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

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

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

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

Bucuraţi‑vă de prezenţa glorioasă a Domnului şi de 
victoria Sa, savurând zilnic fragmente din Cuvântul Său! 
Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

                 ‑ Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 807 limbi şi încă mai 

numărăm. Ediţia 2017 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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Efeseni 1:21 spune că Isus Cristos este aşezat 
într‑o poziţie de autoritate în locurile cereşti, 

nu doar deasupra sau puţin deasupra, ci cu mult 
deasupra tuturor principatelor, a puterilor, a oricăror 
autorităţi sau guverne şi a autorităţii prin care acestea 
guvernează. Traducerea Fidela spune: „... Mult deasupra 
fiecărei stăpâniri şi autorităţi şi puteri şi domnii...” 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Nu este nimeni ca Isus! 
El are supremaţia şi stăpânirea asupra tuturor lucrurilor.

Totuşi, cea mai frumoasă şi mai motivatoare 
parte este legătura noastră cu El în victoria, în gloria şi 
în autoritatea Lui. Aminteşte‑ţi că noi suntem mădulare 
ale trupului Său (Efeseni 5:30); suntem conectaţi la El. 
Citeşte versetul tematic din nou şi observă conexiunea; 
îţi descoperă locaţia curentă; locul tău de glorie şi de 
victorie în el. Ai fost înviat şi aşezat împreună cu El în 
locurile cereşti, în Cristos Isus.

Aceasta înseamnă că eşti deasupra oricăror domnii, 
puteri, autorităţi sau guverne şi deasupra autorităţii prin 
care acestea guvernează. Tu ai supremaţie şi stăpânire 
peste toate lucrurile. Nu contează unde te duci în această 

Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru 
dragostea cea mare cu care ne‑a iubit, măcar că eram 
morţi în greşelile noastre, ne‑a adus la viaţă împreună 

cu Cristos (prin har sunteţi mântuiţi). El ne‑a înviat 
împreună şi ne‑a pus să şedem împreună în locurile 

cereşti, în Cristos Isus (Efeseni 2:4‑6).

LUNI

1
Locul nostru de glorie 

şi de victorie în El



| Proclamaţie
Am fost aşezat împreună cu Cristos 
într‑un loc de autoritate, deasupra 
tuturor principatelor, puterilor 
şi conducătorilor întunericului 
din această lume! Trăiesc în 
stăpânirea, în victoria şi în gloria 
lui Cristos; viaţa mea este expresia 
neprihănirii lui Dumnezeu şi 
manifestarea înţelepciunii şi 
excelenţei Lui, acum şi în veci, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Luca 24:13‑35
2 Samuel 9‑11

lume, exercită‑ţi autoritatea spirituală şi preia controlul. 
Refuză să fii bolnav. Spune „nu” oricăror dureri sau lucruri 
care încearcă să te lege. Tu nu eşti un om obişnuit. Le eşti 
superior diavolului, demonilor şi influenţelor lor.

Eşti un învingător în Cristos Isus, născut pentru a 
domni şi a guverna peste circumstanţe. Întotdeauna să 
recunoşti şi să afirmi cine eşti, ce ai, relaţia ta cu Domnul 
Isus Cristos şi locul tău de glorie şi de victorie în El.

Marcu 6:45‑56
Numeri 4

Efeseni 2:1‑6; Efeseni 1:19‑21
Coloseni 3:1‑2

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Una dintre cele mai mari binecuvântări pe 
care le poţi experimenta în viaţa ta este 

să descoperi scopul lui Dumnezeu pentru tine şi să‑l 
împlineşti. Dumnezeu are un scop pentru viaţa ta; El 
te‑a adus pe pământ cu un scop precis. Isus a venit pe 
pământ cu un scop bine definit şi Se exprima foarte clar 
în această privinţă. În Ioan 10:10, El a afirmat: „Hoţul nu 
vine decât să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am 
venit ca oile să aibă viaţă şi s‑o aibă din belşug.” Toată 
viaţa Lui a avut un scop precis: acela de a salva şi a da 
viaţă tuturor oamenilor.

El a trăit şi a împlinit voia Tatălui. În referinţa 
profetică despre Isus din Evrei 10:7, Biblia spune: „... 
Iată‑mă, (în sulul cărţii este scris despre mine) vin să 
fac voia Ta, Dumnezeule!” Şi tu ai fost născut pentru 
un scop; ai venit pentru a împlini voia Tatălui. Poate te 
întrebi: Dar cum voi cunoaşte voia Tatălui? Cum voi şti 
scopul Lui pentru viaţa mea?” Poţi să Îl întrebi plin de 
curaj şi El îţi va răspunde. Dacă eşti născut din nou, voia 
Tatălui şi scopul Lui pentru viaţa ta nu ar trebui să fie un 
mister. Isus a spus că ţi s‑a dat să cunoşti şi să înţelegi 
tainele ascunse ale Împărăţiei lui Dumnezeu (Luca 8:10).

MARŢI

2

Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în 
Cristos Isus pentru faptele bune pe care le‑a pregătit 

Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele         
(Efeseni 2:10).

Aplicarea Cuvântului 
lui Dumnezeu



Mai mult, pe măsură ce studiezi Cuvântul lui 
Dumnezeu şi stai în părtăşie cu Duhul Sfânt, scopul lui 
Dumnezeu pentru viaţa ta va deveni clar. Voia, natura 
şi scopul lui Dumnezeu sunt revelate în Cuvântul Lui. 
Totodată El te călăuzeşte spre scopul tău divin pe măsură 
ce mergi cu El şi faci acele lucruri care Îi fac plăcere.

Nu te‑ai născut fără un scop. Te‑ai născut pentru 
gloria lui Dumnezeu. Te‑ai născut să umbli cu El şi să Îl 
onorezi. El a plănuit încă de la început ca tu să Îi slujeşti 
cu viaţa ta şi să trăieşti într‑un mod vrednic de El, fiindu‑I 
plăcut în toate lucrurile şi aducând roade în orice faptă 
bună.

Adoptă această viziune divină de a‑I aduce slavă 
lui Dumnezeu, iar manifestarea neprihănirii Lui să‑ţi fie 
pasiunea, îndeletnicirea şi scopul zi de zi, pentru că doar 
aşa vei experimenta adevărata împlinire în viaţă.

Luca 24:36‑53
2 Samuel 12‑14

Marcu 7:1‑13
Numeri 5

| Rugăciune
Binecuvântatule Domn, Îţi 
mulţumesc că îmi dai inspiraţie 
în descoperirea tainelor şi mă 
umpli de cunoştinţa voii Tale în 
toată înţelepciunea şi priceperea 
spirituală. Condus de Duhul 
Tău, umblu totdeauna în voia Ta 
desăvârşită, aducându‑Ţi slavă, 
onoare şi laudă, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Coloseni 4:17; Efeseni 2:10
Faptele apostolilor 26:16‑18
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A trăi pentru Cristos şi a deveni relevant 
în lucrarea de împăcare a oamenilor cu 

Dumnezeu este ceea ce contează cel mai mult în viaţă. 
Totul în viaţa ta ‑ gândurile, ideile tale, excelenţa pe care 
o urmăreşti – ar trebui să fie despre câştigarea sufletelor. 
Refuză să acorzi atenţie lucrurilor mai puţin importante 
din viaţa ta; dedică‑te cu totul Evangheliei. În 1 Corinteni 
9:16 Pavel a spus: „căci trebuie s‑o vestesc; şi vai de 
mine, dacă nu vestesc Evanghelia!” El era cu totul pentru 
Evanghelie. El a trăit pentru a împlini visul lui Dumnezeu 
de le a face cunoscută Evanghelia neamurilor.

Tu eşti un ambasador şi un administrator al tainelor 
lui Cristos. Eşti un soldat în armata lui Cristos şi, prin 
urmare, trebuie să fii militant, trebuie să fii o epistolă 
vie a Cuvântului lui Dumnezeu pentru cei din lumea ta, 
atingându‑i cu dragostea lui Cristos şi cu gloria harului 
Său. Nu te complace în a‑i ignora pe cei pierduţi din jurul 
tău; Biblia spune că nu este voia lui Dumnezeu ca cineva 
să piară (2 Petru 3:9). El contează pe tine pentru salvarea 
sufletelor lor.

Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne‑a 
împăcat cu El prin Isus Cristos şi ne‑a încredinţat slujba 
împăcării; că adică, Dumnezeu era în Cristos, împăcând 
lumea cu Sine, neţinându‑le în socoteală păcatele lor, şi 
ne‑a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări    

(2 Corinteni 5:18‑19).

MIERCURI

3
Dedică‑te cu totul Evangheliei



Biblia spune: „Fiindcă «oricine va chema Numele 
Domnului, va fi mântuit.» Dar cum Îl vor chema pe 
Acela în care n‑au crezut? Şi cum vor crede în Acela, 
despre care n‑au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără 
propovăduitor?“ (Romani 10:13‑14). Tu eşti predicatorul 
trimis de Dumnezeu la cei din lumea ta care nu Îl cunosc 
încă pe Domnul; nu îi lăsa să trăiască fără speranţă şi fără 
Dumnezeu în lume. Fructifică orice oportunitate pentru 
a le vesti Evanghelia.

Ioan 1:1‑18
2 Samuel 15‑17

Marcu 7:14‑23
Numeri 6

| Proclamaţie
Am primit har şi abilitate din belşug să 
împlinesc slujba împăcării pentru cei de 
aproape şi de departe. Sunt înflăcărat 
în câştigarea sufletelor şi în mijlocire. 
Prin mine, lumina Evangheliei slavei 
lui Cristos străluceşte cu putere în 
inima oamenilor, distrugând lanţurile 
robiei şi ale întunericului şi aprinzând 
în ei pasiunea pentru Cristos şi pentru 
neprihănirea Lui, în Numele lui Isus! 
Amin.

Matei 28:19‑20; 2 Corinteni 3:2 
Marcu 16:15

STUDIU SUPLIMENTAR
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A împlini Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fie 
ceva natural pentru tine, în calitate de creştin, 

deoarece fiind născut din nou, tu ai fost născut prin Cuvântul 
lui Dumnezeu (1 Petru 1:23). Aceasta înseamnă că ai natura 
Cuvântului Său, care îţi dă abilitatea de a‑l împlini. Simplul 
fapt de a trăi Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă cheia pentru 
o viaţă de excelenţă şi de victorie; acolo este binecuvântarea. 

Dacă unii creştini au probleme, este din cauza faptului 
că nu împlinesc Cuvântul lui Dumnezeu. Unii cred că a împlini 
Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă doar a‑l „asculta”; dar nu 
este aşa. Ambele variante par similare, dar sunt diferite. În 
Vechiul Testament, evreilor li s‑a spus să asculte Cuvântul lui 
Dumnezeu. Conform versetului tematic, în Noul Testament, 
noi nu suntem doar ascultători ai Cuvântul lui Dumnezeu, ci 
împlinitori cu fapta! În Vechiul Testament, Cuvântul era pentru 
ei o forţă din afară. În Noul Testament, este o forţă dinăuntru. 
Cuvântul lui Dumnezeu trăieşte astăzi în noi. Suntem născuţi 
din Cuvântul lui Dumnezeu şi prin urmare suntem una cu el.

Trebuia să asculţi Cuvântul Domnului doar dacă aveai o 
viaţă diferită sau o natură aparte de Cuvântul Său. Acum însă 
Cuvântul lui Dumnezeu este viaţa ta şi, prin „principiul oglinzii,” 
El a făcut posibil pentru tine să trăieşti Cuvântul Lui. 

JOI

4
Trăieşte Cuvântul lui Dumnezeu

Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, 
care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un 

ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în 
lucrarea lui (Iacov 1:25).



Iată cum funcţionează: Cuvântul lui Dumnezeu este 
oglinda lui Dumnezeu. Biblia spune că oricine aude Cuvântul 
şi nu îl împlineşte, se aseamănă cu un om care se priveşte 
într‑o oglindă, pleacă şi uită imediat cum arăta (Iacov 1:23‑24). 
Aceasta înseamnă că Dumnezeu Se aşteaptă ca tu să te 
priveşti în acelaşi mod în care El te vede în Cuvântul Lui şi apoi 
să acţionezi în consecinţă.

De exemplu, Cuvântul Domnului spune că eşti 
împreună‑moştenitor cu Cristos; prin urmare, ar trebui să 
nu rosteşti lucruri negative sau să trăieşti ca unul care este 
dezavantajat în viaţă. Lumea îţi aparţine la fel de mult cât Îi 
aparţine lui Cristos. Toate lucrurile sunt ale tale (1 Corinteni 
3:21). Indiferent de ceea ce simţi sau de circumstanţe, 
susţine aceste adevăruri şi acţionează în conformitate cu 
ele. Binecuvântarea stă în a acţiona pe baza Cuvântului 
lui Dumnezeu, nu doar în a‑l auzi sau în a‑l crede. Puterea 
creatoare a Cuvântului lui Dumnezeu devine eficientă odată ce 
este aprinsă de răspunsul credinţei din duhul tău şi de acţiuni 
corespondente, care îţi transformă viaţa din slavă în slavă.

Ioan 1:19‑51
2 Samuel 18‑19

Marcu 7:24‑37
Numeri 7

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău care acţionează 
cu putere şi produce rezultate 
în mine. Viaţa mea este pentru 
gloria Ta, iar eu cresc în excelenţa 
Duhului Sfânt, prisosind în orice 
lucrare bună şi manifestând 
roadele neprihănirii, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Iacov 1:23‑25; 2 Corinteni 3:18; 
1 Timotei 4:15

STUDIU SUPLIMENTAR

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



În relatarea pildei fiului risipitor, Domnul Isus 
a spus: „Semănătorul a ieşit să‑şi semene 

sămânţa...” (Luca 8:5). Apoi în versetul 11, a explicat că 
sămânţa semănată de semănător reprezintă Cuvântul lui 
Dumnezeu. Aşadar cuvintele sunt seminţe şi vei culege 
ceea ce ai semănat. Dacă semeni cuvintele potrivite în 
viaţa ta, în viitorul tău, ele vor produce secerişul potrivit.

Cuvintele tale sunt importante; îndreaptă‑ţi viaţa 
în direcţia lui Dumnezeu, folosind cuvintele potrivite. 
Isus a spus că vei avea ceea ce spui (Marcu 11:23). Nu 
poţi să te aştepţi să ai o viaţă excelentă dacă rosteşti 
cuvinte negative. În Proverbe 15:4, Biblia spune: 
„Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată 
zdrobeşte sufletul.” O limbă sănătoasă este una care 
rosteşte cuvinte de viaţă, de sănătate, de neprihănire şi 
de abundenţă.

Limba stricată, pe de altă parte, înseamnă 
diformitate; alegeri nepotrivite şi contradictorii de 
cuvinte care deformează şi distrug duhul uman! Mulţi 
oameni neavizaţi îşi rănesc duhul atunci când rostesc 
cuvinte neconforme cu proviziile Evangheliei. De aceea 
trebuie să vorbeşti corect în mod consecvent. Rosteşte 
Cuvântul binecuvântat al lui Dumnezeu şi menţine‑te în 
viaţa veşnică, biruitoare.

Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” 
Ce seamănă omul, aceea va şi secera (Galateni 6:7).

VINERI

5
Creează viitorul dorit



Viaţa ta merge în direcţia cuvintelor tale. Dacă 
vorbele tale sunt excelente, viaţa ta va fi excelentă. Viaţa 
ta de astăzi nu este un accident; este rezultatul tuturor 
cuvintelor pe care le‑ai rostit, pozitive sau negative. 
Creează‑ţi viitorul pe care ţi‑l doreşti! Rosteşte doar 
cuvinte care sunt în conformitate cu viaţa glorioasă de 
neprihănire, de pace, de sănătate, de bunăstare şi de 
bucurie pe care Dumnezeu ţi‑a pus‑o la dispoziţie în 
Cristos Isus.

Ioan 2
2 Samuel 20‑21

Marcu 8:1‑9
Numeri 8

Proverbe 18:21; Iacov 3:2; 
Coloseni 4:6

| Proclamaţie
Am o viaţă frumoasă şi veşnică în 
Cristos. Sunt expresia gloriei, harului, 
înţelepciunii şi neprihănirii lui 
Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu 
a produs viaţă în mine! Umblu 
întotdeauna în victorie şi trăiesc 
triumfător spre slava lui Dumnezeu. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Coloseni 1, apostolul Pavel vorbeşte clar atunci 
când explică Evanghelia vestită între Neamuri. 

Vreau să înţelegeţi expresia din versetul douăzeci şi 
şapte: „... Cristos în voi, nădejdea slavei.” 

O „taină” presupune conotaţii de comunicare 
ezoterică sau de limbaj codificat; ceva descoperit, dar 
numai câtorva. Taina despre care vorbeşte Biblia este: 
„Cristos în voi, nădejdea slavei.” Ce semnifică acest 
adevăr? Mai întâi, înseamnă slavă revelată; glorie 
manifestată în viaţa ta! Reproşurile s‑au dus; acum ai o 
viaţă de onoare şi de excelenţă. 

Aş vrea ca toţi cei din Trupul lui Cristos să înţeleagă 
aceasta! De exemplu, atunci când Cristos este manifestat 
în viaţa unui păcătos, puterea păcatului este frântă şi 
neprihănirea are efect. Atunci când El Se manifestă în 
viaţa cuiva care a fost legat, lanţurile sunt rupte şi are loc 
eliberarea lui. Atunci când El este manifestat în viaţa ta, 
tot ce este din întuneric este spulberat.

Aceasta ne aminteşte de întâlnirea lui Petru 
cu Enea, care era paralizat şi ţintuit la pat de opt ani, 
creştin fiind. Petru nu a trebuit să se roage pentru el; 
tot ceea ce a zis a fost: „Enea, Isus Cristos te vindecă: 
ridică‑te!” Imediat, omul a sărit de pe patul de boală 

Cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este 
bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: 

Cristos în voi, nădejdea slavei (Coloseni 1:27).

Conştientizarea prezenţei 
lui Cristos în tine

SÂMBĂTĂ
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(Faptele apostolilor 9:33‑34). Dacă eşti bolnav astăzi, 
ceea ce ai nevoie este manifestarea lui Cristos în trupul 
tău fizic. Conştientizarea vieţii lui Cristos în tine te va face 
invincibil, triumfător pentru totdeauna.

Acum că eşti născut din nou, viaţa din tine este 
viaţa supranaturală a lui Cristos. Cristos locuieşte în tine, 
te umple pe deplin! Ai devenit locuinţa Sa vie; El Se uită 
prin ochii tăi şi merge cu picioarele tale, pentru că tu ai 
devenit vasul Lui, trupul Lui.

Ioan 3:1‑21
2 Samuel 22

Marcu 8:10‑21
Numeri 9

Ioan 14:23; 
Coloseni 2:9‑10

| Proclamaţie
Cristos trăieşte în mine. El este 
neprihănirea mea, slava mea şi 
frumuseţea mea. Viaţa şi natura 
Lui în mine mă fac triumfător, 
invincibil! Sunt sănătos, puternic, 
vibrant şi plin de excelenţă! 
Manifest caracterul lui Cristos în 
lumea mea, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dumnezeu este capabil să facă nespus mai mult 
decât putem noi cere sau gândi; dar El face 

aceasta nu prin puterea Sa din ceruri, ci prin puterea 
Sa care acţionează în noi. Aceasta înseamnă că trebuie 
să activezi acea putere mereu. În Faptele apostolilor 1, 
înainte de Înălţarea Sa, Domnul le‑a spus ucenicilor: „Ci 
voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt 
peste voi” (Faptele apostolilor 1:8). Să primeşti puterea 
este primul pas; al doilea este să o activezi.

Pavel i‑a spus lui Timotei în 2 Timotei 1:6: „... să 
înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine...” El se 
referea la puterea Duhului Sfânt, care poate fi latentă 
în duhul tău dacă nu este activată. Un mod de a activa 
acea putere este vorbirea în alte limbi. Alt mod este 
prin meditarea asupra Scripturilor. Atunci când te rogi 
des în alte limbi şi pui timp deoparte pentru a medita 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu, duhul tău va fi mereu 
înflăcărat.

Înţelege că un creştin nu ar trebui să cerşească: 
„O, Doamne, Te implor, fă aceasta sau aceasta pentru 
mine”; nu! El este învestit cu abilitatea dinamică de a 
efectua schimbări; El domneşte în viaţă prin Isus Cristos 
(Romani 5:17).

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate 
să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi… 

(Efeseni 3:20). 

Activează puterea

DUMINICĂ
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Chiar dacă Dumnezeu are toată puterea şi 
autoritatea, El nu acţionează în numele tău şi nici nu 
intervine în situaţia ta pentru a‑Şi impune voia. Poate 
te întrebi: Dar nu este Dumnezeu suveran? Ba da, 
El este suveran şi în suveranitatea Lui, El a hotărât ca 
puterea Lui să lucreze prin tine. Tu ai un rol în operarea 
supranaturalului în viaţa ta. Pune în acţiune puterea Lui 
din tine pentru a rodi în orice domeniu din viaţa ta.

Ioan 3:22‑36
2 Samuel 23‑24

Marcu 8:22‑33
Numeri 10

Faptele apostolilor 1:8; 
Coloseni 1:29; Mica 3:8

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
puterea Duhului Sfânt care operează 
din plin în mine în domeniul 
supranatural. Pot totul prin abilitatea 
lui Cristos care este în mine. Sunt 
destoinic prin destoinicia lui Cristos. 
Sunt plin de harul şi de înţelepciunea 
lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Ziua Democraţiei este o celebrare anuală în 
mai multe ţări printre care se numără Canada, 

Capul Verde, Marea Britanie, SUA şi Nigeria. În Nigeria 
comemorează restaurarea democraţiei în ţară în 1999. 

 În acest an, când ţara marchează 18 ani de 
democraţie neîntreruptă pe data de 29 mai, partenerii 
Rapsodiei Realităţilor vor fructifica oportunitatea de a distribui 
milioane de exemplare ale devoţionalului în toată naţiunea. Se 
vor organiza seminarii şi proiecte comunitare în diferite părţi 
ale ţării. 

CUM POŢI PARTICIPA LA ACEASTĂ CAMPANIE 

• Roagă‑te pentru succesul campaniei
• Alătură‑te echipelor de distribuire gratuită
• Participă la seminarile organizate în regiunea ta
• Sponsorizează campania de distribuire gratuită

Pentru a organiza o campanie similară în oraşul tău/naţiunea 
ta sau pentru a o sponsoriza, te rugăm să trimiţi un email 
la adresa reachoutcampaigns@loveworld360.com sau să 
apelezi următoarele numere de telefon: +234.708.645.9246, 
+234.805.464.0796.

Ziua Democraţiei 2017 
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Dacă studiezi porţiunea de Scriptură din versetul 
tematic, vei realiza că răspândirea Cuvântului 

nu s‑a realizat fără ucenici. Tot ceea ce aveau ei era 
Cuvântul rostit; ei nu aveau Evangheliile, epistolele sau 
Cuvântul scris despre Isus. Ei mergeau peste tot predicând 
ceea ce văzuseră şi auziseră. Cuvântul Domnului creştea 
pentru că ei creşteau. Cuvântul lui Dumnezeu se întărise 
în ei şi oricine încerca să‑i persecute, persecuta Cuvântul 
Său. Aceasta a spus Isus din ceruri atunci când Saul din 
Tars persecuta Biserica (Faptele apostolilor 9:4, 5).

În Faptele apostolilor 12:24, Biblia spune: „Însă 
Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, şi 
numărul ucenicilor se mărea.” O altă versiune spune: 
„Dar Cuvântul lui Dumnezeu creştea şi se înmulţea” 
(Faptele apostolilor 12:24, versiunea Fidela). Am citit 
anterior cum Cuvântul lui Dumnezeu se înmulţea, dar 
nu era destul doar să se răspândească prin multiplicare, 
ci trebuia să crească şi calitativ; trebuie să existe creştere 
şi multiplicare. Imaginează‑ţi că, fiind pastor, biserica ta 
se înmulţeşte şi apoi Domnul îţi spune: „Trebuie să treci 
la următorul nivel; trebuie să creşti.” Cum se va întâmpla 
aceasta? Prin Cuvântul Său: „Şi, ca nişte prunci născuţi de 
curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca 
prin el să creşteţi spre mântuire” (1 Petru 2:2). În 2 Petru 

Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult… 
(Faptele apostolilor 6:7).

Creştere şi multiplicare prin 
Cuvântul lui Dumnezeu

LUNI
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3:18, Biblia mai spune: „ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa 
Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos...”

Sunt oameni care vor veni la biserică pentru că le place 
muzica din biserică, iar lucrul acesta este frumos. Însă până 
când Cuvântul lui Dumnezeu nu devine singurul şi cel mai 
important motiv pentru care toţi vin la biserică, nu va exista 
creştere calitativă. Domnul Isus a spus că cel care se hrăneşte 
din Cuvântul Lui este ca o casă zidită pe o stâncă; au venit 
şuvoaiele şi vântul a bătut în ea, dar casa a rămas în picioare.

Clădeşte‑ţi viaţa pe Cuvântul lui Dumnezeu şi vei fi 
de nezdruncinat. Vei creşte, vei progresa, te vei înmulţi. Iar 
atunci când te înmulţeşti, adaugi din nou creştere calitativă. 
Biblia spune: „Cu atâta putere se răspândea şi se întărea 
Cuvântul lui Dumnezeu” (Faptele apostolilor 19:20). La 
acest nivel, nu doar te înmulţeşti, ci deja învingi, te întăreşti, 
predomini. Nu te mai rogi împotriva provocărilor; ele se 
năruiesc în faţa ta. Nu te vei mai teme de persecuţii sau de 
crize; de acum, Cuvântul lui Dumnezeu te‑a făcut mai mult 
decât biruitor (Romani 8:37).

Ioan 4:1‑26
1 Împăraţi 1

Marcu 8:34‑9:1
Numeri 11

1 Petru 1:23; Coloseni 3:16; 
Psalmul 92:12‑13

| Proclamaţie
Cuvântul lui Dumnezeu este viu 
în mine! Progresez, mă dezvolt 
în toate domeniile din viaţa mea 
prin Cuvântul lui Dumnezeu. 
Înfloresc ca finicul, ca o grădină 
luxuriantă bine udată. Sunt 
roditor şi productiv, aducând 
roadele neprihănirii şi fiindu‑I 
plăcut Tatălui în toate lucrurile. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Omul nu cunoaşte realitatea până nu Îl găseşte 
pe Isus, Fiul Dumnezeului cel viu. Dar cine 

este Isus, bărbatul din Galilea? 
Mai întâi, El este Cuvântul lui Dumnezeu întrupat. 

Acesta este un adevăr extraordinar. Gândeşte‑te: cuvintele 
tale sunt expresia a ceea ce eşti. Sunt expresia părerilor, 
opiniilor, gândurilor, emoţiilor şi ideilor tale. În acelaşi fel, 
Cuvântul lui Dumnezeu este totalitatea gândurilor, ideilor, 
opiniilor, voii şi emoţiilor lui Dumnezeu. În Ioan 1:14, 
Biblia ne spune că a avut loc personificarea Cuvântului lui 
Dumnezeu, iar rezultatul a fost Omul Isus. „Şi Cuvântul s‑a 
făcut trup şi a locuit printre noi...”

El este expresia gândurilor, voii şi emoţiilor lui 
Dumnezeu. Râsul Lui era râsul lui Dumnezeu; zâmbetele 
Lui erau zâmbetele lui Dumnezeu. Atunci când El Îşi 
întindea mâna, Dumnezeu Îşi întindea mâna. Atunci când 
El Îşi exprima iubirea, aceea era dragostea lui Dumnezeu 
manifestată. Tot ceea ce făcea El era expresia lui Dumnezeu.

În al doilea rând, El este exprimarea personalităţii lui 
Dumnezeu. Aceasta înseamnă că El este esenţa şi caracterul 
lui Dumnezeu. Biblia ne spune ceva frumos despre El în Evrei 
1:3: „El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei 
Lui...” El este personificarea perfectă a idealismului abstract 

Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur 
mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Cristos 

(1 Timotei 2:5).

Descoperă‑L pe Isus

MARŢI
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al lui Dumnezeu. În lume, termenul „Dumnezeu” nu se 
referă la o persoană; se referă la o idee. Dumnezeu nu are 
sens pentru mintea umană, pentru că ei nu Îl pot găsi sau 
defini. Biblia, totuşi, Îl prezintă pe Isus ca fiind întruchiparea 
lui Dumnezeu, imaginea Dumnezeului cel nevăzut.

În al treilea rând, Isus Cristos este slava Tatălui. El 
este strălucirea slavei lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? 
Imaginează‑ţi filamentul unui bec. Atunci când curentul 
electric trece prin el, luminează. Filamentul este precum 
Tatăl: El este puterea, dar strălucirea este Isus; El este 
strălucirea sau lumina care vine de la Tatăl.

Lumea nu poate să înţeleagă cum putem să fim aşa 
de pasionaţi de Omul Isus. Până când nu Îl cunoşti pe Isus, 
Dumnezeu va fi doar o idee pentru tine. Căutările tale, 
totuşi, se opresc atunci când întâlneşti acest minunat, 
glorios, Domn al cerului şi al pământului. De aceea îi 
spunem fiecărui om: „Descoperă‑l pe Isus!” Atunci când Îl 
descoperi, descoperi realitatea; descoperi viaţa.

Ioan 4:27‑54
1 Împăraţi 2‑3

Marcu 9:2‑13
Numeri 12

Coloseni 1:15‑19; 
Evrei 1:1‑4

| Proclamaţie
Cum este Isus, aşa sunt şi eu; sunt 
una cu El! În El am viaţa, mişcarea 
şi fiinţa. Am neprihănirea, viaţa şi 
natura Lui în mine. Sunt oglindirea 
slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui. 
De aceea gândesc, acţionez şi 
trăiesc în deplină capacitate de 
reprezentare a Lui. Aleluia!  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



1 Ioan 5:4 spune: „Pentru că oricine este născut 
din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceea ce 

câştigă biruinţa asupra lumii, este credinţa noastră.” În 
calitate de creştini, noi suntem victorioşi în Isus Cristos şi 
ne menţinem victoria rostind cuvinte pline de credinţă. 
Vorbim limba învingătorilor. Rostim numai neprihănire, 
succes şi excelenţă. Apostolul Pavel numeşte vorbirea 
noastră „înţelepciunea lui Dumnezeu”: „Totuşi, 
ceea ce propovăduim noi printre cei de săvârşiţi, 
este o înţelepciune: dar nu a veacului acestuia... 
Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea 
tainică...” (1 Corinteni 2:6‑7).

Niciodată să nu te afli printre aceia care se plâng 
de starea economiei sau de întunericul din lume; mai 
degrabă, rosteşte înţelepciunea lui Dumnezeu! Afirmă 
ceea ce a spus Isus despre tine: „Voi sunteţi lumina 
lumii...” (Matei 5:14). Declară că bucuria, împlinirea, 
călăuzirea, ideile şi soluţiile curg prin tine; tu faci 
ca lucrurile să se întâmple; tu înveţi lumea cum să 
trăiască.

Când cineva spune: „Afacerile sunt foarte 
scăzute în aceste vremuri,” tu spui: „Nu, afacerile 
merg grozav; este mai bine acum ca niciodată!” Biblia 

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 (2 Corinteni 4:13).

Limbajul învingătorilor

MIERCURI
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spune: „... Când oamenii sunt doborâţi, atunci vei 
spune: Va fi înălţare...”  (Iov 22:29, versiunea Fidela). 
Aşa vorbesc învingătorii; ei răspund la orice provocări 
şi situaţii cu Cuvântul lui Dumnezeu; ei spun ceea ce a 
spus El. Evrei 13:5‑6 spune: „... El însuşi a zis... Aşa că 
putem zice plini de încredere...”

De exemplu, dacă ai experimentat simptomele 
unei afecţiuni, nu da glas simptomelor; rosteşte 
vindecare şi sănătate. Dacă te‑ai simţit slăbit, declară 
că eşti întărit şi revigorat prin puterea Duhului Sfânt în 
omul tău lăuntric. Afirmă că viaţa lui Dumnezeu în tine 
este superioară şi, prin urmare, distruge şi risipeşte 
orice boală, afecţiune şi durere din trupul tău.

Continuă să‑ţi afirmi neprihănirea şi viaţa 
triumfătoare în Cristos! Domneşte şi guvernează peste 
circumstanţe având Cuvântul credinţei în gura ta.

Ioan 5:1‑30
1 Împăraţi 4‑6

Marcu 9:14‑29
Numeri 13

Proverbe 18:21; 
Marcu 11:22‑23

| Proclamaţie
Declar că sunt triumfător şi 
prosper în toate lucrurile. 
Viaţa mea este pentru slava lui 
Dumnezeu, iar neprihănirea Lui se 
exprimă în şi prin mine. Sunt ca un 
pom sădit pe malul apei, roditor, 
productiv, luxuriant. Tată scump, 
Îţi mulţumesc că mi‑ai făcut viaţa 
atât de frumoasă!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



1 Corinteni 1:9 spune că Dumnezeu ne‑a chemat 
la părtăşia (uniunea) cu Fiul Său, Isus Cristos. 

Acest adevăr depăşeşte puterea naturală de înţelegere; 
de aceea, unii creştini nu îl înţeleg. Să fii chemat la părtăşia 
cu Isus Cristos înseamnă că tu ai fost adus în clasa Lui; tu 
eşti în parteneriat cu El şi participi la interesele Lui. În El 
ai viaţa, mişcarea şi fiinţa (Faptele apostolilor 17:28).

Tu nu eşti o persoană obişnuită, deoarece tu eşti 
comoştenitor cu Monarhul Universului (Romani 8:17). 
Tu eşti un membru al Trupului Său, carne din carnea Lui 
şi os din oasele Lui (Efeseni 5:30); aceasta înseamnă că tu 
nu poţi merge nicăieri şi nu poţi face nimic fără El. El este 
în tine şi întotdeauna cu tine pentru a‑ţi asigura succesul 
în viaţă. Nu este de mirare că El a spus că despărţit de El 
nu poţi face nimic: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. 
Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult 
rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 
15:5).

Petru descrie foarte frumos uniunea de 
fraternitate pe care o avem cu El; el ne numeşte: „părtaşi 
firii dumnezeieşti,” adică asociaţi ai dumnezeirii (2 Petru 
1:4). Aceasta înseamnă că tu eşti în clasa lui Dumnezeu, 
având aceeaşi viaţă, natură şi caracter cum are El. Acum, 
noi putem gândi ca El, deoarece avem aceeaşi minte 

Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El 
(1 Corinteni 6:17).

Viaţa de credinţă

JOI
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ca El (1 Corinteni 2:16, versiunea Fidela). Noi putem 
manifesta slava şi neprihănirea Lui deoarece suntem 
atât reprezentarea neprihănirii Lui, cât şi strălucirea 
slavei Lui.

Acesta este creştinismul! Realitatea că Dumnezeu 
l‑a adus pe om în clasa făpturilor Lui (Iacov 1:18)! Noi 
suntem superstaruri din Sion. Noi suntem superiori 
diavolului şi avem stăpânire asupra forţelor întunericului. 
Aleluia!

Ioan 5:31‑47
1 Împăraţi 7‑8

Marcu 9:30‑37
Numeri 14

1 Corinteni 12:13; 2 Petru 1:4 
Coloseni 2:10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
uniunea şi pentru comuniunea de 
care mă bucur prin Duhul Sfânt 
în relaţia mea cu Tine. Prezenţa 
Ta divină mă face mai mult decât 
un simplu om. Sunt un asociat al 
Dumnezeirii. Trăiesc triumfător 
deasupra influenţelor acestei 
lumi, umblând în stăpânire 
asupra diavolului şi a forţelor 
întunericului, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Trupul tău este templul Duhului Sfânt; este casa 
lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 6:20, Biblia spune: 

„Fiindcă sunteţi cumpăraţi cu un preţ; de aceea glorificaţi‑L 
pe Dumnezeu în trupul vostru şi în duhul vostru, care sunt 
ale lui Dumnezeu” (versiunea Fidela). Tu trebuie să Îl glorifici 
pe Dumnezeu atât în duhul tău, cât şi în trupul tău. Aceasta 
înseamnă că nu îţi poţi permite să îţi laşi trupul pradă păcatului, 
diavolului, bolii, sau maladiei. Tu trebuie să spui „Nu” în faţa 
diavolului, a cancerului, a astmului, a leucemiei sau a oricărui 
alt tip de atac, de boală, ori de infecţie. Declară: „Nici o acţiune 
a vrăşmaşului nu poate avea loc în trupul meu, pentru că 
Duhul Sfânt locuieşte în mine.”

Trebuie să înţelegi că deşi trupul tău este casa lui 
Dumnezeu, responsabilitatea de a‑l menţine sănătos şi 
înfloritor este a ta. Tu ai dreptul de a decide ce se întâmplă în 
trupul tău. Biblia spune: „Pentru că, dacă trăiţi potrivit firii, 
veţi muri, dar dacă, prin Duhul, daţi morţii faptele trupului, 
veţi trăi!” (Romani 8:13, versiunea NTR). Aceasta înseamnă că 
trebuie să nimiceşti fărădelegile sau acţiunile greşite provenite 
din imbolduri ale trupului. În scrisoarea către Biserica din Corint, 
Pavel explică faptul că noi toţi vom răspunde în faţa Domnului 
de faptele pe care le facem în trupul fizic (2 Corinteni 5:10). 

Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului 
Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L‑aţi primit 
de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?                       

(1 Corinteni 6:19).

Proslăveşte‑L pe 
Dumnezeu în trupul Tău

VINERI
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Nu contează cât de mult te‑a atacat Satan şi a încercat 
să facă ravagii în trupul tău. Poate că nu poţi umbla; acum 
este momentul să preiei controlul! Porunceşte ca puterea 
să revină în membrele tale, în Numele lui Isus; declară că tu 
eşti puternic, sănătos, bine. Afirmă cu tărie că indiferent de 
problemele trupului tău, mai mare este Cel din tine decât 
cel din lume. Slava lui Dumnezeu din duhul tău are impact 
asupra trupului tău fizic, îndepărtând orice durere sau 
infecţie. Refuză să găzduieşti orice problemă în trupul tău; 
cere restaurare în Numele lui Isus şi va avea loc o schimbare.

Isus a zis: „... orice veţi lega pe pământ va fi legat 
în cer...” (Matei 18:18). Cuvântul „a lega” înseamnă şi „a 
interzice” sau a „respinge.” Prin urmare, orice interzici 
sau respingi în trupul tău, va fi interzis sau respins şi în cer. 
Rosteşte sănătate şi viaţă peste trupul tău şi odihneşte‑te 
suficient atunci când este nevoie. Trupul tău a fost făcut 
pentru frumuseţe şi pentru slavă. Prin urmare, glorifică‑L pe 
Dumnezeu în trupul tău.

Ioan 6:1‑24
1 Împăraţi 9

Marcu 9:38‑50
Numeri 15

Romani 12:1; 1 Corinteni 3:16‑17 
Romani 8:10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi 
arăţi responsabilitatea pe care 
o am faţă de trupul meu. Refuz 
cu vehemenţă orice boală şi 
neputinţă. Sunt vitalizat, înviorat şi 
energizat în trupul meu prin Duhul 
Sfânt care locuieşte în mine. Trăiesc 
în planuri superioare ale vieţii, 
unde domnesc în neprihănire prin 
Isus Cristos. Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În timp ce alţii nu se confruntă decât cu răutatea, 
cu păcatul, cu primejdia, cu distrugerea şi cu 

întunericul din lumea de astăzi şi sunt copleşiţi de 
acestea, unii dintre noi se bucură de viaţa triumfătoare 
în Cristos. Noi celebrăm bunătatea Domnului, domnind 
asupra circumstanţelor. Acesta este creştinismul – este 
chemarea la o viaţă victorioasă.

În 2 Corinteni 2:14, Biblia dezvăluie dorinţa lui 
Dumnezeu ca tu să trăieşti triumfător în fiecare zi şi în 
fiecare situaţie: „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.” Tu te‑ai născut învingător. 
Succesul este în duhul tău; recunoaşte acest adevăr. 
Refuză să permiţi vreunui lucru sau vreunei persoane 
să te frustreze. Domnul Isus ţi‑a dat victoria asupra 
limitărilor, a luptelor şi a presiunilor vieţii. El a spus în 
Ioan 16:33: „... În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, 
Eu am biruit lumea.” Indiferent de situaţia în care te afli, 
victoria ta este asigurată.

În 1 Ioan 4:4, Biblia declară: „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 

Dar mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu, care 
ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos                         

(1 Corinteni 15:57).

Învingători până la capăt

SÂMBĂTĂ
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este o veste despre care merită să strigi din răsputeri! Tu 
trebuie să îţi menţii poziţia de victorie asupra diavolului, 
a lumii şi a circumstanţelor vieţii, păstrându‑ţi privirea 
aţintită asupra Cuvântului lui Dumnezeu.

Chiar şi atunci când treci prin diferite încercări, 
El spune să le „priveşti ca pe o mare bucurie” (Iacov 
1:2), deoarece victoria ta este inevitabilă. Pavel a zis: 
„Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează 
pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă” 
(2 Corinteni 4:17). Ai văzut? Tu nu poţi decât să câştigi! 
Continuă să umbli în victorie, în excelenţă, în neprihănire 
şi în binecuvântare, deoarece acestea reprezintă dreptul 
tău din naştere în Isus Cristos, indiferent de persecuţiile 
şi crizele vieţii.

Ioan 6:25‑59
1 Împăraţi 10‑11

Marcu 10:1‑12
Numeri 16

Romani 8:33‑37; 
1 Ioan 4:4

| Proclamaţie
Îi mulţumesc lui Dumnezeu care 
îmi dă victorie în toate lucrurile, 
prin Isus Cristos! Domnesc peste 
circumstanţe. Succesul este în 
duhul meu. Umblu în excelenţă, în 
neprihănire şi în bunăstare. Cristos 
este în mine şi El aduce în viaţa 
mea glorie, onoare şi frumuseţe. 
Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Observă că versetul tematic nu spune: „... 
Cristos Isus, care a fost făcut de Dumnezeu 

pentru noi Domn şi Mântuitor...” Sigur că El este Domnul 
şi Mântuitorul nostru, însă mulţi creştini nu Îl cunosc 
decât în această calitate. Totodată El este pentru noi şi 
înţelepciune şi neprihănire şi sfinţire şi răscumpărare. 
În studiul de astăzi însă, ne vom concentra asupra 
înţelepciunii. Cristos este înţelepciunea ta. Ştii ce 
înseamnă aceasta?

Noi îl celebrăm şi îl admirăm pe Solomon ca fiind 
cel mai înţelept om care a trăit vreodată, însă Cristos, 
care este întruchiparea înţelepciunii, trăieşte în tine. 
Aceasta depăşeşte cu totul ceea ce avea Solomon. Tu 
nu mai operezi cu înţelepciune umană, ci ai acces la o 
înţelepciune superioară. Tu ai discernământ în privinţa 
realităţii. Tu ai înţelegere asupra celor mai profunde 
lucruri din viaţă şi abilitatea de a raţiona şi acţiona corect. 
Aceasta este lucrarea înţelepciunii lui Dumnezeu în tine: 
o forţă călăuzitoare de putere intrinsecă ce te conduce şi 
te determină să iei deciziile adecvate.

Faptul că Isus Cristos este înţelepciunea ta 
înseamnă că tu manifeşti excelenţă în toate. El te face 
să gândeşti ce ar trebui să gândeşti, să spui ce ar trebui 

Şi voi, prin El, sunteţi în Cristos Isus. El a fost făcut de 
Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire 

şi răscumpărare (1 Corinteni 1:30).

Acces la înţelepciune 
superioară

DUMINICĂ
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să spui şi să faci ce ar trebui să faci la momentul potrivit, 
în modul lui Dumnezeu, pentru scopul lui Dumnezeu. 
Toate acestea ţi‑au fost puse la dispoziţie în Isus Cristos. 
Ai abilitate foarte mare de înţelegere, ai superioritate 
mentală şi perspicacitate supranaturală pentru a excela 
în tot ceea ce faci: la slujbă, în afacere, la studii, în 
finanţe, în lucrare, etc.

Cum ai putea tu să eşuezi vreodată când Cristos, 
în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale 
ştiinţei, locuieşte în tine? Cum ai putea tu vreodată să 
fii confuz în viaţă? Nu există nimic care să depăşească 
capacitatea ta de înţelegere! Tu poţi cunoaşte orice; tu 
ai discernământul şi abilitatea de a pătrunde lucrurile pe 
care alţii le găsesc greu de înţeles, deoarece în tine sunt 
ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.

Ioan 6:60‑71
1 Împăraţi 12‑14

Marcu 10:13‑22
Numeri 17

Efeseni 1:17; 
1 Corinteni 2:6‑7

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că sunt în 
Cristos, în care sunt ascunse toate 
comorile înţelepciunii şi priceperii. 
Prin urmare sunt creativ, inventiv, 
ingenios. Funcţionez întotdeauna 
cu o amplitudine supranaturală de 
înţelegere, nutrind gânduri excelente, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În luna iunie, lideri de celule din misiunea noastră din 
lumea întreagă se vor reuni în prestigioasa sală LoveWorld 
Convocation Arena, în Lagos, Nigeria, pentru Conferinţa 
internaţională a liderilor de celule (ICLC) 2017 cu omul lui 
Dumnezeu, Pastorul Chris. 

Conferinţa se prefigurează a fi un timp special de împărtăşire 
din Cuvântul lui Dumnezeu şi din Duhul Sfânt, fiind destinată 
să‑i propulseze pe liderii de celule la următorul nivel în lucrarea 
lor de slujire. Participanţii vor fi de asemenea echipaţi pentru 
a avea mai multă eficienţă în vestirea Evangheliei lui Cristos şi 
pasiune înflăcărată în câştigarea sufletelor. 

Începe de pe acum să‑ţi planifici participarea!
 

 Conferinţa internaţională 
                         a liderilor de celule

N
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NOTE
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Atunci când spunem despre creştinism că nu 
este o religie, unii oameni se întreabă: „Care 

este diferenţa, mai exact?” Există o mare diferenţă. Deşi 
există religie în creştinism, creştinismul în sine este o viaţă 
reală. Religia se referă la credinţa unui om în ceea ce el 
consideră a fi o fiinţă divină, o formă de spiritualitate, sau 
o conştiinţă spirituală, căreia i se dedică. Cu alte cuvinte, 
este încercarea unui om de a explora necunoscutul 
spiritual. În religie, omul încearcă să afle dacă există un 
Dumnezeu. Apoi, el speră că orice ar face îi va face plăcere 
acelei „fiinţe spirituale,” oricare ar fi aceasta, şi că va putea 
obţine ajutor sau recunoaştere din partea acesteia. 

O altă parte a religiei este când omul realizează că 
el este mai mult decât doar un trup fizic; el intuieşte că ar 
putea fi, de fapt, o fiinţă spirituală şi îşi propune să afle mai 
multe despre aceasta. Prin urmare, începe să exploreze 
idei şi activităţi care i‑ar putea da informaţii despre planul 
spiritual. Toate acestea reprezintă religie, însă nici măcar 
nu se califică drept „religie creştină”; aminteşte‑ţi că 
am menţionat faptul că există religie în creştinism, dar 
creştinismul în sine nu este o religie.

Biblia ne spune despre religia existentă în creştinism: 
„Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, 

Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să 
prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s‑o 

aibă din belşug (Ioan 10:10).

Creştinismul este o viaţă reală

LUNI
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Tatăl nostru, este să‑i cercetăm pe orfani şi pe văduve 
în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume” 
(Iacov 1:27). Însă aceasta nu te va mântui. În calitate de 
creştini, noi suntem instruiţi să îi ajutăm pe cei nevoiaşi, 
însă aceasta nu este decât o parte din ceea ce fac creştinii. 
Ai putea numi aceasta partea religioasă a creştinismului, 
însă în esenţă, creştinismul este lucrarea lui Dumnezeu 
într‑un om; este Divinitatea trăind în umanitate. Este 
revelaţia planului spiritual, în mesajul lui Isus Cristos, prin 
intermediul vaselor umane. Este o relaţie vie, o părtăşie 
cu un Dumnezeu viu.

În creştinism, viaţa divină a lui Isus Cristos este 
împărtăşită credinciosului. Aşadar, atunci când L‑ai primit 
pe Cristos în inima ta, a fost o experienţă reală; ceva chiar 
s‑a întâmplat: Cristos Şi‑a stabilit reşedinţa în tine. Aceasta 
nu este o presupunere, o speculaţie, o suspiciune sau o 
teorie; aceasta este realitatea. Tu ai primit viaţa şi natura 
lui Dumnezeu în duhul tău. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Ioan 7:1‑24
1 Împăraţi 15:17

Marcu 10:23‑31
Numeri 18

Ioan 17:3; 
1 Ioan 5:11‑12

| Rugăciune
Binecuvântatule Tată, Îţi 
mulţumesc pentru viaţa lui Cristos 
cel înviat pe care mi‑ai dat‑o. Îţi 
sunt pe veci recunoscător pentru 
că ai făcut din inima mea reşedinţa 
Ta. Umblu în lumina vieţii veşnice 
pe care o am în Cristos, răspândind 
excelenţă divină, manifestând 
putere, neprihănire şi stăpânire, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR‑UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul lui Dumnezeu a ajuns prima dată la om 
sub forma „Cuvântului rostit.” Biblia ne arată 

că El le vorbea în mod direct unor oameni precum Moise, 
Iosua, Avraam, Isaac şi Iacov. El le‑a vorbit oamenilor şi 
prin intermediul îngerilor (Evrei 2:2).

În Evrei 1:1, citim că Dumnezeu le‑a vorbit 
părinţilor prin proroci. Apoi, El le‑a poruncit profeţilor să 
transpună mesajul pe care El li l‑a dat în scris. Astfel, din 
Cuvântul vorbit, am obţinut „Cuvântul scris,” care ne‑a 
fost dat cu scopul de a fi o dovadă şi o mărturie. Folosind 
Cuvântul scris, oamenii lui Dumnezeu puteau compara 
mesajul pe care El li l‑a dat mai multor profeţi diferiţi, 
în timpuri diferite şi să observe o consecvenţă. Astfel, ei 
aveau să ştie întotdeauna ce să facă, încotro să meargă 
şi cum voia Dumnezeu ca ei să trăiască.

Însă Dumnezeu a trecut mai departe şi de această 
dată a rostit Cuvântul Lui în cel mai remarcabil mod, 
prin Omul Isus Cristos – Cuvântul Întrupat. Cuvântul 
a devenit trup. Din moment ce Dumnezeu le dăduse 
deja oamenilor Lui Cuvântul scris, era uşor de judecat 
şi examinat dacă cineva care afirma că este Mesia avea 
dreptate sau nu. Ioan 1:45 declară: „... Noi L‑am găsit 
pe Acela despre care a scris Moise în Lege şi Prorocii: pe 
Isus din Nazaret...”

Şi Cuvântul S‑a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de 
har şi de adevăr… (Ioan 1:14).

Cuvântul rostit… 
scris… şi întrupat 

MARŢI

16



După moartea, îngroparea şi învierea lui Isus Cristos, 
vedem o nouă dispensaţie a „Cuvântului rostit.” De această 
dată, Dumnezeu nu mai vorbea prin profeţii Vechiului 
Testament, ci prin apostoli şi apoi prin cei care credeau 
mesajul lor. În Marcu 16:15, Isus le‑a spus ucenicilor Săi: 
„... Duceţi‑vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia 
la orice făptură.” Ei au dus mesajul şi altora, iar mulţi l‑au 
crezut. Acelaşi mesaj ţi‑a fost vestit şi ţie şi l‑ai crezut.

Când ai crezut şi ai primit Cuvântul lui Dumnezeu, 
s‑a întâmplat ceva special, extraordinar: El (Cuvântul) 
S‑a întrupat în tine; El Şi‑a stabilit locuinţa în tine. Acum, 
El trăieşte în tine! Tu eşti vocea lui Dumnezeu, mâinile 
Lui, picioarele Lui şi templul Lui. Tu eşti reproducerea 
Cuvântului Său. 1 Petru 1:23 spune: „fiindcă aţi fost născuţi 
din nou nu dintr‑o sămânţă care poate putrezi, ci dintr‑una 
care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care 
este viu şi care rămâne în veac.” 2 Corinteni 3:3 te descrie 
ca fiind epistola lui Cristos. Tu eşti mesajul lui Cristos 
pentru lume! Slavă lui Dumnezeu!

Ioan 7:25‑8:11
1 Împăraţi 18‑19

Marcu 10:32‑45
Numeri 19

Iacov 1:18; 
2 Corinteni 3:2‑3

| Rugăciune  
Dragă Tată, Cuvântul Tău este 
Adevărul şi este veşnic. Eu sunt o 
reproducere a Cuvântului Tău, iar 
viaţa mea este o expresie a voii, a 
gândurilor, a ideilor şi a opiniilor 
Tale, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În lecţia anterioară am spus că Dumnezeu le‑a 
poruncit profeţilor Săi să scrie Cuvântul Lui 

cu scopul de a fi o dovadă şi o mărturie. Însă există 
ceva mai mult – un scop superior pentru care El a dorit 
scrierea Cuvântului Său: pentru meditaţie. Având în 
faţa lor Cuvântul scris, ei puteau să‑şi formeze imagini 
în minte mult mai bine decât atunci când le transmitea 
cineva Cuvântul Domnului prin viu grai. Astfel puteau 
să‑l citească în mod repetat şi să transmită mai departe 
aceleaşi adevăruri, fără a schimba nici o propoziţie, nici 
un cuvânt.

Când împărtăşeşti informaţie pe cale orală, există 
şansa ca aceasta să fie schimbată de la o generaţie la alta; 
însă această posibilitate dispare atunci când informaţia 
este scrisă. Când mesajul este scris, substanţa sau esenţa 
acestuia este păstrată intactă. Acesta este motivul pentru 
care până în ziua de astăzi poţi să citeşti, să reciţi Cuvântul 
originar şi să meditezi asupra sa. În plus, mesajul asupra 
căruia meditezi îţi hrăneşte duhul şi te transformă la 
propriu. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu a 
scris Legea pentru Moise în piatră. Chiar şi când tablele 
Legii s‑au spart, Dumnezeu i‑a poruncit să ia altele şi, după 
ce Dumnezeu le‑a scris şi pe acelea, li le‑a dat copiilor 

Cugetă la acestea, ocupă‑te în totul cu ele, 
pentru ca progresul tău să fie arătat tuturor                                     

(1 Timotei 4:15, versiunea Fidela).

Cuvântul scris este 
pentru meditaţie

MIERCURI
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lui Israel, poruncindu‑le să mediteze asupra lor. El ştia 
că dacă israeliţii aveau să mediteze asupra Cuvântului 
lui Dumnezeu suficient de mult, acesta avea să producă 
rezultate în viaţa şi în comportamentul lor.

Există creştini cărora li se pare greu să urmeze 
instrucţiunile din Cuvântul lui Dumnezeu şi modul Lui de a 
face lucrurile. Aceasta deoarece nu îşi fac timp să mediteze 
asupra Scripturii. Dacă ai medita asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu, nu ar trebui să faci efort pentru a acţiona 
conform acestuia. Biblia spune: „Cartea aceasta a Legii 
să nu să se depărteze de gura ta! Meditează asupra ei zi 
şi noapte, veghind, astfel încât să poţi împlini tot ceea ce 
este scris în ea, căci atunci vei izbândi oriunde vei merge 
şi vei prospera...” (Iosua 1:8, versiunea NTR). Observă 
că nu spune: „şi să împlineşti”; nu este încă o poruncă. 
Ci spune: „să poţi împlini.” Meditarea asupra Cuvântului 
lui Dumnezeu va face ca acţiunile tale să se alinieze la 
mesajul Lui. Succesul şi bunăstarea vin în urma meditării 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu.

Ioan 8:12‑30
1 Împăraţi 20‑21

Marcu 10:46‑52
Numeri 20

Psalmul 1:1‑3; Habacuc 2:2; 
1 Ioan 1:1‑4

| Proclamaţie  
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru Cuvântul Tău care locuieşte 
din belşug în inima mea. Puterea 
sa este activată şi astăzi pentru a 
transforma viaţa mea, pe măsură 
ce îl studiez şi meditez asupra 
lui. Sunt victorios şi înfloritor, 
având realizări semnificative şi 
productivitate persistentă în tot 
ceea ce fac, în Numele lui Isus. 
Amin.  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Maturitatea ta de creştin se măsoară în funcţie 
de dragostea lui Dumnezeu pe care o exprimi 

faţă de alţii. Romani 13:8‑10 spune: „Să nu datoraţi nimănui 
nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine îi iubeşte pe alţii 
a împlinit Legea... dragostea deci este împlinirea Legii.” 1 
Ioan 3:14 spune: „Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, 
pentru că îi iubim pe fraţi. Cine nu îl iubeşte pe fratele său 
rămâne în moarte.”

Făptura nouă (2 Corinteni 5:17) este creată pentru 
a iubi. Observă din nou versetul nostru tematic; nu spune: 
„Roadele duhului sunt...”; ci este mult mai specific. Spune: 
„Rodul Duhului, dimpotrivă, este: dragostea,” indicând astfel 
că dragostea este rodul dominant al duhului uman recreat. 
Este important ca tu să înţelegi şi să umbli în dimensiunea 
dragostei lui Dumnezeu.

În Efeseni 3:16‑19, Pavel ne descoperă cele patru 
dimensiuni ale dragostei lui Dumnezeu: lărgimea, lungimea, 
adâncimea şi înălţimea dragostei Lui. Apoi el se roagă ca 
Biserica să înţeleagă aceste faţete ale dragostei divine: „să 
puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, 
lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea 
lui Cristos care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de 
toată plinătatea lui Dumnezeu” (Efeseni 3:18‑19).

Dar rodul Duhului este dragostea, bucuria, pacea, 
îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, 

credinţa (Galateni 5:22, versiunea Fidela).

Reprezintă‑L în umblarea 
ta plină de dragoste

JOI
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Nu poţi dărui decât din ceea ce ai; şi cu cât ai mai mult 
dintr‑un anumit lucru, cu atât mai mult din acel lucru poţi dărui. 
Aşadar, cât de plin eşti de dragostea Lui? Cât de mult poate 
dărui dragostea ta şi cât de mult poate ea îndura?

Domnul Isus a zis în Ioan 13:35: „Prin aceasta vor 
cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste 
unii pentru alţii.” Lasă ca dragostea să curgă liber prin tine 
întotdeauna. Fie ca acţiunile şi cuvintele tale să fie motivate de 
dragoste, deoarece numai acestea primesc binecuvântarea şi 
aprobarea lui Dumnezeu. În Cristos, Dumnezeu Şi‑a demonstrat 
dragostea şi ţi‑a dat abilitatea de a fi ca El (Romani 5:5). 

Reprezintă‑L în umblarea ta plină de dragoste. „Urmaţi, 
dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi. Trăiţi în 
dragoste, după cum şi Cristos ne‑a iubit şi S‑a dat pe Sine 
pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui 
Dumnezeu” (Efeseni 5:1‑2).

Ioan 8:31‑47
1 Împăraţi 22

Marcu 11:1‑11
Numeri 21

Efeseni 5:1‑2; 1 Ioan 4:8‑12; 
Ioan 15:9

| Proclamaţie
Am abilitate de a iubi la fel ca Tatăl 
meu ceresc. Orice om pe care îl 
întâlnesc este atins şi transformat 
de dragostea lui Dumnezeu care 
curge prin mine. Mă bucur nespus 
de mult de dragostea imensă 
cu care mă iubeşte Tatăl şi de 
abilitatea pe care mi‑a dat‑o de a 
exprima iubirea Sa faţă de ceilalţi. 
Glorie lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Acestea sunt cuvintele lui Isus. Ce cuvinte 
puternice, mângâietoare, înălţătoare şi 

încurajatoare! El a spus: „... În lume veţi avea necazuri; 
dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” Ce mărturisire! El 
a trăit viaţa superioară. Când El a umblat pe pământ în 
trup, cu toate că era într‑o lume marcată de întuneric, 
de dificultăţi economice, de boală, de opresiune, de 
dezastre, de moarte etc., El era foarte detaşat de 
problemele şi de influenţele zilelor Lui. El trăia într‑un 
alt tărâm, neatins de capriciile naturii şi de influenţele 
corupte ale lumii.

De ce era El atât de diferit? Deoarece El avea o 
mentalitate diferită; mentalitatea celui neprihănit. Şi, 
potrivit Scripturii, noi suntem ca El. În 1 Ioan 4:17 citim: 
„Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta...” 
Prin urmare, noi trebuie să trăim viaţa superioară – în 
stăpânire absolută asupra lumii şi a sistemelor ei, la fel 
cum a făcut El. Biruinţa Lui asupra lumii a fost pentru 
tine. Tu deja ai fost făcut triumfător.

Când te confrunţi cu provocări, cu persecuţii, cu 
situaţii care te neliniştesc, cu vremuri tulburi, fii bucuros, 
deoarece, în Cristos, tu ai biruit lumea. 1 Ioan 4:4 spune: 
„Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i‑aţi biruit, 

V‑am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În 
lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit 

lumea (Ioan 16:33).

Trăieşte viaţa superioară

VINERI
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pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce 
este în lume.”

Această mentalitate îţi va influenţa limbajul chiar 
şi în rugăciune; nu vei mai cerşi, rugându‑L pe Dumnezeu 
să te ajute împotriva vrăşmaşului sau să te elibereze 
de problemele cu care te‑ai putea confrunta. Ci, mai 
degrabă, vei spune: „În Numele Domnului Isus, eu am 
biruit lumea şi sistemele ei, ura, lipsa, corupţia, depresia 
şi falsitatea ei.”

Refuză să permiţi vreunui lucru din această lume 
să te aducă în depresie sau la disperare; tu eşti mai mult 
decât un biruitor. Tu eşti mai mare decât lumea şi toate 
problemele ei. Trăieşte viaţa superioară în Cristos, trăind 
pur şi simplu în Cuvântul lui Dumnezeu.

Ioan 8:48‑59
2 Împăraţi 1‑3

Marcu 11:12‑26
Numeri 22

Psalmul 34:19‑22; 2 Timotei 3:12; 
Romani 8:31‑39

| Proclamaţie
 Am biruit lumea şi sistemele ei, 
pentru că mai mare este Cel care 
este în mine, decât cel care este în 
lume. Trăiesc în stăpânire asupra 
tuturor puterilor şi uneltirilor 
vrăjmaşului, pentru că umblu în 
înţelepciunea şi în neprihănirea 
lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Viaţa are împliniri mai mari decât banii, decât 
lucrurile materiale şi decât plăcerile lumeşti. 

Unii oameni au acumulat bogăţii şi posesiuni materiale 
incredibile, însă nu sunt împliniţi. Unii cred că dacă obţin 
mai mulţi bani şi mai multe posesiuni materiale, dacă 
au mai mulţi prieteni, mai mulţi copii sau devin mai 
faimoşi, vor fi în cele din urmă împliniţi, dar nu este aşa. 
Adevărata împlinire este aceea de a‑ţi descoperi scopul 
divin, sau voia lui Dumnezeu pentru tine în Cristos şi apoi 
să o împlineşti.

Isus a zis: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui 
ce M‑a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui” (Ioan 4:34). 
Acesta ar trebui să fie şi scopul tău, bucuria ta, împlinirea 
ta şi satisfacţia ta. Tu trebuie să realizezi că omul este o 
fiinţă spirituală; prin urmare, cele mai importante lucruri 
în viaţa lui sunt cele spirituale. Aşadar, împlinirea lui va 
veni din duhul lui, pe măsură ce el împlineşte scopul 
lui Dumnezeu. Există un scop divin pentru viaţa ta, pe 
care trebuie să îl descoperi şi să îl atingi pentru a fi cu 
adevărat împlinit în viaţă.

Te‑ai întrebat vreodată: „Oare ce vrea Dumnezeu 
cu adevărat pentru viaţa mea?” Când descoperi care 
este visul Lui pentru tine, bucură‑te de el şi urmează‑l; 
astfel vei fi împlinit. Poate că nu toţi sunt încântaţi cu 

Adevărata împlinire 

SÂMBĂTĂ
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Viaţa este mai mult decât hrana, şi trupul mai mult 
decât îmbrăcămintea (Luca 12:23).



privire la lucrurile pe care Dumnezeu i‑a chemat să le 
împlinească, însă dacă tu gândeşti în mod spiritual şi nu 
firesc, vei fi. Fii determinat să Îi fii plăcut Domnului în 
toate lucrurile şi El îţi va umple inima cu bucurie.

Pe măsură ce studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, stai 
în părtăşie cu Duhul Sfânt şi funcţionezi în biserică, îţi vei 
descoperi scopul specific în El şi modul în care vrea El să 
trăieşti mai exact. Astfel, viaţa ta va avea şi mai mult sens 
şi îi vei putea ajuta şi pe alţii să îşi descopere scopul în 
viaţă şi să experimenteze adevărata împlinire.

Ioan 9
2 Împăraţi 4‑5

Marcu 11:27‑33
Numeri 23

Filipeni 2:13; 
Evrei 10:7

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
adevărata mea împlinire, care 
constă în îndeplinirea voii Tale. Tu 
acţionezi în mine şi îmi dai voinţa şi 
înfăptuirea să pot să Îţi fiu plăcut. 
Îţi mulţumesc că mă călăuzeşti 
prin Duhul Sfânt în direcţia voii 
Tale desăvârşite. Promovarea, 
bunăstarea, bucuriile şi victoriile 
îmi sunt garantate pe măsură ce 
îmi împlinesc scopul în Tine, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Mesajul Duhului Sfânt din versetul tematic 
este edificator. El subliniază o idee similară 

în 1 Corinteni 6:19, atrăgându‑ne atenţia cine suntem cu 
adevărat: „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului 
Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L‑aţi primit de la 
Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?”

 Mulţi credincioşi din Biserica de astăzi nu cunosc 
acest adevăr spiritual profund. Dacă eşti conştient de faptul 
că Duhul Sfânt, care este purtătorul tuturor binecuvântărilor 
lui Dumnezeu care ne‑au fost date în Cristos Isus, locuieşte 
în tine, cum poţi să mai duci o viaţă mediocră? Chiar 
dacă trupul tău a fost rănit, frânt, sau devastat de boală, 
de neputinţă sau de infirmitate, întreaga ta fiinţă va fi 
revitalizată de acest adevăr, dacă meditezi asupra lui. 

Pasajul din Romani 8:10 spune: „Şi dacă Cristos 
este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din 
pricina păcatului, dar duhul vostru este viu, din pricina 
neprihănirii.” Duhul lui Dumnezeu nu este într‑o stare 
letargică sau inactivă în tine; El este foarte activ. De fapt, 
El Se mişcă prin tine. În 2 Corinteni 6:16, El a spus: „...
Căci noi suntem templul Dumnezeului cel Viu, cum a zis 
Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi 
fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.»”

Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu 
şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?                            

(1 Corinteni 3:16).

El locuieşte în tine

DUMINICĂ
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Observăm că El a spus: „Eu voi locui ... în mijlocul 
lor,” ceea ce înseamnă „Îmi voi stabili reşedinţa în ei!” El 
Şi‑a făcut sediul în tine, însă aceasta nu e totul. El a mai 
spus şi că „va umbla în mijlocul lor.” Verbul „a umbla” din 
acest pasaj provine din traducerea din original a termenului 
grecesc „emperipateo” şi înseamnă a patrula graniţele 
unei proprietăţi pentru a repara orice parte stricată sau 
pentru a da de ştire dacă apare vreo primejdie. Parte din 
lucrarea Duhului Sfânt în tine este să Se asigure că orice nu 
funcţionează corect în trupul tău este reparat. Dacă vreo 
parte din trupul tău are nevoie să fie înnoită, El Se va ocupa 
de aceasta. Stă scris: „Şi dacă Duhul Celui ce L‑a înviat pe 
Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce L‑a înviat pe 
Cristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritor, 
din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi” (Romani 
8:11).

Fii conştient de faptul că Duhul Sfânt locuieşte în tine 
în plinătatea puterii Sale; El este tot ce ai nevoie. Prezenţa 
Sa te menţine învingător asupra maşinaţiilor celui rău şi a 
influenţelor corupte ale lumii acesteia. Aleluia!

oan 10:1‑21
2 Împăraţi 6‑7

Marcu 12:1‑12
Numeri 24

1 Ioan 4:4; 
Faptele apostolilor 17:28

| Rugăciune
Tată scump, ce mare eşti! Îţi mulţumesc 
pentru marea onoare şi pentru 
deosebita binecuvântare de care mi‑ai 
făcut parte prin faptul că Duhul Sfânt 
locuieşte în mine. În virtutea prezenţei 
Lui care mă umple şi este mereu cu 
mine, primesc infuzie de energie 
divină şi de înţelepciune supranaturală 
să împlinesc voia lui Dumnezeu şi să 
trăiesc triumfător deasupra 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



Îngerul Mesager s‑a angajat într‑o îndrăzneaţă 
călătorie pentru a duce lumina Evangheliei în viaţa 

multor milioane de oameni în limba pe care o înţeleg cel 
mai bine. 
Înlăturând barierele lingvistice, partenerii Rapsodiei Realităţilor 
au făcut posibil ca mulţi oameni din toată lumea să aibă acces 
la Cuvântul lui Dumnezeu explicat. În prezent devoţionalul 
este disponibil în peste 800 de limbi. Totuşi este nevoie de 
multe lucruri pentru ca toate traducerile Rapsodiei Realităţilor 
să fie distribuite lunar, pretutindeni. Iar aici poţi interveni şi tu. 

Vino alături de noi prin:
• Sponsorizarea distribuirii lunare a tuturor 

traducerilor pe câmpul de misiune
• Sponsorizarea adoptării de noi limbi de traducere
• Acţiuni de voluntariat în calitate de traducător sau 

editor
• Distribuirea ediţiilor traduse ale Rapsodiei Realităţilor

Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi încheia 
un angajament de parteneriat, te rugăm să trimiţi un email la 
una dintre adresele: rortranslators@loveworld360.com sau 
rortranslations@blwinc.org. 

Adoptă şi mai    
     multe 

Binecuvântează    
    viaţa multora 

LIMBI ...

în 2017! 
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Afirmaţia din versetul tematic este o 
binecuvântare foarte puternică. Ne 

conştientizează de faptul că există o forţă divină, ceva 
supranatural şi complet dincolo de tine, care te face să 
faci lucrurile pe care le faci în calitate de creştin. Această 
forţă sau putere este Cristos în tine.

 Atunci când studiezi viaţa lui Cristos în timpul 
umblării Sale pe pământ, observi acea putere acţionând 
în El. În pasajul din Faptele Apostolilor 10:38 scrie astfel: 
„Cum Dumnezeu L‑a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe 
Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine 
şi îi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci 
Dumnezeu era cu El.” Dumnezeu era Cel care lucra în El 
ca să le dea vedere orbilor, să îi hrănească pe cei flămânzi, 
să îi vindece pe cei cu inima zdrobită, să îi elibereze pe 
cei asupriţi de diavolul şi chiar să învie morţii.

 Acelaşi Cristos, în puterea Sa cea mare, acţionează 
în tine prin Duhul Sfânt. Apostolul Pavel descrie în 
Coloseni 1:29 modul în care beneficia de această energie 
a Duhului Sfânt care operează cu putere în noi: „Iată de 
ce lucrez eu şi mă lupt, după lucrarea puterii Lui care 
lucrează cu tărie în mine.” Apoi, în versetul tematic, 
observăm că nu există nici o umbră de îndoială; nu scrie: 
„Ei bine, poate că Dumnezeu acţionează în voi,” nu. Ci 

Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, 
după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea (Filipeni 2:13).

LUNI
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este afirmat un adevăr incontestabil: Dumnezeu este Cel 
care lucrează în tine, ca să doreşti şi să acţionezi după 
plăcerea Lui.

 Lucrurile bune pe care le faci nu vin doar 
din mintea ta sau din capul tău, ci sunt inspirate de 
Dumnezeu. Dacă este bun pentru Dumnezeu, dacă Îi 
este plăcut şi dacă este bun pentru oameni, atunci El 
este Cel care operează în tine şi te face să vrei să faci 
acel lucru şi să acţionezi în consecinţă!

 „Cristos în tine” te face să îţi doreşti să Îi slujeşti 
lui Dumnezeu şi te ajută să o faci. El este viu în tine. El 
vorbeşte prin tine, umblă în tine şi lucrează în şi prin 
tine, astfel încât viaţa ta să‑L glorifice pe Dumnezeu. El 
are impact asupra lumii prin tine. Aleluia!

Ioan 10:22‑42
2 Împăraţi 8‑9

Marcu 12:13‑17
Numeri 25

1 Ioan 2:16‑17; Evrei 10:7; 
Filipeni 2:13

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că trăieşti 
şi acţionezi în şi prin mine. Tu îmi 
dai atât voinţa cât şi puterea de a 
îndeplini voia Ta şi de a‑Ţi fi plăcut. 
Sunt întărit prin Cuvântul Tău şi 
prin Duhul Sfânt să Îţi manifest 
bunătatea şi dragostea în lumea 
mea şi astăzi. Trăiesc pentru a 
împlini voia Ta şi pentru a‑i ajuta şi 
pe alţii să facă la fel, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR
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Înainte de înălţarea Sa la cer, Domnul Isus ne‑a 
însărcinat pe fiecare dintre noi să mergem şi să 

le predicăm Evanghelia tuturor. Noi suntem martorii Săi 
credincioşi şi, totodată, împuterniciţi. Şi tu poţi spune, ca 
Pavel: „Îi mulţumesc lui Cristos Isus, Domnul nostru, care 
m‑a întărit, că m‑a socotit vrednic de încredere şi m‑a pus în 
slujba Lui” (1 Timotei 1:12). Viaţa ta de creştin trebuie să fie 
o mărturie a realităţii Împărăţiei, vestindu‑le Evanghelia celor 
din sfera ta de influenţă şi de dincolo de ea.

Ai primit puterea să fii un martor loial şi eficace al 
Domnului Isus. El te‑a făcut un lucrător capabil al Evangheliei 
(2 Corinteni 3:6). O dovadă vitală a faptului că Duhul Sfânt 
acţionează în viaţa ta este câştigarea de suflete; evanghelizarea 
dinamică! Ori de câte ori oamenii L‑au primit pe Duhul Sfânt în 
Biblie, au început să predice şi să îi înveţe cu îndrăzneală pe 
alţii din Cuvântul lui Dumnezeu, având drept rezultat pocăinţa 
păcătoşilor. De exemplu, Petru a predicat Evanghelia şi trei mii 
de persoane s‑au convertit într‑o singură zi datorită mărturiei 
lui: „Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în 
ziua aceea, la numărul ucenicilor s‑au adăugat aproape trei 
mii de suflete” (Faptele apostolilor 2:41).

Cristos a venit şi a adus mântuirea întregii lumi. Este 
responsabilitatea noastră să le prezentăm acest mesaj celor 

Apoi le‑a zis: „Duceţi‑vă în toată lumea şi 
propovăduiţi Evanghelia la orice făptură”          

(Marcu 16:15).

Martori delegaţi şi credincioşi 
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ce nu au auzit de el şi să ducem mesajul mântuirii până la 
marginile pământului. Evanghelia ne‑a fost încredinţată 
nouă, urmaşilor Săi. Este posibil ca mulţi oameni să nu o 
audă niciodată, decât prin tine. Este responsabilitatea ta să le 
spui altora ce a făcut Isus pentru ei. El S‑a născut ca să moară 
pentru păcatele oamenilor şi a fost înviat din morţi pentru 
justificarea lor. A venit ca să ne facă fii ai lui Dumnezeu. Toţi 
oamenii din lume trebuie să audă că Isus Cristos a venit ca ei 
să aibă viaţă (Ioan 10:10), iar noi suntem purtătorii acestei 
veşti glorioase.

Mesajul Evangheliei este singura speranţă pe care 
o are lumea astăzi. Este singurul mod în care omul poate fi 
mântuit. Pavel a spus: „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” (Romani 1:16). Este responsabilitatea ta, în calitate 
de ambasador al împăcării, să le vesteşti mesajul mântuirii 
lui Cristos celor ce sunt pierduţi şi mor în lume. Aceasta 
este chemarea ta, şi ai fost împuternicit să o îndeplineşti cu 
excelenţă!

Ioan 11:1‑16
2 Împăraţi 10‑12

Marcu 12:18‑27
Numeri 26

Luca 15:7; 1 Corinteni 9:16; Romani 
10:13‑15

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, m‑ai însărcinat 
să predic Evanghelia şi pentru 
aceasta trăiesc! Îţi mulţumesc 
pentru harul Tău şi pentru puterea 
Ta care acţionează în mine în 
timp ce le vestesc Evanghelia 
celor nemântuiţi, întorcându‑i 
din întuneric la lumină şi de 
sub puterea întunericului la 
Dumnezeu, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
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Faptul că ai fost născut din nou înseamnă mult 
mai mult decât a‑ţi schimba comportamentul 

sau a începe o nouă pagină a vieţii tale. Atunci când 
L‑ai primit pe Cristos în viaţa ta, s‑a întâmplat ceva 
extraordinar: a avut loc o naştere spirituală reală. Tu ai 
fost născut din Cuvântul lui Dumnezeu (1 Petru 1:23) şi 
din Duhul Sfânt (Ioan 3:5). Aşa se face că ai viaţa, natura 
şi caracterul lui Dumnezeu în duhul tău; este o viaţă 
complet nouă.

Pasajul din Romani 6:6 spune astfel: „Ştim bine 
că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, 
pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, 
în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.” „Omul cel 
vechi”, viaţa pe care o aveai înainte să fii născut din nou, 
nu este doar suspendat; este mort. Tu eşti un om nou. 
În 2 Corinteni 5:17, Biblia spune: „Căci, dacă este cineva 
în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s‑au dus: iată 
că toate lucrurile s‑au făcut noi.” Echivalentul grecesc al 
expresiei „făptură nouă” face referire la o specie nouă de 
fiinţe; una care nu a mai existat înainte – una fără trecut.

În prezenţa lui Dumnezeu, tot ce ai fost şi ai făcut 
înainte de a fi născut din nou nu mai există; nu există nici 
o înregistrare, nu ai cazier, pentru că eşti o creaţie nouă, 

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

noi (2 Corinteni 5:17).

O naştere spirituală reală

MIERCURI
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o fiinţă nouă. Creştinii care nu ştiu acest lucru sunt ţinuţi 
în robie de trecutul lor, care îi face invariabil ineficienţi în 
lucrurile lui Dumnezeu.

Înţelege faptul că duhul tău a devenit viu pentru 
Dumnezeu şi caută doar să‑I facă plăcere şi să împlinească 
voia Sa, acum că eşti născut din nou. Poate te întrebi: 
„Cum se face atunci că oamenii încă fac lucruri greşite 
după ce au fost născuţi din nou?” Adevărul este că 
aceste lucruri nu vin din duhul lor uman, cin din mintea 
şi din simţurile lor „neînnoite.” Acesta este motivul 
pentru care trebuie să îţi înnoieşti permanent mintea cu 
Cuvântul lui Dumnezeu. Învaţă din Cuvântul Domnului, 
meditează asupra lui şi trăieşte‑l cu consecvenţă. Astfel 
îţi vei antrena duhul ca să domnească peste mintea şi 
firea ta.

Tu eşti neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos Isus. 
Ai fost născut într‑o viaţă nouă, trăieşte ca atare.

Ioan 11:17‑57
2 Împăraţi 13‑15

Marcu 12:28‑34
Numeri 27

Coloseni 3:9‑10; 2 Corinteni 5:21; 
Romani 6:4

| Proclamaţie
Trăiesc în victorie şi umblu 
în neprihănire. Cuvântul lui 
Dumnezeu îmi înnoieşte mintea, 
îmi întăreşte duhul şi îmi purifică 
sufletul. Slava lui Dumnezeu 
se descoperă şi astăzi în mine, 
pe măsură ce meditez asupra 
Cuvântului Său, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Epistolele sunt mesaje speciale ale Duhului Sfânt adresate 
omului nou în Cristos, şi sunt alcătuite cu preponderenţă 

din adevăruri de actualitate. Când studiezi revelaţiile lui Pavel, 
epistolele lui Petru şi multe dintre gândurile inspirate de Duhul Sfânt 
ale lui Ioan, descoperi adevăruri care sunt operative în prezentul 
vieţii noastre.

De exemplu, Pavel ne spune că „... dacă este cineva în 
Cristos, este o făptură nouă...” (2 Corinteni 5:17). Aceasta nu este 
istorie, profeţie sau o promisiune. Nu urmează să devii o creaţie 
nouă atunci când vei ajunge în cer sau după ce te‑ai rugat destul de 
mult, ci eşti o creaţie nouă ACUM! Este o realitate actuală, pentru 
ziua de astăzi.

Un alt fapt actual foarte frumos îl găsim în 1 Petru 2:9. Scrie 
astfel: „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.” Ai fost creat ca să dovedeşti şi să manifeşti 
frumuseţea, slava, excelenţa, sfinţenia, harul şi neprihănirea lui 
Dumnezeu. Aceasta este chemarea ta în Cristos Isus.

Atunci când studiezi Apocalipsa 1:6, găseşti încă un adevăr de 
actualitate: „Şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, 

Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Cristos, 
scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci 
cu Duhul Dumnezeului cel Viu; nu pe nişte table 

din piatră, ci pe nişte table care sunt inimi de carne                          
(2 Corinteni 3:3).

Adevăruri de actualitate

JOI
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Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.” Nu este 
vorba de ceva ce sperăm că se va întâmpla, ci transformarea a avut 
loc deja. Eşti un rege‑preot, rânduit de Dumnezeu să domneşti în 
viaţă (Romani 5:17); să decretezi un lucru şi acesta să fie stabilit 
pentru tine (Iov 22:28, versiunea Fidela).

O altă realitate glorioasă este aceea că eşti moştenitor al 
lui Dumnezeu şi co‑moştenitor cu Cristos! „Şi, dacă suntem copii, 
suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună 
moştenitori cu Cristos...” (Romani 8:17). Aceasta înseamnă că tot ce 
Îi aparţine Lui îţi aparţine şi ţie în aceeaşi măsură şi în acelaşi mod în 
care Îi aparţine Lui. Amândoi posedaţi toate lucrurile în procent de 
sută la sută împreună! De aceea, la fel ca El, şi tu ai fost desemnat 
moştenitor al tuturor lucrurilor. Acesta este motivul pentru care 
Pavel a spus: „... Toate lucrurile sunt ale voastre” (1 Corinteni 3:21).

Acestea sunt câteva adevăruri despre noua creaţie de care 
trebuie să fii conştient în calitate de creştin. Studiază Cuvântul lui 
Dumnezeu ca să ştii mai multe şi să trăieşti în realitatea identităţii 
tale în Cristos!

Ioan 12:1‑19
2 Împăraţi 16‑17

Marcu 12:35‑44
Numeri 28

2 Timotei 2:15; 
2 Petru 1:12

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că îmi împărtăşeşti cunoştinţa 
adevărurilor cuprinse în Cuvântul 
Tău, care acţionează în actualitatea 
vieţii mele. Sunt iluminat în duhul 
meu să înţeleg şi să îmi însuşesc 
adevăruri tot mai adânci şi mai 
înalte din 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



Fără să‑şi dea seama, mulţi oameni I‑au pus 
anumite limite lui Dumnezeu, cu privire la 

cine este El şi ce poate să facă. Observăm că versetul 
tematic vorbeşte despre personalitatea Sa care nu poate 
fi limitată: din veşnicie în veşnicie, El este Dumnezeu. 
Adică dinainte de a se măsura timpul şi dincolo de 
viitorul necunoscut, El este şi rămâne veşnic Dumnezeu. 
Nu este uimitor? Nu este de mirare că mintea umană nu 
poate înţelege cu uşurinţă lucrurile care‑L privesc pe El.

În 1 Corinteni 2:14, Biblia spune: „Dar omul firesc 
nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru 
el sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că 
trebuie judecate duhovniceşte.” De exemplu, există unii 
oameni care pun la îndoială naşterea din fecioară a lui 
Isus. Unii spun: „Cum poate Dumnezeu, care nu este nici 
femeie, nici bărbat, să aibă un fiu?” Când îţi pui astfel de 
întrebări, Îl reduci pe Dumnezeu la clasa fiinţelor umane, 
la nivelul unor procese biologice. Să fim serioşi! El este 
Dumnezeu! Omul trăieşte într‑o lume tridimensională 
şi tot ce ştie este limitat la acest tărâm, însă Dumnezeu 
există într‑o dimensiune mult mai înaltă.

În Ieremia 32:27, El a spus: „Iată, Eu sunt Domnul 
Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din 

Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi 
făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu 

eşti Dumnezeu (Psalmul 90:2).

El este nelimitat

VINERI
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partea Mea?” Atunci când Îl cunoşti ca fiind Cel ce 
există prin Sine însuşi, vei înţelege cum se poate ca El 
Să‑Şi trimită Cuvântul printr‑‑un înger la fecioara Maria 
şi astfel să fie conceput şi să Se nască Pruncul Isus – fără 
contribuţia sau sămânţa bărbatului.

Nu‑ţi trăi viaţa după speculaţii şi teorii omeneşti; 
există o cunoştinţă mai înaltă. Urmează Cuvântul 
Domnului. Dumnezeu nu este om, şi El nu este 
restricţionat de limitările omeneşti. El este Dumnezeu 
Atotputernic. Încrede‑te în El şi vei fi binecuvântat.

Ioan 12:20‑50
2 Împăraţi 18‑19

Marcu 13:1‑11
Numeri 29

Matei 19:26; 
Ieremia 32:17

| Rugăciune
Atotputernicule Tată, Creatorul 
cerului şi al pământului şi 
dătătorul vieţii, mă închin înaintea 
Ta pentru ceea ce eşti. Eşti măreţ 
şi vrednic de laudă. Nu este nimeni 
ca Tine! Căile Tale sunt mai presus 
de căile oamenilor. Tu eşti glorios 
în maiestate. Tu eşti singurul 
Dumnezeu adevărat, iar eu Te ador 
şi astăzi, încredinţându‑Ţi viaţa 
mea pe veci, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Domnul este răsplata ta cea foarte mare. A‑L 
avea pe El înseamnă a avea totul. El este tot 

ce ai nevoie în viaţă. El este satisfacţia ta, bucuria ta şi 
împlinirea ta. Nu te gândi niciodată: „Ah, dacă aş avea 
cutare sau cutare lucru, viaţa mea ar fi minunată.” Nu. 
Ceea ce ai este tot ce ai nevoie, pentru că tu Îl ai pe 
Cristos. Cristos este totul. El este tot ce ai nevoie ca să 
produci orice altceva crezi că ai avea nevoie.

 Redirecţionează‑ţi atenţia din orice altă 
parte asupra Domnului, iar El te va conduce pe calea 
glorioasă pe care ţi‑a destinat‑o. Tu Îi aparţii lui Isus 
Cristos, iar El este mai pasionat de succesul tău decât ai 
putea să fii tu vreodată. De aceea, nu te teme şi refuză 
să te îngrijorezi. Refuză să permiţi vreunui lucru să te 
distragă de la a‑L sluji aşa cum trebuie. Fii preocupat 
de El. Revarsă‑ţi afecţiunea asupra Lui şi a lucrurilor 
de care Îi pasă Lui. Fii un câştigător de suflete.

 Adu‑ţi aminte, tu nu faci parte din lumea 
aceasta; de aceea, afecţiunea ta nu trebuie să fie 
centrată asupra lucrurilor din această lume: „Dacă 
deci aţi înviat împreună cu Cristos, să umblaţi după 
lucrurile de sus, unde Cristos şade la dreapta lui 

După aceste întâmplări, cuvântul Domnului i‑a vorbit 
lui Avram într‑o vedenie şi i‑a zis: „Avrame, nu te teme; 

Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare”              
(Geneza 15:1).

El este tot ce îţi trebuie

SÂMBĂTĂ
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Dumnezeu. Gândiţi‑vă la lucrurile de sus, nu la cele 
de pe pământ” (Coloseni 3:1‑2). Tot ceea ce eşti, eşti 
prin El. În El ai totul deplin (Coloseni 2:10). El este 
motivul pentru care trăieşti. Încredinţează‑I Lui viaţa 
ta şi El îţi va direcţiona paşii şi îţi va sincroniza toate 
aspectele vieţii tale cu voia Sa desăvârşită pentru tine.

Ioan 13:1‑30
2 Împăraţi 20‑22

Marcu 13:12‑23
Numeri 30

1 Corinteni 3:21‑23; 
Psalmul 34:8‑10; Psalmul 16:5‑9

| Proclamaţie
Binecuvântatule Tată, mă bucur 
nespus în Tine, pentru că Tu 
eşti viaţa mea şi tot ce vreau! Îţi 
mulţumesc că mi‑ai dat harul de a 
fi eficient în câştigarea sufletelor şi 
în slujba împăcării. Cât de mult Te 
iubesc şi Te preţuiesc! Trăiesc doar 
pentru Tine şi mă bucur că Tu eşti 
totul pentru mine. Îţi mulţumesc 
că mi‑ai dăruit tot ce îmi trebuie 
pentru a‑mi împlini destinul în 
Tine, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Observă cuvintele pe care Duhul Sfânt le 
transmite prin Pavel în acea rugăciune 

frumoasă pe care o face pentru poporul lui Dumnezeu 
în versetul tematic. El doreşte ca noi să fim plini de 
cunoştinţa voii lui Dumnezeu în toată înţelepciunea 
şi înţelegerea spirituală. Vreau să observi cuvântul 
„cunoştinţă,” care provine din traducerea din original a 
termenului grecesc „epignosis” şi înseamnă cunoaştere 
absolută, dincolo de orice speculaţii şi presupuneri; este 
o cunoaştere exactă, precisă, definită, sau deplină.

Dorinţa Duhului Sfânt pentru tine nu este doar 
să ai idee sau doar să fii cât de cât conştient de voia lui 
Dumnezeu; El vrea să cunoşti în profunzime voia Sa. 
Doreşte să ajungi la înţelegerea deplină a voii Tatălui. 
Mai mult, atunci când Îl cunoşti pe Dumnezeu, ştii 
toate lucrurile, pentru că El este întruparea deplină 
a înţelepciunii şi a ştiinţei. Astfel, în Cristos, înţelegi 
profund realitatea. Poţi cunoaşte pe deplin orice lucru. 
Îţi poţi imagina aşa ceva?

Poate te întrebi: „Atunci de ce nu funcţionează 
toate acestea pentru mine?” Simplu! Pasajul din Osea 4:6 

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            

(Coloseni 1:9).

Umblarea în deplină 
cunoştinţă

DUMINICĂ
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spune astfel: „Poporul piere din lipsă de cunoştinţă...” 
În primul rând, trebuie să afli despre aceasta, aşa 
cum se întâmplă acum, de exemplu. În Romani 10:17, 
Biblia spune: „Astfel credinţa vine în urma auzirii, iar 
auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos.” În al doilea rând, 
trebuie să  conştientizezi aceste lucruri pentru ca ele să 
funcţioneze. Dacă nu ştii că există, nu le poţi folosi, iar 
dacă nu le conştientizezi, nu vor funcţiona.

 În al treilea rând, trebuie să declari că aceasta 
este realitatea vieţii tale: eşti umplut de cunoştinţa 
voii lui Dumnezeu în toată înţelepciunea şi înţelegerea 
spirituală! Conştientizează aceste lucruri în fiecare zi. 
Pasajul biblic din Filimon 1:6 spune că părtăşia credinţei 
tale devine eficientă prin „epignosis,” prin recunoaşterea 
fiecărui lucru bun care este în tine în Cristos Isus. 
Aceasta înseamnă că, pe măsură ce eşti adus în această 
cunoaştere deplină şi specială a tuturor lucrurilor bune 
care sunt în tine în Cristos Isus, practicarea credinţei tale 
devine mai productivă. Slavă lui Dumnezeu!

Ioan 13:31‑14:14
2 Împăraţi 23‑25

Marcu 13:24‑37
Numeri 31

Filimon 1:6; Efeseni 3:17‑19; 
Efeseni 1:15‑18

| Rugăciune
Domnul meu, Îţi mulţumesc că 
îmi iluminezi duhul să cunosc şi 
să îmi însuşesc tot ceea ce mi‑ai 
pus la dispoziţie în Cristos! Umblu 
în realitatea moştenirii mele. 
Practicarea credinţei mele este 
eficace, pe măsură ce umblu în 
cunoaşterea exactă şi deplină a 
lui Cristos. Umblu întotdeauna în 
victorie şi în stăpânire, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI
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În anul 2017, partenerii Rapsodiei 
Realităţilor au identificat 441 de zile 

naţionale, comemorări şi vacanţe importante cu 
ocazia cărora vor sădi Cuvântul lui Dumnezeu în 
diferite naţiuni ale lumii. Vor răspândi speranţă, 
bucurie şi iubire în viaţa multor milioane de oameni 
prin organizarea unor campanii de distribuire 
masivă a devoţionalului numărul unu în lume, 
Rapsodia Realităţilor.

Vino alături de noi pentru a sădi Cuvântul 
lui Dumnezeu în lume în aceste 441 de zile 
comemorative din anul 2017, angajându‑te să 
organizezi campanii de distribuire masivă în 
ţara ta şi în alte naţiuni.

Pentru a organiza sau a sponsoriza o campanie 
de distribuire masivă în oraşul tău, în naţiunea 
ta sau în alte naţiuni, te rugăm să trimiţi 
un email la adresa reachoutcampaigns@
loveworld360.com sau să apelezi următoarele 
numere de telefon: 

• +234.708.645.9246, 
• +234.706.756.2233, 
• +234.1.448.8444, 
• +234.805.464.0796. 

441 
DE A SĂDI 

CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU ÎN 

NAŢIUNI!

DE OPORTUNITĂŢI
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Unul dintre beneficiile frumoase şi uimitoare 
ale prezenţei Duhului Sfânt în viaţa ta este 

acela că te face creativ şi chiar inovator. El îţi deschide 
ochii să vezi ceea ce alţii nu văd şi urechile ca să auzi ce 
alţii nu aud. El îţi unge ochii ca să vezi lucrurile potrivite 
şi mintea, ca să înţelegi şi concepi idei novatoare.

Aceasta mă duce cu gândul la cuvintele lui 
Michelangelo, marele artist. El a spus: „Am văzut îngerul 
în marmură şi am cioplit până l‑am eliberat.” El a văzut 
ce putea face dintr‑o bucată obişnuită de marmură, 
despre care toţi ceilalţi credeau că este doar o piatră fără 
valoare. Din aceeaşi piatră a continuat să cioplească şi a 
creat faimoasa statuie a lui David.

Tu eşti născut din Maestrul Creator, iar aceasta te 
face şi pe tine un maestru plin de creativitate. Înseamnă 
că tu poţi vedea valoare acolo unde alţii nu văd. Poţi avea 
idei creative şi inovative; poţi aduce lucruri noi în această 
lume. Aceasta este natura pe care ţi‑a dat‑o Dumnezeu, 
pentru că tu eşti lucrarea mâinilor Lui, capodopera Lui. 
Unii creştini afirmă despre ei înşişi: „Eu nu am niciodată 
idei; eu nu sunt creativ.” Este o afirmaţie greşită. Nu 
vorbi niciodată aşa.

Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în 
Cristos Isus pentru faptele bune pe care le‑a pregătit 

Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele            
Efeseni 2:10).

El te face creativ şi 
chiar inovator
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Dumnezeu te‑a creat după chipul şi asemănarea 
Sa (Geneza 1:26), ceea ce înseamnă că te‑a făcut să arăţi 
ca El şi să funcţionezi ca El, iar El este Marele Creator. 
El poate aduce în fiinţă lucruri care nu au existat, poate 
crea orice din nimic. Dumnezeu nu are nevoie să caute 
în afara Sa materialele de care are nevoie pentru a crea 
ceva, pentru că tot ce are nevoie se află în Sine însuşi. Tot 
aşa, şi tu poţi face ceva din nimic. Puterea aceasta divină 
se află în tine prin Duhul Sfânt (Efeseni 3:20).

Abilităţile tale creative nu se limitează doar la 
ceea ce îţi poţi imagina cu mintea ta. Tu ai puterea de a 
pătrunde în tot felul de taine ale ştiinţei prin Duhul Sfânt. 
Ai acces la înţelepciune divină. Mintea ta a fost unsă să 
vadă mai departe şi mai profund decât cea a unui om 
obişnuit. De aceea, trebuie să cauţi întotdeauna în tine 
idei proaspete şi inovatoare pentru lucrul tău, iar cei din 
jurul tău se vor minuna de excelenţa cu care faci lucrurile 
pe care le faci.

Ioan 14:15‑31
1 Cronici 1‑2

Marcu 14:1‑11
Numeri 32

Geneza 1:1‑3; 1 Ioan 4:17; 
Exod 35:30‑35

| Proclamaţie
Sunt capodopera lui Dumnezeu în 
Isus Cristos! Am fost creat pentru 
fapte bune. Sunt plin de excelenţă, 
sunt sănătos, roditor şi productiv 
în orice lucrare bună. Aduc roadele 
neprihănirii şi Îi sunt plăcut Tatălui în 
toate lucrurile. Viaţa mea este pentru 
slava lui Dumnezeu. Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dumnezeu este bun (Psalmul 24:1). El este 
bunătatea întruchipată, însă nu mulţi oameni 

Îl văd sau Îl percep aşa. Ei cred că El vrea să ne temem 
de El şi să ne cerem iertare tot timpul; de aceea încearcă 
să se poarte cu atenţie în jurul Lui, ca să nu‑L ofenseze 
cumva. Dumnezeu nu este aşa. El nu aşteaptă să te vadă 
că greşeşti sau cazi pentru ca să aibă un pretext să sufle 
din cer şi să te şteargă de pe faţa pământului. El este 
iubitor şi bun.

Domnul Isus ni L‑a prezentat pe Dumnezeu Tatăl 
ca fiind un Tată iubitor. Când a umblat pe pământ, El 
a reprezentat tot ce este Tatăl. Evreii Îl cunoşteau pe 
Dumnezeu ca pe Dumnezeul judecăţii. Apoi L‑au auzit 
pe Isus numindu‑L pe Dumnezeu „Tată”; acesta era un 
lucru nou, iar ei au înţeles implicaţiile. Biblia spune: 
„Atunci iudeii iarăşi au luat pietre ca să‑L ucidă” (Ioan 
10:31). Ei voiau să‑L omoare pentru că îndrăznea să‑L 
numească pe Dumnezeu Tatăl Lui, făcându‑Se astfel egal 
cu Dumnezeu.

Evreii nu‑L cunoşteau pe Dumnezeul care a iubit 
atât de mult lumea încât L‑a dat pe Fiul Său ca să moară în 
locul lor (Ioan 3:16). Ei Îl cunoşteau ca pe un foc mistuitor; 
de aceea nu puteau relaţiona cu El. Nu puteau fi convinşi 

Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, 
coborându‑se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici 

schimbare, nici umbră de mutare (Iacov 1:17).

El este bunătatea întruchipată

MARŢI
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de mesajul lui Isus, pentru că părerile lor şi modul în care 
Îl percepeau pe Dumnezeu era greşit.

Dumnezeu este dragoste şi Lui Îi pasă foarte mult 
de tine, până acolo încât Se preocupă chiar şi de firele de 
păr pe care le ai în cap: „Nu se vând oare două vrăbii la un 
ban? Totuşi, nici una dintre ele nu cade pe pământ fără 
voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până şi perii din cap, 
toţi vă sunt număraţi. Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai 
de preţ decât multe vrăbii” (Matei 10:29‑31). De aceea El 
nu vrea să te îngrijorezi sau să te frămânţi pentru nimic în 
viaţă. El ştie că ai nevoie de bani, de haine, de mâncare, de 
locuinţă şi de toate necesităţile vieţii şi ţi le‑a pregătit deja.

În 1 Corinteni 3:21, El a spus: „...Toate lucrurile 
sunt ale voastre”; crede şi acceptă acest lucru, pentru că 
este adevărat. Trăieşte conştient că Dumnezeu chiar ţi‑a 
dat în Cristos Isus tot ce ai avea vreodată nevoie pentru 
a duce o viaţă triumfătoare aici pe pământ. Bucură‑te de 
viaţa ta acceptând pur şi simplu Cuvântul Său şi trăind în 
concordanţă cu el.

Ioan 15:1‑17
1 Cronici 3‑4

Marcu 14:12‑21
Numeri 33

Matei 6:25‑34; 
Filipeni 4:6

| Rugăciune
Dragă Tată, Te laud şi Îţi mulţumesc 
pentru bunătatea Ta în viaţa mea. Îţi 
mulţumesc că Îţi pasă de mine şi îmi 
porţi de grijă, dăruindu‑mi tot ceea 
ce îmi trebuie pentru a duce o viaţă 
triumfătoare pe pământ. Cristos 
este glorificat în mine şi astăzi, iar 
neprihănirea Lui se descoperă 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



Unii creştini sunt foarte entuziasmaţi când 
citesc pasajul biblic din 1 Corinteni 1:30: 

„Şi voi, prin El, sunteţi în Cristos Isus. El a fost făcut 
de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, 
sfinţire şi răscumpărare.” Însă atunci când ajung să 
citească şi pasajul din Iacov 1:5: „Dacă vreunuia dintre 
voi îi lipseşte înţelepciunea, s‑o ceară de la Dumnezeu, 
care le dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea 
îi va fi dată,” nu mai înţeleg cum stau lucrurile. „De ce 
trebuie să cerem înţelepciune dacă Cristos a fost făcut 
înţelepciune pentru noi?” se întreabă ei. Acum, aceste 
două versete nu sunt contradictorii deloc; este vorba 
despre diferite niveluri de maturitate în Cristos.

Scripturile ne‑au fost date ca să ne ghideze şi, pe 
măsură ce le studiezi, vei descoperi că sunt diferite tipuri de 
instrucţiuni pentru diferite grupuri de creştini, în funcţie de 
maturitatea lor. Unele li se adresează pruncilor în Cristos; 
altele, celor care cresc şi sunt în curs de maturizare în 
Cristos; şi apoi există instrucţiuni speciale pentru „părinţi,” 
sau pentru cei maturi spiritual în Cristos.

Şi oricine nu se hrăneşte decât cu lapte nu este 
obişnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este 

un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii 
mari, pentru aceia a căror judecată s‑a deprins, 
prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul         

(Evrei 5:13‑14).

Niveluri de maturitate

MIERCURI
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Cel care este încă prunc în Cristos poate cita versete 
şi poate proclama că Isus Cristos a fost făcut înţelepciune 
pentru el, însă fără să înţeleagă exact despre ce este vorba. 
Cuvintele şi acţiunile sale încă nu sunt în concordanţă 
cu Cuvântul şi cu înţelepciunea lui Dumnezeu. Încă nu 
manifestă înţelepciunea, care este un rod al neprihănirii. El 
încă acţionează şi gândeşte ca restul lumii, ca cei care nu 
au înţelepciune de sus. Astfel, Iacov îi spune unei astfel de 
persoane: „Cere ca înţelepciunea să devină o realitate în 
viaţa ta.”

Să ne aducem aminte că prunci în Cristos sunt cei care 
cer tot felul de lucruri. Isus a spus: „Cereţi şi vi se va da”; El 
a comparat acest lucru cu copiii care îi cer tatălui lor pâine 
(Luca 11:9‑12). Cei maturi spiritual nu au nevoie să ceară 
nimic, pentru că nu le lipseşte nimic, având totul deplin în 
Cristos (Coloseni 2:10). Acesta a devenit modul lor de viaţă. 
Acesta este nivelul la care Dumnezeu vrea să creşti, nivel la 
care ştii că toate lucrurile sunt ale tale (1 Corinteni 3:21); nu 
ceri înţelepciune, ci umbli în înţelepciune (Luca 1:17).

Ioan 15:18‑16:16
1 Cronici 5‑6

Marcu 14:22‑31
Numeri 34 

1 Corinteni 3:21‑22; 
Galateni 4:1‑2

| Proclamaţie
Aduc roadele neprihănirii, iar gloria 
lui Dumnezeu se descoperă şi astăzi 
în mine prin înţelepciune, prin putere 
şi prin tărie! Trăiesc în victorie şi în 
stăpânire asupra elementelor acestei 
lumi, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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

Credem ca ai fost binecuvântat de acest devotional.Te invitam 
acum sa Îl faci pe Isus Cristos Domnal vietii tale, rugându‑te 
astfel:

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

Felicitări! De acum eşti copilul lui Dumnezeu. Pentru mai 
multe informaţii despre modalităţi prin care poţi să te 

dezvolţi în calitate de creştin, te rugăm să ni te adresezi 
folosind informaţiile de contact de mai jos:

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

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

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

RUGĂCIUNE 
PENTRU

MÂNTUIRE

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

CANADA:
Tel.:1 647‑341‑9091;
Tel/Fax:+1‑416‑746 5080



Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site‑ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTOR

Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele 
corporaţiei Believers LoveWorld Inc este un 
dedicat slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu 
al cărui mesaj aadus realitatea vieţii divine în 
inima multora.

Milioane de oameni au fost binecuvântaţi 
prin emisiunea sa televizată „Atmosphere for 
Miracles” (Atmosfera pentru miracole, n.tr.), 
prin misiunile, cruciadele şi revistele lui, ca şi 
prin numeroase alte cărţi şi materiale audio‑ 
vizuale, care exprimă realitatea Cuvântului lui 
Dumnezeu în adevăr, în simplitate şi cu putere.
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 Rapoarte
ALE SLAVEI

„Am învăţat cum să aplic Cuvântul lui Dumnezeu”

„Aveam mare nevoie de o slujbă; căutasem peste tot, fără succes. 
Însă după ce am studiat Rapsodia Realităţilor, am fost născut din 
nou, iar viaţa mea a început să se schimbe, pe măsură ce învăţam 
să aplic Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare aspect din viaţa mea. La 
scurt timp după aceea, mi s‑a oferit o slujbă! Atât de puternic este 
Cuvântul lui Dumnezeu!“                                 
    ‑ W. Nyaruwa; Zimbabwe

„Primesc curaj din Cuvântul lui Dumnezeu”

„Eram născut din nou, însă nu trăiam la potenţial maxim în Cristos. 
Încă eram intimidat de situaţii şi circumstanţe, însă după ce am studiat 
consecvent Rapsodia Realităţilor, am început să descopăr care este 
potenţialul meu deplin în Cristos. Cuvântul lui Dumnezeu m‑a zidit şi 
acum predic Evanghelia cu îndrăzneală oriunde merg. Chiar şi rugăciunile 
mele sunt diferite acum; nu mă mai rog pentru că am probleme, ci pentru 
că vreau să am părtăşie cu Dumnezeu prin vorbirea în alte limbi. Aleluia!”
    ‑ S. Aimé Césair; Ghana

„Infecţia fungică a dispărut!”

„Citirea Rapsodiei Realităţilor mi‑a transformat viaţa. Am experimentat o părtăşie 
profundă cu Duhul Sfânt. Pe de altă parte, mă confruntam de ceva timp cu o 
infecţie fungică, care îmi afecta serios pielea. Însă după ce am rostit rugăciunea de 
vindecare într‑una din zilele din devoţional, orice infecţie a dispărut!”                                              
    ‑ P. Alada; Nigeria



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

AFRICA DE SUD:  
Tel.: + 27 113260971, 
        + 27 113260972nigeria:

Tel: +234‑8023324188, 
      +234‑8052464131, 
      +234‑1‑8925724

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

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 

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

Cărţi disponibile de la editura


