca să iei 
seama să faci conform cu tot ce 
este scris în ea; fiindcă atunci vei 
face calea ta prosperă şi atunci 
vei avea mult succes” (Iosua 1:8, 
versiunea Fidela). 

În plus, vorbeşte în alte 
limbi ori de câte ori rămâi singur, 
mai ales atunci când eşti pe cale 
să creezi noi viziuni sau să realizezi 
ceva. Perseverează în aceasta şi nu 
după mult timp vei obţine nota de 
victorie în duhul tău şi convingerea 
că totul este stabilit: „Şi pacea lui 
Dumnezeu, care întrece orice 
pricepere, vă va păzi inimile şi 
gândurile în Cristos Isus” (Filipeni 
4:7).

Romani 6:15-7:6
Psalmii 60-63

Efeseni 5:9-16
Isaia 53

| Rugăciune
Dragă Tată, în Numele Domnului Isus, 
Îţi mulţumesc pentru oportunitatea 
de a auzi şi de a primi Cuvântul 
Tău. Prin el sunt inspirat şi ştiu ce 
am de făcut în orice circumstanţă. 
Mintea mea este focalizată asupra 
Cuvântului Tău, pentru că am toată 
încrederea în Tine; de aceea, pacea 
mea este fără margini. Amin. 

Proverbe 1:33; 
Evrei 12:2

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Lipsa, sărăcia, bolile şi răutatea din lume nu 
constituie adevăratele motive pentru care 

suferă cei mai mulţi oameni. Cea mai mare problemă este 
mentalitatea lor. Mintea lor trebuie să fie reprogramată 
pentru succes prin Cuvântul lui Dumnezeu. Până când nu 
se întâmplă acest lucru, indiferent unde i-ai poziţiona, 
oriunde s-ar duce, vor continua să eşueze.  

Tu poţi să-ţi programezi mintea cu informaţii 
din Cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, Biblia spune: 
„Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. 
Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut 
noi” (2 Corinteni 5:17). Aceasta este o informaţie din 
Cuvânt asupra căreia ar trebui să reflectezi. Tu nu mai 
eşti omul acela care înregistra faliment, stagnare, etc.; 
fiinţa aceea a murit; tu eşti plin de succes şi de viaţa lui 
Dumnezeu! 

Poate ţi s-a spus că te-ai născut cu o boală 
incurabilă; acest lucru nu mai reprezintă un factor 
important, pentru că acum ai viaţa lui Dumnezeu în 
tine. Nici o boală sau infirmitate nu mai poate rămâne 
în corpul tău. Modul tău de gândire s-a schimbat; noile 
informaţii de tip spiritual din Cuvântul lui Dumnezeu ţi-
au reprogramat mintea şi astfel viaţa ta s-a transformat. 

Când eşti programat pentru succes, nu li te mai 
alături celor care se plâng de vremurile grele. Dimpotrivă, 
tu te consideri un succes, o lumină în lumea întunecată, 

Fiindcă aşa cum gândeşte în inima lui, aşa este el… 
(Proverbe 23:7, versiunea Fidela).

DUMINICĂ

3
Programează-ţi mintea pentru 

succes



Note

indiferent de circumstanţe. 
Chiar dacă economia ţării în care 
locuieşti este precară, tu eşti 
sămânţa lui Avraam. Bunăstarea ta 
nu depinde de economia ţării tale. 
Aceasta trebuie să fie gândirea ta. 

Romani 7:7-25
Psalmii 64-67

Efeseni 5:17-24
Isaia 54

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
puterea de transformare pe care o 
are Cuvântul Tău în viaţa mea. Pe 
măsură ce îmi înnoiesc zilnic mintea 
cu Cuvântul Tău, sunt schimbat şi 
propulsat în noi tărâmuri de slavă, 
unde triumf asupra circumstanţelor 
şi sunt înrădăcinat prin har în 
neprihănire, în Numele lui Isus. 
Amin. 

2 Corinteni 3:18;
Faptele Apostolilor 20:32

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Oricine vrea să aibă un standard înalt în 
rugăciune trebuie să urmeze pilda Domnului 

Isus. Studiind viaţa Sa de rugăciune, am observat ce 
anume făcea diferit faţă de oamenii religioşi din vremea 
Lui, aşa încât să aibă asemenea rezultate: El deosebea 
travaliul în rugăciune de părtăşia rugăciunii. Există un 
aşa numit „travaliu al rugăciunii”; se pot număra ocaziile 
în care Domnul Isus S-a rugat în acest mod. Cu toate 
acestea, noi avem nevoie mai ales să emulăm părtăşia 
Lui în rugăciune; aceasta era atât de diferit în viaţa Sa de 
rugăciune. 

Travaliul Său în rugăciune nu era cu mult diferit faţă 
de cel al marilor profeţi de dinaintea Sa. Moise, Iosua, 
Ilie, Elisei, David, etc., s-au rugat şi ei, iar rugăciunile lor 
sunt consemnate în Scriptură. Însă ceea ce ei nu au avut 
şi Domnul Isus a adus cu Sine a fost trăirea în prezenţa 
Tatălui în părtăşie neîntreruptă. Acesta a fost elementul 
de noutate. Isus a trăit în prezenţa Tatălui în părtăşie 
continuă. 

Profeţii de dinaintea Lui nu au avut acest privilegiu, 
pentru că nu puteau. Dacă ar fi putut, l-ar fi accesat, 
pentru că Îl iubeau pe Dumnezeu. Însă motivul pentru 
care nu puteau atinge acest nivel consta în faptul că nu 
primiseră umplerea cu Duhul Sfânt. Isus o primise. Nimeni 
nu poate umbla într-o asemenea părtăşie cu Tatăl decât 

LUNI

4
Părtăşia rugăciunii

Harul Domnului Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu 
şi părtăşia Duhului Sfânt să fie cu voi cu toţi! Amin (2 

Corinteni 13:14, NTR).



Note

prin Duhul Sfânt. Este lucrarea şi 
plăcerea Sa de a ne conduce în acel 
loc de continuă părtăşie cu Tatăl. 

Acesta este motivul pentru 
care apostolul Pavel, inspirat de 
Duhul Sfânt, s-a rugat aşa în versetul 
tematic. Acest pasaj nu ne-a fost 
dăruit doar ca o binecuvântare cu 
care să încheiem slujbele noastre. 
Ci reprezintă o adevărată revelaţie. 
Tatăl este în cer, Domnul Isus este 
tot în cer, însă Duhul Sfânt este 
cu noi pe pământ. El este în noi 
şi cu noi (Ioan 14:17). În El avem 
prezenţa Tatălui şi a Fiului. El nu vine 
şi pleacă; noi am devenit locuinţa 
Sa (Efeseni 2:22). El locuieşte în 
noi şi a devenit parte din existenţa 
noastră zilnică. El vorbeşte mereu 
cu noi. Pe măsură ce Îl ascultăm, 
suntem instruiţi şi îndrumaţi pe 
calea excelenţei, slavei, stăpânirii şi 
a puterii. 

Romani 8:1-17
Psalmii 68-69

Efeseni 5:25-33
Isaia 55

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru marea onoare de a avea 
părtăşie cu Tine în rugăciune. 
Momentele personale de 
relaţionare cu Tine sunt pline de 
căldură şi de rodire. Prin Duhul 
Sfânt sunt călăuzit să cunosc voia 
Ta absolută şi calea pe care trebuie 
să merg, în Numele lui Isus. Amin.

1 Corinteni 1:9;
1 Ioan 1:3

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Proverbe 22:6, Biblia spune: „Învaţă-l pe copil 
calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va 

îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” Imaginează-ţi că 
eşti creştin sau chiar slujitor al Evangheliei, însă fiul tău 
sau fiica ta nu trăieşte potrivit educaţiei primite conform 
Cuvântului lui Dumnezeu. Poate unii se vor grăbi să judece 
şi să spună: „Părinţii săi sunt creştini, dar el se comportă 
ca un păcătos.” Dacă eşti cumva în această situaţie, nu te 
lăsa influenţat de ceea ce spun alţii. 

Fiecare are parte de provocări; aşadar, atunci când 
te confrunţi cu propriile provocări, focalizează-te asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu şi pune-ţi credinţa în acţiune. Nu 
va trece mult şi copilul acela se va îndrepta şi va deveni 
tot ceea ce l-a menit Dumnezeu să fie. Chiar şi timpul pe 
care alţii consideră că l-a pierdut va fi recâştigat, pentru 
că Dumnezeu spune: „Şi vă voi da înapoi anii pe care 
i-a mâncat lăcusta, muşiţa şi omida şi forfecarul…” (Ioel 
2:25, versiunea Fidela). Aşadar, în astfel de situaţii, nu lăsa 
ca sentimentele negative ale altora să-ţi disipeze credinţa. 

Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său astfel încât, 
indiferent ce vedem sau auzim, să nu fim distraşi, ci să 
rămânem concentraţi asupra sa. În definitiv, în calitate 
de studenţi, noi nu suntem doctori, avocaţi, sau arhitecţi 
încă din timpul facultăţii. Ci suntem în şcoală, pregătindu-
ne pentru ceea ce vom deveni. Dacă cineva te-a întâlnit 

Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie 
lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este 

credinţa noastră (1 Ioan 5:4).

MARȚI

5
Credinţa ta va triumfa



Note

în timpul studenţiei şi ţi-a zis: „Hei, 
tu nu arăţi a doctor, avocat, sau 
arhitect,” probabil că i-ai răspuns: 
„Încă nu arăt, pentru că sunt în 
proces de a deveni.”

În acelaşi fel, noi toţi suntem 
încă în antrenamentul Duhului 
Sfânt şi al Cuvântului lui Dumnezeu 
pentru a deveni tot ce ne-a menit El 
să fim. Dacă ai copii, continuă să-i 
înveţi calea Domnului din Cuvânt. 
Chiar şi atunci când se pare că ei 
nu îşi însuşesc nimic din cultura 
Cuvântului, nu renunţa. Aminteşte-
ţi ce scrie în Biblie: „Învaţă-l pe copil 
calea pe care trebuie s-o urmeze, şi 
când va îmbătrâni, nu se va abate de 
la ea.” Lasă-i ceva timp; rezultatele 
educaţiei creştine vor ieşi la lumină. 

Nu renunţa niciodată la 
credinţa ta din cauza opiniilor 
celor negativişti; învaţă să trăieşti 
prin Cuvânt. Indiferent ce vezi 
sau experimentezi, credinţa ta va 
triumfa. Glorie lui Dumnezeu! 

Romani 8:18-39
Psalmii 70-73

Efeseni 6:1-9
Isaia 56

2 Corinteni 2:14;
Marcu 9:23

| Rugăciune
Dragă Tată, credinţa mea creşte 
pe măsură ce mă dedic studierii 
Cuvântului Tău. Învaţă-mă să 
fructific harul care este în Cristos 
Isus şi să trăiesc o viaţă de credinţă 
bazată pe Cuvântul tău, În Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul „urmaşi” din versetul tematic 
provine din traducerea termenului grecesc 

„mimētēs,” care înseamnă imitatori şi sugerează a urma 
pilda cuiva, a-l lua drept model în ceea ce face. Astfel, 
versetul tematic mai poate fi tradus: „fiţi imitatori ai 
lui Dumnezeu…” (Efeseni 5:1, versiunea NTR). Aceasta 
înseamnă a-L copia, a vorbi şi a acţiona ca El, pentru că 
eşti ca El. Cineva poate întreba: „Nu mergi prea departe 
când spui că suntem ca Dumnezeu?”

Ei bine noi nici măcar nu am ştiut acest lucru 
până când nu ni l-a spus Dumnezeu în Cuvânt, prin 
apostolul Ioan: „Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea 
aceasta; astfel se face că dragostea este desăvârşită 
în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua 
judecăţii” (Ioan 4:17). Tu nu eşti o imagine inferioară 
sau contrafăcută a lui Dumnezeu; ci ca şi Isus, tu eşti 
întipărirea Fiinţei Lui (Evrei 1:3). Cuvântul spune că aşa 
cum este El (Isus), aşa suntem şi noi în lumea aceasta, 
acum.

Această conştientizare îţi va da îndrăzneala să 
vindeci bolnavii, să înviezi morţii, să curăţeşti leproşii 
şi să fii o binecuvântare pentru lume, la fel ca Isus! Îţi 
va inspira compasiune în predicarea Evangheliei şi în 
câştigarea celor pierduţi, aşa cum a avut El. Să luăm 
exemplul consemnat în pasajul din Luca 7:12-15. Biblia 

De aceea fiţi urmaşi ai lui Dumnezeu, precum copii 
iubiţi (Efeseni 5:1, versiunea Fidela).

Fii ca El!

MIERCURI
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Note

ne spune cum Isus a fost mişcat de 
jalea unei văduve căreia îi murise 
fiul şi pe care îl ducea acum spre 
cimitir. Atunci Domnul, plin de 
dragoste şi de compasiune, l-a 
înviat pe acel tânăr.   

La fel ca Domnul, şi tu trebuie 
să susţii compasiunea cu acţiune. 
Exprimă dragostea lui Dumnezeu 
către cei din jur. Biblia spune: „… 
dragostea lui Dumnezeu a fost 
turnată în inimile noastre prin 
Duhul Sfânt care ne-a fost dat” 
(Romani 5:5). Umblă în dragostea 
cu care te-a iubit Cristos.

Romani 9:1-29
Psalmii 74-77

Efeseni 6:10-20
Isaia 57

1 Petru 2:21-23

| Rugăciune
Dragă Tată, mă închin înaintea 
Majestăţii Tale şi Îţi mulţumesc că 
m-ai făcut o expresie a personalităţii 
Tale divine. Cum este Isus acum, 
aşa sunt şi eu în această lume. 
Voi folosi fiecare oportunitate 
pentru a exprima faţă de cei din jur 
caracterul lui Cristos, dragostea şi 
natura neprihănirii Lui în mine, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Există anumite adevăruri despre făptura nouă, 
pe care noi creştinii trebuie le conştientizăm 

şi să le trăim. Acestea nu sunt promisiuni, ci realităţi de 
actualitate stabilite în Cuvântul lui Dumnezeu. Una dintre 
acestea este cea din versetul tematic. Atunci când Îl 
primeşti pe Isus în viaţa ta, devii o făptură nouă. „Dacă 
este cineva în Cristos, este o făptură (sau creaţie) nouă.” 
Aici verbul „a fi” este la timpul prezent, adică aceasta 
reprezintă o realitate actuală! Nu vei deveni o făptură 
nouă atunci când vei ajunge în cer, ci tu eşti deja o creaţie 
nouă! Noua ta viaţă a început atunci când L-ai făcut pe 
Isus Domnul vieţii tale.

Tot un adevăr important în Împărăţia noastră este 
acela că Dumnezeu foloseşte Cuvântul Său ca agent de 
curăţire şi de schimbare. În Ioan 15:3, Isus a spus: „Acum 
voi sunteţi curaţi, din pricina cuvântului, pe care vi l-am 
spus.” Nu contează cât de adânc este păcatul cuiva; dacă 
omul acela va acorda atenţie Cuvântului lui Dumnezeu, 
va fi curăţit. Cuvântul lui Dumnezeu îţi curăţă sistemul de 
orice nelegiuire, anomalie, sau boală. 

 O altă realitate glorioasă este că noi suntem 
moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu 
Isus Cristos: „Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: 
moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori 
cu Cristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca 

Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. 
Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut 

noi (2 Corinteni 5:17). 

Realităţi de actualitate!

JOI
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Note

să fim şi proslăviţi împreună cu 
El” (Romani 8:17). A fi moştenitor 
împreună cu Cristos înseamnă că 
tot ceea ce Îi aparţine Lui, este în 
aceeaşi măsură şi al tău. Amândoi 
moşteniţi 100% din moştenire 
împreună. Prin urmare, la fel ca El, 
ai fost şi tu desemnat moştenitor al 
tuturor lucrurilor. Nu este de mirare 
că Pavel a spus: „… toate lucrurile 
sunt ale voastre” (1 Corinteni 3:21).

 Domnul Isus ţi-a luat locul 
în păcat şi în condamnare, ca tu 
să poţi deveni neprihănirea lui 
Dumnezeu în Cristos. Acum tu eşti 
una cu El (1 Corinteni 6:17), având 
viaţa şi natura Lui în duhul tău. 
Acestea sunt doar câteva dintre 
realităţile de actualitate privind 
identitatea şi poziţia ta în Cristos. 
Studiază Cuvântul că să cunoşti 
mai mult şi să poţi intra în posesia 
moştenirii tale în Cristos!

Romani 9:30-10:21
Psalmul 78

Efeseni 6:21-24
Isaia 58

Psalmul 16:6; Faptele Apostolilor 
20:32; 1 Corinteni 6:17

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi 
dezvălui Cuvântul Tău în duh, 
dându-mi înţelepciune şi revelaţie 
cu privire la voia Ta absolută pentru 
mine. Umblu în conştientizarea 
identităţii mele în Cristos şi declar 
că sunt mai mult decât biruitor prin 
Acela care m-a iubit, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



O modalitate rapidă şi distractivă de a fi la curent cu tot 
ce se întâmplă în comunitatea Believers’ Loveworld 

(„Lumea de dragoste a credincioşilor,” n.tr.).

Informează-te cu privire la principalele evenimente şi la 
cele mai fascinante întâmplări de pe tot cuprinsul dragii 
noastre misiuni. Urmăreşte reportaje de ştiri actualizate, 
galerii foto şi video, chiar şi în timp ce te deplasezi. Postează 
comentarii şi schimbă impresii cu familia şi cu prietenii. 

Iată câteva comentarii din partea utilizatorilor: 

„Foarte tare aplicaţie, cu ultimele ştiri de misiune! Îmi place 
mai ales pentru că citirea titlurilor şi a relatărilor este foarte 
facilă.”

Princewill N.

„Cea mai bună aplicaţie dacă vrei să ţii pasul cu activităţile 
comunităţii BLW”

Stanford M.

Alătură-te distracţiei

Dacă ai întrebări sau reacţii cu privire la aplicaţie, trimite un 
email pe adresa: tips@loveworldnews.com 

De asemenea, poţi să trimiţi întâmplări, articole, 
fotografii, sau videoclipuri de la evenimente de interes ale 
adunării locale sau ale grupului tău tot la adresa: tips@
loveworldnews.com 

Necesită Android. 2.3.3 sau mai nou. 

Aplicaţia de ştiri
LoveWorld News 
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În pasajul din Exod 34, Biblia ne spune cum a 
stat Moise în prezenţa Domnului patruzeci de 

zile şi patruzeci de nopţi şi a primit „Cele Zece Porunci.” 
Aceste porunci cuprindeau câteva propoziţii, care, în mod 
obişnuit, nu necesitau mai mult de o zi pentru a fi săpate 
în piatră. Atunci de ce a stat Moise patruzeci de zile şi 
patruzeci de nopţi pentru a le primi? Deoarece pentru 
Moise, acestea nu erau doar nişte porunci, ci erau viaţă. 

Mai târziu, când Moise a coborât de pe muntele 
Sinai, Aaron şi toţi ceilalţi s-au uitat la el şi au văzut că 
faţa lui strălucea de slava lui Dumnezeu şi le-a fost frică să 
se apropie de el (Exod 34:30). Faţa lui Moise radia atâta 
slavă, încât a trebuit să se acopere cu un văl, pentru că 
altfel oamenii nu puteau sta în prezenţa sa. Cum a fost 
posibil ca gloria lui Dumnezeu să rămână peste Moise 
într-o asemenea măsură? Acesta a fost efectul produs 
de meditarea lui asupra a ceea ce spusese Dumnezeu.  

Moise contemplase Cuvântul lui Dumnezeu atât 
de mult, încât nu ştia că faţa îi strălucea de slava (în 
greceşte „doxa”) Sa. Cuvântul lui Dumnezeu este acolo 
unde este slava. Cuvântul a lăsat asupra lui Moise o 
asemenea impresie, încât i-a atins şi trupul fizic. De 
atunci înainte, când Moise se ducea să se roage, îşi lua 

Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu 
cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de 

neprihănire? Şi, în privinţa aceasta, ce a fost slăvit nici 
n-a fost slăvit, din pricina slavei care o întrece cu mult 

(2 Corinteni 3:9-10).

Slava superioară

VINERI
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Note

vălul de pe faţă, iar când venea 
înaintea oamenilor, îşi acoperea 
faţa. 

Slava de care astăzi avem 
noi parte o întrece cu mult pe 
cea de care se bucura Moise. 
Iar noi nu mai avem nevoie de 
un văl pe faţă, pentru că slava 
este în duhul nostru: „Noi toţi 
privim cu faţa descoperită, ca 
într-o oglindă, slava Domnului, 
şi suntem schimbaţi în acelaşi 
chip al Lui, din slavă în slavă, prin 
Duhul Domnului” (2 Corinteni 
3:18). Pe măsură ce privim gloria 
lui Dumnezeu în Cuvântul Său, 
suntem transformaţi din slavă în 
slavă.

Romani 11:1-24
Psalmii 79-81

Filipeni 1:1-8
Isaia 59

Psalmul 82:5-7;
Matei 13:15

| Proclamaţie
Viaţa mea este o expresie a gloriei, 
harului, perfecţiunii, frumuseţii 
şi neprihănirii lui Dumnezeu. 
Excelenţa şi virtuţile divinităţii se 
manifestă în şi prin mine într-o 
splendoare tot mai mare. Sunt 
transformat din slavă în slavă, prin 
Duhul Sfânt, pe măsură ce privesc 
gloria lui Dumnezeu în Cuvânt, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dragostea ta faţă de Dumnezeu şi faţă de cei 
pentru care a murit Isus ar trebui să conteze 

cel mai mult în viaţa ta. Aceasta te va determina să 
gândeşti diferit despre Dumnezeu şi despre oameni. Vei 
dezvolta un limbaj al iubirii şi nu îi vei mai judeca pe 
ceilalţi. Compasiunea lui Cristos se va revărsa înăuntrul 
tău şi vei descoperi că funcţionezi la niveluri superioare 
de ungere. Îi vei ridica şi îi vei ajuta pe ceilalţi; vei fi 
mişcat de suferinţele lor şi vei dori să-i vezi vindecaţi.  

Dragostea te va inspira şi te va determina să 
mijloceşti cu pasiune pentru cei îndureraţi, pentru 
cei pierduţi şi chiar pentru cei ce te persecută şi s-au 
declarat duşmanii tăi. Rugăciunea ta pentru ei va fi din 
adâncul duhului tău; aceasta este rugăciunea dragostei; 
este altruistă şi necondiţionată. Cuvântul ne spune că 
Dumnezeu Şi-a arătat dragostea faţă de noi încă de când 
eram păcătoşi: „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă 
de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, 
Cristos a murit pentru noi” (Romani 5:8). Isus a murit 
pentru noi nu după ce am devenit creştini, ci atunci 
când nici măcar nu-L cunoşteam pe Dumnezeu. Dacă El 
ne-a iubit aşa, în pofida fărădelegilor noastre, ar trebui 
să procedăm la fel. 

Conştientizează această atitudine şi funcţionează 
în dragoste. Adevărata credinţă lucrează prin dragoste 
(Galateni 5:6). Prin urmare, dragostea ar trebui să fie 

Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, 
dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii (Ioan 13:35).

Arena dragostei

SÂMBĂTĂ
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Note

caracterul vieţii şi exprimării tale. 
Dragostea nu este un concept pe 
care să-l explici teoretic; este ceva 
ce trebuie trăit şi exprimat. Fie 
ca inima ta să ardă de iubirea lui 
Dumnezeu şi să o exprime nu doar 
faţă de El, ci şi faţă de cei pentru 
care a murit Isus. 

Romani 11:25-36
Psalmii 82-84

Filipeni 1:9-14
Isaia 60

Ioan 14:21, 23;
Galateni 5:6

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Te iubesc din 
toată inima mea, pentru că Tu 
m-ai iubit întâi. Îţi mulţumesc că ai 
aprins în inima mea dragostea Ta şi 
compasiunea Ta care mă animă să 
mă rog pentru cei pierduţi şi să-i 
câştig pentru Tine, în Numele lui 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic descrie soarta patetică a celor 
care sunt în necunoştinţă cu privire la Cuvântul 

lui Dumnezeu. Ei mor ca simpli oameni şi cad răpuşi ca 
un domnitor oarecare, pentru că nu vor să cunoască şi 
să înţeleagă realităţile spirituale. Cu toate acestea, aceşti 
oameni pot experimenta o transformare imediată atunci 
când aplică principiul schimbării, despre care ne-a învăţat 
Domnul Isus în Matei 13:15. Acesta spune: „Căci inima 
acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, şi-
au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă 
cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la 
Dumnezeu, şi să-i vindec.” 

Când auzi, cunoşti şi înţelegi Cuvântul, puterea 
vindecătoare a lui Dumnezeu se declanşează automat în 
viaţa ta şi începi să funcţionezi „ca un dumnezeu, ca un 
fiu al Celui Preaînalt!” În Fapte 19:11-12, citim cum Pavel 
atingea nişte basmale şi şorturi, care apoi erau aşezate 
pe trupurile celor bolnavi şi demonizaţi şi imediat aveau 
loc minuni: demonii fugeau, iar bolnavii, indiferent de 
afecţiune, erau vindecaţi. Pavel a experimentat manifestări 
nemaipomenite ale puterii miraculoase a lui Dumnezeu, 
deoarece ajunsese să cunoască şi să înţeleagă ceva ce alţii 
din vremea lui nu au făcut-o. Pavel este cel ce a scris în 2 

Dar ei nu vor să ştie de nimic, nu pricep nimic, ci 
umblă în întuneric; de aceea se clatină toate temeliile 
pământului. Eu am zis: „Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi 
fii ai Celui Preaînalt.” Însă veţi muri ca nişte oameni, 
veţi cădea ca un domnitor oarecare (Psalmul 82:5-7).

Cunoştinţă şi pricepere

DUMINICĂ

10



Note

Corinteni 3:18, după cum am văzut 
în studiul nostru anterior, că slava 
lui Dumnezeu care se afla pe faţa lui 
Moise a ajuns să locuiască în duhul 
nostru. Pavel este acelaşi apostol 
care a scris că Duhul Celui care L-a 
înviat pe Isus din morţi locuieşte 
în noi şi revitalizează trupul nostru 
muritor (Romani 8:11). 

Toate aceste îţi vorbesc 
despre înţelegerea omului Pavel şi 
despre capacitatea de pătrundere 
spirituală (în limba greacă: sunesis) 
a Evangheliei lui Cristos. Aceasta ar 
trebui să fie şi cunoştinţa şi priceperea 
ta despre tainele lui Cristos. Trebuie 
să ajungi la înţelegerea faptului că 
fiind născut din nou, nici o boală şi 
nici o neputinţă nu pot rămâne în 
trupul tău; nu! Nu atunci când ştii şi 
înţelegi că acelaşi Duh care L-a înviat 
pe Isus din morţi locuieşte în tine în 
toată plinătatea Sa.

Romani 12:1-16
Psalmii 85-88

Filipeni 1:15-22
Isaia 61

Evrei 4:12;
Psalmul 119:30

| Rugăciune
Dragă Tată, intrarea Cuvântului Tău 
îmi aduce lumină în duh şi vindecare 
şi sănătate în trup. Pe măsură 
ce meditez asupra Cuvântului 
Tău, mintea mea este inundată 
de pricepere supranaturală, 
asigurându-mi victoria în viaţă 
astăzi şi întotdeauna, în Numele lui 
Isus. Amin.   

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Ştiu de multă vreme că oriunde m-aş afla, eu 
sunt sediul central al lui Dumnezeu, deoarece 

Isus a afirmat că El va locui împreună cu Tatăl, în inima 
celui care Îl iubeşte şi care păzeşte Cuvântul Lui. De-a 
lungul anilor, pe măsură ce am meditat asupra acestui 
Cuvânt în rugăciune, dragostea mea pentru Isus a devenit 
a devenit atât de reală în duhul meu, încât am înţeles la 
ce s-a referit Pavel atunci când a zis: „Căci dragostea lui 
Cristos ne constrânge...” (2 Corinteni 5:14, NTR). Ce a 
vrut el să spună este că dragostea noastră pentru Isus ne 
determină să păzim Cuvântul Lui. 

Coloseni 1:26-27 spune: „Taina ţinută ascunsă 
din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum 
sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut 
care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, 
şi anume: Cristos în voi, nădejdea slavei.” Aceasta 
este taina veacurilor. Aceasta este cheia: Cristos în tine. 
La aceasta S-a referit Isus atunci când a zis: „Dacă Mă 
iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va 
iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el.” Devii 
personificarea lui Cristos. Cristos locuieşte în inima ta. 
Care sunt urmările acestui fapt?

Să citim Coloseni 1:28-29: „Pe El (Cristos) Îl 
propovăduim noi, şi sfătuim orice om, şi învăţăm orice 
om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm orice om 

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va 
păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni 

la el şi vom locui împreună cu el” (Ioan 14:23).

Sediul Lui din tine 

LUNI
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Note

desăvârşit în Cristos Isus. Iată la ce 
lucrez eu şi mă lupt după lucrarea 
puterii Lui care lucrează cu tărie 
în mine.” Apostolul Pavel a înţeles 
acest aspect şi a recunoscut că el 
acţiona şi funcţiona prin puterea lui 
Dumnezeu, care lucra cu tărie în el.

Nu este de mirare că el a 
spus: „Pot totul în Cristos, care 
mă întăreşte” (Filipeni 4:13). 
Conştientizând acest lucru, realizezi 
că într-adevăr, nimic nu este 
imposibil, pentru că poţi totul. 
Aceasta deoarece Cristos din tine 
lucrează în şi prin tine. Nu va mai 
trebui să te zbaţi niciodată să 
obţii ceva, pentru că El lucrează 
cu putere în tine, şi astfel, orice ai 
face, are succes. Însă secretul este 
să Îl iubeşti pe El. Când Îl iubeşti, El 
Îşi va stabili sediul în tine, iar viaţa 
ta va merge din slavă în slavă; vei 
deveni productiv în toate lucrurile.

Romani 12:17-13:14
Psalmul 89

Filipeni 1:23-30
Isaia 62

Romani 5:8;
2 Corinteni 5:15

| Proclamaţie
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru că Ţi-ai stabilit sediul în mine 
şi m-ai făcut centrul Tău de operare. 
M-ai făcut să am succes în viaţă 
pentru că Te iubesc şi păzesc Cuvântul 
Tău; recunosc puterea Ta cea mare 
care lucrează cu tărie în mine şi Îţi 
mulţumesc pentru slava din viaţa 
mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Domnul Isus nu a exagerat niciodată; El a rostit 
realitatea absolută. Cuvintele din versetul 

tematic ar trebui puse în practică şi demonstrate, ştiind 
că Cel care le-a spus nu a minţit pe nimeni, niciodată. 
Tu trebuie să îţi pui mâinile peste bolnavi şi ei se vor 
însănătoşi; tu ai puterea de a face aceasta, în Numele 
lui Isus. 

Domnul Isus nu îţi va cere să faci ceva ce nu 
poţi, sau ceva pentru care nu te-a pregătit. El a spus: 
„Vindecaţi bolnavii, curăţiţi leproşii, înviaţi morţii, 
scoateţi draci…” (Matei 10:8, versiunea Fidela). Aceasta 
este o poruncă pentru fiecare creştin; păşeşte în credinţă 
şi du-le vindecare şi sănătate oamenilor din lumea ta. 
Însă unii se pot plânge: „Când mă rog pentru oameni, se 
vindecă, însă când eu mă îmbolnăvesc, mă rog, dar nu 
mă ajută prea mult.”

Mulţi au avut această dilemă. Situaţia se aseamănă 
cu cea a prorocului Elisei, care avea ungerea lui Dumnezeu 
din belşug, dar a murit bolnav. În 2 Împăraţi 13:20-21, 
nişte oameni se pregăteau să îngroape un bărbat, când 
au văzut nişte moabiţi. Grăbindu-se, i-au aruncat trupul 
în mormântul lui Elisei, peste rămăşiţele lui. Însă în clipa 
în care trupul celui mort s-a atins de oasele lui Elisei, 

Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în 
Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; 
vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, 
nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi 

bolnavii se vor însănătoşi (Marcu 16:17-18).

Declanşează puterea…

MARȚI
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Note

mortul a înviat (2 Împăraţi 13:21). 
Această întâmplare a avut loc la 
mult timp după moartea lui Elisei; 
oasele lui încă purtau ungerea!

Deşi Elisei a murit bolnav, 
puterea lui Dumnezeu din el nu 
se diminuase. De aceea, putem 
trage concluzia că el nu a folosit 
această putere pentru sănătatea 
lui. Tu trebuie să faci uz şi în viaţa 
personală de aceeaşi autoritate pe 
care ţi-a dat-o Isus pentru a vindeca 
bolnavii. Cristos, Vindecătorul, 
locuieşte în tine; conştientizează 
această realitate şi umblă în ea 
în fiecare zi. Dacă vei proceda 
astfel, toate lucrurile care nu vin 
de la Dumnezeu: boala, sărăcia, 
moartea, lipsa, eşecul, depresia, 
etc., nu vor mai avea nici un efect 
asupra ta.

Romani 14:1-15:4
Psalmii 90-93

Filipeni 2:1-11
Isaia 63

2 Timotei 1:6; 2 Corinteni 3:18;
1 Corinteni 14:4; Romani 8:11

| Rugăciune
Dragă Tată, pe măsură ce studiez 
Cuvântul şi meditez la Duhul Sfânt, 
puterea Ta este activată în mine, 
făcând ca slava Ta în duhul meu 
să aibă un impact puternic asupra 
trupului meu, dându-mi sănătate, 
tărie şi vitalitate. Umblu şi astăzi în 
victorie, şi am succes în tot ce fac, 
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Vreau să înţelegi limbajul Duhului din versetul 
tematic. De ce ar spune Isus: „Dacă Mă iubeşte 

cineva, Tatăl meu îl va iubi”? Nu iubeşte Tatăl pe toată 
lumea, oricum? Biblia spune: „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). Isus a venit pentru că Tatăl deja îi 
iubea pe toţi. Atunci, la ce altă dragoste Se referă aici? 
Se referă la părtăşie; dragostea creşte în părtăşie.

Când recunoşti dragostea şi îi răspunzi, primeşti 
mai multă dragoste. Când răspunzi dragostei lui 
Dumnezeu, El Îşi arată dragostea pentru tine într-un 
mod deosebit; El va arăta lumii că te iubeşte. Când crezi 
în Domnul Isus, unul dintre cele mai frumoase lucruri 
pe care ar trebui să le doreşti este să ai părtăşie cu El. 
Această părtăşie puternică ar trebui să fie modul tău de 
viaţă, pentru că fără părtăşie, nu există dragoste.

Părtăşia înseamnă unitate în duh, comuniune. 1 
Corinteni 1:9 spune: „Credincios este Dumnezeu, care 
v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Cristos, Domnul 
nostru.” Am fost chemaţi la părtăşie cu Domnul, şi nu 
poţi avea părtăşie fără comunicare. Comunică des cu El 
şi caută să cunoşti gândurile, sfatul şi îndrumarea Lui, în 

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, 
va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom 

veni la el şi vom locui împreună cu el  
(Ioan 14:23).

Dragostea creşte în părtăşie

MIERCURI
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Note

tot ceea ce faci. Aceasta e ceva ce 
faci în mod conştient, ca răspuns la 
dragostea Lui.

Părtăşia ta cu Dumnezeu 
este unică. El nu are, nu a avut şi 
nici nu va avea vreodată o dublură a 
ta; de aceea, El preţuieşte părtăşia 
şi dragostea ta. Când ai părtăşie cu 
El prin Cuvânt şi prin Duhul Sfânt, 
ajungi să Îl cunoşti mai bine, iar 
viaţa ta devine expresia dragostei 
Lui.

Romani 15:5-13
Psalmii 94-98

Filipeni 2:12-18
Isaia 64

2 Corinteni 13:14;
1 Ioan 1:3

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că 
m-ai învrednicit să fiu în părtăşie cu 
Fiul Tău, Isus Cristos. Prin părtăşia 
cu Duhul Sfânt şi cu Cuvântul sunt 
transformat în chipul glorios al 
lui Cristos, unde viaţa mea este 
expresia absolută a neprihănirii, 
dragostei şi harului Tău, în Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Isaia 53, prin revelaţie divină, profetul a prezis 
patimile lui Cristos şi ne-a oferit o imagine a 

crucificării Lui: „Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al 
durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că 
îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. 
Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile 
noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este 
pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit” (Isaia 53:3-4). 
Acesta este pasajul pe care Matei l-a citat în versetul 
tematic. Domnul Isus a luat asupra Lui neputinţele 
noastre şi a purtat bolile noastre. 

Verbul „a purtat,” din Isaia 53:3, provine din 
traducerea termenului ebraic „nâsâh,” şi înseamnă „a 
lua sau a îndepărta.” Acelaşi verb „a purtat” din Matei 
8:17, este tradus din grecescul „bastazo,” care înseamnă 
tot „a îndepărta sau a lua.” Ambele referinţe înseamnă 
a lua povara altuia şi a o îndepărta, aşa cum a făcut Isus 
cu bolile şi cu durerile noastre.

Unii spun: „Când eşti bolnav, Isus vine şi poartă 
boala şi durerea împreună cu tine.” Nu, El nu face 
aceasta. El le-a îndepărtat de la tine, ca tu să nu le mai 

Seara, au adus la Isus mulţi îndrăciţi. El, prin cuvântul 
Lui, a scos din ei duhurile necurate şi i-a tămăduit 

pe toţi bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit 
prin prorocul Isaia, care zice: „El a luat asupra Lui 

neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre”  
(Matei 8:16-17).

El le-a purtat pe toate 

JOI
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Note

ai niciodată. Atunci de ce mai sunt 
încă atâţia oameni bolnavi? Fiindcă 
sunt în necunoştinţă cu privire 
la ce a făcut Domnul pentru ei. 
El a murit pentru ca tu să ai viaţa 
veşnică (grecescul Zoë). Această 
viaţă este plină de slavă.

Faptul că simţi durerea sau 
simptomele bolii în trupul tău, 
nu schimbă nimic; rămâi puternic 
ancorat în credinţă şi declară: 
„Refuz să fiu bolnav!” Din când în 
când, declară: „Umblu în sănătate, 
în Numele lui Isus!”

Romani 15:14-33
Psalmii 99-101

Filipeni 2:19-30
Isaia 65

1 Petru 2:24;
Isaia 53:3-4

| Proclamaţie
Refuz să port orice infirmitate, sau 
boală în trupul meu, pentru că Isus 
a luat toate neputinţele mele şi 
mi-a purtat toate durerile; El a fost 
străpuns pentru păcatele mele şi 
zdrobit pentru fărădelegile mele. 
Pedeapsa care îmi dă pacea a căzut 
peste El şi prin rănile Lui am fost 
tămăduit. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Retrăieşte impactul minunilor...

Îmbibă-te de cunoştinţa Cuvântului lui Dumnezeu...
şi experimentează momente care schimbă viaţa!!!

Aplicaţia Atmosphere for Miracles (AFM – Atmosferă 
pentru minuni) este o aplicaţie deosebită, gândită 
special pentru a cuprinde, printre altele, episoade 
ale emisiunii „Atmosferă pentru minuni,” învăţături 
ale Pastorului Chris şi revista interactivă digitală 
„Atmosferă pentru minuni.”

Interfaţa facilă a aplicaţiei îţi permite să te bucuri 
de o atmosferă pentru minuni tangibilă, oriunde şi 
oricând.

Compatibilă cu Android 4.1 sau versiunile 
următoare.

Aplicaţia Atmosphere for 
Miracles

(Atmosferă pentru minuni)
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Dacă vrei să experimentezi o manifestare 
mai puternică a Duhului lui Dumnezeu în 

viaţa ta, trebuie să ai dragoste. Umblă în dragoste. 
Dragostea este calea „nespus mai bună” (1 Corinteni 
12:31). Dragostea lui Dumnezeu în tine poate fi atât de 
tangibilă, încât să strălucească în ochii tăi, la propriu. Nu 
poţi şti ce poate face Domnul în tine şi prin tine, atunci 
când radiezi datorită dragostei Lui, până acolo încât este 
vizibilă în ochii tăi.

Când am înţeles aceasta, cu mulţi ani în urmă, am 
devenit mai conştient de ceea ce poate face Domnul 
prin mine când ochii mei sunt plini de dragoste. Odată, 
am fost invitat la o conferinţă unde a trebuit să le slujesc 
bolnavilor. Le-am cerut să formeze o linie dreaptă; nu 
i-am atins, ci doar i-am privit, ştiind că stând acolo, 
Cristos vedea prin ochii mei. Demonii nu au putut 
rămâne; fiecare dintre ei a fost vindecat pe loc, iar eu 
nu am făcut altceva decât să îi privesc.

De-a lungul anilor, i-am întâlnit pe unii dintre 
cei care au fost vindecaţi la acea conferinţă; nici ei nu 
uitaseră ce s-a întâmplat. Şi-au amintit cum privirea 
plină de dragoste le-a risipit bolile, pentru că noi avem 
ceva special. Este ceva ce lucrează prin noi. Este puterea 
dragostei lui Dumnezeu.

Ochii noştri sunt ferestre ale Duhului prin care 
Dumnezeu priveşte spre alţii cu dragoste. Tratează 

Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, 
dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii (Ioan 13:35).

Dragostea în ochii noştri

VINERI
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Note

oamenii cu compasiune; priveşte-i 
cu ochii dragostei. Lasă ca 
dragostea să fie mai mult decât 
o temă de discuţie pentru tine; 
las-o să fie viaţă. Interacţionează 
cu oamenii în aşa fel încât ei să 
poată vedea şi simţi dragostea 
ta. Oamenii erau atraşi de Isus, 
nu doar pentru că El înfăptuia 
minuni, ci pentru că puteau 
vedea că îi iubeşte. Toţi simţeau 
dragostea Lui, inclusiv copilaşii 
(Matei 19:14). El era revelarea 
dragostei lui Dumnezeu. Aceasta 
să fie şi mărturia ta. Lasă-i pe cei 
din jurul tău să Îl vadă pe Isus în 
ochii tăi. Dragostea ta să fie atât 
de puternică, încât oamenii să fie 
în mod constant atraşi de tine.

Romani 16:1-27
Psalmii 102-103

Filipeni 3:1-12
Isaia 66

Ioan 3:16;
Ioan 13:34

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru lucrarea Cuvântului Tău din 
viaţa mea, care produce rezultatele 
promise. Eu am natura dragostei, 
pentru că dragostea lui Dumnezeu 
a fost turnată din belşug în inima 
mea, prin Duhul Sfânt. Dragostea 
este pentru mine un mod de viaţă; 
de aceea, exprim dragoste în lumea 
mea, astăzi şi întotdeauna, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Nu este suficient să cunoşti Cuvântul lui 
Dumnezeu în inima ta; trebuie să Îl şi rosteşti 

– acesta este modul în care funcţionează! Dumnezeu 
l-a învăţat pe Iosua: „Cartea aceasta a Legii să nu se 
depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, 
căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei 
izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu 
înţelepciune” (Iosua 1:8). Cuvântul ebraic pentru „a 
cugeta” este „hagah,” care înseamnă a socoti, a striga, 
a-şi imagina, a murmura, a vorbi, a discuta sau a rosti. 
Este mult mai mult decât doar a te gândi la Cuvânt; 
trebuie să Îi dai glas!

Versetul tematic ne arată că a rosti ceea ce crezi 
este un principiu spiritual fundamental, fără de care 
darul mântuirii nu poate fi primit. „Pachetul” mântuirii 
este oferit după împlinirea a două condiţii: prima este 
să „crezi,” iar a doua este să „mărturiseşti” ceea ce ai 
crezut. Ambele lucrează împreună pentru ca mântuirea 
să fie completă.

La fel, pentru a trăi viaţa glorioasă în Cristos, în 
care te bucuri de toate beneficiile mântuirii, trebuie 
să păstrezi întotdeauna Cuvântul în gura ta. Trebuie să 
crezi şi să vorbeşti. Unii oameni se regăsesc în situaţii 

Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin 
gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat 
acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă 

facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi 
fără vină (Coloseni 1:21-22).

Putere prin cuvinte

SÂMBĂTĂ
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Note

neplăcute şi spun: „Eu cred 
Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu ştiu 
de ce lucrurile nu lucrează pentru 
mine cum ar trebui.” Doar să crezi 
Cuvântul nu va schimba nimic, 
până când nu începi să îţi foloseşti 
gura aşa cum trebuie şi să rosteşti 
ceea ce crezi.

Gura ta ţi-a fost dată pentru 
a-ţi făuri viitorul şi viaţa victorioasă, 
după standardele Cuvântului lui 
Dumnezeu. Viaţa ta merge în 
direcţia rostirii tale. Trebuie să 
spui ce vrei în viaţă. Chiar acum, 
rosteşte Cuvântul despre familia, 
slujba, afacerea, sănătatea şi 
studiile tale. Eliberează puterea 
dinamică de a efectua schimbările 
pe care le doreşti, rostind cuvinte 
pline de credinţă, în concordanţă 
cu Cuvântul lui Dumnezeu.

1 Corinteni 1
Psalmii 104-106

Filipeni 3:12-21
Ieremia 1

Proverbe 10:11;
Proverbe 15:23

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că 
mi-ai dat Cuvântul Tău – manualul 
infailibil de instrucţiuni pentru o 
viaţă de victorie în Isus Cristos! 
Trăiesc în sănătate, în victorie, în 
pace şi înregistrez progrese uriaşe, 
pe măsură ce aplic Cuvântul Tău, 
conştient de puterea Lui şi de 
abilitatea de a îmi transforma viaţa, 
şi de a mă face să excelez din slavă 
în slavă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dumnezeu a spus, prin profetul Osea, că poporul 
Lui piere, este învins şi distrus din lipsă de 

cunoştinţă. Aceasta înseamnă că problema nu este lipsa 
de credinţă sau faptul că nu depun suficient efort; motivul 
pentru care nu umblă în victorie şi în stăpânire este 
necunoştinţa. Aceasta înseamnă că, în calitate de copii 
ai lui Dumnezeu, noi trebuie să facem în mod continuu 
eforturi deliberate de a învăţa şi de a înţelege Cuvântul 
lui Dumnezeu. Dacă vei dobândi o bună cunoaştere a 
Cuvântului lui Dumnezeu, vei trăi în victorie şi în stăpânire 
în fiecare zi a vieţii tale, indiferent de împotriviri.

Unii oameni cred că este imposibil să trăieşti 
constant în victorie şi în stăpânire, dar se înşeală. Să 
crezi aceasta înseamnă să ignori motivul pentru care 
a venit Isus. El a venit pentru a ne da viaţa şi natura 
lui Dumnezeu; viaţa nepieritoare. În Ioan 10:10, El a 
spus: „Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să 
prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o 
aibă din belşug.” El nu a venit pentru a pune bazele 
unei noi religii, pentru că lumea era deja plină de ele 
înainte de venirea Lui, iar creştinismul nu este o religie. 
Traducerea amplificată spune că El a venit pentru ca 
noi să avem şi să ne bucurăm de viaţă, şi să o avem din 
abundenţă – să avem plinătate, până la revărsare.

Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai 
lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda şi nu-Mi vei mai 
fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, îi voi 

uita şi Eu pe copiii tăi (Osea 4:6).

Victorie şi stăpânire în Cristos

DUMINICĂ
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Note

Poate nu te-ai gândit 
niciodată că a fost ideea lui 
Dumnezeu ca tu să te bucuri de 
viaţa ta; acum ştii! Dar cum ai 
putea să te bucuri de viaţă, dacă 
te confrunţi cu atâtea greutăţi şi 
nici măcar nu ştii ce ţi-a fost dat 
în Cristos? Acesta este motivul 
pentru care trebuie să ai o relaţie 
personală cu Dumnezeu şi cu 
Cuvântul Lui; pentru a şti cum 
să trăieşti în victorie absolută zi 
de zi. Cuvântul lui Dumnezeu te 
poate creşte şi abilita să trăieşti 
viaţa pe care Dumnezeu o vrea 
pentru tine: o viaţă care se ridică 
deasupra luptelor şi a durerii; o 
viaţă de slavă, de neprihănire şi de 
stăpânire, în Isus Cristos.

1 Corinteni 2
Psalmii 107-108

Filipeni 4:1-7
Ieremia 2

Ioan 5:39;
1 Timotei 4:15

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru că mi-ai dat o viaţă de slavă 
şi de victorie. Zi de zi cercetez 
Scripturile şi aplic în viaţa mea ce 
spune Cuvântul despre mine în 
Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În versetul tematic, profetul Isaia vorbea cu 
Dumnezeu. Israel era în mare strâmtorare, 

pentru că nimeni nu Îl căuta pe Dumnezeu; nimeni 
nu se trezea să se „alipească” de Dumnezeu. Aceasta 
înseamnă că noi, în calitate de creştini, putem să ne 
trezim şi să ne alipim de Dumnezeu, să ne ţinem strâns 
de Cuvintele Lui şi să le facem realitatea vieţii noastre, 
prin rugăciuni biruitoare.

Aceasta îmi aminteşte de întâlnirea lui Iacov cu 
Îngerul lui Dumnezeu. După ce a stat un timp cu socrul 
lui, Laban, Iacov a ştiut că avea nevoie de o minune 
pentru a scăpa de furia fratelui său Esau, după ce îl 
înşelase pe Isaac, tatăl lor, pentru a obţine moştenirea 
în locul lui Esau. Iacov şi-a împărţit familia şi tot ce avea 
în două grupuri pe care le-a trimis pe rând înaintea lui 
Esau, pentru a-l ruga să îl ierte şi pentru ca, dacă Esau ar 
fi ucis un grup, celălalt să poată eventual scăpa (Geneza 
32:4-8).

Aşa că Iacov a rămas singur, iar Biblia ne spune că 
s-a luptat toată noaptea cu un înger. Iacov nu l-a lăsat pe 
înger să plece până când nu a primit o binecuvântare de 
la el (Geneza 32:24-26). În cartea Osea, profetul spune 
că îngerul care s-a luptat cu Iacov, era, de fapt, Domnul: 
„Încă din pântecele mamei l-a apucat Iacov pe fratele 

Nu este nimeni care să cheme Numele Tău sau care 
să se trezească şi să se alipească de Tine: de aceea 
ne-ai ascuns faţa Ta şi ne laşi să pierim din pricina 

nelegiuirilor noastre (Isaia 64:7).

„Trezeşte-te şi alipeşte-te de 
Dumnezeu”

LUNI
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Note

său de călcâi; şi, în puterea lui, s-a 
luptat cu Dumnezeu. S-a luptat cu 
îngerul şi a fost biruitor, a plâns şi 
s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit 
la Betel, şi acolo ne-a vorbit 
Dumnezeu” (Osea 12:3-5). 

Iacov s-a trezit pentru a se 
alipi de Dumnezeu prin rugăciune, 
pentru a primi binecuvântarea lui 
Dumnezeu. Aceasta e ceva ce noi, 
în calitate de creştini, trebuie să 
învăţăm să facem; să ne trezim 
şi să ne alipim de Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru noi şi pentru 
alţii, prin rugăciune. Trebuie să 
continuăm să mijlocim pentru 
sufletele pierdute şi pentru cei 
care s-au abătut de la credinţă. 
Trebuie să stăruim în rugăciune, 
până când Cristos este revelat în 
ei.

1 Corinteni 3
Psalmii 109-112

Filipeni 4:8-13
Ieremia 3

Efeseni 5:18-21; Efeseni 3:20-21;
2 Timotei 1:6

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru privilegiul rugăciunii; un loc 
al comuniunii sincere, pentru a mă 
trezi şi a mă alipi de Cuvântul Tău 
pentru viaţa mea. Îţi mulţumesc 
pentru că mi-ai dat abilitatea de a 
efectua schimbări prin rugăciuni 
biruitoare, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Relevanţa ta în răspândirea Evangheliei lui 
Cristos este unul dintre motivele majore 

pentru care Dumnezeu trimite bunăstarea spre tine. 
Biblia spune că este mai multă bucurie în cer pentru un 
singur păcătos care se pocăieşte decât pentru nouăzeci 
şi nouă de sfinţi care nu au nevoie de pocăinţă (Luca 
15:7). Acesta este singurul pasaj din Biblie în care 
suntem informaţi că ceva stârneşte bucurie între îngerii 
din ceruri: câştigarea de suflete. Aceasta te ajută să îţi 
dai seama cât de important este să câştigi suflete.

Aducerea sufletelor în Împărăţia lui Dumnezeu 
trebuie să fie motivaţia principală în tot ceea ce faci. Ca 
antreprenor, politician, profesor, bancher, om de afaceri, 
student, etc., atâta timp cât motivaţia ta personală este 
avansarea Împărăţiei lui Dumnezeu, vei trăi o viaţă plină 
de semnificaţie şi de împlinire.

Implicarea ta în câştigarea sufletelor atrage mai 
mult har şi mai multă bunăstare în viaţa ta. Aceasta 
face ca înţelepciunea lui Dumnezeu să funcţioneze în 
tine într-un mod ieşit din comun. Mai mult, Domnul te 
protejează atunci când eşti relevant în a duce Evanghelia 
la naţiunile pământului. Versetul tematic spune că 
Dumnezeu este capabil să te umple cu orice har, astfel 

Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru 
ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să 
prisosiţi în orice faptă bună, după cum este scris: „A 

împrăştiat, le-a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne 
în veac” (1 Corinteni 9:8-9).

Relevanţa ta în Evanghelie

MARȚI

19



Note

încât, având toate lucrurile din 
belşug, să prisoseşti în orice faptă 
bună. Atunci când eşti implicat în 
răspândirea Evangheliei, harul lui 
Dumnezeu creşte în viaţa ta ca să 
poţi realiza şi mai mult. În Iacov 
4:6, Biblia spune: „Dar în schimb, 
ne dă un har şi mai mare...” 
Aşadar, nu te da înapoi de la nici 
o ocazie de a promova Evanghelia.

1 Corinteni 4
Psalmii 113-116

Filipeni 4:14-23
Ieremia 4

Deuteronom 28:18;
Psalmul 35:27

| Rugăciune
Dragă Tată, prin implicarea mea în 
Împărăţie, puterea mântuitoare a 
lui Cristos invadează pământul. Eu 
sunt un distribuitor de adevăruri 
divine. Astfel, harul Tău abundă 
continuu în viaţa mea ca să fiu 
tot mai relevant în propagarea 
Evangheliei şi extinderea Împărăţiei 
Tale, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Studiind epistola către Galateni, vei înţelege de ce 
a făcut Pavel afirmaţia de mai sus, mustrându-i 

pe galateni; se îndepărtaseră de la mesajul Evangheliei, 
Cuvântul credinţei, pe care îl primiseră. Nişte învăţători 
falşi se infiltraseră printre ei, convingându-i că trebuie 
să împlinească Legea ca să fie îndreptăţiţi înaintea lui 
Dumnezeu; drept rezultat, credinţa lor a început să se 
clatine. Deplângând abaterea lor de la mesajul credinţei, 
Pavel i-a întrebat: „... După ce aţi început prin Duhul, 
vreţi acum să sfârşiţi prin firea pământească?”

El dorea ca ei să îşi aducă aminte cum au primit 
Duhul Sfânt; nu prin împlinirea Legii, ci prin credinţă. 
Mântuirea pe care o primiseră nu a avut loc prin 
Lege: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă; şi 
aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu: 
nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efeseni 2:8-9). 
Neprihănirea şi îndreptăţirea ta înaintea lui Dumnezeu nu 
sunt rezultatele faptelor tale bune; ele vin prin credinţa în 
Cristos, sunt rezultatul a ceea ce El a făcut.

Pasajul din Galateni 2:16 spune astfel: „Totuşi, 
fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele 

O, galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat pe voi, 
înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Cristos 
ca răstignit? Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: 

prin faptele Legii aţi primit voi Duhul ori prin auzirea 
credinţei? Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi 

început prin Duhul, vreţi acum să sfârşiţi prin firea 
pământească? (Galateni 3:1-3).

Perseverează în credinţă

MIERCURI
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Note

Legii, ci numai prin credinţa în Isus 
Cristos, am crezut şi noi în Cristos 
Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi 
prin credinţa în Cristos, iar nu prin 
faptele Legii; pentru că nimeni nu 
va fi socotit neprihănit prin faptele 
Legii.” Neprihănirea, care vine prin 
credinţă, nu se bazează pe lucrările 
Legii, ci pe credinţa în Dumnezeul 
care îi justifică pe cei păcătoşi 
(Romani 4:5).

Prin credinţă ai primit viaţa 
veşnică şi L-ai primit pe Duhul Sfânt 
să locuiască în tine. Prin credinţă, 
neprihănirea lui Dumnezeu a 
fost transferată în duhul tău. De 
aceea, perseverează în credinţă, 
înrădăcinat şi stabil, şi refuză să fii 
clintit de la nădejdea Evangheliei 
pe care ai auzit-o (Coloseni 1:23).

1 Corinteni 5
Psalmii 117-118

Coloseni 1:1-8
Ieremia 5

Ioan 6:63;
Filipeni 3:3

| Proclamaţie
Îţi mulţumesc, Doamne, pentru 
neprihănirea pe care am primit-o; 
neprihănirea care vine prin credinţa 
în Isus Cristos, ca să pot sta în 
prezenţa Ta plin de încredere, fără 
frică, inferioritate, vinovăţie sau 
condamnare. Nu îmi pun încrederea 
în fire, pentru că Tu eşti Cel ce mă 
îndreptăţeşte. Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Instrucţiunile spirituale pot ajunge la tine în cele 
mai neobişnuite moduri, însă indiferent de felul în care 
le primeşti, trebuie să le împlineşti cu promptitudine. 
Nu încerca niciodată să înţelegi raţional cu mintea ta 
instrucţiunile spirituale; înţelepciunea lui Dumnezeu este 
nebunie pentru oameni (1 Corinteni 1:21).

Să luăm ca exemplu instrucţiunile pe care Domnul i le-a 
dat lui Iosua. După moartea lui Moise, Domnul i-a poruncit lui 
Iosua să cucerească Ierihonul: „Domnul i-a zis lui Iosua: Iată, 
dau în mâinile tale Ierihonul şi pe împăratul lui, pe vitejii lui 
ostaşi. Înconjuraţi cetatea, voi toţi bărbaţii de război, dând 
ocol cetăţii o dată. Aşa să faci şase zile. Şapte preoţi să poarte 
înaintea chivotului şapte trâmbiţe de corn de berbec; în ziua 
a şaptea, să înconjuraţi cetatea de şapte ori, şi preoţii să sune 
din trâmbiţe. Când vor suna lung din cornul de berbece, şi 
când veţi auzi sunetul trâmbiţei, tot poporul să scoată mari 
strigăte. Atunci zidul cetăţii se va prăbuşi, şi poporul să se 
suie, fiecare drept înainte” (Iosua 6:2-5). Din punct de vedere 
omenesc, instrucţiunea lui Dumnezeu era ceva imposibil de 
îndeplinit pentru Iosua şi pentru copiii lui Israel. Grosimea 
zidurilor Ierihonului era aşa de mare încât erau clădite case pe 
ele. Însă Iosua a urmat instrucţiunile Domnului, iar rezultatul 
a fost victoria copiilor lui Israel.

Versetul tematic spune să primim instrucţiuni mai 
degrabă decât aur şi argint. Cuvântul lui Dumnezeu este 

Primeşte instruirea mea, şi nu argint; şi cunoaştere, 
mai degrabă decât aur ales 

(Proverbe 8:10, versiunea Fidela).

Abilitatea este în instrucţiune

JOI
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Note

manualul de instrucţiuni al lui 
Dumnezeu pentru o viaţă extraordinară 
de slavă, domnie şi victorie, aşadar nu 
neglija Cuvântul. Biblia spune astfel: 
„Ţine strâns de instruire; nu o lăsa să 
plece; păzeşte-o, fiindcă ea este viaţa 
ta” (Proverbe 4:13, versiunea Fidela). 
Nu te plânge atunci când primeşti 
instrucţiuni spirituale, pentru că odată 
cu aceste instrucţiuni vine şi abilitatea 
de a împlini orice îţi spune Dumnezeu 
să faci. Fii conştient de acest fapt 
atunci când primeşti responsabilităţi, 
în special în casa Domnului. Odată 
ce ai primit instrucţiunea să faci 
ceva, recunoaşte faptul că ai primit 
abilitatea de a duce la bun sfârşit acea 
însărcinare. Stârneşte înţelepciunea lui 
Dumnezeu în tine vorbind în alte limbi 
şi vei vedea imagini ale posibilităţilor 
şi viziuni ale succesului; Duhul Sfânt îţi 
va arăta ce să faci şi cum să duci la bun 
sfârşit însărcinarea primită.

1 Corinteni 6
Psalmii 119:1-112

Coloseni 1:9-18
Ieremia 6

1 Samuel 15:22-23;
2 Timotei 3:16-17

| Proclamaţie
Îţi mulţumesc, Tată drag, pentru puterea 
Ta divină care acţionează în mine, 
ajutându-mă să duc la îndeplinire orice 
însărcinare ai planificat pentru mine. 
Recunosc lucrarea Duhului Tău în mine 
şi astfel declar că pot totul prin Cristos 
care mă întăreşte. El este abilitatea 
mea, de aceea progresez prin puterea 
Duhului, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În fiecare an, pe 1 Octombrie, campania ReachOut Nigeria 
pune la dispoziţia partenerilor din Nigeria ai Rapsodiei 

o platformă pentru a avea un impact ieşit din comun, 
evenimente pline de exuberanţă pe toată întinderea celor 36 
de state în comemorarea Aniversării Independenţei naţiunii.

ReachOut Nigeria 2014 se anunţă a fi mai plină de slavă ca 
niciodată, partenerii având în plan să distribuie în toată ţara 
peste 20 de milioane de exemplare ale Rapsodiei Realităţilor 
în format scris, audio şi digital. Devoţionalul va fi distribuit în 
mai mult de 50 de limbi indigene din Nigeria.

Partenerii se vor implica şi în numeroase proiecte de 
dezvoltare a comunităţilor pe tot întinsul ţării care vor aduce 
zâmbete pe chipul nigerienilor şi le vor ameliora condiţiile de 
viaţă şi de lucru.

Alte evenimente:

• Lecturi publice
• Concerte
• Reality show-ul campaniei ReachOut Nigeria
• Dezbaterea naţională ReachOut Nigeria... şi multe 

altele!!!

Începe să te pregăteşti să participi la această campanie 
şi implică-ţi şi prietenii şi pe cei dragi; se anunţă să fie o 
celebrare glorioasă a Cuvântului în Nigeria!

Campania de distribuire masivă 
ReachOut Nigeria 2014
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Cu ani în urmă, în timp ce studiam cuvintele 
Apostolului Pavel din versetul de mai sus 

am fost uimit şi încântat să descopăr că este posibil ca 
cineva să aibă plinătatea binecuvântării Evangheliei lui 
Cristos. Această binecuvântare nu a fost doar pentru 
Pavel şi pentru ceilalţi apostoli, ci este accesibilă pentru 
toţi creştinii: este posibil să umblăm în plinătatea 
binecuvântărilor Evangheliei. Ce înseamnă aceasta? 
Înseamnă să umbli în plinătatea moştenirii tale în Cristos.

Nu este de mirare faptul că apostolul Pavel a 
spus cu îndrăzneală: „Pot totul în Cristos care mă 
întăreşte” (Filipeni 4:13). În Galateni 2:20-21, el a zis: 
„Am fost răstignit împreună cu Cristos şi trăiesc... dar 
nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa 
pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa 
în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine 
Însuşi pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui 
Dumnezeu...” (Galateni 2:20-21).

Umblarea în plinătatea binecuvântărilor lui Cristos 
este posibilă pe acest pământ. Pe măsură ce vei umbla în 
unitate cu Duhul Sfânt, vei descoperi faptul că viaţa este 
uşoară, fără stres şi lipsită de orice formă de frustrare. 
Nimic de pe pământul acesta nu mă poate frustra, pentru 

Aşadar, după ce voi împlini aceasta şi le voi sigila 
acest rod, voi trece pe la voi spre Spania. Şi sunt 

sigur, când voi veni la voi, că voi veni în plinătatea 
binecuvântării Evangheliei lui Cristos 
(Romani 15:28-29, versiunea Fidela).

Plinătatea binecuvântărilor 
Evangheliei

VINERI
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Note

că umblu în lumina plinătăţii 
binecuvântărilor Evangheliei lui 
Cristos. Nu pot fi învins; eu sunt 
un învingător, pentru că El, Cristos, 
este în mine. Acesta trebuie să fie 
şi mentalitatea ta.

Trăieşte în plinătatea 
moştenirii tale în Cristos. El a murit 
şi a înviat din morţi; El a câştigat 
deja bătălia pentru tine; nu este 
nevoie să te mai frămânţi sau 
să te mai lupţi pentru nimic. În 1 
Petru 1:11, Biblia vorbeşte despre 
suferinţele lui Cristos şi despre 
slava care avea să le urmeze. 
Trăieşte în victoria şi în slava lui 
Cristos. Tu eşti un învingător pe 
viaţă. Binecuvântat să fie Domnul!

1 Corinteni 7
Psalmul 119:113-

176

Coloseni 1:19-29
Ieremia 7

Ioan 16:33;
1 Petru 1:10-11

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru revelaţia Cuvântului Tău 
pentru mine de astăzi. Umblu 
în plinătatea binecuvântărilor 
Evangheliei lui Cristos şi în slava 
moştenirii mele în El. Sunt un 
învingător, pentru că mai mare este 
Cel care trăieşte în mine. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii definesc gândurile ca fiind produse ale 
imaginaţiei, însă gândurile sunt mai mult 

decât simplă imaginaţie. Imaginaţia este reprezentată 
de imagini sau proiecţii ale minţii care interpretează 
gândurile tale. Gândurile sunt puternice; ele te pot 
plasa într-o viaţă glorioasă sau te pot ţine pe marginea 
drumului. Biblia spune că un om este aşa cum gândeşte 
în inima lui (Proverbe 23:7, versiunea Fidela). Tu ai 
caracterul gândurilor tale.

Dacă ai lăsa Cuvântul să îţi domine gândirea, ţi-
ar da mentalitatea corectă de victorie şi domnie, cu 
perspective de posibilităţi nelimitate. Biblia spune: „Şi 
nu vă conformaţi acestei lumi; ci fiţi transformaţi prin 
înnoirea minţii voastre...” (Romani 12:2, versiunea 
Fidela). Atunci când gândurile tale sunt în concordanţă 
cu proviziile din Cuvântul lui Dumnezeu, viaţa ta va fi o 
reflectare a slavei Lui, pentru că slava este în Cuvântul Lui.

Să analizăm experienţa lui Iosua ca exemplu: 
Domnul i-a zis: „Vezi, am dat în mâna ta Ierihonul şi 
pe împăratul său şi pe cei viteji la luptă” (Iosua 6:2, 
versiunea Fidela). Cum putea el să vadă victoria înainte să 
aibă loc bătălia? Folosind puterea minţii, a gândurilor şi a 
imaginaţiei lui. Dacă Iosua n-ar fi văzut victoria în mintea 
sa, Israel nu ar fi cucerit Ierihonul niciodată. Ce ne învaţă 
aceasta? Înseamnă că lărgimea viziunii tale este hotarul 

Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies 
izvoarele vieţii (Proverbe 4:23).

Creează-ţi gândurile

SÂMBĂTĂ
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Note

binecuvântării tale. Vei putea avea 
doar atât cât poţi vedea cu mintea, 
prin puterea gândurilor tale.

Tu ce vezi? Care sunt 
gândurile tale? Disciplinează-ţi 
mintea; alege ce gânduri accepţi. 
Diferenţa dintre cel disciplinat care 
ajunge un succes şi cel care nu 
este disciplinat constă în gândirea 
fiecăruia dintre ei. Direcţionează-ţi 
mintea să gândească ce trebuie. Tu 
eşti cel care alege în ce direcţie se 
dezvoltă gândurile tale; tu eşti cel 
care îţi creezi gândurile: „... tot ce 
este adevărat, tot ce este vrednic 
de cinste, tot ce este drept, tot ce 
este curat, tot ce este vrednic de 
iubit, tot ce este vrednic de primit, 
orice faptă bună şi orice laudă, 
aceea să vă însufleţească” (Filipeni 
4:8).

1 Corinteni 8
Psalmii 120-127

Coloseni 2:1-7
Ieremia 8

1 Corinteni 2:16;
Filipeni 4:8

| Proclamaţie
Mintea mea este unsă să gândească 
gândurile lui Dumnezeu. Pe măsură 
ce meditez la Cuvântul Tău, dezvolt 
o mulţime de gânduri care mă 
menţin în arena slavei, a sănătăţii 
şi a bunăstării, abilitându-mă să 
trăiesc cea mai bună viaţă aici, pe 
pământ, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
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BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetele de mai sus dezvăluie viaţa primejdioasă 
a unui necredincios. El este în întuneric spiritual 

şi este înstrăinat; adică este lipsit de viaţa lui Dumnezeu. 
Pasajul din Efeseni 2:3 îi numeşte copii ai mâniei. Este vorba 
despre mânia lui Dumnezeu. Ce stare teribilă în care se poate 
afla cineva! Efeseni 2:12 face referire la ei ca fiind „lipsiţi de 
speranţă şi fără Dumnezeu în lume.” 

Pe când eram încă student, cu mulţi ani în urmă, am citit 
acest pasaj din Scripturi şi m-a pus pe gânduri. M-am gândit la 
toţi studenţii din campus care trăiau fără Dumnezeu şi mi-am 
spus: „Doamne, cum poate trăi cineva în asemenea întuneric? 
Cum pot adormi noaptea doar pentru a se trezi în zori ca să mai 
trăiască o zi fără Dumnezeu?” Am fost mişcat de compasiune şi 
am început să mijlocesc pentru ei. Mă rugam: „O, Doamne, nu 
îi lăsa să moară şi să ajungă în iad fără să-L primească pe Cristos. 
Ajută-mă să ajung la ei şi să le spun despre Isus!” M-am simţit 
constrâns să le spun despre Isus, pentru că nimic nu poate fi 
mai groaznic decât să trăieşti fără Dumnezeu şi fără speranţă în 
lume! Aceasta ar trebui să te facă să te gândeşti la rudele tale, 
la prietenii, colegii, vecinii şi asociaţii tăi care nu sunt născuţi din 
nou. Ei sunt fără speranţă în lume, fără Cristos.

Nu îţi poţi permite să îi laşi să trăiască tot aşa, fără 
Dumnezeu, plutind în derivă tot mai departe în abisul 

Iată, dar, ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să 
nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii în deşertăciunea 

gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini 
de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se 

află în urma împietririi inimii lor (Efeseni 4:17-18).

Gândeşte-te la cei pierduţi

DUMINICĂ
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Note

întunericului. Lasă-te mişcat de 
stadiul disperat al situaţiei lor şi 
începe să mijloceşti pentru ei. Roagă-
te ca ei să fie eliberaţi de sub domnia 
întunericului şi a puterii lui Satan şi să 
fie aduşi în libertatea glorioasă a fiilor 
lui Dumnezeu (Romani 8:21). Poate 
eşti singurul care are oportunitatea 
să le atingă viaţa cu Evanghelia. 
De aceea, predică-le şi învaţă-i din 
Cuvânt. Spune-le că Dumnezeu îi 
iubeşte atât de mult, încât L-a trimis 
pe Isus să moară pentru ei (Ioan 
3:16). Contribuie cu timpul, efortul şi 
resursele tale la câştigarea de suflete. 
Trebuie să devii recunoscut pentru 
pasiunea ta pentru Domnul, pentru 
Evanghelia Sa şi pentru sufletele 
oamenilor.

1 Corinteni 9
Psalmii 128-134

Coloseni 2:8-15
Ieremia 9

2 Petru 3:9;
Marcu 16:15

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că m-ai luminat prin Cuvântul Tău 
binecuvântat asupra valorii fiecărui 
suflet. Mă rog pentru toţi cei care 
nu sunt mântuiţi: pentru rudele 
mele, pentru prietenii, colegii şi 
asociaţii mei, ca să fie eliberaţi, să 
fie scoşi din întuneric la lumină, să 
fie întorşi de la puterea lui Satan la 
Dumnezeu şi să devină părtaşi la 
neprihănirea Ta, în Numele mare şi 
puternic al lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
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Trebuie să învăţăm o lecţie deosebit de importantă 
din atitudinea arhanghelului Mihail, din timpul 

disputei pe care a avut-o cu Satan asupra trupului lui Moise. 
Mihail, cu toată puterea şi slava lui, nu a îndrăznit să-i aducă 
o acuzare lui Satan, care era o personalitate malefică. A 
procedat aşa deoarece a recunoscut faptul că Satan avea 
autoritate adamică, care era mai înaltă decât autoritatea 
angelică, întrucât omul a fost creat după chipul şi asemănarea 
lui Dumnezeu (Psalmul 8:4-5). Adam îşi pierduse autoritatea 
în favoarea lui Satan atunci când a mâncat din fructul din 
care Dumnezeu îi poruncise să nu mănânce.

În consecinţă, Mihail a putut să-l mustre pe Satan doar 
în Numele Domnului, care avea autoritate supremă. Atunci 
când ne-am născut din nou, Domnul ne-a înviat împreună cu 
El şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti (Efeseni 
2:6), recâştigându-ne autoritatea asupra celui rău. Însă această 
situaţie este relevatoare pentru modul în care noi trebuie să 
ne relaţionăm la autoritatea spirituală în calitate de copii ai lui 
Dumnezeu. Nu trebuie niciodată să-i dezonorezi, sau să vorbeşti 

Tot aşa, aceşti visători îşi pângăresc trupurile, resping 
autoritatea şi îi batjocoresc pe cei glorioşi. Însă nici 

arhanghelul Mihail, când i se împotrivea diavolului şi 
se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să 
aducă împotriva lui o acuzaţie batjocoritoare, ci doar 
a zis: „Domnul să te mustre!” Aceştia însă batjocoresc 

lucrurile pe care nu le înţeleg şi sunt distruşi prin 
lucrurile pe care le înţeleg din instinct, ca vieţuitoarele 

fără raţiune (Iuda 1:8-10, NTR).

Onorează autoritatea 
spirituală 

LUNI
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Note

împotriva celor pe care Domnul i-a 
aşezat în poziţii de autoritate. Aşa 
am trăit eu; nu spun nimic împotriva 
oamenilor lui Dumnezeu, în special 
împotriva lucrătorilor Evangheliei, 
pentru că ei poartă autoritatea lui 
Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 5:12 spune: 
„Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine 
pe cei ce se ostenesc între voi, care 
vă cârmuiesc în Domnul, şi care vă 
sfătuiesc.” Unii oameni din Biserică 
au autoritate peste tine în Domnul şi 
trebuie onoraţi ca atare.

Din nefericire, există unii care 
se consideră mai înţelepţi decât 
pastorii lor şi întotdeauna încearcă 
să îi „sfătuiască” sau să îi înveţe cum 
să gospodărească treburile Bisericii. 
Aceasta este greşit. Trebuie să rămâi 
supus autorităţii spirituale pentru a 
putea umbla în puterea Duhului şi 
a-ţi împlini chemarea lui Dumnezeu 
în viaţa ta.

1 Corinteni 10:1-13
Psalmii 135-138

Coloseni 2:16-23
Ieremia 10-11

Numeri 26:9-10;
1 Samuel 26:9

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău care îmi dă viaţă, 
îndrumându-mi gândurile, cuvintele 
şi acţiunile. Înţelepciunea Ta 
acţionează în mine şi astăzi, iar 
eu mă supun Duhului Sfânt, care 
desăvârşeşte toate lucrurile care mă 
privesc şi îmi arată cum să umblu 
în voia Ta şi să recunosc autoritatea 
spirituală, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Matei 1:18, citim că Maria „s-a aflat însărcinată 
de la Duhul Sfânt.” Isus, Fiul lui Dumnezeu, S-a 

întrupat pe pământ prin puterea Duhului Sfânt. Apoi în 
versetul tematic, Domnul Isus vorbeşte despre „Tatăl 
care locuieşte în Mine” (Ioan 14:10), în acelaşi context în 
care spune: „Mă duc la Tatăl” (Ioan 14:12). El era în Tatăl 
şi Tatăl locuia în El prin Duhul Sfânt, care este Cel care 
face miracolele (Fapte 10:38). Mai mult, în Ioan 8:38, El 
a zis: „Eu vă spun ce am văzut de la Tatăl meu...”

Este foarte clar faptul că Isus a umblat în uniune 
cu Tatăl într-un mod extraordinar. Nu făcea nimic fără 
Duhul Sfânt, Cel care realizează această uniune. El a zis 
în Ioan 5:19: „... Adevărat, adevărat vă spun, că Fiul 
nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce Îl 
vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul 
întocmai.” El a fost întotdeauna conştient de unitatea 
Sa inseparabilă cu Tatăl. Nu este de mirare că a fost un 
exemplu pentru noi toţi şi că a avut succes răsunător în 
tot ce a făcut.

Dacă L-ai primit pe Duhul Sfânt în tine, trupul 
tău este templul Său (1 Corinteni 16:19). De aceea 
este foarte important să umbli în uniune cu Tatăl care 
locuieşte în tine prin Duhul Sfânt. Conştientizează faptul 
că nu eşti singur. În toate momentele în care încercai 

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

(Ioan 14:10).

Umblă în uniune cu Tatăl

MARȚI
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Note

să „ajungi” la Tatăl sau să „intri în 
prezenţa Lui,” având senzaţia că 
rugăciunile tale „nu trec de tavan,” 
El era în tine. Niciodată nu va fi 
nevoie să plângi sau să strigi ca El 
să te audă. Oriunde mergi, mergi 
împreună cu Tatăl care locuieşte 
permanent în tine. 

Relaţionează cu Duhul Sfânt 
ştiind că El aduce prezenţa Tatălui 
şi a Fiului în tine, nu-L considera 
doar o simplă influenţă. Înţelege 
că El te cunoaşte mai bine decât te 
cunoşti tu însuţi. El Se poate ocupa 
de tine eficient; nu eşti un mister 
sau o surpriză pentru El. Nimic 
din ceea ce eşti tu nu este străin 
sau ciudat pentru El. El este mai 
pasionat de succesul tău decât ai 
putea fi tu vreodată. Acceptă pur 
şi simplu ceea ce te vede El că eşti 
şi spune-I „da”; atunci eşti gata să 
umbli în uniune cu El.

1 Corinteni 10:14-11:1
Psalmii 139-141

Coloseni 3:1-11
Ieremia 12

1 Corinteni 6:17;
Galateni 4:6

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
prezenţa Ta în viaţa mea. Ce 
binecuvântare extraordinară este să 
fiu una cu Tine şi să experimentez 
o părtăşie atât de glorioasă şi să fiu 
transformat din slavă în slavă! Mă 
predau Ţie şi declar că viaţa mea 
este pentru slava Ta, astăzi şi pentru 
totdeauna, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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Trăim în ultimele zile, astfel că activităţile 
anticriştilor la care se face referire în versetele 

tematice se întâmplă deja. Mulţi au venit în numele 
lor, propovăduind doctrine false. O doctrină falsă nu 
este neapărat opusul Evangheliei autentice, ci poate 
fi şi o alterare a acesteia. Scopul ei este să înşele şi să 
amăgească oamenii să creadă o minciună în loc de 
Evanghelia adevărată a Domnului nostru Isus.

Cu toate acestea, fiind copilul lui Dumnezeu, 
nu trebuie să te îngrijorezi de abilitatea malefică a 
anticriştilor, a învăţătorilor şi păstorilor mincinoşi, 
pentru că eşti uns de Dumnezeu şi de aceea nu poţi fi 
înşelat. Cuvântul spune că ai primit ungere de la Cel 
Sfânt şi ştii toate lucrurile. Ungerea Duhului Sfânt care 
este asupra vieţii tale te păzeşte şi te ajută să discerni 
adevărata Evanghelie de doctrinele false.

În 1 Ioan 2:27, Biblia spune astfel: „Cât despre 
voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în 
voi, şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva, ci după 
cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile 

Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum 
aţi auzit că are să vină Anticrist, să ştiţi că acum s-au 

ridicat mulţi anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este 
ceasul de pe urmă. Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar 
nu erau dintre ai noştri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai 

noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu 
toţi sunt dintre ai noştri. Dar voi aţi primit ungerea din 
partea Celui Sfânt şi ştiţi orice lucru (1 Ioan 2:18-20).

Protejat de ungere

MIERCURI
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Note

şi este adevărată, şi nu este o 
minciună, rămâneţi în El, după 
cum v-a învăţat ea.” Duhul Sfânt 
este Domnul Bisericii şi atunci 
când auzi Cuvântul lui Dumnezeu 
sub ungerea Duhului Sfânt, acelaşi 
Duh al Adevărului care este în tine 
va mărturisi împreună cu duhul 
tău că ceea ce auzi este adevărul.

Aceasta implică faptul că nu 
vei ajunge să fii înşelat, sau purtat 
încolo şi încoace de orice vânt de 
învăţătură; ci vei fi înrădăcinat în 
adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. 
Dacă ungerea te poate ajuta să 
cunoşti adevărul Cuvântului lui 
Dumnezeu, în mod sigur te va 
ghida în lucrurile obişnuite ale 
vieţii, pentru că ceea ce este mai 
mic este inclus în ceea ce este mai 
măreţ.

1 Corinteni 11:2-34
Psalmii 142-145

Coloseni 3:12-25
Ieremia 13

Ioan 4:1;
Ioan 14:26

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
ungerea Duhului Sfânt care 
acţionează în mine, îndrumându-
mă pe calea adevărului. Sunt 
înrădăcinat în neprihănire, sunt 
statornic în Domnul, umplut de 
cunoştinţa lui Dumnezeu în toată 
înţelepciunea şi priceperea. Ştiu 
toate lucrurile prin Duhul Sfânt 
care operează în mine, în Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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BIBLIEI ÎN DOI ANI



Pentru a trăi o viaţă plină de bucurie şi pentru a fi 
expresia desăvârşită a voii, neprihănirii şi slavei 

lui Dumnezeu, trebuie să cunoşti personal Cuvântul şi să 
trăieşti prin el. Cei care nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu 
cu greu pot împlini dorinţele şi planurile lui Dumnezeu 
pentru viaţa lor. Cuvântul te-a născut şi te-a format 
(1 Petru 1:23), iar dacă nu trăieşti în conformitate cu 
Cuvântul, nu vei fi acel „tu” pe care l-a visat Dumnezeu, 
nici nu vei împlini destinul pe care El îl are pentru tine. 
Acesta este motivul pentru care propovăduim Cuvântul şi 
îi încurajăm pe copiii Lui să studieze Cuvântul. Trebuie să 
cunoşti acest Cuvânt personal.

Nu trăi bazat pe presupuneri. Nu lăsa oamenii 
să te influenţeze cu părerea lor religioasă cu privire 
la Dumnezeu. Nu accepta ceva ca fiind din partea lui 
Dumnezeu doar pentru că sună bine, corect sau religios.

Isus a zis: „Cercetaţi Scripturile...” (Ioan 5:39). Pavel a 
zis: „Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om 
încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine, şi 
care împarte drept Cuvântul adevărului” (2 Timotei 2:15). 
Cuvântul lui Dumnezeu este expresia gândirii lui Dumnezeu; 
voia Sa scrisă şi exprimată pentru noi. Ce avantaj extraordinar, 
să poţi studia Cuvântul tu însuţi, să îl înţelegi şi să trăieşti în 
conformitate cu el! Este o binecuvântare nemaipomenită!

 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului 
nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul 

de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în 
Cristos (2 Timotei 2:15).

Cunoaşte Cuvântul pentru tine

JOI
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Note

Măsura de victorie şi de glorie 
din viaţa ta va coincide întotdeauna 
cu măsura în care cunoşti Cuvântul 
lui Dumnezeu şi îl pui în practică. Nu 
contează de cât timp eşti creştin; 
contează cât de bine cunoşti şi 
aplici Cuvântul. Mulţumiri să-I fie 
aduse lui Dumnezeu pentru că 
avem acest avantaj de neegalat al 
prezenţei Duhului Sfânt în noi, care 
ne dă înţelegere asupra Cuvântului! 
El este Autorul Scripturii, aşa 
că, în timp ce studiezi, poţi avea 
încredere că El te va îndruma şi îţi 
va da înţelegere asupra tainelor 
divine.

Acordă-i Cuvântului atenţia 
şi timpul care i se cuvin. Studiază-l 
cu toată inima. Dacă vrei să trăieşti 
o viaţă dincolo de obişnuit, aceasta 
se poate doar prin Cuvânt şi prin 
puterea Duhului Sfânt.

1 Corinteni 12
Psalmii 146-150

Coloseni 4:1-9
Ieremia 14

Marcu 12:24;
Faptele Apostolilor 17:11

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că mi-ai arătat importanţa studiului 
personal al Cuvântului Tău, un 
ingredient vital în umblarea mea 
de creştin. Pe măsură ce studiez 
şi meditez asupra Cuvântului şi 
astăzi, sunt poziţionat să împlinesc 
dorinţele şi planul Tău pentru 
viaţa mea, iar creşterea mea este 
evidentă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



KingsChat este o aplicaţie rapidă, simplă şi personală 
de mesagerie pentru smartphone-uri care îţi permite să 
trimiţi mesaje tuturor celor cu care îţi place să discuţi. 
Schimbă vechiul SMS cu KingsChat şi începe să trimiţi 
şi să primeşti mesaje, fotografii, audio, locaţii şi mesaje 
video – şi este absolut gratuit!

De ce te vei îndrăgosti de KingsChat:

• MULTIMEDIA: Trimite ataşamente video, 
imagini, locaţii şi audio prietenilor, contactelor si 
grupurilor tale.

• CHAT ÎN GRUP: Bucură-te de conversaţii în grup 
cu contactele tale. Adaugă sau elimină persoane 
din grup, schimbă subiectul grupului şi setează o 
poză pentru grup.

• ŞI MULTE ALTELE: mesaje offline, data şi ora 
trimiterii mesajelor, trimite mesajele mai multor 
contacte odată şi multe altele!

Este uşor de folosit. Descarcă aplicaţia de pe Google Play 
Store şi începe să vorbeşti cu prietenii tăi instantaneu! 
KingsChat foloseşte 3G sau WiFi atunci când aceste 
servicii sunt disponibile.

Necesită Android 2.3.3 sau mai nou.

Păstrează legătura cu toate 
contactele tale cu KingsChat! 



N
O

T
E

NOTE



Apostolul Pavel subliniază nişte adevăruri 
foarte profunde în versetele tematice, pe 

care vreau să le observăm. În primul rând trebuie să 
ştim că Dumnezeu are o familie care Îi poartă Numele. 
Unii membri ai acestei familii glorioase sunt în cer în 
timp ce alţii sunt pe pământ. În numărul celor de pe 
pământ suntem cuprinşi toţi cei născuţi din nou, iar 
familia din cer este formată din oamenii lui Dumnezeu 
care au trecut în slavă. Cei care sunt în cer sunt la fel de 
reali în cer cât suntem noi de reali pe pământ, însă este 
una şi aceeaşi familie.

 El se roagă pentru membrii familiei lui Dumnezeu 
de pe pământ (Biserica), să fie întăriţi în putere prin 
Duhul lui Dumnezeu în omul lăuntric. El vrea ca ei să fie 
înzestraţi cu abilitatea de a face minuni. Aceasta este 
voia lui Dumnezeu pentru copiii Lui şi este pur şi simplu 
uimitoare. Nici unul dintre noi nu este un om obişnuit; 
fiecare dintre noi poate şi trebuie să facă lucruri 
supranaturale; facem parte din familia extraordinară a 
celor puternici.

 Nu spune niciodată „Sunt slab înăuntrul meu,” 
„Nu pot face faţă opoziţiei,” sau „Îmi este frică...”; Cel 

Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui 
Domnului nostru Isus Cristos, din care îşi trage numele 

orice familie, în ceruri şi pe pământ, şi-L rog ca, 
potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi 

în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru 
(Efeseni 3:14-16).

Familia celor puternici

VINERI
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Note

ce este mai mare locuieşte în tine. 
El este puterea ta; El îţi umple 
duhul de curaj supranatural, de 
îndrăzneală şi de stăpânire. În 1 
Ioan 4:4, Biblia spune astfel: „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.” Duhul lui Dumnezeu 
în tine este toată puterea şi 
tăria de care ai nevoie împotriva 
presiunii şi adversităţilor cu care te 
întâlneşti în viaţă. Conştientizează 
prezenţa Lui care locuieşte în tine.

 Atunci când te confrunţi cu 
situaţii limită, rosteşte cuvinte de 
tărie, de putere şi nu de slăbiciune 
sau de frică. Declară că eşti întărit 
cu putere, după puterea Sa 
glorioasă care acţionează în tine.

1 Corinteni 13
Proverbe 1-2

Coloseni 4:10-18
Ieremia 15

Efeseni 5:29-30;
Coloseni 1:9-11

| Proclamaţie
Nu sunt un om obişnuit; sunt 
un membru vital al familiei lui 
Dumnezeu, fac parte din Trupul lui 
Cristos, din carnea şi din oasele Lui. 
De aceea sunt înzestrat cu tărie şi cu 
abilitate divină în duhul meu pentru 
supranatural. Sunt împuternicit să 
fac imposibilul, pentru că mai mare 
este Cel care este în mine decât cel 
care este în lume.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
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Duhul Sfânt, vorbind prin profetul Isaia, nu 
a prorocit doar venirea lui Mesia ca jertfă 

ispăşitoare pentru păcat, ci şi faptul că El va vedea o 
„sămânţă” de urmaşi care Îi vor lungi zilele. Sămânţa lui 
Isus este Biserica. Aşadar, prin Biserică, Domnul Isus Îşi 
prelungeşte zilele pe pământ. El a venit în această lume, 
a trăit aici, a biruit-o, a murit, a fost îngropat, a înviat şi 
S-a înălţat la cer. Însă viaţa Sa continuă astăzi prin noi. El 
trăieşte prin fiecare credincios născut din nou.

Isaia 53:8 spune: „... El fusese şters de pe 
pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele 
poporului meu.” Însă nu aşa se termină lucrurile. Lumea 
a crezut că a terminat cu El, dar atunci am apărut eu 
şi cu tine! Noi suntem sămânţa lui Isus Cristos. Atunci 
când tu apari într-un loc, Isus vine acolo. Noi continuăm 
lucrarea Sa şi Îi prelungim zilele! Atunci când Isus a înviat 
din morţi, Dumnezeu ne avea în plan pe mine şi pe tine. 
Noi am înviat împreună cu El (Efeseni 2:6). Şi aşa cum 
este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta (1 Ioan 4:17).

Faptele Apostolilor 1:1 vorbeşte despre „...tot ce 
a început Isus să facă şi să-i înveţe pe oameni.” Aceasta 
face referire la învăţăturile Sale despre Împărăţia lui 
Dumnezeu şi despre minunile şi vindecările extraordinare 

Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin 
suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru 

păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe 
zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui 

(Isaia 53:10).

Noi suntem sămânţa Lui, 
prelungindu-I zilele!

SÂMBĂTĂ
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Note

care au însoţit această învăţătură. 
Dacă citim mai departe cartea 
Faptelor Apostolilor, descoperim 
faptul că Domnul a continuat să-i 
înveţe şi să facă aceleaşi lucruri 
prin apostolii Săi pe care îi alesese. 
La rândul lor, ei le-au transmis mai 
departe acelaşi mesaj altora, până 
când el a ajuns la noi şi încă va 
merge mai departe până când Isus 
Se va întoarce.

2 Corinteni 5:20 ne descrie 
ca fiind ambasadori ai lui Cristos şi 
chiar suntem reprezentanţii Săi pe 
acest pământ, propovăduind exact 
aceleaşi lucruri despre care a vorbit 
şi El şi exprimând neprihănirea Sa 
înaintea lumii acesteia. Aleluia!

1 Corinteni 14
Proverbe 3-4

1 Tesaloniceni 
1:1-10

Ieremia 16

Galateni 2:20;
2 Corinteni 5:20

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, sunt atât de 
mulţumitor pentru dragostea şi 
pentru harul pe care le-ai revărsat 
asupra mea. Îţi mulţumesc pentru 
că Te exprimi prin mine înaintea 
acestei lumi. Cristos trăieşte în 
mine continuu. Eu sunt oglindirea 
slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Sale, 
iar viaţa mea este o manifestare a 
laudei şi a slavei lui Dumnezeu, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Ai auzit vreodată povestea omului acela 
care avea o casă mare, din care I-a dat lui 

Dumnezeu doar o cameră? Atunci când Satan a venit la 
casa aceea, a făcut ravagii şi l-a mai şi chinuit pe om. 
Atunci, frustrat, omul I-a zis lui Dumnezeu: „Te-am adus 
în casa mea, gândindu-mă că, dacă Tu eşti aici, voi fi în 
siguranţă şi voi fi protejat de duşman. De ce nu l-ai oprit 
pe diavol?”

Dumnezeu i-a răspuns şi i-a zis: „Mi-ai dat doar 
această cameră, aşa că am stat aici şi Satan nu a putut 
intra. Nu pot lua decât atât cât Îmi dai tu.”

„Ah, înţeleg; ia şi aceste două camere adiţionale,” 
a zis omul.

În următoarea noapte, diavolul a venit din nou 
şi l-a chinuit. Omul s-a dus din nou la Dumnezeu, plin 
de frustrare: „Ţi-am dat trei camere acum, de ce l-ai 
lăsat totuşi pe diavol să intre?” Atunci Domnul i-a zis: 
„Diavolul nu a venit în camerele pe care Mi le-ai dat 
Mie.” Atunci omul a primit în sfârşit înţelepciune şi a 
zis: „Bine, Doamne, toată casa este a Ta; ia totul!” Apoi 
diavolul a venit din nou, dar de data aceasta îngerii 
Domnului erau la poartă şi n-a putut să intre. Pentru 
prima dată, omul a dormit în pace. Atunci când s-a 
trezit, a zis: „Doamne, am dormit atât de bine. L-ai văzut 

Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; 
şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să 

fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului 
nostru Isus Cristos (1 Tesaloniceni 5:23).

Dă-I Lui „toată casa” fiinţei 
tale

DUMINICĂ
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Note

cumva pe diavol?” Dumnezeu i-a 
zis: „L-am oprit la poartă, pentru 
că această casă este acum a Mea.”

Nu trebuie să Îi dai Domnului 
doar duhul tău; trebuie să Îl laşi 
să domnească şi peste trupul şi 
peste sufletul tău. Dacă Îi permiţi 
Lui să intre doar în duhul tău, va fi 
acolo, dar încă te vei confrunta cu 
gânduri greşite şi vei face lucrurile 
nepotrivite. Este posibil să nu Îl 
asculţi atunci când îţi spune: „Du-
te în cutare loc şi mărturiseşte-i 
despre mine lui cutare.” Nu vei 
urma voia Sa perfectă, cu toate 
că El locuieşte în duhul tău. Este 
posibil ca trupul tău să fie lovit şi 
afectat, pentru că nu I-ai permis 
să preia controlul asupra lui. Dacă, 
pe de altă parte, Îi cedezi Lui tot 
duhul, sufletul şi trupul tău, El Se 
va manifesta cu tărie de partea ta.

1 Corinteni 15:1-34
Proverbe 5-7

1 Tesaloniceni 
2:1-9

Ieremia 17

1 Tesaloniceni 5:23

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă 
binecuvântezi cu Cuvântul Tău; Îţi 
predau întreaga mea viaţă şi declar 
că voia Ta perfectă se împlineşte în 
mine şi astăzi; Cristos este înălţat în 
duhul, sufletul şi trupul meu! Viaţa 
mea este pentru slava Ta veşnică, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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

Suntem încredinţaţi că aţi fost binecuvântaţi de 
acest devoţional. Dacă doriţi ca Isus Cristos să fie Domnul 
vieţii dumneavoastră, puteţi să o faceţi rugându-vă astfel: 

“Doamne, Tată, vin la tine în numele lui Isus 
Cristos. Cuvântul tău spune că «.. oricine va chema 
Numele Domnului, va fi mântuit» (Fapte 2:21). 

Îl rog pe Isus să vină în inima mea, să fie 
Domnul vieţii mele. Primesc viaţa veșnică în duhul 
meu şi după cum scrie în Romani 10:9, «Dacă-L 
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» declar ca sunt mântuit! M-am născut din 
nou! Sunt un copil al Domnului! Acum Isus trăiește 
în mine și Cel care este în mine este mai mare 
decât cel ce e în lume! (1 Ioan 4:4). Acum păşesc cu 
conștienţa vieţii noi pe care o am în Isus. Aleluia!” 

Felicitări! Acum puteţi spune că sunteţi copilul lui 
Dumnezeu! Pentru mai multe informaţii legate de modul în 
care puteţi să vă dezvoltaţi ca şi creştin, vă rugăm să luaţi 
legătura cu noi la adresele și numerele de telefon de mai jos:  

MAREA BRITANIE:  
Tel:+44(0)1303 270970 

AFRICA DE SUD:  
Tel:  + 27 113260971; 
            +27113260972

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

RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

ROMÂNIA:
www.bisericariulvietii.ro
Pentru consiliere, rugăciune şi pentru a comanda Rapsodia 
Realităților sunați la:+40-31-432-7000  



Pentru mai multe informații despre 

Believers’ LoveWorld Inc.
a.k.a Christ Embassy

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTORI

Chris OYAKHILOME, președintele BELIEVERS’ 
LOVEWORLD INCORPORATED, şi iubita lui soţie, 
Anita, sunt purtatori dedicaţi ai Cuvântului lui 
Dumnezeu, al carui mesaj a fost adus la realitate in 
inimile multora.

Milioane de oameni au fost afectaţi de 
programul TV, ‘atmosfera miracolelor’, de cruciade, 
reviste, la fel ca şi mai multe carţi si casete.

Impactul pe care l-au avut, a determinat 
formarea a sute de biserici şi fraţii de campus 
în toata lumea, unde se împărtăşeşte realitatea 
Cuvântului Domnului în adevarul si simplicitatea sa.  
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Rapoarte
ALE SLAVEI

„Acum sunt şi eu parteneră!”

„Primul meu contact cu Rapsodia Realităţilor a fost într-un maxi-taxi. În 
drum spre serviciu, mă întâlneam mereu în maxi-taxi cu o doamnă care 
citea zilnic Rapsodia Realităţilor. În mod intenţionat mă aşezam pe locul 
de lângă ea sau din spate, pentru a întrezări măcar frânturi din mesajele 
acelea pline de inspiraţie. Drept rezultat, mă încărcam cu Cuvântul 
lui Dumnezeu în fiecare zi; aceasta s-a întâmplat înainte de a deveni 
membră într-o biserică Christ Embassy. În acea perioadă, o prietenă 
m-a invitat să devin parteneră cu Rapsodia Realităţilor şi am fost foarte 
încântată de o asemenea iniţiativă. Astăzi sunt membră într-o biserică 
Christ Embassy, parteneră şi lideră.”  ̶   N. Shylet Clint, Africa de Sud

„L-am găsit pe Cristos în închisoare”

„Eram condamnat la închisoare pe viaţă. În închisoare, nişte membri ai 
unei biserici Christ Embassy au venit să slujească acolo, iar în acest proces 
am fost născut din nou. Cu timpul am crescut în cunoştinţa Cuvântului lui 
Dumnezeu şi am început să-i întăresc şi să-i încurajez şi pe alţi colegi de 
detenţie care au fost şi ei născuţi din nou. Domnul a lucrat şi astăzi nu mai 
sunt în închisoare şi predic Evanghelia.”  ̶  Jabulani, Soweto

„O slujbă nouă mulţumită Rapsodiei realităţilor”

„Atunci când Pastorul Chris a venit la Iohanesburg pentru o conferinţă 
cu ceva timp în urmă, acela a fost un moment de sincronizare divină 
pentru mine. Sunt din Durban şi mă duceam spre Iohanesburg pentru un 
interviu de angajare care nu a mai avut loc. Am participat la conferinţă, 
unde mi s-a prezentat Rapsodia realităţilor, pe care am început s-o 
citesc zilnic, până când credinţa mea a crescut. Nu după mult timp am 
primit în Pretoria un post de manager financiar după mai puţin de un an 
de experienţă pe post de ajutor contabil. Salariul mi s-a dublat, iar toate 
cheltuielile mi-au fost acoperite!”  ̶  G. Khubayi, Africa de Sud
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MAREA BRITANIE:  
Tel: +44(0)1303 270970

AFRICA DE SUD:  
Tel: + 27 113260971; 
       +27113260972

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

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

LOVEWORLD 

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

Cărţi disponibile de la editura

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


