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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

R apsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 300 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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Tot ceea ce naşte Dumnezeu are natura Sa 
divină. În Ioan 6:63, Domnul Isus a spus: „… 

cuvintele, pe care vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă.” 
Tot ce provine din El conţine identitatea, puterea şi viaţa 
Lui. Gândeşte-te la acest fapt: chiar şi cuvintele pe care 
le rosteşte conţin în ele viaţa Lui. Acum, aceasta nu 
înseamnă că tot ce izvorăşte din El reprezintă Persoana 
Lui, însă poartă viaţa Sa. Este ca şi în cazul corpului uman: 
orice parte din trupul tău, oricât de mică ar fi, are ADN-
ul tău, dar aceasta nu înseamnă că fiecare părticică din 
tine este în sine echivalentă cu tine. Totalitatea părţilor 
care te compun formează persoana ta.

În acelaşi fel, noi (când spun „noi” mă refer la 
Biserică) suntem extensia Lui, formând împreună cu El 
un singur Trup, al cărui Cap este El. Suntem una cu El (1 
Corinteni 6:17). Este marele design al Tatălui ca noi să 
fim slava Lui şi El să fie slava noastră.

Biblia spune: „El I-a pus totul sub picioare şi L-a 
făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserică, care 
este trupul Lui, plinătatea Celui Care umple totul în 
toţi” (Efeseni 1:22-23, versiunea NTR). El este Cel care 
umple toate lucrurile (Efeseni 4:10), însă conform 
versetului anterior, plinătatea Lui este Biserica, Trupul 
Lui. Noi suntem plinătatea Lui şi în El suntem compleţi 
(avem totul deplin): „Căci în El locuieşte trupeşte toată 

El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, 
Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate 

lucrurile să aibă întâietatea (Coloseni 1:18).

MARȚI

1
Noi suntem 

plinătatea Lui



Note

| Proclamaţie
Natura şi gloria lui Cristos sunt în 
mine; de aceea am ceea ce spune 
El că am şi pot ce spune El că pot. 
Nu există situaţii insurmontabile 
pentru mine, pentru că eu sunt în 
Cristos şi victoria îmi este asigurată 
în El. Eu sunt gloria Lui şi El este 
gloria mea. Aleluia! 

Faptele Apostolilor 
15:22-35

Estera 5-7

plinătatea Dumnezeirii şi în El, 
Care este capul oricărei stăpâniri şi 
autorităţi, sunteţi şi voi compleţi” 
(Coloseni 2:9-10, versiunea NTR). 

Această perspectivă ar 
trebui să te ajute să înţelegi cât 
de important eşti pentru Cristos. 
Tu eşti în El şi El este în tine. Fără 
tine nu ajunge la cei îndureraţi 
şi pierduţi din lume. Prin tine El 
poate să-Şi exprime zilnic iubirea 
faţă de ceilalţi şi să-Şi întemeieze 
Împărăţia în inima oamenilor. Tu 
eşti extensia Lui pe acest pământ, 
pentru că provii din El (1 Ioan 4:4). 
Aceasta te face un învingător, 
pentru că „oricine este născut din 
Dumnezeu, biruieşte lumea…” (1 
Ioan 5:4). 

2 Corinteni 11:10-33
Isaia 20

Coloseni 2:10;
1 Ioan 5:20

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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Cineva se plângea odată: „Oricât de mult m-aş ruga 
pentru ţara mea, se pare că răutatea oamenilor şi 

mai ales a politicienilor continuă să crească. Oare mai poate 
Dumnezeu interveni? Mai are rost să mă mai rog?”

Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm 
neîncetat (1 Tesaloniceni 5:17). În pasajul din Luca 18:1-8, 
Domnul Isus subliniază importanţa perseverenţei în rugăciune. 
Şi aceasta pentru că fiind neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos 
(2 Corinteni 5:21), tu poţi schimba orice prin rugăciune. 
Puterea divină necesară efectuării unei schimbări este în tine. 
Ţi-a fost transferată în momentul în care ai primit Duhul Sfânt 
în viaţa ta (Faptele apostolilor 1:8). În plus, Biblia spune: „… 
Rugăciunea fierbinte (continuă, din inimă) a celui neprihănit 
accesează o puterea extraordinară [dinamică în acţiune]” 
(Iacov 5:16, versiunea Amplificată). Continuă să te rogi pentru 
ţara ta. Domnul este Dumnezeul oricărei făpturi şi nimic nu 
este prea greu pentru El (Ieremia 32:27). El este Dumnezeul 
posibilităţilor, iar El ţi-a dat împuternicire legală de a face apel 
la Numele lui Isus pentru a efectua schimbările care se impun. 
Astfel, atunci când te rogi pentru ţara ta şi pentru celelalte 
naţiuni ale lumii, lasă-te însufleţit de acest gânduri. 

Dumnezeul căruia ne rugăm domneşte şi este deasupra 
oricăror iniţiative şi organizaţii omeneşti: „... ca să ştie cei 
vii că Cel Preaînalt stăpâneşte peste Împărăţia oamenilor, 
că o dă cui Îi place, şi înalţă pe ea pe cel mai de jos dintre 
oameni!” (Daniel 4:17). Gândeşte-te ce i-a făcut Dumnezeu 

MIERCURI

2

Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se 
roage necurmat, şi să nu se lase (Luca 18:1).

Roagă-te neîncetat!



Note

împăratului Nebucadneţar, care 
conducea împărăţia cu o putere 
absolută. Domnul l-a deposedat 
de slava sa şi l-a izgonit din mijlocul 
oamenilor, pentru a locui în pustiu. 
De asemenea, Dumnezeu l-a repus în 
funcţie atunci când s-a pocăit. 

Dumnezeu are putere peste 
orice naţiune şi aşează într-o poziţie 
de autoritate pe oricine alege El 
(Romani 13:1). Când El îţi spune să 
te rogi pentru ţara ta, aceasta este 
pentru că El ţi-a dat autoritatea de 
a decreta un lucru care să fie stabilit 
pentru tine (Iov 22:28, versiunea 
Fidela). Mijloceşte oricât este nevoie 
pentru pace, progres şi stabilitate 
în ţara ta. Roagă-te ca şi când ar 
depinde numai de tine ca naţiunea 
ta să se schimbe, iar adevărul este că 
aşa şi stau lucrurile, pentru că tu eşti 
sarea pământului.

Faptele Apostolilor 
15:36-16:15
Estera 8-10

2 Corinteni 12:1-10
Isaia 21

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că mă înveţi să mă rog neîncetat 
pentru ţara mea. Îţi mulţumesc 
pentru puterea Ta divină şi pentru 
înţelepciunea pe care le reverşi chiar 
acum peste liderii politici, pentru 
ca ei să facă voia Ta şi neprihănirea 
să fie stabilită în ţară şi în inima 
oamenilor, în Numele lui Isus. Amin. 

1 Timotei 2:1-3;
Psalmul 122:6

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Minciuna este un obicei care trebuie evitat 
din cauza consecinţelor lui primejdioase. 

Adevărul totdeauna îi ocoleşte pe mincinoşi, iar Cuvântul 
lui Dumnezeu este Adevărul (Ioan 17:17). Duhul Sfânt este 
numit Duhul Adevărului (Ioan 16:13), iar El le stă împotrivă 
celor care nu celebrează Adevărul. Cu cât aceşti oameni 
mint mai mult, cu atât El li se împotriveşte şi îi evită. 

Un mincinos nu este un simplu om care a spus o 
minciună, ci este unul care are obiceiul de a minţi; el construieşte 
minciuni. În Apocalipsa 22:15, Biblia spune: „Afară sunt câinii, 
vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte 
minciuna şi trăieşte în minciună!” Observaţi că Biblia nu spune: 
„oricine spune minciuni,” ci „oricine iubeşte minciuna şi trăieşte 
în minciună.” Mincinosul planifică sau elaborează strategii de 
minciuni. El ştie că ceea ce face este greşit, însă o ţine tot aşa, 
deoarece este egocentric. Un mincinos este, de asemenea, 
un om care spune lucruri contrare Cuvântului lui Dumnezeu. 
Biblia spune: „... Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat 
şi toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi” (Romani 3:4). Câtă 
vreme declaraţiile unui om nu sunt în concordanţă cu Cuvântul 
lui Dumnezeu, ele sunt minciuni. De exemplu, în Romani 5:1, 
Cuvântul spune: „Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, 
prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru 
Isus Cristos.” Dacă eşti născut din nou, trebuie să primeşti prin 
credinţă neprihănirea Sa şi să umbli în ea. Dacă tu însă ai continua 
să spui: „Nimeni nu poate fi cu adevărat neprihănit înaintea lui 

Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de 
omul cel vechi, cu faptele lui (Coloseni 3:9).

JOI

3
Fii onest



Note

Dumnezeu,” aceasta ar fi o minciună, 
pentru că nu este în concordanţă cu 
ceea ce a spus Dumnezeu. 

Pasajul biblic din 1 Petru 3:10 ne 
spune ceva instructiv: „Căci cine iubeşte 
viaţa şi vrea să vadă zile bune, să-şi 
înfrâneze limba de la rău şi buzele de la 
cuvinte înşelătoare.” Nu poţi rosti Cuvântul 
lui Dumnezeu şi în acelaşi timp să minţi. 
Aceasta este o contradicţie. Omul care îi 
înşală pe alţii nu îşi dă seama de propria lui 
înşelare. El se „trezeşte” brusc şi descoperă 
că viaţa a trecut pe lângă el. El nu merită 
adevărul, pentru că nu spune adevărul. 

Dacă eşti un om care iubeşte 
adevărul, atunci adevărul te va promova 
şi te va apăra. Biblia spune: „... adevărul 
Lui îţi va fi scut şi platoşă” (Psalmul 91:4, 
versiunea Fidela). Cultivă-ţi obiceiul de a 
spune totdeauna adevărul; aceasta nu 
înseamnă doar a renunţa la o comunicare 
uşuratică, ci a vorbi în concordanţă cu 
Cuvântul. Acesta este un principiu cheie 
pentru bunăstare şi zile fericite.

Faptele Apostolilor 
16:16-40

Iov 1-2

2 Corinteni 12:11-21
Isaia 22

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă înveţi 
prin Cuvântul Tău cum să trăiesc o viaţă 
de victorie. Îţi mulţumesc pentru Duhul 
Tău cel Sfânt care mă călăuzeşte să pot 
umbla în adevăr. Am fost ridicat la un 
nou nivel de slavă, de unde voi manifesta 
şi mai mult excelenţa şi neprihănirea Ta, 
în Numele lui Isus. Amin.  

Isaia 44:25;
Proverbe 12:19

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În 2 Corinteni 5:17, Biblia declară: „Căci, dacă 
este cineva în Cristos, este o făptură nouă. 

Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut 
noi.” Sintagma „o făptură nouă” din acest text provine 
din traducerea unei expresii din originalul grecesc care 
înseamnă literalmente „o nouă specie de fiinţe!” Nu se 
referă doar la o viaţă nouă în termeni temporali, adică la 
o viaţă care cunoaşte un nou început. Este vorba despre 
o înnoire în tip şi calitate. O „făptură nouă” înseamnă un 
nou tip de om, care nu a mai existat! Acest „om nou” nu 
este supus lui Satan şi nu are nevoie de eliberare.

Aşa eşti şi tu, dacă eşti născut din nou. Tu nu eşti supus 
înfrângerii şi nu poţi fi dezavantajat. Umblă prin credinţă, 
pentru că deja ţi s-a dat măsura de credinţă (Romani 12:3). 
În Romani 6:14, Biblia spune: „… Căci păcatul nu va mai 
stăpâni asupra voastră…” Tu eşti o fiinţă superioară şi nu 
mai eşti guvernat de păcat sau de obiceiuri rele.  

Tu nu eşti cineva care a întors pagina sau care de la o 
viaţă grea a ajuns acum să trăiască bine. Nu! Tu eşti născut 
din nou, pentru a exprima neprihănirea, excelenţa, gloria şi 
înţelepciunea felurită a lui Dumnezeu. 

VINERI

4
Înnoire în tip şi calitate

De aceea suntem îngropaţi cu el prin botez în moarte; 
pentru ca, aşa cum Cristos a fost înviat dintre morţi 

prin gloria Tatălui, chiar aşa şi noi ar trebui să umblăm 
în înnoirea vieţii (Romani 6:4, versiunea Fidela).



Note

Faptele apostolilor 
17:1-15
Iov 3-5

2 Corinteni 13:1-6
Isaia 23-24

| Proclamaţie
Sunt o făptură nouă în Cristos 
Isus, sfânt şi pus deoparte pentru 
Domnul! Sunt părtaş naturii Lui 
divine, exprimând viaţa lui Cristos 
în neprihănire, excelenţă, glorie, 
înţelepciune şi putere! Domnesc 
prin har şi astăzi, prin neprihănire, 
pentru că Legea Duhului de viaţă 
în Cristos Isus m-a izbăvit de legea 
păcatului şi a morţii cu toate 
influenţele şi limitările ei. Aleluia!

Isaia 61:3;
2 Corinteni 5:17

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Timpul este o resursă de mare valoare pe care trebuie 
să înveţi să o investeşti cu înţelepciune. A investi 

timpul tău cu înţelepciune înseamnă a investi timpul tău în 
lucruri spirituale. Moise avea aceste aspecte în minte când s-a 
rugat Domnului: „Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să 
căpătăm o inimă înţeleaptă!” (Psalm 90:12). Fiecare zi pe care o 
trăieşti reprezintă o oportunitate de a realiza atât de multe, însă 
întrebarea este: Cât de bine îţi planifici ziua?

Când te trezeşti dimineaţa, nu te da jos din pat doar ca să 
bâjbâi haotic prin ziua respectivă. În primul rând, petrece timp 
de calitate în părtăşie cu Duhul Sfânt în rugăciune şi în Cuvânt. 
Roagă-L să te călăuzească în timp ce planifici activităţile zilei şi 
îţi stabileşti priorităţile. Cere-I Lui să te ajute să salvezi timp şi vei 
descoperi cât de multe vei putea realiza pentru Împărăţie zilnic. 
Apoi, vei deveni mai roditor, mai eficient şi vei înregistra tot mai 
mult progres. Ţine minte faptul că viaţa aceasta nu îţi oferă timp 
suplimentar; aşadar, răscumpără fiecare zi, implicându-te doar în 
acele lucruri care duc la înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu şi care 
îţi îmbunătăţesc viaţa. Sunt mulţi oameni care îşi doresc de multă 
vreme să citească întreaga Biblie, dar nu au reuşit să realizeze 
acest obiectiv. Unii încep, dar nu finalizează. „Nu am suficient 
timp,” se plâng ei, încercând să se exonereze de responsabilitatea 
planificării juste a zilei, dar aceasta nu reprezintă o scuză. Timpul 
este o resursă fixă de mare preţ; sunt doar douăzeci şi patru de 
ore într-o zi; prin urmare, trebuie să ne stabilim priorităţile. 

Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu 
ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi 

vremea, căci zilele sunt rele (Efeseni 5:15-16).

SÂMBĂTĂ

5
Investeşte-ţi timpul în 

lucruri spirituale



Note

Dacă nu faci altceva decât să speri 
că vei avea mai mult timp să studiezi 
Cuvântul lui Dumnezeu, s-ar putea să 
nu primeşti niciodată acest timp. Ceea 
ce ai nevoie este să îţi pui timp deoparte 
pentru a studia Cuvântul şi să îţi planifici, 
de asemenea, timpul de rugăciune, 
deoarece tot viitorul tău depinde de 
Cuvânt şi de rugăciune. Proverbe 1:32 
spune: „Căci împotrivirea proştilor îi 
ucide...” Aici este vorba despre cei ce 
ignoră adevărul; ei ignoră revelaţia şi nu 
iau niciodată lucrurile spirituale în serios. 
Ei ştiu că este important să te rogi, dar 
sunt prea ocupaţi să o facă. Dumnezeu 
spune că atitudinea lor de complacere îi 
va face victime în viaţă. 

Nu fi asemenea celor nechibzuiţi 
care preferă să aibă orice alte preocupări 
decât să petreacă timp în lucruri 
duhovniceşti. Alege întotdeauna să 
veghezi din punct de vedere spiritual, 
pentru ca atunci când „ziua cea rea” 
vine  să te găsească bine pregătit şi ştiind 
foarte bine ce ai de făcut

Faptele Apostolilor 
17:16-34

Iov 6-8

2 Corinteni 13:7-14
Isaia 25

Psalmul 33:10;
Psalmul 90:12

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
călăuzirea Duhului Tău în viaţa mea 
şi pentru înţelepciunea de care 
îmi faci parte zi de zi. Mă supun 
continuu domniei Cuvântului Tău şi 
astfel paşii mei sunt îndreptaţi spre 
victorie şi excelenţă, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Anumite obiceiuri te programează pentru 
succes, în vreme ce altele te programează 

pentru eşec. De exemplu, un student care stă noaptea 
târziu să vadă filme se programează, cu siguranţă, greşit. 
El nu ar trebui să se aştepte să evolueze la fel cu un 
coleg care studiază noaptea si care îşi petrece timpul cu 
înţelepciune. Cel din urmă se va dovedi a fi un student 
excelent, în vreme ce primul se va dovedi un student cu 
rezultate medii sau mediocre. 

Fiinţele umane se nasc cu anumite instincte 
„sălbatice”; vin pe lume ca nişte bebeluşi neculturalizaţi 
şi nedomesticiţi. Pe măsură ce cresc, „sălbăticia” lor 
interioară manifestă o predispoziţie de a dezvolta obiceiuri 
proaste mai degrabă decât obiceiuri bune. Aşa se explică 
faptul că un copil spune minciuni fără să îl fi învăţat cineva 
să o facă. Dacă el continuă să spună minciuni, dezvoltă o 
trăsătură de caracter corespunzătoare. Iată de ce Biblia 
spune: „Învaţă-l pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, 
şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea” (Proverbe 
22:6). Copiii trebuie învăţaţi de la o vârstă fragedă pentru a 
se îmbiba cu obiceiuri bune.

Cu cât îmbătrâneşti, cu atât este mai dificil să te 
dezveţi de  obiceiurile formate. Un adult nu se poate 
schimba cu uşurinţă, deoarece el are deja un stil de viaţă, 
iar ca să se poată schimba ar avea nevoie de un stil de viaţă 

Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei 
zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi… 

(Faptele Apostolilor 17:2).

Cultivă obiceiuri 
duhovniceşti

DUMINICĂ
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Note

nou. Singura oportunitate de a avea 
un stil de viaţă nou este atunci când 
este născut din nou; numai atunci 
primeşte o viaţă complet nouă şi un 
nou Domn peste viaţa sa. 

Dacă eşti necăjit din pricina 
unui obicei nesănătos, nu deveni 
frustrat; înţelege mai degrabă 
că obiceiurile sunt doar acţiuni 
repetate. Dacă ai înlocui vechiul 
obicei cu unul bun, atunci ai scăpa 
de obiceiul care nu îţi place.

Biblia spune că păcatul 
nu va mai avea stăpânire peste 
tine (Romani 6:14). Cuvântul lui 
Dumnezeu ne este dăruit pentru 
a ne călăuzi gândurile, obiceiurile, 
caracterul, şi în cele din urmă pentru 
a ne zidi viaţa. Oricare ar fi obiceiul 
bun pe care doreşti să îl cultivi, 
este posibil. Petrece mai mult timp 
în Cuvântul lui Dumnezeu şi în 
rugăciune şi viaţa ta se va alinia la 
voia Lui desăvârşită.

Faptele Apostolilor 
18:1-23
Iov 9-11

Galateni 1:1-9
Isaia 26

Filipeni 2:13;
Ezechiel 36:27

| Rugăciune
Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău care are puterea de a 
mă modela. Isus Cristos este Domnul 
vieţii mele şi de aceea refuz să mă las 
robit de vreun obicei sau stil de viaţă 
care contravine Cuvântului Tău. Cel 
ce este mai mare locuieşte în mine 
şi El mă ghidează şi mă propulsează 
dinăuntru, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Viaţa creştină este o călătorie, iar în această 
călătorie sunt provocări. Aceste provocări 

reprezintă trambulina ta pentru promovare. Unii cred că 
din moment ce au devenit creştini nu se vor mai confrunta 
cu provocări. Înmărmuriţi ei întreabă: „De ce am încă 
necazuri? De ce mai am probleme de sănătate? De ce 
atunci când mă rog, lucrurile pentru care mă rog nu se 
întâmplă instantaneu?” Aceste întrebări şi altele conectate 
cu ele le răvăşesc mintea din când în când. 

Dacă nu sunt provocări în calea credinţei tale, atunci 
credinţa ta nu poate fi întărită. Viaţa nu se măsoară după 
cât de lin merg lucrurile; tu nu eşti promovat fără testele 
vieţii; acesta este rolul provocărilor. Dumnezeu trebuie 
să îţi îngăduie să te confrunţi cu anumite lucruri ca să îţi 
poţi exersa credinţa să învingi; iar când o faci eşti decorat 
pentru mai mult decât ai înfăptuit. Niciodată nu te retrage 
în ziua încercării. Nu plânge. În schimb, uită-te fix la cel rău 
şi spune-i: „Diavole, indiferent ce faci, eu sunt mai mult 
decât biruitor. Mai mare este cel care este în mine, decât 
cel care este în lume!” 

Învaţă de la apostolul Pavel care, în ciuda necazurilor, 
încercărilor şi ispitelor cu care s-a confruntat, nu a cedat 

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru 
Isus Cristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei 

mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, 
pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem 

mângâiaţi de Dumnezeu, să-i putem mângâia pe cei ce 
se află în vreun necaz (2 Corinteni 1:3-4). 

Provocările: examenele 
vieţii pentru promovarea ta

LUNI
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Note

sub presiune. Ci s-a conectat cu 
totul la mângâierea Duhului Sfânt, 
în timp ce îi mângâia şi îi întărea 
şi pe alţii care erau în necazuri cu 
aceeaşi mângâiere pe care o primise 
el. Aceeaşi mângâiere a Duhului 
Sfânt este valabilă şi pentru tine 
astăzi. Prin urmare, indiferent care 
ar fi provocările cu care te confrunţi, 
ele sunt pâine pentru tine. Stai 
în picioare şi refuză să te temi. 
Continuă să declari victoria cu glas 
tare! 

Tu ai întărirea Cuvântului şi 
mângâierea Duhului Sfânt pentru 
a merge mai departe şi a birui! 
Nici o armă făurită împotriva nu va 
avea putere. 1 Ioan 4:4 spune: „Voi, 
copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi 
i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în 
voi este mai mare decât cel ce este 
în lume.”

Faptele Apostolilor 
18:24-19:7
Iov 12-14

Galateni 1:10-17
Isaia 27

Romani 5:3;
1 Corinteni 10:13

| Rugăciune
Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru 
puterea, mângâierea, îndrăzneala 
şi credinţa pe care mi le transferă 
Cuvântul Tău în duh. Sunt 
încredinţat că voi putea înfrunta 
şi supune orice provocări din 
calea mea, conştient că nu sunt 
altceva decât trambuline pentru 
promovarea mea, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



ICLC 2014
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ A LIDERILOR DE 

CELULE

Unul dintre momentele de vârf ale Conferinţei 
Liderilor de Celule din 2013 a fost atunci când 
omul lui Dumnezeu, Pastorul Chris a declarat prin 
Duhul Sfânt: „Fiecare copac devine o pădure!” 
Aceasta a fost o împărtăşire unică de har pentru 
câştigarea sufletelor, care a generat un seceriş 
de suflete fără precedent pe tot globul. 

În perioadă 10-13 iulie 2014, liderii de celule ai 
misiunii noastre din întreaga lume se vor reuni 
în prestigioasa Arenă a Convocării LoveWorld din 
Lagos, Nigeria pentru Conferinţa Internaţională a 
Liderilor de Celule (ICLC) 2014. Puternica întâlnire 
concentrată în patru zile va echipa participanţii 
pentru mai multă eficienţă în propovăduirea 
Evangheliei lui Cristos şi va inspira în ei o nouă 
fervoare în câştigarea sufletelor. 

Programează-ţi participarea încă de pe acum!  



N
O

T
E

NOTE



A avea succes înseamnă a duce o viaţă 
victorioasă prin Cuvântul lui Dumnezeu. Mai 

înseamnă şi a împlini scopurile dorite de Dumnezeu 
pentru viaţa ta. Nu ar trebui să-ţi măsori succesul 
comparându-te cu altcineva, deoarece s-ar putea să 
nu cunoşti planul lui Dumnezeu pentru viaţa acelei 
persoane. Nu considera că tu eşuezi doar pentru că 
altcineva „are succes.” Dumnezeu nu defineşte succesul 
astfel. 

 Succesul este relativ, iar noi toţi ne aflăm la 
diferite stagii ale vieţii. Numai între tine şi Dumnezeu 
poţi cunoaşte dacă ai succes sau nu. Dumnezeu îţi 
măsoară succesul în cât de mult împlineşti lucrurile 
planificate de El pentru tine în diferitele stadii ale vieţii. 

 Visul lui Dumnezeu pentru tine este să clădeşti 
succes peste succes. Dacă ai succes acum, El poate conta 
pe tine pentru mai mult şi îţi poate încredinţa mâine un 
nivel mai înalt de atins. Prin urmare, măsoară succesul 
tău în fiecare punct al vieţii tale comparând performanţa 
ta sau realizările tale cu obiectivele stabilite de la bun 
început. Poţi înregistra un succes la un anumit nivel, iar, 
apoi, scopul se lărgeşte, provocările cresc, iar ştacheta 
se ridică. Când tu învingi provocările şi atingi acele 
obiective noi, înregistrezi un alt succes la acel nou nivel. 

Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi 
aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi, 

dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul 
(1 Corinteni 9:24).

Succesul este relativ

MARȚI
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Note

Aşa se desfăşoară lucrurile, de la 
un nivel de slavă la altul. 

Faptele Apostolilor 
19:8-41

Iov 15-18

Galateni 1:18-2:2
Isaia 28

Filipeni 3:13;
Evrei 12:2

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc 
pentru că îmi arăţi cum să alerg cu 
perseverenţă în cursa pe care mi-
ai pregătit-o. Îmi aţintesc privirea 
spre Tine, Doamne Isuse, şi îmi 
concentrez energia în împlinirea 
planului Tău pentru viaţa mea. 
Refuz să mă compar cu altcineva, ci 
îmi măsor succesul după 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



Versetul tematic nu este o promisiune, ci afirmarea 
unui fapt şi o instrucţiune. Traducerea aceluiaşi 

verset în Versiunea Amplificată este şi mai motivatoare: 
„Dar voi sunteţi o spiţă aleasă, o preoţie regală, o naţiune 
dedicată, cumpărată de Dumnezeu Însuşi, un popor 
deosebit, ca să puteţi vesti faptele minunate şi să arătaţi 
trăsăturile de caracter şi excelenţa Aceluia care v-a scos 
din întuneric şi v-a adus la lumina Sa minunată!” Acesta 
este scopul pentru care Dumnezeu ne-a chemat: suntem 
aleşi să manifestăm trăsăturile de caracter şi excelenţa 
Aceluia care ne-a scos din întuneric la lumina Sa minunată! 

Smerenia este o trăsătură de caracter divină; 
îndrăzneala este virtute divină; credinţa şi nădejdea sunt 
virtuţi divine. Acestea sunt exemple de trăsături de caracter 
pe care Dumnezeu te-a chemat să le manifeşti nu atunci când 
te va lua la cer, ci aici pe pământ. Galateni 5:22-23 spune: 
„Rodul Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, 
îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, 
blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu 
este lege.” Iată mai multe virtuţi divine pe care Dumnezeu 
vrea să le manifeşti în mediul tău de influenţă. 

În calitate de făpturi noi în Cristos Isus, noi suntem 
oameni cu totul deosebiţi; noi suntem primele roade, 

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie 
împărătească, un neam sfânt, un popor pe care 
Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să 

vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din 
întuneric la lumina Sa minunată (1 Petru 2:9).

Manifestarea virtuţilor 
şi perfecţiunilor Lui

MIERCURI
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Note

adică cele dintâi şi cele mai bune 
creaţii ale lui Dumnezeu: „El, de 
bunăvoia Lui, ne-a născut prin 
Cuvântul adevărului, ca să fim un 
fel de pârgă a făpturilor Lui” (Iacov 
1:18). Tu eşti cununa de slavă şi 
capodopera creaţiei Sale. 

Dumnezeu te-a creat ca 
tu să manifeşti frumuseţea, 
sfinţenia, harul, slava, excelenţa 
şi neprihănirea Lui prin tine. El 
contează pe tine să aduci oamenii 
nemântuiţi la cunoaşterea puterii 
Lui mântuitoare. El vrea ca tu să îi 
aduci la lumina Cuvântului Său prin 
modul tău de viaţă, prin lucrurile pe 
care le faci şi prin cuvintele pe care le 
rosteşti. Pe măsură ce demonstrezi 
zilnic virtuţile Sale divine şi excelenţa 
Sa, inimile lor se vor întoarce spre 
Domnul pentru a primi mântuirea.

Faptele Apostolilor 
20:1-16

Iov 19-21

Galateni 2:3-12
Isaia 29

Matei 5:16; Psalmul 71:7;
Psalmul 79:13

| Rugăciune
Binecuvântat să fie Dumnezeu, 
Tatăl Domnului nostru Isus Cristos 
care m-a făcut o minune, un vas care 
să arate lucrările Lui minunate în 
lumea mea. Frumuseţea, excelenţa, 
gloria, onoarea şi splendoarea Lui 
se manifestă prin mine şi mulţi vin 
să le admire strălucirea, în Numele 
lui Isus. Amin.  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de om născut din nou, este important 
modul în care vezi lucrurile. Dumnezeu nu 

doreşte ca tu să priveşti situaţiile ca un om obişnuit. 
Prin urmare, El ne învaţă în 2 Corinteni 4:18 să vedem 
invizibilul. Este nevoie de ungere ca să faci acest lucru. 
De exemplu, când David a fost trimis pe frontul de 
luptă de către tatăl său pentru a verifica dacă fraţii săi 
sunt bine, el l-a auzit pe Goliat, campionul filistenilor, 
batjocorindu-i pe copiii lui Israel. Atunci el a cerut 
informaţii de la ostaşi ce se va face pentru cel care îl va 
învinge pe uriaş. 

Fratele lui cel mare, Eliab, l-a mustrat şi a încercat 
să îi închidă gura, trimiţându-l acasă (1 Samuel 17:28). 
Eliab nu putea vedea din punct de vedere spiritual; el 
nu putea discerne faptul că era o ungere peste viaţa lui 
David. Nu putea vedea viitorul în care Dumnezeu urma 
să îl facă pe David împărat peste Israel. 

Este posibil să te uiţi la un copil şi să cunoşti viitorul 
acelui copil, dar este nevoie de ungere ca să faci acest 
lucru. Este nevoie de maturitatea umblării în Duhul Sfânt 
pentru a cunoaşte asemenea lucruri. Când Domnul Isus 
a fost adus în templu pe când era doar un prunc, Simeon 
şi Ana, ambii profeţi ai lui Dumnezeu, L-au văzut şi L-au 
recunoscut ca fiind Mesia. Cel care este matur din punct 

Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci 
la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd sunt 
trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice 

(2 Corinteni 4:18).

Contează cum vezi

JOI
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Note

de vedere spiritual niciodată nu 
îi dispreţuieşte pe alţii, nici nu îi 
tratează batjocoritor. El primeşte 
viziuni cu privire la viitorul lor şi îi 
tratează cu dragoste. 

Învaţă să îi vezi pe alţii prin 
ochii duhului tău. Acest lucru poate 
fi realizat rugându-te şi bucurându-
te în Cristos pentru ei; nu va trece 
mult şi Dumnezeu va începe să îţi 
arate viitorul lor: „Când va veni 
Mângâietorul, Duhul Adevărului, 
are să vă călăuzească în tot 
adevărul; căci El nu va vorbi de la 
El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi 
vă va descoperi lucrurile viitoare” 
(Ioan 16:13).

Faptele apostolilor 
20:17-38
Iov 22-24

Galateni 2:13-21
Isaia 30

2 Corinteni 5:7;
Romani 1:17

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că 
mă ajuţi să văd adevărata valoare 
a oamenilor, inclusiv a copiilor. 
Îţi mulţumesc că mă abilitezi prin 
Duhul Tău să discern măreţia lor 
şi rolul pe care îl am în a-i ajuta 
să descopere şi să-şi împlinească 
destinul divin, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În timpul în care a trăit pe pământ, Domnul Isus 
a trăit conform voii desăvârşite a lui Dumnezeu; 

El a umblat în destinul care îi fusese stabilit dinainte. El Şi-a 
localizat destinul şi scopul în Cuvântul scris al lui Dumnezeu, şi 
a îndeplinit lucrurile glorioase care fuseseră spuse despre El.

Luca 4:17-21 ne arată cum a intrat Domnul în destinul 
Lui. Spune: „Şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a 
deschis-o, a dat peste locul unde era scris: «Duhul Domnului 
este peste Mine, pentru că M-a uns să le vestesc săracilor 
Evanghelia; M-a trimis să-i tămăduiesc pe cei cu inima 
zdrobită, să le propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi 
orbilor căpătarea vederii; să le dau drumul celor apăsaţi şi 
să vestesc anul de îndurare al Domnului». În urmă, a închis 
cartea, i-a dat-o înapoi îngrijitorului şi a stat jos. Toţi cei ce 
se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre El. Atunci a 
început să le spună: «Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea 
din Scriptură pe care le-aţi auzit».” Domnul a recunoscut şi a 
acceptat în mod public că acele versete erau scrise despre El. 
Ştia care erau identitatea şi misiunea Lui; destinul Lui era clar 
scris în Cuvânt.

Psalmul 87:3 spune: „Lucruri pline de slavă au fost 
spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu!”; aceasta se 
referă la tine – noua creaţie în Isus Cristos – tu eşti cetatea lui 
Dumnezeu. Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine în 
Cuvânt: lucruri glorioase despre moştenirea, poziţia, abilitatea, 
libertatea şi privilegiile tale în Isus Cristos. Responsabilitatea 

Atunci am zis: „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre 
Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!” (Evrei 10:7).

Lucruri pline de slavă au 
fost spuse despre tine 

VINERI
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Note

ta este să le localizezi în Cuvânt, să 
păşeşti în lucrurile glorioase care s-au 
scris despre tine şi să îţi împlineşti 
destinul.

Destinul tău este în Cuvântul 
lui Dumnezeu şi a fost deja stabilit: 
nu este determinat de familia sau 
de provenienţa ta, de ţara în care 
locuieşti sau de conducerea politică. 
Tu ai fost destinat pentru măreţie, ai 
fost pus deoparte pentru o viaţă de 
victorie, din slavă în slavă. 1 Ioan 4:4 
spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi din 
Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel 
ce este în voi este mai mare decât cel 
ce este în lume.” Aceasta înseamnă 
că originea ta este în Dumnezeu; 
tu provii din El şi eşti deja victorios 
asupra lui Satan şi a împrejurărilor 
potrivnice. Acesta este destinul tău. 
Personalizează această revelaţie şi alte 
lucruri glorioase scrise despre tine în 
Cuvânt, şi umblă în lumina lor. Aleluia!

Faptele Apostolilor 
21:1-16

Iov 25-28

Galateni 3:1-12
Isaia 31

Efeseni 2:10;
Psalmul 87:3

| Proclamaţie
Ştiu cine sunt! Sunt întipărirea 
gloriei lui Dumnezeu, strălucirea 
harului şi a frumuseţii Lui! Umblu 
şi astăzi în lumina slavei Sale, 
manifestându-I neprihănirea şi 
demonstrându-I înţelepciunea pe 
care mi-a pus-o în duh, în Numele 
lui Isus. Amin.  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Apostolul Pavel, în versetul tematic, ne spune 
că Dumnezeu ne poartă întotdeauna în carul 

Lui de biruinţă în Isus Cristos. Noi am fost chemaţi la 
o viaţă de succes, bucurie, sănătate, neprihănire şi 
posibilităţi nesfârşite. Slavă lui Dumnezeu! 

 Cine este născut din nou, stăpâneşte asupra 
lui Satan şi a situaţiilor negative. Poate că unii zic: „Dar 
experienţele mele nu se aliniază vieţii triumfătoare; din 
contră, sunt exact opuse!”

 Primul lucru pe care trebuie să îl accepţi este 
că viaţa triumfătoare este dreptul fiecărui credincios. 
Totuşi, este nevoie să înţelegi şi să umbli în credinţă 
pentru a experimenta viaţa care transcende totul. 
Dumnezeu este un Dumnezeu al credinţei. El operează 
prin credinţă şi în calitate de copii al Lui, şi noi trebuie să 
facem acelaşi lucru. Biblia spune că fără credinţă este cu 
neputinţă să Îi fim plăcuţi lui Dumnezeu (Evrei 11:6). Noi 
umblăm prin credinţă, nu prin vedere sau prin simţuri (2 
Corinteni 5:7). Credinţa înseamnă să trăieşti din Cuvânt 
şi prin Cuvânt.

 Voia lui Dumnezeu pentru tine este ca tu să duci 
o viaţă plină de bucurie, domnind şi biruind în fiecare zi 
a vieţii tale, prin Cuvânt.

Mulţumiri să-I fie aduse lui Dumnezeu, care ne 
poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos 
şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma 

cunoştinţei Lui (2 Corinteni 2:14).

Credinţă pentru viaţa 
triumfătoare

SÂMBĂTĂ

12



Note

Faptele Apostolilor 
21:17-36
Iov 29-31

Galateni 3:13-22
Isaia 32

1 Ioan 4:4;
Ioan 16:33

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă 
ajuţi mereu să triumf în Cristos şi 
îmi dai înţelepciune să excelez în 
toate lucrurile, spre gloria Numelui 
Tău. Trăiesc permanent în sănătate, 
bunăstare şi bucurie, celebrând 
victoria pe care mi-ai dat-o asupra 
diavolului, a lumii şi a tuturor 
aspectelor negative ale vieţii! Îţi 
mulţumesc că mi-ai dat o viaţă 
triumfătoare, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Litera mare din cuvântul „Duhului” te poate 
induce în eroare; versetul în original are o altă 

interpretare. Mulţi au crezut că, deoarece cuvântul este 
scris cu majusculă, apostolul Pavel se referă exclusiv la 
Duhul Sfânt, care aduce respectivele roade fără ca noi 
să fim implicaţi. Însă versetul tematic se referă la duhul 
uman recreat; duhul care este născut din nou şi produce 
roade, sub impactul umplerii cu Duhul Sfânt.

Aminteşte-ţi cuvintele lui Isus din Ioan 15:5: „Eu 
sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele....” Mlădiţele reprezintă 
acea parte din plantă care poartă fructele. Isus nu a 
spus: „Eu sunt Viţa şi Duhul Sfânt este mlădiţa,” nu. 
El a spus „voi,” referindu-se la credincioşi: noi suntem 
partea roditoare a Viţei. Când Isus a spus acele cuvinte, 
El a transmis un adevăr spiritual important, arătându-
ne în primul rând că noi avem aceeaşi viaţă pe care o 
are şi El, iar în al doilea rând, că avem acelaşi Nume. 
Acesta este indicativul unei vieţi de glorie tot mai mare, 
pe măsură ce tu continui să rodeşti. Aleluia!

Domnul a mai spus în Ioan 15:16: „Nu voi M-aţi 
ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să 
mergeţi şi să aduceţi rod, şi rodul vostru să rămână...” 
Nu vorbeşte despre o experienţă unică în viaţă, ci 
despre o viaţă de posibilităţi nesfârşite şi productivitate 

Dar rodul Duhului este dragoste, bucurie, pace, 
îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, 

credinţă, blândeţe, înfrânare; împotriva acestora nu 
este lege (Galateni 5:22-23, versiunea Fidela).

Partea roditoare a Viţei

DUMINICĂ
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Note

nemăsurată. Dumnezeu nu vrea 
doar ca tu să produci roade, ci vrea 
ca roadele tale să crească mereu. 
Aşa cum un fermier îşi curăţă 
pomii de uscături pentru a culege 
mai multe roade, şi Dumnezeu Îşi 
curăţă Trupul pentru a aduce mai 
multe roade (Ioan 15:2).

Faptele Apostolilor 
21:37-22:21

Iov 32-35

Galateni 3:23-29
Isaia 33

Efeseni 4:22-24;
 Ioan 15:1-5

| Proclamaţie
Fac parte din Trupul lui Cristos, sunt 
carne din carnea Lui şi os din oasele 
Lui. Eu manifest roadele vieţii noii 
făpturi. Dragostea, bucuria, pacea, 
îndelunga răbdare, bunătatea, 
facerea de bine, credincioşia, 
blândeţea şi înfrânarea sunt 
produse de duhul meu uman 
recreat. Eu trăiesc viaţa neprihănirii 
în Cristos Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Apostolul Pavel face o declaraţie plină de 
putere în 2 Corinteni 4:13, spunând că făptura 

nouă are acelaşi duh de credinţă pe care l-au avut şi 
patriarhii Bibliei: „Însă, fiindcă avem acelaşi duh de 
credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: «Am crezut, de 
aceea am vorbit!», şi noi credem, şi de aceea vorbim.” 
De fapt, el a citat din Vechiul Testament, mai exact, din 
Psalmul 116:10, unul dintre psalmii lui David. Aici, el îşi 
aminteşte una dintre isprăvile lui David şi afirmă că noi 
avem acelaşi duh de credinţă ca şi David.

David avea ungerea Duhul Sfânt operând în viaţa 
lui; tânăr fiind, el a omorât un leu şi un urs cu mâinile 
goale, în două ocazii diferite. El l-a ucis pe Goliat din 
Gat, şi a câştigat victoria pentru Israel. Cuvintele pline 
de credinţă ale lui David pentru gigantul care părea 
invincibil, sunt o sursă de inspiraţie. El i-a zis: „Astăzi 
Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî şi-ţi voi 
tăia capul; astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor 
păsărilor cerului şi fiarelor pământului. Şi tot pământul 
va şti că Israel are un Dumnezeu” (1 Samuel 17:46). Ce 

Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă 
aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, 

de Ieftaie, de David, de Samuel şi de proroci! Prin 
credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au 
căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, au stins 
puterea focului, au scăpat de ascuţişul săbiei, s-au 

vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe 
fugă oştirile vrăjmaşe (Evrei 11:32-34).

Aceeaşi genealogie de 
credinţă 

LUNI
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Note

proclamaţie de credinţă!
Tu poţi trăi în fiecare zi în 

victorie absolută, punându-ţi 
credinţa în acţiune, aşa cum au 
făcut şi cei din vremurile biblice. 
Biblia ne spune: „Să călcaţi pe 
urmele celor ce, prin credinţă şi 
răbdare, moştenesc făgăduinţele” 
(Evrei 6:12). Aceasta se referă la 
cei care, prin credinţă, au înfruntat 
şi au biruit obstacolele care le 
stăteau înainte. Avraam, Isaac, 
Iacov, David, profeţii din vechime, 
Domnul Isus Cristos şi apostolii, 
toţi sunt exemple ale credinţei, 
pe care noi trebuie să le urmăm. 
Noi avem aceeaşi genealogie 
de credinţă. Credem şi vorbim 
în conformitate cu Tatăl nostru 
ceresc; noi proclamăm cuvintele 
Lui şi ele produc rezultatele dorite.

Faptele Apostolilor 
22:22-23:11

Iov 36-39

Galateni 4:1-11
Isaia 34

Evrei 13:5-6;
Romani 4:16-17

| Proclamaţie
Umblu în aceleaşi principii de 
credinţă după care Tatăl meu 
ceresc a creat cerurile şi pământul! 
Astăzi, prin proclamaţiile mele de 
credinţă, îmi restructurez lumea, 
determinând circumstanţele  vieţii 
mele să se sincronizeze cu voia 
perfectă a lui Dumnezeu pentru 
mine, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Reţeaua Internaţională a traducătorilor
...aducem Cuvântul lui Dumnezeu la milioane de 

oameni, în limba lor maternă!

Reţeaua Internaţională a traducătorilor creşte 
răspândirea şi influenţa Evangheliei lui Isus Cristos 
în naţiunile lumii, aducând Cuvântul lui Dumnezeu 
în mâinile multor milioane de oameni, în limba lor 
maternă. Datorită lucrării acestei reţele globale, 
Rapsodia realităţilor este acum disponibilă în 300 de 
limbi, cu scopul de a atinge pragul de 550 de limbi până 
la sfârşitul anului 2014.

Cititorii spun: „Mulţumesc!”

„Sunt foarte bucuroasă că Rapsodia realităţilor este 
acum disponibilă şi în limba mea. Acest devoţional a 
lucrat în viaţa mea într-un mod miraculos. Am patru 
copii, iar soţul meu nu lucra. Lucrurile s-au înrăutăţit 
pentru noi şi am ajuns să depindem financiar de nişte 
rude din altă ţară. Când am început să citesc Rapsodia 
realităţilor, lucrurile au început să se schimbe. Am văzut 
în Cuvântul lui Dumnezeu că eu sunt o femeie prosperă 
şi am început să acţionez pe baza acestei informaţii. 
Slavă lui Dumnezeu! De atunci am experimentat 
miracol după miracol!”

Doamna Lusieni Va’enuku; Regatul Tonga



NOTE

Te poţi alătura Reţelei în următorul mod: 

Lucrând ca traducător şi editor. Cunoşti persoane care 
ar dori să se alăture echipei noastre de traducători? 
Te rugăm să ne trimiţi numele lor la rortranslators@
loveworld360.com sau rortranslations@blwinc.org

Sponsorizând distribuirea gratuită a Rapsodiei 
Realităţilor. În fiecare lună, poţi participa la distribuirea 
gratuită a Rapsodiei Realităţilor în întreaga lume şi să 
fii mâna întinsă a lui Dumnezeu către fiecare casă, oraş 
şi naţiune. Pentru a sponsoriza Rapsodia Realităţilor 
dintr-o limbă sau o ţară, te rugăm să ne scrii la partners@
rhapsodyofrealities.org sau rhapsodymissions@
loveworld360.com

Folosind ediţiile traduse ale Rapsodiei Realităţilor. Ne 
poţi ajuta ca ediţiile traduse ale Rapsodiei Realităţii să 
fie utilizate de oameni, adunări, biserici şi organizaţii.



Cea mai mare pasiune a lui Dumnezeu 
este să salveze suflete. El Şi-a demonstrat 

angajamentul faţă de această lucrare, trimiţându-L pe 
Isus să moară pentru mântuirea omenirii (Ioan 3:16). 
Însă deşi Dumnezeu Se dedică personal în mântuirea 
celor pierduţi, El vrea să-Şi împlinească acest scop prin 
noi – copiii Lui; El ne-a încredinţat „slujba împăcării.”

În cartea Faptele apostolilor, în capitolul zece, 
citim despre Corneliu, un centurion roman. El şi familia 
lui erau devotaţi şi temători de Domnul; de aceea, 
Dumnezeu a avut milă de el şi a trimis la el un înger. 
Evident, îngerul nu îl putea aduce la Cristos, pentru că nu 
este responsabilitatea îngerilor să predice Evanghelia. 
Ei nu au această onoare. Îngerul i-a spus să trimită 
oameni la Iope şi să îl aducă pe Petru. Petru a venit şi 
i-a propovăduit Evanghelia, iar Corneliu şi casa lui L-au 
primit pe Cristos în acea zi.

Importanţa ta în planul lui Dumnezeu pentru 
mântuirea lumii nu poate fi exagerată. El vrea să ajungă 
la oameni prin intermediul tău şi pentru că ştie că nu ai 
putea face aceasta de unul singur, ţi-a dat Duhul Sfânt, 
pentru a fi cu tine şi în tine. El este partenerul tău în 
câştigarea sufletelor, iar acesta este un parteneriat 
invincibil. El a venit în tine pentru a te face un lucrător 
capabil şi eficient al Evangheliei (2 Corinteni 3:6). 

Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, 
care ne-a împăcat cu El prin Isus Cristos şi ne-a 
încredinţat slujba împăcării (2 Corinteni 5:18).

Un parteneriat 
invincibil

MARȚI
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Note

Prezenţa Lui în tine face ca viaţa ta 
să fie supranaturală.

Aminteşte-ţi ce a făcut cu 
Petru, care, fiind intimidat de 
persecuţia evreilor, s-a lepădat 
de Domnul de trei ori. Cu toate 
acestea, după ce a primit Duhul 
Sfânt, el a devenit atât de 
îndrăzneţ, încât a propovăduit 
Evanghelia unei mari mulţimi şi, 
cu acea ocazie, trei mii de oameni 
şi-au predat viaţa lui Cristos. În 
momentul în care Îl primeşti pe 
Duhul Sfânt, puterea vine în tine. 
Acea putere, care este abilitatea 
dinamică de a efectua schimbări 
(Faptele apostolilor 1:8), îţi dă 
abilitatea de a fi un martor plin de 
îndrăzneală al lui Cristos cel înviat.

Faptele Apostolilor 
23:12-35
Iov 40-42

Galateni 4:12-20
Isaia 35

2 Corinteni 6:1; 1 Corinteni 1:9;
2 Corinteni 3:5-6

| Proclamaţie
Domnul m-a uns cu Duhul Sfânt 
şi cu putere pentru a fi un eficient 
ambasador al împăcării, vestind 
Evanghelia Domnului nostru Isus 
Cristos cu pasiune şi dedicare. Mă 
supun întotdeauna conducerii 
Duhului Sfânt, Partenerul meu 
Senior în câştigarea sufletelor 
şi împreună formăm o echipă 
imbatabilă, aducând pretutindeni 
oameni la mântuire. Aleluia. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Ce mare binecuvântare este să cunoşti adevărata 
natură a Tatălui nostru ceresc! Iacov 1:5 spune că 

El dă „fără mustrare,” cu alte cuvinte, El nu te ceartă şi nu te 
critică. El nu te învinovăţeşte pentru nimic. Oamenii se pot uita 
la tine şi te pot ocărî sau mustra, dar Dumnezeu nu este aşa. 
El nici nu Îşi mai aduce aminte de păcatele tale (2 Corinteni 
5:19) şi nu îţi găseşte nici un cusur. Citeşte încă o dată versetul 
tematic. Spune: „... 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.” Acest adevăr este plin de 
mângâiere. Înseamnă că înaintea lui Dumnezeu, tu eşti fără 
pată şi fără prihană; ai fost făcut neprihănit. Aleluia!

Nu este de mirare că apostolul Pavel a scris în 
Romani 8:33-34: „Cine va ridica pâră împotriva aleşilor 
lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte 
neprihăniţi! Cine-i va osândi? Cristos a murit! Ba mai mult, 
El a şi înviat...” Apoi, în versetele 38-39 spune: „Căci sunt 
bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, 
nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici 
cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă 
făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui 
Dumnezeu care este în Isus Cristos, Domnul nostru.”

Isus Cristos a murit pentru tine; El a fost condamnat 
în locul tău. 1 Petru 3:18 spune: „Cristos, de asemenea, a 

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).

El nu te condamnă

MIERCURI
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Note

suferit o dată pentru păcate, El, Cel 
Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, 
ca să ne aducă la Dumnezeu. El 
a fost omorât în trup, dar a fost 
înviat în duh.” Cel care a murit 
pentru tine nu este o persoană 
obişnuită. Aşa că nimeni nu ar trebui 
să te mai condamne. Nu mai există 
condamnare pentru tine, pentru că 
tu eşti în Isus Cristos şi umbli după 
îndemnurile Duhului (Romani 8:1).

Cristos este neprihănirea ta (1 
Corinteni 1:30); nu contează cine te 
acuză; pentru Dumnezeu tu eşti fără 
vină, pentru că neprihănirea Lui este 
în tine. Poate că spui: „Dar am făcut 
greşeli.” Da, ai făcut, dar Isus a luat 
toată responsabilitatea pentru toate 
greşelile tale. El este motivul pentru 
care Dumnezeu nu te învinuieşte 
când greşeşti. Trebuie doar să Îi ceri 
iertare (1 Ioan 1:9). Aleluia!

Faptele Apostolilor 
24:1-27

Psalmii 1-6

Galateni 4:21-31
Isaia 36

Evrei 4:14-16;
Romani 8:1

| Rugăciune
Binecuvântat să fie Dumnezeu, 
prin care am fost adus în uniune 
cu Domnul Isus Cristos, astfel 
încât să mă pot apropia cu 
îndrăzneală de tronul harului, fără 
prihană, condamnare sau vină. 
Îţi mulţumesc Tată, pentru acest 
privilegiu minunat, în Numele lui 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Observă partea subliniată. Apostolul Ioan spune: 
„ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului 

lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.” Cu alte cuvinte, el spune: 
„Puneţi Numele lui Isus în acţiune!” Acest Nume deschide 
orice uşă din orice oraş şi din orice naţiune. Acesta este 
Numele de care ai nevoie pentru o viaţă de victorie continuă, 
oriunde te-ai afla. De exemplu, în Marcu 16:15, când Isus 
ne-a poruncit: „... Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice făptură,” El a făcut aceasta în Numele 
Său. El ne-a dat Numele Lui, iar acesta este un lucru măreţ. 
Filipeni 2:10 spune: „... pentru ca, în Numele lui Isus, să se 
plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi 
de sub pământ.” Acesta este motivul pentru care tu poţi fi 
liniştit, netulburat şi plin de pace în orice oraş, regiune sau 
naţiune te-ai afla. Tu eşti un ambasador al lui Cristos, într-o 
misiune divină, trimis nu în propriul tău nume, ci în Numele 
unic al lui Isus Cristos.

Povestirea lui Luca din Faptele apostolilor 3, despre 
modul în care Petru şi Ioan l-au vindecat pe ologul de la 
poarta Frumoasă, este un exemplu de oameni care au avut 
curajul să facă apel la Numele lui Isus. Aceea a fost prima 
minune pe care au înfăptuit-o, după înălţarea lui Isus la cer. 
Când Petru l-a întâlnit pe omul care fusese olog din naştere, 
i-a zis: „... În Numele lui Isus Cristos din Nazaret, scoală-te 
şi umblă” (Faptele apostolilor 3:6). Omul nu putea merge în 

V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi 
în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică 

(1 Ioan 5:13).

Numele care deschide 
orice uşă!

JOI
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Note

numele lui sau în numele tatălui lui; 
dar a mers în Numele Domnului Isus.

Există uşi care par că s-au închis 
pentru tine? Foloseşte Numele lui 
Isus! Este Numele mai presus de orice 
nume. Motivul pentru care eşecul, 
înfrângerea, boala şi slăbiciunea sunt 
în viaţa oamenilor constă în faptul că, 
în loc să facă uz de Numele lui Isus, 
ei se încred în propriile lor nume. 
Psalmul 20:7 spune: „Unii se bizuiesc 
pe carele lor, alţii pe caii lor; dar 
noi ne bizuim pe Numele Domnului 
Dumnezeului nostru.”

Indiferent de provocările cu 
care te confrunţi, fie că este vorba 
despre finanţe sau despre sănătatea 
ta, pune Numele lui Isus în acţiune. 
Dacă ai o durere sau un nodul în 
trupul tău, pune-ţi mâna asupra lui 
şi porunceşte-i să plece, în Numele 
lui Isus şi, cu siguranţă, vei vedea 
rezultatele!

Faptele Apostolilor 
25:1-12

Psalmii 7-10

Galateni 5:1-12
Isaia 37

Faptele Apostolilor 3:16; Ioan 16:23;
Filipeni 2:10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
puterea care rezidă în Numele 
lui Isus şi pentru autoritatea de a 
face uz de acest Nume împotriva 
diavolului, a bolii şi a tuturor 
adversităţilor vieţii. Prin urmare, 
declar că trăiesc viaţa înălţătoare 
de glorie pe care mi-ai pregătit-o 
dinainte, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dumnezeu i-a spus lui Avraam că va face 
din el un neam mare şi că toate naţiunile 

pământului vor fi binecuvântate în sămânţa lui (Geneza 
22:18). Aceasta este şi moştenirea noastră în calitate de 
urmaşi ai lui Avraam; noi am fost puşi deoparte pentru 
măreţie; chemarea noastă este să fim o binecuvântare 
în această lume şi să o schimbăm într-un mod pozitiv. În 
această lume, tu eşti un agent al schimbării în bine.

Dacă însă nu ajungi la cunoştinţa acestui lucru, 
există posibilitatea să nu devii niciodată ce te-a menit 
Dumnezeu să fii. Primul pas este să ştii cine este Cristos în 
tine şi cine eşti tu în El. Odată ce ştii asta, următorul pas este 
să începi să trăieşti în lumina acestei revelaţii. Uită-te din 
nou la planul lui Dumnezeu. El i-a zis lui Avraam: „Voi face 
din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face 
un nume mare şi vei fi o binecuvântare” (Geneza 12:2). 
Nu Avraam L-a rugat pe Dumnezeu: „Doamne, Te rog, fă-
mă cât mai mare; vreau să fiu măreţ”; nu! Dumnezeu a 
ales să îl facă măreţ şi l-a făcut o binecuvântare.

Aceasta înseamnă că, indiferent dacă tu cauţi 
măreţia sau nu, ea este visul lui Dumnezeu pentru tine. 
Promisiunea lui Dumnezeu de măreţie pentru Avraam 
includea şi sămânţa lui, care este Cristos (Galateni 3:27-
29). Dacă eşti născut din nou, ai fost botezat în Cristos. 

Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde 
gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? 

Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată 
afară, şi călcată în picioare de oameni (Matei 5:13).

O moştenire de măreţie

VINERI

18



Note

Aceasta înseamnă că tu eşti 
sămânţa lui Avraam şi, implicit, un 
moştenitor al promisiunii (Galateni 
3:27-29). Tu ai fost născut în 
măreţie, pentru simplul fapt că eşti 
în Cristos. Nu trebuie să te zbaţi ca 
să fii măreţ; măreţia este în tine!

Trăieşte în fiecare zi cu 
mentalitatea unui om măreţ, 
pentru că aşa şi eşti. Este anul 
măreţiei noastre, iar cei care sunt 
născuţi din nou, gândesc, vorbesc, 
umblă şi trăiesc în mod măreţ. Ei 
nu murmură şi nu se plâng; ei fac 
ca lucrurile să se întâmple! Prin 
puterea Cuvântului şi abilitatea 
Duhului, ei efectuează schimbări.

Trăieşte astfel încât în viaţa 
ta şi a altora să se întâmple lucruri 
măreţe în acest an, şi menţine o 
atitudine prestigioasă de măreţie, 
pentru dezvoltarea personalităţii 
tale în Cristos.

Faptele Apostolilor 
25:13-26:1

Psalmii 11-16

Galateni 5:13-19
Isaia 38

Geneza 12:1-3;
Galateni 3:8

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că ungerea Ta este peste mine să 
mă abiliteze să fac acel salt peste 
timp prin noi idei şi inovaţii care să 
transforme în bine viaţa a milioane 
de oameni de pe glob. Îţi mulţumesc 
pentru că îmi dai înţelepciune şi har 
să realizez lucruri mari pentru alţii, 
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvintele Domnului din versetul tematic arată 
că şi lumea îţi dă un fel de pace; cu toate 

acestea, pacea pe care ţi-o dă Isus este diferită de cea 
pe care ţi-o dă lumea. De exemplu, lumea, prin ştiinţa 
medicală, a făcut mari progrese în tratarea unor afecţiuni 
şi boli, însă Dumnezeu este singurul care vindecă. Şi El 
nu doar te vindecă, te şi întregeşte.

În lumea de astăzi, mulţi caută pacea la vecini, 
la conducerea ţării şi oriunde altundeva în afară de 
Domnul. Însă El este singurul care oferă pacea de care 
omul are nevoie. Acea pace este putere în situaţii de 
criză; adică, în mijlocul furtunii, necazului şi presiunilor 
vieţii, tu eşti neperturbat; eşti plin de bucurie şi de 
fericire.

Omul nu se poate ajuta singur. Pentru a avea un 
sens în viaţă, el are nevoie de Domnul. Viaţa devine 
demnă de trăit şi entuziasmantă atunci când descoperi 
că Isus Cristos este tot ce ai nevoie. El este Prinţul păcii 
(Isaia 9:6). Pacea pe care ţi-o dă, depăşeşte înţelegerea 
umană (Filipeni 4:7); vine cu un har extraordinar pentru 
excelenţă, conservare şi odihnă. Provine din cuvântul 
ebraic „Shalom,” care se referă la totalitatea mântuirii. 
Aşa că, atunci când I te adresezi Domnului cu „Iehova 
Shalom,” spui că el este întruchiparea păcii, odihnei şi 
locuinţei tale.

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum 
o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se 

înspăimânte (Ioan 14:27).

Pacea – puterea asupra 
crizelor

SÂMBĂTĂ
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Note

Nu trebuie să te zbaţi în viaţă 
sau să fii răvăşit de presiunile vieţii; 
Cristos este puterea ta asupra 
crizelor! El ţi-a dat atât de multă 
pace, încât nu a lăsat loc pentru 
frică. Indiferent de dezastrele, 
catastrofele şi problemele din 
lumea de astăzi, refuză să te temi, 
deoarece Creatorul întregii lumi te 
iubeşte şi are grijă de tine (1 Petru 
5:7). Aripile Lui impenetrabile te 
protejează şi te acoperă. Lasă ca 
pacea Lui să domnească în inima 
ta şi nu te îngrijora de nimic.

Faptele Apostolilor 
26:2-18

Psalmii 17-18

Galateni 5:20-26
Isaia 39

Evrei 4:10;
1 Petru 5:7

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Domnul meu drag, 
pentru că m-ai îndreptăţit prin 
credinţă şi mi-ai dat pace, bunăstare 
şi odihnă în Cristos. Pacea Ta îmi 
păzeşte inima şi mintea şi astăzi. 
Preţuiesc harul Tău care produce 
în mine excelenţă şi dragostea 
Ta veşnică pentru mine care îmi 
dă siguranţa vieţii de glorie şi de 
victorie, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Romani 10:6-8 ne spune că neprihănirea pe 
care o dă credinţa, vorbeşte. Ce vorbeşte? Să 

citim: „Pe când iată cum vorbeşte neprihănirea pe care 
o dă credinţa: Să nu zici în inima ta: «Cine se va sui în 
cer?» (Să Îl coboare adică pe Cristos din cer). Sau: «Cine 
se va coborî în Adânc?» (Să Îl scoale adică pe Cristos 
din morţi). Ce zice ea deci? «Cuvântul este aproape de 
tine: în gura ta şi în inima ta.» Şi cuvântul acesta este 
Cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi.”

Observă porţiunea subliniată. Cu alte cuvinte, 
spune: „Nu Îl întreba pe Dumnezeu: «Cum?».” Acesta 
este principiul credinţei în Împărăţia lui Dumnezeu. Nu 
Îl întreba cum are să se întâmple un miracol; El este prea 
mare pentru a fi întrebat: „Cum?” Lasă-L pe El să aleagă 
„cum.” Nu mai încerca să îţi dai seama cum va funcţiona 
credinţa şi cum va produce miracolul de care ai nevoie. 
Responsabilitatea ta este să continui să vorbeşti şi să 
acţionezi pe baza Cuvântului.

Când vrei ca lucrurile să se întâmple într-un 
anumit mod, nu întreba: „Cum va face Dumnezeu lucrul 
acesta?” El este Dumnezeul oricărei făpturi, Împăratul 
universului; nimic nu este prea greu pentru El. El este 
„cum” pentru tine! Nu Îl întreba şi nu încerca să raţionezi 
cum se va împlini Cuvântul în viaţa ta.

Tot aşa şi „Avraam L-a crezut pe Dumnezeu, şi 
credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.” 
Înţelegeţi şi voi dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce 

au credinţă (Galateni 3:6-7).

El este prea mare pentru 
a-L întreba: „Cum?”

DUMINICĂ
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Note

Gândeşte-te la Avraam: El L-a 
crezut pe Dumnezeu, iar credinţa 
i-a fost socotită ca neprihănire. 
Biblia spune că el s-a supus întru 
totul Cuvântului lui Dumnezeu. 
Şi, deşi nu mai exista speranţă, el 
a crezut că va deveni tatăl multor 
naţiuni, aşa cum spusese Cuvântul 
lui Dumnezeu despre el (Romani 
4:18). El a fost pe deplin încredinţat 
că ce a promis Dumnezeu, poate 
să şi înfăptuiască (Romani 4:21).

În loc să Îl întrebi pe 
Dumnezeu „Cum?” partea a doua 
din Romani 10:8-10 ne spune 
cum vorbeşte credinţa; vorbeşte 
în conformitate cu ce spune 
Dumnezeu, iar lucrurile rămân 
aşa pentru totdeauna! Credinţa 
acceptă, crede, susţine şi declară 
Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind 
adevărul absolut şi acţionează în 
consecinţă.

Faptele Apostolilor 
26:19-32

Psalmii 19-20

Galateni 6:1-9
Isaia 40

Marcu 11:23;
Ieremia 32:27

| Proclamaţie
Cuvântul credinţei este în inima 
mea şi în gura mea. Este Cuvântul 
credinţei prin care trăiesc. Rostesc 
aceleaşi lucruri stabilite de Cuvântul 
lui Dumnezeu: sunt învingător, 
prosper, sănătos, ajutat şi favorizat în 
mod miraculos de Domnul şi astăzi, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Capitolului 12 din cartea Romani se 
concentrează pe subiectul gândurilor – cum 

să îţi foloseşti mintea. Mintea ta este un instrument dat 
de Dumnezeu pentru a-ţi îmbunătăţi viaţa, din slavă în 
slavă. Întâi trebuie să vizualizezi în mintea ta lucrurile 
pe care le doreşti pentru viaţa ta şi apoi să le creezi. 
Gândurile sunt imagini ale minţii care au putere să 
creeze realităţi. 

Cel mai rapid mod în care îţi influenţezi gândurile este 
prin imagini mentale. Orice om are caracterul gândurilor lui. 
Mintea ta te poate face sărac sau te poate face bogat; te 
poate poziţiona în slavă sau într-un loc de necinste. Biblia ne 
vorbeşte despre Lazăr, un om neprihănit care era cerşetor 
(Luca 16:20-21). Când a murit, a fost purtat de îngeri în sânul 
lui Avraam, dar el a trăit şi a murit cerşetor, nu pentru că 
acesta era destinul lui, ci pentru că aceasta era mentalitatea 
lui. 

În Romani 12:3 citim că Dumnezeu le-a dat tuturor 
o măsură de credinţă; aşadar ceea ce contează este ce 
faci cu credinţa ta. Dacă Lazăr s-ar fi poziţionat în credinţă, 
vizualizându-şi moştenirea în calitate de urmaş al lui Avraam, 
nu ar fi rămas sărac. Foloseşte-ţi mintea ca să te poziţionezi la 
următorul nivel de măreţie. Cu toate acestea, nu îi dispreţui 
şi nu îi mustra pe cei care încă nu au ajuns la nivelul tău de 

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

este voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi 
desăvârşită (Romani 12:2, versiunea Fidela).

Foloseşte-ţi mintea

LUNI
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Note

gândire. Nu te compara cu ei, ci mai 
curând, înţelege că fiecare din noi 
suntem la un nivel diferit de credinţă 
şi înzestraţi altfel. 

Tu cum gândeşti?  Isus 
i-a provocat adesea pe evrei 
să gândească aşa cum trebuie. 
Foloseşte-ţi mintea corect, pentru a-ţi 
vizualiza viaţa glorioasă şi victorioasă 
în Cristos.

Faptele Apostolilor 
27:1-26

Psalmii 21-22

Galateni 6:10-18
Isaia 41

Luca 6:45;
Filipeni 4:8

| Proclamaţie
Mintea mea este unsă să gândească 
bine, pentru că este mintea lui 
Cristos. Am gânduri extraordinare 
şi nu îmi imaginez decât excelenţă, 
victorie şi abundenţă. Îmi focalizez 
mintea asupra lucrurilor adevărate, 
drepte, pure, vrednice de iubit şi 
vrednice de primit. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Sesiunea de vară a Şcolii de Vindecare cu Pastorul Chris 
va avea loc în Ontario, Canada în perioada iulie – august 
2014. Va fi un timp de transfer şi de transformare, iar 
mulţi vor experimenta restaurare în trupurile lor frânte 
prin administrarea ungerii de vindecare de către omul 
lui Dumnezeu. Puterea de vindecare a lui Dumnezeu va 
fi manifestată şi mulţi vor fi eliberaţi de robia bolii şi a 
infirmităţii.

ÎNSCRIERE

Ca să participi la Şcoala de Vindecare din Ontario, 
Canada, te rugăm să te înscrii din timp, pentru că 
locurile sunt limitate.

Poţi să te înscrii trimiţând un email la următoarea 
adresă: application@healing-school.org 

De asemenea, te poţi înscrie şi de pe telefonul mobil la 
adresa www.enterthehealingschool.mobi

Pentru mai multe informaţii te rugăm să vizitezi pagina 
noastră web: www.enterthehealingschool.org
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Conştientizarea personalităţii, originii şi 
moştenirii tale în Cristos va afecta felul în care 

gândeşti, va controla deciziile pe care le iei şi lucrurile 
care se petrec cu tine şi în jurul tău. De aceea ar trebui 
să fii conştient de viaţa lui Dumnezeu din tine. Domnul 
Isus a spus în Ioan 5:26 „Căci, după cum Tatăl are viaţa 
în Sine, tot aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.” 
Citim în versetul tematic că Dumnezeu ne-a dat viaţă 
veşnică. Ce este viaţa veşnică?  

Viaţa veşnică este natura lui Dumnezeu împărtăşită 
în duhul celor ce cred în Isus. Este viaţa supranaturală 
a lui Dumnezeu în duhul tău, care te face invincibil, 
indestructibil şi superior lui Satan, bolii, eşecului şi morţii. 
Apostolul Ioan în 1 Ioan 5:13 scrie: „V-am scris aceste 
lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui 
Dumnezeu aveţi viaţa veşnică...” Dumnezeu vrea să fii 
conştient de viaţa Lui din tine. Acea conştientizare te face 
să ai mentalitatea unui învingător.

Nu trebuie să o „simţi” în trupul tău pentru a fi 
conştient că ai viaţa veşnică; este în duhul tău. Din când 
în când, declară că viaţa lui Dumnezeu este în tine: din 
creştetul capului până în vârful picioarelor. Poate te-ai 
accidentat şi doare îngrozitor; reaminteşte-ţi că ai viaţa 
lui Dumnezeu în tine. Eşti născut din Duhul şi din Cuvântul 

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

Îl are pe Fiul, are viaţa; cine nu-L are pe Fiul lui 
Dumnezeu, n-are viaţa (1 Ioan 5:11-12).

Viaţa lui Dumnezeu în 
tine

MARȚI
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Note

lui Dumnezeu. Viaţa ta este 
supranaturală. Aceasta înseamnă 
că trebuie să fii restaurat. 

Unii oameni au avut răni 
minore care nu s-au vindecat 
timp de mulţi ani. Aceste răni au 
degenerat în boli care i-au costat 
viaţa, doar pentru că nu au ştiut 
despre acest fel de viaţă a lui 
Dumnezeu. Este viaţa miraculoasă! 
Este nepieritoare. Dacă ai simptome 
de boală în trupul tău, activează 
puterea vieţii lui Dumnezeu în 
tine prin rugăciunea în alte limbi 
şi prin rostirea Cuvântului Său. În 
scurt timp, vei vedea puterea şi 
vitalitatea întorcându-se în trupul 
tău.

Faptele Apostolilor 
27:27-44

Psalmii 23-25

Efeseni 1:1-14
Isaia 42

Ioan 3:16; Efeseni 3:20;
3 Ioan 1:2

| Proclamaţie
Am viaţa lui Dumnezeu în mine; 
ea pulsează în fiecare fibră a 
fiinţei mele. Nici o boală şi nici o 
infirmitate nu pot rămâne în corpul 
meu, pentru că acelaşi Duh care L-a 
înviat pe Isus din morţi locuieşte 
în mine şi mă vitalizează cu totul. 
Sunt întregit, sănătos şi plin de 
excelenţă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul scris al lui Dumnezeu este descoperirea 
lui Dumnezeu dată nouă pentru a putea fi 

umpluţi cu cunoştinţa voii Lui, şi pentru a înţelege viaţa 
de neprihănire la care ne-a adus. Aceasta înseamnă 
că gândirea şi perspectiva noastră în orice situaţie, ar 
trebuie să fie din poziţia neprihănirii Lui. Ar trebui să 
fie interpretarea lui Dumnezeu, nu perspectiva omului. 
Când ai această mentalitate, nu are importantă prin ce 
provocări treci, sau ce te ofensează; vei răspunde în 
dragoste, conştient că eşti neprihănirea lui Dumnezeu 
în Isus Cristos. 

Gândeşte-te la Domnul Isus: El a răspuns în dragoste 
acuzatorilor Lui şi nu i-a ocărât. S-a rugat la Dumnezeu 
pentru ei, spunând: „Tata iartă-i, căci nu ştiu ce fac.” 
Poţi şi tu gândi în felul acesta despre cineva care te-a 
ofensat? Acesta este modul în care Dumnezeu vrea ca 
tu să le răspunzi acuzatorilor tăi; nu ca un simplu om, ci 
ca neprihănirea Lui Dumnezeu în Isus Cristos. El vrea că 
Evanghelia lui Cristos, în care neprihănirea lui Dumnezeu 
este revelată, să fie exprimată pe deplin în tine şi prin tine.  

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos; 
fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru 

mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, 
apoi a Grecului; deoarece în ea este descoperită o 
neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă 
şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel 

neprihănit va trăi prin credinţă” (Romani 1:16-17).

Influenţat şi dominat 
de neprihănirea Lui

MIERCURI
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Note

Nimic altceva să nu se 
exprime prin tine, nici măcar cultura 
predominantă a mediului ambiant, 
ci doar cultura Evangheliei lui Isus 
Cristos. Nu ceda nimănui controlul 
în acest domeniu.

  Imaginează-ţi că eşti 
în trafic şi un şofer neatent se 
izbeşte de maşina ta. L-ai insulta 
pentru acţiunea lui? Acesta nu ar 
fi un răspuns conform naturii lui 
Cristos. Este important să nu le 
răspunzi oamenilor cu mânie sau 
cu amărăciune. Nu contează ce îţi 
spune sau ce îţi face cineva; lasă 
ca neprihănirea lui Cristos – natura 
dragostei Lui să îţi conducă acţiunile.

Faptele Apostolilor 
28:1-16

Psalmii 26-29

Efeseni 1:15-23
Isaia 43

Psalmul 87:3;
Romani 12:21

| Proclamaţie
Sunt neprihănirea lui Dumnezeu 
în Cristos. Umblu în revelaţiile 
Cuvântului lui Dumnezeu, umplut 
de cunoştinţa voii Lui, în toată 
înţelepciunea şi priceperea 
duhovnicească. Sunt bucuros, 
plin de dragoste şi de bunătate. 
Dragostea şi neprihănirea lui 
Dumnezeu se manifestă prin mine 
şi astăzi. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Voia lui Dumnezeu este ca noi să fim întăriţi, 
adică împuterniciţi cu toată măreţia puterii 

(care produce miracole) în duhul nostru. Gândeşte-te la 
asta pentru o clipă. El ne vrea umpluţi, nu cu o parte din 
puterea Lui ci cu toată puterea Lui. Aici, El vorbeşte despre 
„dunamis” (greceşte); puterea inerentă. El vrea ca puterea 
Lui să lucreze în tine. Acest lucru nu ar trebui să fie greu de 
înţeles pentru un creştin, pentru că cine este născut din nou 
şi a primit Duhul Sfânt, a primit puterea lui Dumnezeu; căci 
Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu. Faptele apostolilor 
1:8 spune: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî 
Duhul Sfânt peste voi...” Întrebarea este: cum poţi face ca 
puterea Lui care este în tine, să lucreze pentru tine? 

Primul pas este să recunoşti că o ai în tine. Nu este 
nevoie să Îi ceri lui Dumnezeu mai multă putere. Puterea 
lui Dumnezeu este deja în tine. Aceasta înseamnă că nu 
poţi fi dezavantajat. Întotdeauna recunoaşte acest adevăr 
despre tine. În Filipeni 4:13, Pavel nu a spus: „O, Doamne, 
mă rog să îmi dai putere să fac toate lucrurile.” Dându-şi 

De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste 
lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, şi să 

cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice 
fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească; 

pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de 
Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru: aducând 

roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în 
cunoştinţa lui Dumnezeu: întăriţi, cu toată puterea, 
potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi 
îndelungă răbdare, cu bucurie (Coloseni 1:9-11).

Întăriţi cu toată puterea

JOI
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Note

seama că toată puterea de care avea 
nevoie era deja în el, el declară:  „Pot 
totul în Cristos care mă întăreşte.” 
În al doilea rând, conştientizează că 
puterea pe care ai primit-o operează 
împreună cu atitudinea. Da, ai fost 
întărit cu toată puterea şi poţi face 
totul, dar trebuie să echilibrezi acest 
aspect cu un caracter bun: dragoste, 
răbdare, bucurie, blândeţe şi 
smerenie. Observă ce spune ultima 
parte din versetul tematic: „întăriţi, 
cu toată puterea, potrivit cu tăria 
slavei Lui, pentru orice răbdare şi 
îndelungă răbdare, cu bucurie.” 

Unii oameni îndură cu mânie 
traversarea anumitor situaţii. 
Dar suntem sfătuiţi să rezistăm 
cu bucurie, fiind răbdători şi plini 
de speranţa că neprihănirea lui 
Dumnezeu va fi stabilită şi în acea 
situaţie. Prin urmare, exercită-ţi 
capabilitatea de a face totul şi de 
a efectua schimbări în viaţa ta şi în 
mediul tău cu răbdare, îndelungă 
răbdare (rezistenţă), bucurie şi 
smerenie.  

Faptele Apostolilor 
28:17-31

Psalmii 30-31

Efeseni 2:1-10
Isaia 44

2 Corinteni 3:5; 
Efeseni 3:20

| Proclamaţie
Sunt întărit cu toată puterea prin 
Duhul lui Dumnezeu în omul 
dinăuntru. Am atitudinea potrivită 
de umilinţă cu care înving orice 
opoziţie. Glorie lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul lui Dumnezeu îţi dă tot ce ai 
nevoie: sănătate, bucurie, abundenţă, har, 

înţelepciune şi tot ceea ce moartea lui Cristos în locul 
nostru şi învierea Lui victorioasă a câştigat  pentru noi, 
în calitate de creştini. Mântuirea le cuprinde pe toate 
acestea. Având cunoştinţa Cuvântului lui Dumnezeu 
în duhul tău, ai tot ce îţi trebuie pentru a crea orice îţi 
doreşti conform voii Lui.

La fântâna din Samaria, Isus a întâlnit o femeie şi 
I-a cerut apă să bea. Însă văzând că era evreu, femeia I-a 
spus că nu aveau nimic în comun şi, din cauza etniei, L-a 
refuzat. Apoi, Isus i-a zis: „... Oricui bea din apa aceasta 
îi va fi iarăşi sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o 
voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care 
i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă 
care va ţâşni în viaţa veşnică” (Ioan 4:13-14). Domnul 
ştia că îi putea da ceva ce avea să îi potolească setea 
pentru totdeauna şi anume Cuvântul. Prin Cuvântul Lui, 
ea putea crea orice îşi dorea, după voia Lui.

De multe ori, când oamenii se confruntă cu situaţii 
dificile, au nevoie de terapie cu Cuvântul lui Dumnezeu, 
sau cum o numesc eu: „dietă de Cuvânt.” Trebuie să 
asculte Cuvântul lui Dumnezeu şi să studieze Scriptura 
o perioadă mai lungă de timp, până când Cuvântul le 

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

este voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi 
desăvârşită (Romani 12:2, versiunea Fidela).

O reprogramare prin 
Cuvânt

VINERI
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Note

schimbă mentalitatea greşită şi 
îi reprogramează pentru succes. 
Dacă nu se întâmplă aceasta, 
indiferent ce faci pentru ei, situaţia 
lor nu se va schimba.

Uneori, când oamenii sunt 
bolnavi, adevărata problemă 
depăşeşte simptomele vizibile în 
trupul lor fizic. Unele dureri pot 
proveni din mintea lor. Există o 
diferenţă între boala minţii şi cea a 
trupului, aşa că, deşi sunt vindecaţi 
în trup, boala continuă, pentru că, 
de fapt, era o problemă a minţii. 
Soluţia este să îşi reprogrameze 
mintea prin Cuvânt, pentru 
restaurare completă.

Romani 1:1-17
Psalmii 32-34

Efeseni 2:11-21
Isaia 45

Faptele Apostolilor 20:32;
Evrei 4:12

| Rugăciune
Dragă Tată, Cuvântul Tău a ajuns 
la mine şi astăzi să-mi înnoiască 
mintea şi să mă programeze pentru 
viaţa de victorie. Credinţa mea în 
Cuvânt învinge astăzi şi întotdeauna 
asupra oricăror circumstanţe, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Creştinii care nu au învăţat valoarea mulţumirii 
sunt ocoliţi de foarte multe binecuvântări. În 

loc să te plângi la Dumnezeu în legătură cu viaţa sau 
cu situaţia ta, trebuie să fii mulţumitor pentru că te-a 
învrednicit să ai parte de moştenirea sfinţilor în lumină. 
Mulţi nu sunt mulţumitori, pentru că nu se gândesc 
decât la lucrurile prin care trec – lipsurile lor – în loc 
să se vadă în slavă. Fiecare creştin este un moştenitor 
al lui Dumnezeu şi împreună moştenitor cu Cristos; 
recunoaşte acest lucru şi fii mulţumitor.

Când îţi exprimi recunoştinţa faţă de Domnul pentru 
nivelul la care te afli, El va face mai mult pentru tine; El te 
va duce mai sus. Îţi aminteşti cazul celor zece leproşi pe 
care i-a vindecat Isus? Doar unul dintre ei s-a întors să îşi 
exprime recunoştinţa faţă de Domnul pentru vindecare şi a 
primit mai mult; a fost întregit. Extremităţile care îi fuseseră 
mâncate de lepră, au fost restaurate (Luca 17:11-19).

Îmi amintesc de un om care a fost vindecat la 
una dintre întâlnirile noastre. Omul era surd de ambele 
urechi, dar pe parcursul întâlnirii, datorită ungerii, 
dintr-o dată, şi-a dat seama că putea auzi cu una dintre 
urechi. Entuziasmat de miracol, abia făcuse câţiva paşi 
spre linia de mulţumire, când şi a doua ureche i s-a 
deschis. Aceasta este puterea unei inimi mulţumitoare. 
Sunt oameni ale căror circumstanţe nu se vor schimba 

Mulţumindu-I Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi 
parte de moştenirea sfinţilor, în lumină 

(Coloseni 1:12).

Nu te plânge; 
fii mulţumitor!

SÂMBĂTĂ
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Note

niciodată până când nu învaţă să fie 
mulţumitori. 1 Tesaloniceni 5:18 
spune: „Mulţumiţi-I lui Dumnezeu 
pentru toate lucrurile; căci 
aceasta este voia lui Dumnezeu, 
în Cristos Isus, cu privire la voi.”

 Învaţă să îţi recunoşti 
binecuvântările şi dă-I slavă lui 
Dumnezeu pentru cine este şi 
pentru ce a făcut pentru tine. Nu 
există nici un lucru de care să ai 
nevoie astăzi sau în viitor, pe care 
El nu ţi l-a dat deja. 1 Corinteni 
3:21 spune că toate lucrurile sunt 
ale tale. Aşa că viaţa ta ar trebui să 
fie una de laudă şi de mulţumire, 
pentru că El ţi-a dat toate lucrurile: 
„Dumnezeiasca Lui putere ne-a 
dăruit tot ce priveşte viaţa şi 
evlavia, prin cunoaşterea Celui ce 
ne-a chemat prin slava şi puterea 
Lui” (2 Petru 1:3).

Romani 1:18-32
Psalmii 35-37

Efeseni 3:1-12
Isaia 46

Psalmul 140:13; Psalmul 50:23; 
Osea14:2

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
binecuvântat din belşug şi mi-ai 
dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia. 
Inima mea este plină de laudă şi 
de recunoştinţă pentru viaţa de 
victorie neîntreruptă în care m-ai 
adus. Sunt plin de gloria Ta, de 
frumuseţea Ta şi de harul Tău, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Gura este instrumentul tău pentru a-ţi stabili 
drumul prin viaţă; nu este doar pentru a mânca 

şi a bea. În spitale sunt oameni care, din cauza bolii, sunt 
hrăniţi cu ajutorul perfuziilor. Aşadar, nu hrănirea este 
cea mai importantă funcţie pe care o îndeplineşte gura, 
ci vorbirea; folosirea puterii cuvintelor pentru a crea o 
viaţă glorioasă pentru tine.

Mântuirea este deja disponibilă în Isus Cristos. 
Tit 2:11 spune: „Căci harul lui Dumnezeu, care aduce 
mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat.” Totuşi, 
pentru a te catapulta în tărâmul gloriei – unde te bucuri 
de avantajele mântuirii – trebuie să îţi foloseşti gura 
cum trebuie, pentru că prin mărturisirea cu gura se 
ajunge la mântuire. Acesta este motivul pentru care 
unii oameni, deşi sunt creştini de mult timp, nu s-au 
bucurat cu adevărat de beneficiile creştinismului. Nu 
au acţionat pe baza Cuvântului. Tu trebuie să proclami 
Cuvântul; aceasta înseamnă să spui aceleaşi lucruri pe 
care Dumnezeu le-a spus cu privire la tine în Cuvântul 
Lui. Acesta este lucrul care te duce dincolo de mântuire, 
pentru a te putea bucura de avantajele mântuirii tale.

Tu trebuie să faci întotdeauna declaraţii despre 
tine, pe baza Cuvântului lui Dumnezeu pe care l-ai crezut. 

Dacă Îl mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, 
şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din 
morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se 
capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se 

ajunge la mântuire (Romani 10:9-10).

„Credinţa” şi „vorbirea” 
trebuie să meargă împreună

DUMINICĂ
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Note

Fără să proclami, convingerile tale 
nu vor produce rezultate. Credinţa 
şi vorbirea ta trebuie să meargă 
mână în mână. În 2 Corinteni 4:13, 
Biblia spune: „Însă, fiindcă avem 
acelaşi duh de credinţă, potrivit cu 
ceea ce este scris: «Am crezut, de 
aceea am vorbit!», şi noi credem, 
şi de aceea vorbim.”

Cei care îşi schimbă 
declaraţiile după îndoielile 
sau convingerile personale, 
experimentează multe suişuri şi 
coborâşuri în viaţă; nu au victorii 
în mod constant. Aceasta se 
întâmplă deoarece, după cum 
spune Cuvântul, dintr-o fântână 
nu ţâşneşte şi apă dulce şi apă 
amară în acelaşi timp (Iacov 
3:11). Rosteşte întotdeauna doar 
Cuvântul lui Dumnezeu şi vei avea 
o viaţă de excelenţă şi de victorie 
neîntreruptă.

Romani 2:1-29
Psalmii 38-41

Efeseni 3:13-21
Isaia 47

Iacov 3:10-13

| Proclamaţie
Cuvântul lui Dumnezeu înaintează 
cu putere în mine şi astăzi, 
producând glorie în viaţa mea. 
Victoria mea este incontestabilă şi 
toate binecuvântările şi beneficiile 
morţii şi învierii lui Isus Cristos sunt 
evidente în 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



Unii se pot plânge: „Parcă familia mea e 
blestemată, pentru că nimeni nu pare să 

progreseze!” Nu; nu şi când eşti născut din nou. Noua 
creaţie în Isus Cristos este binecuvântată din naştere şi 
nu poate fi blestemată.

Biblia declară: „Şi se va întâmpla în acea zi că 
povara lui va fi luată de pe umărul tău şi jugul său de 
pe gâtul tău şi jugul va fi distrus din cauza ungerii” 
(Isaia 10:27, versiunea Fidela). Înţelesul acestui verset 
nu este doar acela că ungerea frânge jugul, ci că, datorită 
prezenţei ungerii, tu nu poţi fi „înjugat.” Cu alte cuvinte, 
când un creştin este subjugat, jugul este distrus din 
cauza ungerii, deoarece creştinul este uns de Domnul (1 
Ioan 2:27). Aleluia!

Observă din nou ce spune Coloseni 1:12-13: 
„Mulţumindu-I Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi 
parte de moştenirea sfinţilor în lumină. El ne-a izbăvit de 
sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia 
Fiului dragostei Lui.” Tu ai fost izbăvit de sub puterea 
întunericului şi ai fost strămutat în Împărăţia Fiului 
dragostei lui Dumnezeu! Aceasta este locaţia ta actuală! 
În Cristos tu ai fost eliberat, sfinţit şi binecuvântat.

Diavolul va încerca să te împiedice să ştii că eşti 
binecuvântat. El spune: „Străduieşte-te ca Dumnezeu 

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

felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile 
cereşti, în Cristos (Efeseni 1:3).

Binecuvântat din 
naştere!

LUNI
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Note

să te binecuvânteze.” Chiar te va 
face să crezi că nu eşti calificat să 
fii binecuvântat, datorită lucrurilor 
rele pe care le-ai făcut. Nu accepta 
minciunile lui. Dumnezeu deja 
te-a binecuvântat cu TOATE 
binecuvântările spirituale în 
locurile cereşti în Isus Cristos. 
Toate binecuvântările pe care 
Dumnezeu le-ar putea da sunt deja 
ale tale în Cristos, în „pachetul” 
mântuirii. Tu eşti un moştenitor 
al binecuvântărilor lui Dumnezeu; 
trăieşte conform acestui adevăr.

Romani 3:1-31
Psalmii 42-44

Efeseni 4:1-10
Isaia 48

Galateni 3:8-9;
2 Petru 1:3

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc 
că m-ai binecuvântat cu 
tot felul de binecuvântări 
duhovniceşti în Cristos şi m-ai 
făcut o binecuvântare. Sunt un 
distribuitor al nenumăratelor 
Tale binecuvântări pentru o lume 
suferindă şi întristată, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Al 3-lea CONCERT MUZICAL INTERNAŢIONAL 
cu Pastorul Chris

Muzica este un dar preţios de la Dumnezeu, 
menit să ne înnobileze gândurile şi să ne înalţe 
sufletul. Aceasta se întâmplă şi la Concertul 
Muzical Internaţional cu omul lui Dumnezeu, 
Pastorul Chris. 

Impactul precedentelor ediţii este de neuitat 
în inima tuturor participanţilor, care au 
experimentat minuni, vindecări, eliberări şi 
transpunere în tărâmul de slavă prin Duhul Sfânt. 
Mulţi îşi vor aduce aminte de sesiunile de laudă, 
închinare şi profeţii pentru mult timp.

Pe 13 Iulie 2014, Arena Convocării LoveWorld 
va fi din nou gazda unor recunoscuţi slujitori în 
lucrarea muzicală la IMC. Se preconizează a fi un 
timp de transformare şi edificare pentru toţi!

Planifică-ţi să ajungi acolo.
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Când Isus a venit în această lume, a adus cu El 
o parte de cer, cu care a binecuvântat lumea. 

Pentru a înţelege ce vreau să spun, imaginează-ţi că eşti 
ambasadorul Marii Britanii în Africa de Sud; în acest caz 
ai trăi în ambasada din Africa de Sud, ca şi cum ai trăi în 
Marea Britanie. Toate lucrurile de care ai nevoie pentru 
a trăi la fel ca în Marea Britanie îţi sunt puse la dispoziţie, 
deşi casa în care trăieşti este situată în Africa de Sud.

Acum, când ieşi din acea casă, ai toate drepturile 
unui diplomat din Marea Britanie, dar când întâlneşti 
oameni din Africa de Sud, îi tratezi ca fiind sud-africani. Tu 
ştii că eşti din Marea Britanie, însă nu îi poţi ajuta decât 
cu partea din Marea Britanie pe care ai adus-o în Africa 
de Sud. Când intri în Ambasada Marii Britanii, se aplică 
regulile Marii Britanii. Există o ţară numită Marea Britanie 
departe de tine, însă tu ai adus cu tine atât de mult din 
acea ţară în Africa de Sud, cât ţi-au permis regulile.

Domnul Isus a făcut acelaşi lucru. Cât I-au permis 
regulile, El a adus cu Sine raiul pe pământ. L-a adus în 
inima Lui, pentru că Duhul Sfânt locuia în El. A venit cu 
tronul lui Dumnezeu în inima Lui. Nu este de mirare că a 
fost o binecuvântare atât de mare pentru această lume! 
Acelaşi lucru li se aplică şi creştinilor.

Un creştin este mai mult decât o persoană 
religioasă; el este un om născut din nou şi datorită 

Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde Îl 
şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos 

(Filipeni 3:20).

Tu porţi cerul în tine

MARȚI
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Note

naşterii din nou, a fost strămutat în 
Împărăţia lui Dumnezeu, iar acum 
trăieşte în cer, pe pământ. El are 
atâta cer cât poate purta. Aleluia. 
Dacă eşti născut din nou, poţi 
purta tronul lui Dumnezeu în inima 
ta. Astfel, tu eşti un ambasador în 
această lume; predică Evanghelia, 
vindecă bolnavii, curăţă leproşii, 
învie morţii, scoate afară dracii. 
Binecuvântează lumea cu harul şi 
gloria cerului care se află în tine.

Romani 4:1-25
Psalmii 45-48

Efeseni 4:11-16
Isaia 49

Evrei 12:22-24

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
adus în Împărăţia Fiului dragostei 
Tale şi m-ai făcut părtaş gloriei 
şi vieţii Tale. Port în inima mea 
atributele divinităţii cu care îi 
binecuvântez şi astăzi pe cei din 
lumea mea, prin harul Tău şi spre 
gloria Ta, în Numele lui Isus. Amin.  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de creştini, noi avem abilitatea 
extraordinară de înţelegere, datorită 

înţelepciunii lui Dumnezeu din duhurile noastre. Mintea 
noastră este unsă pentru a produce excelenţă. De 
asemenea, am fost unşi cu Duhul Sfânt şi cu putere, iar 
dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre 
(Romani 5:5). Toate acestea sunt prin Duhul Sfânt. El 
te-a făcut puternic, plin de dragoste şi sănătos. Ce viaţă 
excelentă!

Unii oameni sunt puternici, dar nu au dragoste. 
Pentru noi, creştinii, aceste trei calităţi sunt asigurate. 
Faptele apostolilor 1:8 spune: „Ci voi veţi primi o putere, 
când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi...” Fiecare 
creştin care L-a primit pe Duhul Sfânt, a primit putere, 
pentru că Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu. 1 
Ioan 4:4 spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; 
şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare 
decât cel ce este în lume.” Cel care locuieşte în tine este 
mai mare şi mai puternic decât toate forţele din lume! 
Aşa că poţi spune cu îndrăzneală: „Dar eu sunt plin de 
putere, plin de Duhul Domnului...” (Mica 3:8).

Acelaşi Duh Sfânt a făcut ca dragostea lui 
Dumnezeu să fie turnată în inima ta. Este normal ca 
tu să umbli în dragoste, pentru că dragostea este viaţa 
făpturii noi. Biblia spune că Dumnezeu este dragoste (1 

Fiindcă Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci 
de putere şi de dragoste şi de minte sănătoasă (2 

Timotei 1:7, versiunea Fidela).

Puternic, iubitor şi 
sănătos

MIERCURI
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Note

Ioan 4:8) şi cum este El, aşa eşti şi 
tu (1 Ioan 4:17).

Declară întotdeauna că tu 
eşti plin de putere, de dragoste şi 
ai o minte sănătoasă; şi foloseşte-ţi 
mintea sănătoasă pentru a excela 
în tot ce faci.

Romani 5:1-11
Psalmii 49-51

Efeseni 4:17-24
Isaia 50

Proverbe 4:23;
1 Ioan 2:20

| Proclamaţie
Sunt plin de puterea, de excelenţa, 
de dragostea şi de gloria lui 
Dumnezeu. Umblu în neprihănire 
şi manifest stăpânirea Duhului. 
Virtuţile şi perfecţiunile divinităţii 
se exprimă şi astăzi prin mine, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Credinţa, nădejdea şi dragostea sunt trei 
principii importante, care ne sunt revelate 

în Cuvântul lui Dumnezeu. Toate cele trei lucrează 
împreună, însă dragostea este arătată ca fiind cea mai 
mare dintre ele. Oricine vine la Cristos, învaţă imediat 
valoarea credinţei, deoarece credinţa este sădită în 
duhul tău atunci când auzi Evanghelia. Având credinţă, 
primeşti Duhul Sfânt şi începi să umbli în viaţa cea nouă.

Pe măsură ce creşti din punct de vedere spiritual, 
începi să înveţi despre nădejde. Nădejdea, sau speranţa, 
îţi dă pace în aşteptare. Cu cât creşti mai mult în lucrurile 
lui Dumnezeu, cu atât mai mult realizezi că, deşi credinţa 
ta poate face orice, pentru unele lucruri, trebuie să aştepţi. 
Atunci înveţi să ai încredere în Dumnezeu. Încrederea este 
un amestec de credinţă şi speranţă. Când Biblia spune 
că Avraam L-a crezut pe Dumnezeu şi i s-a socotit ca 
neprihănire, el şi-a pus încrederea în Iehova, pentru viaţa lui.

Motivul pentru care dragostea este cea mai mare 
dintre ele, este că dragostea cuprinde atât credinţa, cât 
şi nădejdea. Când umbli în dragoste, umbli şi în credinţă 
şi în speranţă. Pentru a umbla la niveluri mai înalte 
ale ungerii Duhului lui Dumnezeu, trebuie să înţelegi 
puterea dragostei lui Dumnezeu şi să umbli în ea.

Domnul Isus a explicat ceva frumos despre 
dragoste în Matei 22:35-38, când un învăţător al Legii, 

Acum dar rămân aceste trei: credinţa, nădejdea 
şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este 

dragostea (1 Corinteni 13:13).

Virtutea credinţei, a 
speranţei şi a iubirii
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Note

dorind dă Îl pună la încercare, L-a 
întrebat: „Învăţătorule, care este 
cea mai mare poruncă din Lege?” 
Isus i-a răspuns: „Să-L iubeşti pe 
Domnul Dumnezeul tău cu toată 
inima ta, cu tot sufletul tău şi cu 
tot cugetul tău. Aceasta este cea 
dintâi şi cea mai mare poruncă.” 
Dacă îi întrebi pe oameni care este 
prima dintre cele Zece Porunci, 
cu siguranţă nu vor începe cu 
aceasta. Vor spune: „Să nu ai 
alţi dumnezei în afară de Mine.” 
Dar Isus a pus dragostea înaintea 
închinării. El ştie că dacă Îl iubeşti, 
I te vei închina.

Contează mai puţin ce 
pot face credinţa şi nădejdea ta; 
Dumnezeu este mai interesat de 
ce poate face dragostea ta. Mergi 
dincolo de credinţă şi de nădejde 
şi funcţionează în domeniul iubirii, 
unde cuvintele şi acţiunile tale nu 
sunt motivate decât de dragoste.

Romani 5:12-21
Psalmii 52-55

Efeseni 4:25-32
Isaia 51

Ioan 4:24;
Deuteronom 6:5

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că mi-ai umplut inima cu dragostea 
Ta prin Duhul Sfânt. Această 
dragoste mă copleşeşte şi mulţi 
vor experimenta şi astăzi prin mine 
bucuria şi autenticitatea puterii 
iubirii Tale, 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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Mărturiile
SLAVEI

„Meditarea asupra Cuvântului a funcţionat pentru mine!”

„De multă vreme găsirea unei slujbe devenise o provocare uriaşă pentru 
mine. După multe încercări nereuşite, am trimis o cerere de rugăciune 
la Pastorul Chris pe adresa de email a ştirilor LoveWorld. Răspunsul 
prompt primit m-a asigurat că rugăciunea mi-a fost ascultată. La scurt 
timp am fost la un alt interviu, dar fără succes. Nu am renunţat, ci am 
continuat să meditez asupra Cuvântului lui Dumnezeu, aşa cum fusesem 
îndemnat în email. După câteva zile, am primit un telefon de la aceeaşi 
companie care mă respinsese înainte, dar care acum mă chema la lucru 
neîntârziat! Slavă Domnului!”  ̶   Annabel E., Olanda

„Vindecat în timp ce îl urmăream pe Pastorul Chris la TV!”

„Cu ceva timp în urmă, mi-am rupt degetele de la picior şi durerile 
erau cumplite. Aceasta mă afecta în multe feluri, astfel că îmi doream 
mult un miracol. Într-o zi, în timp ce îl urmăream pe Pastorul Chris la o 
emisiune televizată, el a avut un cuvânt de cunoştinţă despre un tânăr 
care suferise fracturi. Am revendicat imediat profeţia pentru mine şi 
dintr-o dată, toată durerea a dispărut! De atunci nu am mai avut dureri! 
Binecuvântat să fie Numele Domnului!”  ̶  Etido E., Nigeria

„Cuvântul lui Dumnezeu mi-a salvat fiica!”

„Acum câtva timp, fiica mea s-a trezit cu o durere de cap în urma unui 
coşmar. A luat ceva medicamente, dar durerea a persistat. Mai târziu, în 
aceeaşi zi, s-a prăbuşit pe stradă şi a fost adusă acasă în stare de inconştienţă 
de nişte trecători. Acest lucru era de neacceptat pentru mine. În drum spre 
spital, am vorbit în alte limbi şi am făcut apel la Numele lui Isus. Deodată, 
ea şi-a recăpătat cunoştinţa! Ajunşi la spital, după mai multe investigaţii, 
doctorii au externat-o, negăsind nimic în neregulă în corpul ei! Înţelegerea 
Cuvântului lui Dumnezeu pe care am primit-o în Rapsodia Realităţilor mi-a 
salvat fiica!”  ̶  Hlongwane Z., 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 

Cărți disponibile de la editura

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


