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

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

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

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

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

                                      - Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 614 limbi şi încă 

mai numărăm. Ediţia 2015 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. 

8

8

8

8



INFORMAŢII PERSONALE

Nume 

Adresa personală      

Număr de telefon personal      

Mobil       

       

Adresa de e-mail      

Adresa de servici      

      

ȚELURI PENTRU ACEASTĂ LUNĂ    

  

Imaginea de pe copertă surprinde parteneri ai 
Rapsodiei Realităţilor în Polonia.



www.rhapsodyofrealities.org

Rapsodia 
Realitatilor

. . .  UN DEVOȚIONAL COTIDIAN

˘ ,



Unii oameni nu cred că ar avea vreo calitate 
deosebită; prin urmare, preferă să fie trataţi 

la modul general. Ei chiar spun: „Să nu ne comportăm 
ca şi cum am fi speciali.” Sunt şi creştini, poate chiar 
din biserica ta, care au aceeaşi mentalitate. Lor nu le 
place atunci când demonstrăm unicitatea noastră, sau 
când pur şi simplu vorbim despre ea. Gândeşte-te că în 
Geneza 12:1, Biblia spune: „Domnul îi zisese lui Avram: 
«Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău 
şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.»” Acesta era un 
om cu mai multe rude, atât apropiate cât şi îndepărtate. 
Dar Dumnezeu i-a vorbit personal şi i-a spus ceva ce nu 
i se mai spusese nimănui. Cui să-i fi povestit el despre 
instrucţiunea primită de la Domnul? Cine l-ar fi crezut? 

Puteţi fi siguri că cei din zilele lui au crezut că şi-a 
pierdut minţile, întrebându-se: „Cum poate el pretinde că 
Dumnezeu i-a cerut să părăsească casa tatălui său şi să se 
lanseze într-o călătorie cu destinaţie necunoscută?” Istoria 
ne arată însă că Avraam a avut dreptate. Slavă lui Dumnezeu! 
Aceasta este o dovadă a calităţii excepţionale a lui şi a 
destinului lui, la care suntem şi noi părtaşi, pentru că suntem 
sămânţa lui Avraam. Ce este această calitate excepţională? 

Dar voi sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie 
împărătească, o naţiune dedicată, un popor special pe 

care Dumnezeu Şi l-a câştigat pentru Sine, ca să-I vestiţi 
lucrările minunate şi să arătaţi virtuţile şi perfecţiunile 

Celui care v-a chemat din întuneric la lumina Sa 
minunată (1 Petru 2:9, versiunea Amplificată).

MARȚI

1
Calitatea noastră excepţională 



Note

| Rugăciune
Doamne scump, îmi ajustez 
mintea să gândesc, să vorbesc şi 
să acţionez în concordanţă cu ceea 
ce sunt – sămânţa lui Avraam – 
fiind pus deoparte pentru glorie şi 
pentru onoare. Sunt conştient că 
sunt cu totul deosebit, pentru că 
am în viaţa mea prezenţa şi gloria 
lui Dumnezeu. Prin urmare, sunt 
triumfător întotdeauna şi domnesc 
în viaţă, în Numele lui Isus. Amin. 

1 Corinteni 
15:35-58

Proverbe 8-9

Calitatea excepţională este 
teoria sau ideea potrivit căreia tu 
eşti un unicat; această calitate se 
poate atribui la nivel de naţiune, 
de societate, de mişcare, de 
instituţie, de familie, sau la nivel 
individual. Sugerează supremaţia 
unei ideologii, adică eşti convins 
că ideile şi crezurile tale sunt 
atât de importante, încât acest 
lucru îţi inspiră responsabilitatea 
de a conduce. Astfel, în calitate 
de creştini, noi ştim că suntem 
speciali; avem cea mai grandioasă 
moştenire. Această idee ne 
motivează să câştigăm cât mai 
multe suflete, pentru ca şi alţii să 
devină părtaşi ai aceleiaşi moşteniri 
glorioase şi cetăţeni ai marelui 
nostru popor spiritual. Noi suntem 
diferiţi şi trebuie să gândim şi să 
trăim în consecinţă.

Luca 20:9-18
1 Samuel 20

Galateni 3:7; Iacov 2:23;
1 Petru 2:9

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În studiul nostru anterior, am observat că a 
avea o calitate excepţională, înseamnă a avea 

convingerea că eşti cu totul deosebit. Înseamnă a avea o 
ideologie superioară, care îţi conferă responsabilitatea 
conducerii. 

De exemplu, Neemia nu a fost singurul evreu 
exilat în vremea aceea. El nu a fost singurul care a auzit 
despre Ierusalim şi despre zidurile sale dărâmate. Dar 
odată ce i s-a spus, el a fost gata să facă ceva, chiar dacă 
era sclav în altă ţară. El s-a simţit dator să acţioneze, din 
cauza stării ţarii lui de origine. Ştia că este diferit şi a 
avut în el dorinţa de a câştiga cauza. 

Isus a spus: „Voi sunteţi lumina lumii. O cetate 
aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă” 
(Matei 5:14). Tu eşti cetatea de pe munte; ce înseamnă 
aceasta? Că ar trebui să conduci. Ar trebui să arăţi calea, 
pentru că lumina dă direcţie. De aceea, trebuie să faci 
ceva pentru a îmbunătăţi lumea din vremurile acestea. 
Dumnezeu te-a făcut o oază într-o lume uscată, obosită 
şi aspră. Biblia spune: „... locurile întunecate ale 
pământului sunt pline de locuinţele cruzimii” (Psalmul 
74:20, versiunea Fidela), dar tu eşti cel care transformă 
lucrurile. Tu eşti cel care aprinde lumina neprihănirii lui 
Dumnezeu şi veghezi ca Împărăţia Lui să fie stabilită pe 
pământ, prin propovăduirea Evangheliei.

MIERCURI
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Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un 
munte nu poate să rămână ascunsă (Matei 5:14). 

Chemarea de a conduce



Note

De aceea suntem animaţi de 
pasiunea de a vedea Evanghelia 
lui Cristos în fiecare naţiune de 
pe glob. Conştiinţa mesajului 
nostru unic ne propulsează să îl 
ducem în toată lumea prin diverse 
metode de evanghelizare. Domnul 
ne-a dat revelaţii unice din Sfânta 
Scriptură pentru a schimba lumea, 
iar noi ne îndeplinim chemarea 
umplând pământul de cunoştinţa 
Cuvântului Său, aşa cum apele 
acoperă marea.

1 Corinteni 
16:1-24

Proverbe 10-11

Luca 20:19-26
1 Samuel 21

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc că 
m-ai ales, m-ai sfinţit pentru Tine şi 
m-ai făcut o binecuvântare pentru 
lumea mea! Sunt un furnizor de 
soluţii, un motivator, un distribuitor 
al harului Tău, al excelenţei, al 
neprihănirii şi al înţelepciunii Tale. 
Îţi mulţumesc că m-ai chemat să 
conduc şi să le arăt multora calea 
spre viaţă divină prin Evanghelie, în 
Numele lui Isus. Amin. 

1 Corinteni 9:16; Romani 1:1;
Faptele Apostolilor 9:15

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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Este posibil ca cineva să fie foarte talentat într-
un anumit domeniu şi totuşi, atunci când este 

nevoie de acea abilitate, să nu fie ales, pentru că nu 
are caracterul corespunzător. Dacă îţi autoeduci mintea 
şi dezvolţi structuri mentale drepte, mai devreme sau 
mai târziu vei vedea manifestările în personalitatea 
ta. Structura mentală nu înseamnă imaginaţii şi 
raţionamente; ci mai degrabă reprezintă atitudinile pe 
care le-ai cultivat în timp şi care îţi controlează acţiunile. 

De exemplu, cineva poate avea o voce frumoasă, 
dar este incapabil să producă muzică bună. Nu pentru 
că vocea nu este minunată, ci pentru că nu este instruit 
şi disciplinat pentru a profita din plin de darul său. Citim 
despre Ruben în versetul nostru tematic. Caracterul 
şi abilitatea lui Ruben au intrat în conflict. El a fost 
începutul puterii lui Iacov şi excelenţa înţelepciunii lui. 
Aceasta înseamnă că Iacov a investit foarte mult în el, 
însă el a fost instabil ca apa; prin urmare, nu avea cum 
să exceleze.

 Cuvântul ebraic pentru „instabil” este „pachaz,” 
care înseamnă, de asemenea, învolburat; de nestăpânit 
şi indisciplinat. Ruben a fost nedemn de încredere şi 
instabil ca apa învolburată. El a avut capacitatea de a fi 

Ruben, tu, întâiul meu născut, puterea mea şi pârga 
tăriei mele, întâiul în vrednicie şi întâiul în putere, 
năvalnic ca apele – tu nu vei mai avea întâietatea! 

Căci te-ai suit în patul tatălui tău, mi-ai spurcat patul, 
suindu-te în el (Geneza 49:3-4).

JOI

3
Cultivă un caracter de 

excelenţă 



Note

influent şi prosper, dar caracterul 
său nu îi permitea să exceleze. 

Abilitatea de a îndeplini 
mai multe sarcini datorită 
performanţei denotă un caracter 
excelent. Înseamnă că eşti de 
încredere şi, atunci când există o 
inovaţie care urmează să intre în 
vigoare, eşti remarcat. Dar există 
şi oameni care nu sunt luaţi în 
considerare pentru asumarea 
unor responsabilităţi, pentru că nu 
sunt demni de încredere.  

Devino cea mai bună 
versiune a ta prin cultivarea unui 
caracter de excelenţă. În tine 
sunt comori ascunse; ai venit în 
această lume cu o personalitate 
unică. Ai ceva ce nimeni altcineva 
din lume nu are; prin urmare, este 
important să îţi găseşti locul şi să 
fii cea mai bună versiune a ta.

2 Corinteni 1:1-2:4
Proverbe 12-13

Luca 20:27-38
1 Samuel 22

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
investiţia Cuvântului Tău în mine 
şi pentru antrenamentul Duhului 
Sfânt, prin care am putut cultiva un 
caracter de excelenţă. Recunosc şi 
beneficiez de harul Tău de a face 
mai mult şi de a atinge noi culmi de 
măreţie, în Numele lui Isus. Amin. 

Psalmul 119:9; Daniel 6:3;
Faptele Apostolilor 20:32

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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Pentru a putea trăi o viaţă plină de bucurie, şi 
pentru a fi expresia deplină a voinţei, neprihănirii 

şi slavei lui Dumnezeu, trebuie să-I cunoşti personal Cuvântul 
şi să trăieşti în conformitate cu acesta. Cei care nu cunosc 
Cuvântul lui Dumnezeu, cu greu pot împlini dorinţa şi planul lui 
Dumnezeu pentru viaţa lor. Ai fost născut din nou din Cuvântul 
lui Dumnezeu (1 Petru 1:23) şi dacă nu trăieşti prin Cuvânt, 
nu vei fi acel „tu” pe care Dumnezeu L-a visat şi nici nu îţi vei 
împlini destinul. Acesta este motivul pentru care îi învăţăm 
pe toţi oamenii Cuvântul lui Dumnezeu şi încurajăm cu atât 
mai mult copiii Domnului să devină studenţi ai Cuvântului 
Său. Trebuie să cunoşti Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod 
personal. Nu trăi pe baza unor presupuneri. Nu lăsa oamenii să 
te influenţeze cu opinia lor „religioasă” despre Dumnezeu. Nu 
accepta că un lucru este de la Dumnezeu, doar pentru că sună 
bine, frumos sau religios. În Ioan 5:39, Isus a spus: „Cercetaţi 
Scripturile...”; Pavel a spus, la rândul lui: „Studiază Scripturile să 
te arăţi tu însuţi aprobat lui Dumnezeu, un lucrător care să nu 
se ruşineze, împărţind drept Cuvântul adevărului” (2 Timotei 
2:15, versiunea Fidela). Cuvântul lui Dumnezeu este mintea 
lui Dumnezeu exprimată; voia Lui scrisă şi transmisă nouă. Ce 
avantaj extraordinar să poţi studia Cuvântul pentru tine, să îl 

VINERI

4
Cunoaşte Cuvântul Lui pentru 

tine însuţi
Studiază şi dă-ţi toate silinţele să te înfăţişezi înaintea lui 
Dumnezeu ca un om calificat (trecut prin încercare), ca un 

lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine, care analizează 
corect şi care împarte cu acurateţe [administrează drept şi 

predă cu îndemânare] Cuvântul adevărului  
(2 Timotei 2:15, versiunea Amplificată).



Note

înţelegi, şi să trăieşti în consecinţă! Este 
o mare binecuvântare! 

Măsura în care viaţa ta este 
glorioasă şi victorioasă este dată de 
gradul de cunoştinţă şi de aplicare 
a Cuvântului lui Dumnezeu. Nu este 
vorba despre cât de mult timp ai fost 
creştin; este vorba despre cât de bine 
ştii şi aplici Cuvântul. Îi mulţumesc lui 
Dumnezeu pentru că avem avantajul 
de neegalat al prezenţei Duhului Sfânt, 
care locuieşte în noi şi care ne dă 
înţelegere asupra Cuvântului! El este 
autorul Sfintei Scripturi; şi pe măsură 
ce o vei studia, poţi conta pe El pentru 
a te ghida şi a-ţi da revelaţii din tainele 
divine. Oferă atenţia şi timpul tău 
Cuvântului lui Dumnezeu. Studiază-l, 
dar nu oricum, ci din toată inima. Dacă 
vrei să trăieşti o viaţă care este dincolo 
de obişnuit, o poţi avea prin Cuvântul 
lui Dumnezeu şi prin puterea Duhului 
Sfânt.

2 Corinteni 2:5-3:6
Proverbe 14-15

Luca 20:39-47
1 Samuel 23

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi 
arăţi importanţa studiului individual 
al Cuvântului Tău, care este un 
ingredient vital în umblarea mea 
de creştin. Pe măsură ce studiez 
Cuvântul Tău şi meditez asupra lui şi 
astăzi, sunt poziţionat să-Ţi împlinesc 
dorinţa şi planul pentru viaţa mea, 
iar înaintarea mea este vizibilă, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Marcu 12:24;
Faptele Apostolilor 17:11

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic este descoperirea şi anunţul 
lui Dumnezeu cu privire la omul nou, prin 

apostolul Pavel. Să analizăm cu atenţie versetul. În 
primul rând, spune: „dacă este cineva în Cristos...” care 
înseamnă că „oricine,” indiferent cine ar fi, din moment 
ce este în Cristos, este o făptură nouă. Mediul ambiant 
al omului nou este Cristos. Observaţi că nu spune: „El 
va fi o nouă creaţie,” sau „El o să fie o nouă creaţie”; 
mai degrabă, se spune: „... este o nouă creaţie...” 
(2 Corinteni 5:17, versiunea NTR). Aceasta nu este o 
promisiune; este o declaraţie a unui fapt. 

Verbul „este” exprimă timpul prezent, arătând un 
eveniment sau prezentând o realitate de actualitate. 
Dacă eşti în Cristos, eşti o creaţie nouă ACUM. Nu eşti o 
creaţie refăcută, reînnoită sau renovată; te-ai născut din 
nou, fără a avea un trecut! Ai fost botezat în trupul lui 
Cristos, prin Duhul Sfânt (1 Corinteni 12:13). Nu contează 
dacă simţi sau nu acest lucru. Aceasta este imaginea 
lui Dumnezeu despre tine; aceasta este declaraţia Lui 
despre tine: eşti o făptură nouă în Cristos. 

Duhul uman, prin credinţa în Cristos Isus, a fost 
recreat, iar tu eşti acum neprihănirea lui Dumnezeu în 
El. Ca rezultat, poţi sta acum cu îndrăzneală în prezenţa 
lui Dumnezeu, fără vină, inferioritate sau condamnare, 
pentru că aveţi aceeaşi viaţă şi natură; te-ai născut din 

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).

SÂMBĂTĂ

5
Condiţia este să fii în Cristos



Note

Duhul Său (Ioan 3:6). 1 Ioan 4:17 
spune: „Cum este El, aşa suntem şi 
noi în lumea aceasta...”; nu vei fi ca 
El, eşti deja ca El, şi tu eşti în El, iar 
El este în tine. Împreună, sunteţi o 
creaţie divină. Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

2 Corinteni 
3:7-4:18

Proverbe 16-17

Luca 21:1-9
1 Samuel 24

Romani 6:4; Galateni 3:27-29;
Romani 8:1

| Proclamaţie
Sunt o făptură nouă! Toate cele 
vechi s-au dus şi toate lucrurile sunt 
noi în mine! Sunt moştenitor al lui 
Dumnezeu şi împreună moştenitor 
cu Cristos. Am fost justificat şi pot 
sta drept înaintea lui Dumnezeu 
prin harul Lui care a fost revărsat 
asupra mea prin Isus Cristos. Glorie 
lui Dumnezeu în veci!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Credinţa este răspunsul spiritului uman la 
Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când un om 

aude Cuvântul lui Dumnezeu, el nu-l aude în cuvinte, ci 
îl percepe în imagini. Dacă el nu putea să meargă şi tu îi 
predici Cuvântul, în momentul în care crede, când tu îi 
spui să se ridice, nu i se pare greu să răspundă, deoarece 
tu nu îi spui omului din afară să se ridice; tu îi vorbeşti 
de fapt omului dinăuntru.

Dacă omul dinăuntru te aude şi se ridică, omul din 
afară nu îl poate opri. Aceasta se datorează faptului că 
răspunsul vine din duhul omului şi aceasta este credinţa. 
De aceea, un om poate să revendice ceva ce nu a văzut şi 
să înceapă să declare că acel lucru este real. El nu încearcă 
să îl obţină; de fapt, el este în posesia lucrului respectiv 
în duhul; el şi-a însuşit acel lucru în duhul lui. Acesta este 
motivul pentru care nu îi poţi schimba perspectiva asupra 
lucrului respectiv, deoarece el deja ştie că îl are în posesie.

Deşi încă nu vede lucrul în exterior, pentru el nu 
contează, deoarece are dovada. Şi credinţa este acea 
dovadă: „Iar credinţa este substanţa lucrurilor sperate, 
dovada lucrurilor nevăzute” (Evrei 11:1, versiunea 
Fidela). Acest lucru se diferenţiază de declaraţia cuiva 
care spune: „Revendic acest lucru! Merg în locurile 
cereşti şi îl preiau de acolo!” Eu mă refer la duhul tău 
care poate lua în posesie ceea ce tu doreşti, după 
standardul Cuvântului lui Dumnezeu.

Iar credinţa este substanţa lucrurilor sperate, dovada 
lucrurilor nevăzute (Evrei 11:1, versiunea Fidela).

Intră în posesie din duhul tău!

DUMINICĂ
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Note

Versiunea Amplificată 
a versetului Evrei 11:1 spune: 
„ACUM CREDINŢA este siguranţa 
(confirmarea, actul de proprietate) 
în lucrurile nădăjduite [de noi], 
fiind dovada lucrurilor pe care 
[noi] nu le vedem şi convingerea 
că ele sunt reale [credinţa percepe 
drept fapt real ceea ce nu este 
dezvăluit simţurilor].” Aceasta te 
duce la conştientizarea faptului că 
orice lucru doreşti în această lume, 
o dată ce îl vezi înăuntrul tău şi îl 
iei în posesie, îl ai!

 Exersează luarea în posesie 
din duhul tău, pentru că de acolo 
te călăuzeşte Dumnezeu. El nu 
funcţionează în tărâmul minţii sau 
al simţurilor. Lucrurile pe care le 
vezi cu ochii credinţei şi le iei în 
posesie în tărâmul duhului, se vor 
manifesta fizic pe măsură ce le 
chemi în fiinţă.

2 Corinteni 5:1-6:2
Proverbe 18-19

Luca 21:10-19
1 Samuel 25

Efeseni 1:18; 1 Timotei 4:15;
Iosua 1:8

| Proclamaţie
Prin puterea Duhului Sfânt, îmi 
însuşesc moştenirea în Cristos! 
Nu există eşec sau înfrângere pe 
calea mea! Sunt posesor al tuturor 
lucrurilor, fiind moştenitor al lui 
Dumnezeu şi împreună moştenitor 
cu Cristos. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Deşi sună foarte trist, este adevărat! Oamenii 
lui Dumnezeu suferă în viaţă, nu pentru că nu 

se roagă destul, sau nu-L iubesc destul pe Dumnezeu, 
ci din cauză că le lipsesc cunoştinţele adecvate din 
Cuvântul Său. Reluând această idee, Domnul Isus a 
spus: „Vă rătăciţi, pentru că nu cunoaşteţi Scripturile…” 
(Matei 22:29).

Atunci când oamenii nu dispun de informaţii 
spirituale corecte şi relevante din Cuvântul lui 
Dumnezeu, experimentează înfrângere şi eşec. Aceasta 
nu se întâmplă pentru că sunt creştini „slabi” sau pentru 
că Dumnezeu nu i-a putut elibera; este doar rezultatul 
simplu şi inevitabil al lipsei lor de cunoştinţă.

Psalmul 82:5-7 descrie atât de impresionant 
deznădejdea celor care îşi ignoră moştenirea şi identitatea 
în Cristos. Spune: „Dar ei nu vor să ştie de nimic, nu pricep 
nimic, ci umblă în întuneric; de aceea se clatină toate 
temeliile pământului. Eu am zis: «Sunteţi dumnezei, 
toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt. Însă veţi muri ca nişte 
oameni, veţi cădea ca un domnitor oarecare.»” Groaznic!

Acum poţi înţelege mai bine de ce, în viaţa unor 
oameni, lucrurile nu se întâmplă aşa cum ar trebui; ei 
depun efort în tot ce fac, însă nimic constructiv nu se 
întâmplă. Care este problema? Necunoştinţa: ei nu ştiu, 
nici nu înţeleg; umblă în întuneric, distruşi de boli şi apăsaţi 
de greutăţile acestei lumi. Aceasta este oare şi soarta 

Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă...  
(Osea 4:6). 

Importanţa cunoaşterii

LUNI
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Note

creştinilor? Categoric nu! Biblia 
declară: „... dar cei neprihăniţi sunt 
scăpaţi prin ştiinţă” (Proverbe 11:9).

Dacă ai învăţătură, aceasta 
va marca o diferenţă în viaţa ta. 
Cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu 
te va ridica şi te va pune în posesia 
moştenirii pe care ţi-a dat-o Dumnezeu 
(Faptele apostolilor 20:32). Dacă te-ai 
întrebat de ce experienţele tale nu au 
fost atât de glorioase precum le descrie 
Scriptura, răspunsul este că trebuie 
să petreci mai mult timp studiind 
Cuvântul Domnului şi meditând asupra 
sa. Clădeşte-ţi credinţa pe Cuvântul lui 
Dumnezeu, deoarece credinţa vine în 
urma auzirii (Romani 10:17). Pe măsură 
ce înţelegi Cuvântul Său, nu rămâne 
doar la nivelul de acord intelectual, ci 
răspunde mărturisind acelaşi lucru. 
Astfel, foarte curând, vei schimba 
situaţia.

2 Corinteni 6:3-7:1
Proverbe 20-21

Luca 21:20-28
1 Samuel 26

2 Petru 1:2;
Proverbe 11:9

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi 
dai înţelegere şi inspiraţie asupra 
voii, scopului şi planurilor Tale, 
pe măsură ce studiez Cuvântul 
Tău. Inima îmi este inundată de 
înţelepciune şi pricepere spirituală, 
nu doar pentru a cunoaşte, ci 
şi pentru a umbla în voia Ta 
desăvârşită astăzi şi întotdeauna, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Celebrând 15 ani de impact în 
toată lumea!

Fără îndoială, Rapsodia Realităţilor este devoţionalul 
numărul unu în lume! Disponibil în prezent în 614 limbi 
şi distribuit în toate naţiunile şi teritoriile locuite, acest 
înger mesager are un impact fenomenal asupra întregii 
lumi prin Evanghelia lui Isus Cristos. 

Dragul nostru partener, pentru a celebra al 15-lea an 
sub tipar, ţi-am pus la dispoziţie versiunea electronică a 
devoţionalului, pentru a le-o distribui prietenilor tăi care 
au nevoie de mântuire sau de învăţătura Cuvântului lui 
Dumnezeu pentru a trăi o viaţă de victorie neîntreruptă.  

Aşadar, cunoşti astfel de oameni? 

Trimite-ne numele şi adresa lor de email şi le vom 
trimite o ediţie aniversară a Rapsodiei Realităţilor. Poţi 
să ne trimiţi email la următoarele adrese: partners@
rhapsodyofrealities.org sau rorglobalcumulative@
loveworld360.com.

Aceasta este o ocazie perfectă de evanghelizare pe 
care nu-ţi poţi permite s-o ratezi! Profită de distribuirea 
gratuită aniversară a Rapsodiei Realităţilor numită „Al 
15-lea an sub tipar” şi câştigă-ţi prietenii şi apropiaţii 
care au nevoie de Evanghelie!

Al 15-lea
an sub tipar!
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Cineva se plângea odată: „Pe cât de mult mă rog 
pentru ţara mea, pe atât se pare că răutatea, în 

special a oamenilor politici, continuă să crească. Mai poate 
Dumnezeu interveni? Ar mai trebui oare să mă rog?”

Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă să ne rugăm fără 
încetare (1 Tesaloniceni 5:17). În Luca 18:1-8, Domnul 
Isus subliniază importanţa perseverenţei în rugăciune. 
Aceasta pentru că, fiind neprihănirea lui Dumnezeu în 
Isus Cristos, tu poţi schimba orice prin rugăciune. Puterea 
divină pentru a face acea schimbare este în tine; a fost 
depozitată în tine în momentul în care L-ai primit pe 
Duhul Sfânt în viaţa ta (Faptele apostolilor 1:8). În plus, 
Iacov 5:16 (versiunea Amplificată) spune: „Rugăciunea 
fierbinte (sinceră, neîntreruptă) a celui neprihănit face 
accesibilă o putere extraordinară [dinamică în acţiune].” 
Continuă să te rogi pentru ţara ta. Domnul este Dumnezeul 
tuturor făpturilor şi nu este nimic prea greu pentru El 
(Ieremia 32:27). El este Dumnezeul posibilităţilor şi El ţi-a 
dat împuternicirea de a face uz de Numele lui Isus pentru 
a efectua schimbările care se impun. Prin urmare, în 
rugăciunea pentru ţara ta şi pentru alte naţiuni ale lumii, 
lasă ca aceste gânduri să fie în mintea ta.

Dumnezeul căruia ne rugăm domneşte şi conduce 
în viaţa oamenilor: „… ca să ştie cei vii că Cel Preaînalt 
stăpâneşte peste împărăţia oamenilor, că o dă cui Îi place, 
şi înalţă pe ea pe cel mai de jos dintre oameni” (Daniel 4:17). 

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

Continuă să te rogi!

MARȚI
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Note

Ia în considerare ce a făcut El pentru 
regele Nebucadneţar, care conducea 
regatul lui cu putere absolută. Domnul 
l-a dezbrăcat de gloria lui şi l-a luat din 
mijlocul oamenilor, să locuiască în 
sălbăticie. Tot Dumnezeu însă l-a şi 
repus în funcţie după ce s-a pocăit.

Dumnezeu are putere peste 
orice naţiune şi el pune în autoritate 
pe oricine alege (Romani 13:1). 
Atunci când El îţi spune să te rogi 
pentru ţara ta, El face aceasta pentru 
că ţi-a dat autoritatea să decretezi 
un lucru şi să se întâmple (Iov 22:28, 
versiunea Fidela). Mijloceşte cât 
timp este necesar pentru pace, 
pentru progres continuu şi pentru 
stabilitate în ţara ta. Roagă-te ca şi 
cum ar depinde numai de tine să 
efectuezi o schimbare în naţiunea 
ta, pentru că, de fapt, acesta este 
adevărul: tu eşti sarea pământului.

2 Corinteni 7:2-16
Proverbe 22-23

Luca 21:29-38
1 Samuel 27

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

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

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Proverbe 22:6 spune: „Învaţă copilul calea pe care 
trebuie să o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu 

se va abate de la ea.” Imaginează-ţi ca părinte creştin sau 
ca slujitor al Evangheliei, că fiul tău sau fiica ta nu trăieşte 
conform învăţăturilor pe care tu i le-ai dat din Cuvânt. S-ar 
putea să fie unii care să se grăbească să te judece spunând: 
„Părinţii lui cutare sunt creştini, dar el se comportă ca un 
păcătos.” Dacă ţi se întâmplă aceasta, nu te lăsa doborât 
de ceea ce ar putea spune alţii.

Fiecare are provocări; aşa că, în momentul în care 
te confrunţi cu provocările tale, rămâi concentrat asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu, şi pune-ţi credinţa în acţiune. 
Destul de curând, acel copil va reveni pe calea cea dreaptă 
şi va fi tot ceea ce Dumnezeu l-a menit să fie. Chiar şi timpul 
pe care alţii consideră că l-a irosit, va fi recâştigat, deoarece 
Dumnezeu a spus: „Şi vă voi da înapoi anii pe care i-a 
mâncat lăcusta cea mare, cea târâtoare, şi omida, şi cea 
rozătoare...” (Ioel 2:25, versiunea GBV). Aşa că, în astfel de 
situaţii, nu permite sentimentelor negative ale altora să îţi 
alunge credinţa.

Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Lui pentru ca, indiferent 
ce vedem sau ce auzim, să nu fim tulburaţi, ci să rămânem 
concentraţi asupra Sa. La urma urmei, cât timp am fost 
studenţi, nu am fost doctori, avocaţi sau arhitecţi, în timpul 
universităţii. Eram la şcoală, pregătindu-ne pentru ceea ce 

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

credinţa noastră (1 Ioan 5:4).

Credinţa ta va triumfa

MIERCURI
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Note

urma să fim. Dacă cineva te vedea 
când erai încă la şcoală şi spunea: 
„Hei, tu nu arăţi ca un doctor, ca un 
avocat, sau ca un arhitect,” probabil 
i-ai fi răspuns: „Încă nu arăt aşa, 
pentru că sunt în pregătire pentru 
aceasta.” În acelaşi fel, noi toţi încă 
suntem pregătiţi de Duhul Sfânt prin 
Cuvânt să fim tot ceea ce El ne-a 
pregătit să fim. Dacă ai deja copii, 
continuă să-i pregăteşti în Cuvânt. 
Chiar şi atunci când se pare că ei 
nu se îmbibă de cultura Cuvântului, 
continuă. Ţine minte ce am citit în 
Proverbe 22:6: „Învaţă copilul calea 
pe care trebuie să o urmeze, şi 
când va îmbătrâni, nu se va abate 
de la ea.” Lasă să treacă ceva timp; 
rezultatele pregătirii vor fi evidente.
Nu renunţa niciodată la credinţa ta 
din cauza opiniilor negative ale unor 
oportunişti; învaţă să trăieşti prin 
Cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent 
ce vezi sau experimentezi, credinţa 
ta va triumfa. Slavă lui Dumnezeu!

2 Corinteni 8-9
Proverbe 24-26

Luca 22:1-13
1 Samuel 28

2 Corinteni 2:14;
Marcu 9:23

| Rugăciune
Dragă Tată, credinţa mea creşte 
pe măsură ce mă dedic studiului 
Cuvântului Tău. Mă întăresc în harul 
care este în Isus Cristos, pentru a 
trăi o viaţă de credinţă bazată pe 
Cuvântul Tău, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Odată, cineva m-a întrebat: „Chiar este posibil 
să fii plin de bucurie, tot timpul?” Am răspuns 

imediat: „Eu sunt întotdeauna plin de bucurie!” Apoi, a zis: 
„Nu crezi că ceea ce spui este puţin nerealist?” „Depinde de 
viziunea ta asupra realităţii,” am răspuns.

Pentru unii oameni, realitatea este experienţa lor 
umană, însă realitatea noastră este Cristos. În Cristos, este 
posibil să fii întotdeauna plin de bucurie. Poţi fi bucuros în 
fiecare zi şi poţi avea succes în fiecare zi, indiferent ce se 
întâmplă cu tine sau în mediul tău, pentru că aceasta este 
dorinţa lui Dumnezeu pentru tine. El vrea ca tu să fii plin de 
bucurie şi de succes.

Biblia spune: „Preaiubitule, mă rog să-ţi meargă 
bine în toate şi să fii sănătos, aşa cum îi merge bine 
sufletului tău” (3 Ioan 1:2, versiunea NTR). Isus a venit, a 
trăit, a murit, a fost îngropat şi a înviat – şi a făcut toate 
acestea pentru tine! El a suferit pentru ca tu să poţi trăi în 
slava de care aveau să fie urmate suferinţele Lui (1 Petru 
1:11). Aceasta înseamnă că tu ar trebui să fii plin de fericire 
în fiecare zi, bucurându-te de viaţă. El a murit tocmai pentru 
ca tu să ai cea mai bună viaţă, să împlineşti visul Tatălui şi 
să fii un succes în tot ce faci, indiferent de încercările cu 
care te confrunţi. Iacov 1:2 spune: „Fraţii mei, să priviţi 
ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări.” 
Încercările care vin în calea ta sunt descrise de Cuvântul lui 

Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci 
m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă 

găsesc (Filipeni 4:11).

Succesul tău şi bucuria ta sunt 
visul Lui

JOI
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Note

Dumnezeu ca fiind întristări uşoare: 
„Căci întristările noastre uşoare, 
de o clipă, lucrează pentru noi tot 
mai mult o greutate veşnică de 
slavă” (2 Corinteni 4:17). Nimic 
nu te poate copleşi. Suferinţa este 
doar pentru o clipă; cu siguranţă, la 
final, totul va fi bine! Problemele cu 
care te confrunţi, care par să îţi fure 
bucuria, sunt temporare; ele nu sunt 
altceva decât trambuline pentru 
promovarea ta la un nivel superior 
de slavă.

De aceea, refuză să cedezi 
în faţa presiunii şi a împotrivirilor; 
în schimb, supune-le prin Cuvântul 
lui Dumnezeu. Înflăcărează bucuria 
Domnului din duhul tău şi râzi cu 
poftă; victoria este a ta. Planurile 
lui Satan şi ale demonilor lui sunt 
anulate de o atmosferă de bucurie, 
dragoste şi râsete. Aşa că trăieşte 
întotdeauna la înălţime, având 
mereu o inimă bucuroasă.

2 Corinteni 
10:1-18

Proverbe 27-28

Luca 22:14-23
1 Samuel 29

Romani 8:28;
1 Petru 1:8

| Proclamaţie
Viaţa mea este o expresie a gloriei 
lui Dumnezeu. Trăiesc independent 
de circumstanţele din jur, pentru 
că ştiu că toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele meu. De 
aceea mă bucur totdeauna în 
Domnul, ştiind că sunt un învingător 
pe viaţă. Glorie lui Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de copil al lui Dumnezeu, tu trebuie să 
fii pasionat de câştigarea sufletelor; inima ta trebuie să 
fie înflăcărată de dorinţa de a le duce Evanghelia celor 
pierduţi. Tu eşti custodele Evangheliei. De aceea, este 
responsabilitatea ta divină să o faci publică în toată 
lumea. Când înţelegi că Isus este singura Cale, te vei 
ridica pentru înaintarea Evangheliei.

Apostolul Pavel a spus în Faptele apostolilor 
13:38-39: „Să ştiţi, dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte 
iertarea păcatelor; şi oricine crede este iertat prin El de 
toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea 
lui Moise.” Nu există alte opţiuni pe lângă Evanghelie. 
Nu este de mirare că David a spus: „Trimite-ne în toată 
lumea să vestim puterea Ta de a mântui” (Psalmul 
67:2, versiunea TLB – Biblia Vie, n.tr.).

În zilele lui David, Evanghelia nu fusese încă dată, 
însă el a intuit revelaţia lui Cristos Mesia. Timpul acela 
nu venise, iar lucrarea lui Cristos de răscumpărare nu 
avusese loc, însă acum Cristos a venit. El a murit şi S-a 
înălţat, iar acum locuieşte în inimile noastre. Aleluia! 
Sarcina predicării Evangheliei a fost încredinţată fiecărui 
creştin, fără excepţie. Ar trebui să fie pasiunea ta! 

Alimentează-ţi pasiunea pentru Evanghelie. 
Continuă să predici şi să le vorbeşti altora despre Isus. 

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).

Pasiunea de a câştiga suflete

VINERI
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Note

Discută în mod continuu despre 
Evanghelie cu cei care sunt 
înflăcăraţi în duhul lor pentru ea 
şi mijloceşte în rugăciune pentru 
cei pierduţi, care încă nu au auzit 
Cuvântul mântuirii.

2 Corinteni 
11:1-15

Proverbe 29-31

Luca 22:24-34
1 Samuel 30

Matei 28:19;
1 Corinteni 9:16

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Evanghelie, care este vestea bună 
a puterii Tale de mântuire. Sunt 
recunoscător şi onorat pentru 
privilegiul de a fi în slujba împăcării. 
Prin mine, mulţi vor ajunge la 
cunoştinţa Evangheliei lui Cristos 
pe care mi-ai încredinţat-o cu atâta 
har, în Numele lui Isus, Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Apostolul Pavel nu a văzut nici un alt mod mai 
bun de a-i binecuvânta pe fraţii din Efes, decât 

a-i încredinţa în „mâna” Cuvântului lui Dumnezeu. Fiind 
creştini, noi am fost născuţi din Cuvânt (1 Petru 1:23); 
Cuvântul a fost Cel care ne-a dat naştere; de aceea, 
viaţa noastră nu poate fi edificată şi păstrată decât prin 
Cuvântul lui Dumnezeu. Din momentul în care L-ai făcut pe 
Isus Domnul vieţii tale, a început procesul de construcţie; 
Cuvântul te zideşte din punct de vedere spiritual, mental, 
fizic, financiar şi în toate domeniile vieţii tale.

Mai mult, Cuvântul lui Dumnezeu îţi poate „da” 
o moştenire împreună cu toţi cei sfinţiţi. Aceasta este 
o idee cu adevărat interesantă. Duhul lui Dumnezeu, 
prin apostolul Pavel, a scris aceste lucruri Bisericii. De 
ce le-ar spune el aceste lucruri creştinilor, care au deja 
o moştenire în Isus Cristos? Pentru început, trebuie să 
înţelegi că El nu vorbea despre dreptul de proprietate 
asupra moştenirii, ci despre faptul că moştenirea îţi va 
fi dată în mâini. 

De exemplu, poţi fi proprietarul de drept al unei 
moşteniri, cum ar fi un teren, şi să nu îl poţi obţine 
niciodată, să zicem, din cauza litigiilor dintre persoanele 
care îşi revendică dreptul de proprietate al aceluiaşi teren. 
În acelaşi mod, deşi toate lucrurile îţi aparţin din punct 

Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu 
şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi 

sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi 
cei sfinţiţi (Faptele apostolilor 20:32).

Încredinţaţi în „mâna” 
Cuvântului 

SÂMBĂTĂ
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Note

de vedere legal, în Isus Cristos, 
există şi uzurpatori de autoritate 
– Satan şi cohortele lui – care vor 
încerca întotdeauna să îi împiedice 
pe oamenii lui Dumnezeu să se 
bucure de moştenirea lor. Cuvântul 
lui Dumnezeu are puterea de a te 
pune în posesia moştenirii tale, 
pentru a te bucura de ea, indiferent 
de activităţile duşmanului.

Dacă vei medita la Cuvântul 
Domnului în mod constant, nu 
vei fi doar zidit pentru succes, 
excelenţă şi o viaţă victorioasă, însă 
Cuvântul Lui va aduce în mâinile 
tale ceea ce îţi aparţine de drept în 
Cristos. Aşa că dezvoltă-ţi apetitul 
pentru Cuvântul lui Dumnezeu. 
Bombardează-ţi mintea cu versete 
până când te scufunzi complet 
în Cuvântul Domnului şi eşti 
configurat să gândeşti doar din 
perspectiva sa.

2 Corinteni 
11:16-33

Eclesiastul 1-2

Luca 22:35-43
1 Samuel 31

Iacov 1:21;
1 Timotei 4:15-16

| Rugăciune
Dragă Tată, cu credinţă, cu blândeţe 
şi cu bucurie primesc Cuvântul 
Tău sădit în mine, care poate să 
mă zidească şi să îmi dea ceea ce 
îmi aparţine de drept în Cristos. 
Cuvântul Tău este eficient în mine 
şi astăzi, producând în mine ceea ce 
promite, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii oameni nu înţeleg de ce se roagă însă, 
cu toate acestea, rugăciunile lor par să nu 

primească răspuns. Sunt atât de obişnuiţi să se roage fără 
să primească răspuns, încât acum le lipseşte încrederea 
de a se ruga. Te poţi ruga o viaţă întreagă fără să te rogi 
corect, însă Dumnezeu nu vrea acest lucru pentru tine. 
Ar trebui să vezi rezultate de fiecare dată când te rogi. 
El ne-a cerut să ne rugăm pentru că vrea să răspundă 
rugăciunilor noastre; însă trebuie să ne rugăm corect. 

În Noul Testament, ne rugăm în Numele lui Isus. Îi 
poţi spune lui Isus cât de mult Îl iubeşti şi Îi poţi mulţumi 
Tatălui, în Numele Lui, însă nu ne rugăm lui Isus, în 
Numele lui Isus; acest lucru ar fi greşit. Când ne rugăm, 
noi stăm în locul Domnului. Aşa că nu ne putem ruga 
Lui, în Numele Lui sau în timp ce stăm în locul Lui; nu ar 
avea nici un sens, din punct de vedere spiritual.

Mai mult, în Noul Testament, noi înălţăm 
rugăciunea neprihănitului; ne rugăm ştiind cine suntem 
în Cristos – neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos 
(2 Corinteni 5:21). Iacov 5:16, versiunea Amplificată, 
spune: „Rugăciunea fierbinte (sinceră, neîntreruptă) a 
celui neprihănit face accesibilă o putere extraordinară 
[dinamică în acţiune].” Aşadar, rugăciunea în Noul 
Testament, nu este un monolog religios; este angrenată 
să producă schimbări.

În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. 
Adevărat, adevărat vă spun că orice veţi cere de la 

Tatăl, în Numele Meu, vă va da (Ioan 16:23).

Rugăciunea: calea Noului 
Testament

DUMINICĂ
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Note

Noi nu suntem deloc 
neajutoraţi sau încolţiţi când ne 
confruntăm cu diferite provocări. 
Prin rugăciune, noi putem accesa 
o putere – puterea de a produce 
schimbări! Noi putem fi suficient 
de hotărâţi încât să efectuăm 
schimbări importante în tărâmul 
duhului, prin rugăciune, pentru 
avantajul nostru. De aceea a spus 
Isus „... că trebuie să se roage 
necurmat şi să nu se lase” (Luca 
18:1). Aceasta înseamnă să te rogi 
şi să nu renunţi, pentru că atunci 
când te rogi, tu faci accesibilă 
puterea necesară pentru lucrările 
neprihănirii.

2 Corinteni 
12:1-21

Eclesiastul 3-5

Luca 22:44-53
2 Samuel 1

Ioan 16:24; Matei 17:20;
Marcu 9:23

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul rugăciunii. Îţi mulţumesc 
pentru autoritatea delegată de 
a face uz de Numele lui Isus care 
produce rezultate extraordinare 
în fiecare zi. Trăiesc triumfător şi 
astăzi prin puterea Cuvântului Tău 
şi prin abilitatea Duhului Sfânt, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Fiind născut din nou, tu ai fost născut într-o 
împărăţie spirituală. Împărăţia spirituală este 

superioară lumii fizice; de fapt, ea controlează lumea 
fizică. De exemplu, dacă Îi ceri lui Dumnezeu un job, un 
copil sau o promovare la locul de muncă, El ţi le pune la 
dispoziţie în tărâmul spiritual. Dacă poţi pune stăpânire 
pe lucrul dorit în domeniul spiritual, nimic nu poate 
împiedica lucrul respectiv să se manifeste în mod fizic. 
Cu toate acestea, mulţi oameni nu ştiu cum să rezolve 
lucrurile în tărâmul spiritual.

Biblia ne spune să umblăm în Duhul (Galateni 
5:16). Cum umbli în Duhul? Umblând în Cuvântul lui 
Dumnezeu. Isus a spus în Ioan 6:63: „... cuvintele pe care 
vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.” Aşadar, să trăieşti 
o viaţă victorioasă înseamnă să trăieşti în Cuvântul 
Domnului. Aceasta nu înseamnă că nu vor fi crize, sau 
că nu vei întâmpina nici o problemă în viaţă; mai curând, 
înseamnă că, atunci când problemele vor veni, vor fi la 
fel de uşor de digerat precum pâinea pentru tine: tu vei 
înainta în slavă. Aleluia! Când conştientizezi acest lucru 
şi funcţionezi în consecinţă, viaţa victorioasă nu va mai 
fi un mister pentru tine, ci o experienţă zilnică.

Viaţa este mult mai mult decât ceea ce se poate 
vedea cu ochii fizici. 1 Corinteni 2:12 spune: „Şi noi 

De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună 
spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu, şi anume 

spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său 
(Romani 8:28).

Viaţa de victorie

LUNI
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Note

n-am primit duhul lumii, ci Duhul 
care vine de la Dumnezeu, ca să 
putem cunoaşte lucrurile pe care 
ni le-a dat Dumnezeu prin harul 
Său.” Pe măsură ce te concentrezi 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu, 
Duhul Sfânt va dezvălui duhului 
tău realităţile vieţii victorioase în 
Cristos. Aceasta este dorinţa lui 
Dumnezeu pentru tine. El a spus 
prin apostolul Ioan: „Preaiubitule, 
doresc ca toate lucrurile tale să-ţi 
meargă bine, şi sănătatea ta să 
sporească tot aşa cum sporeşte 
sufletul tău” (3 Ioan 1:2). Este 
foarte simplu să trăieşti în mod 
victorios zi de zi – doar spune-i 
„Da” Cuvântului lui Dumnezeu 
şi acţionează în conformitate cu 
ceea ce spune.

2 Corinteni 
13:1-14

Eclesiastul 6-8

Luca 22:54-62
2 Samuel 2

1 Ioan 4:4; Psalmul 16:5-6;
2 Petru 1:2-4

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
viaţa mea de victorie În Cristos. 
Manifest din plin ceea ce a câştigat 
Cristos pentru mine, trăind 
triumfător zilnic în Numele Lui, 
pentru gloria Ta. Nu pot fi niciodată 
dezavantajat, pentru că trăiesc 
în Cuvântul lui Dumnezeu care 
produce în mine şi pentru mine ceea 
ce spune, în Numele lui Isus, Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Rapsodia Realităţilor este acum disponibilă în 614 
limbi, cu scopul declarat de a fi tradusă în 652 de 
limbi până la sfârşitul anului. Fiecare nouă traducere 
înseamnă că mai mulţi oameni au acces la Cuvântul lui 
Dumnezeu, odată cu înlăturarea barierelor lingvistice. 
 
Fie individual, fie în grup, în familie, sau în cadrul 
unei organizaţii, poţi adopta una sau mai multe limbi, 
angajându-te astfel să sponsorizezi distribuirea 
Rapsodiei Realităţilor vorbitorilor acelor limbi. În 
plus, numele tău va fi asociat fiecărei limbi pe care ai 
adoptat-o!

Diverse categorii

Pentru a avea un impact global, iniţiază un parteneriat 
cu Rapsodia Realităţilor într-una din următoarele 
categorii: 

 » LIMBA RAPSODIEI categoria STARTER: 1 – 99 de 
exemplare 

 » LIMBA RAPSODIEI categoria CLASIC: 100 – 199 
de exemplare

 » LIMBA RAPSODIEI categoria PLUS: 200 – 999 de 
exemplare

 » LIMBA RAPSODIEI categoria DUBLU PLUS: 1000 
– 4,999 de exemplare

 » LIMBA RAPSODIEI categoria TRIPLU PLUS: 5,000 
– 9,999 de exemplare

ADOPTA O LIMBĂ
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NOTE

 » LIMBA RAPSODIEI categoria AVANSAT: peste 
10,000 de exemplare

Fiecare categorie vine cu beneficii atractive, unul 
dintre acestea fiind inscripţionarea numelui tău pe 
peretele de onoare al Rapsodiei Realităţilor pe toată 
durata Expoziţiei IPPC 2015.

Ajută-ne să ducem Rapsodia la cât mai mulţi oameni 
de pe glob în limba lor maternă, adoptând cel puţin o 
limbă de traducere. 

Pentru mai multe informaţii despre intrarea în 
parteneriat, te rugăm să trimiţi un email la una din 
următoarele adrese: rortranslators@loveworld360.
com sau rortranslations@blwinc.org



Versetul tematic ne arată cele patru dimensiuni 
ale dragostei lui Dumnezeu: lărgimea, 

lungimea, adâncimea şi înălţimea dragostei Lui. Cât de 
departe poate ajunge dragostea ta? Îi poate include şi pe 
cei mai mari păcătoşi? Dar pe cei care experimentează 
eşec după eşec? Poate fi ea extinsă la nesfârşit?

Odată, Petru L-a întrebat pe Isus: „Doamne, 
de câte ori să-l iert pe fratele meu când va păcătui 
împotriva mea? Până la şapte ori?” Răspunsul 
Domnului a fost cu adevărat motivator; El a spus: „... 
Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de 
ori câte şapte” (Matei 18:21-22). Aceasta înseamnă de 
patru sute nouăzeci de ori pe zi. Imaginează-ţi că cineva 
te jigneşte de atâtea ori într-o zi; Domnul spune: „Iartă.”

Apostolul Pavel a făcut o mărturie emoţionantă în 
1 Timotei 1:13-14. El a spus: „Înainte eram un hulitor, 
un prigonitor şi un batjocoritor, dar am căpătat 
îndurare de la Domnul. Dragostea Lui m-a cuprins şi 
m-a salvat de pe calea spre distrugere.” Cât de departe 
poate ajunge dragostea ta? Cât de mult poţi ierta?

Aşa încât Cristos să locuiască în inimile voastre prin 
credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă 
în dragoste, 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 3:17-19).

Dimensiunile dragostei

MARȚI
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Note

Dragostea nu renunţă 
niciodată. Nu se mânie şi nici nu ţine 
seama de jignirile altora. Iartă de 
fiecare dată când este provocată. 
Nu cunoaşte limite. Nu este de 
mirare că Pavel a trebuit să se 
roage ca oamenii lui Dumnezeu să 
înţeleagă dragostea nemărginită, 
intimă şi necondiţionată a lui 
Dumnezeu. Această revelaţie îţi va 
schimba viaţa pentru totdeauna, 
îţi va da îndrăzneală şi o încredere 
extraordinară în viaţă.

Galateni 1:1-24
Eclesiastul 9-12

Luca 22:63-71
2 Samuel 3-4

Galateni 6:15;
1 Corinteni 13:4

| Proclamaţie
Cristos locuieşte în inima mea 
prin credinţă. Sunt înrădăcinat şi 
întemeiat în dragoste şi aşa pot 
înţelege iubirea lui Dumnezeu 
cea nemărginită, intimă şi 
necondiţionată. Astfel sunt plin 
de toată plinătatea lui Dumnezeu. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unele obiceiuri te programează pentru succes, 
pe când altele te programează pentru eşec. 

De exemplu, un student care stă treaz noaptea până 
târziu ca să urmărească filme, se programează în mod 
greşit. El nu ar trebui să se aştepte la aceleaşi rezultate 
pe care le obţine un student care îşi foloseşte nopţile 
pentru a învăţa şi îşi dozează timpul cu înţelepciune. Cel 
din urmă va deveni, probabil, un student eminent, pe 
când celălalt va fi unul mediocru sau chiar nepriceput.

Oamenii se nasc cu anumite instincte „sălbatice,” 
neprelucrate; ei vin pe lume ca prunci, care sunt necultivaţi 
şi „neîmblânziţi.” Pe măsură ce cresc, „neîmblânzirea” lor 
favorizează dobândirea obiceiurilor negative. Astfel se 
explică de ce un copil poate începe să mintă fără ca cineva 
să îl înveţe cum să facă acest lucru. Pe măsură ce continuă 
să mintă, acest obicei devine o parte a personalităţii lui. 
De aceea, Biblia spune: „Învaţă copilul calea pe care 
trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate 
de la ea” (Proverbe 22:6). Copiii trebuie învăţaţi de mici 
să îşi dezvolte obiceiuri bune.

Cu cât înaintezi în vârstă, cu atât este mai dificil să 
îţi modifici obiceiurile. Un adult nu-şi poate schimba cu 
uşurinţă un obicei, deoarece el şi-a format deja un mod de 
viaţă şi, pentru a-l schimba, va trebui să adopte unul nou. 
El nu va avea oportunitatea unui nou stil de viaţă decât în 

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

(Faptele Apostolilor 17:2).

Cultivă obiceiuri duhovniceşti

MIERCURI
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Note

momentul în care este născut din 
nou – atunci primeşte o viaţă cu totul 
nouă şi un nou Domn peste viaţa lui.

Dacă eşti nemulţumit de 
un obicei negativ pe care îl ai, nu 
fi frustrat; mai degrabă, trebuie 
să realizezi că obiceiurile nu sunt 
altceva decât acţiuni repetate. 
Dacă vei înlocui un obicei vechi cu 
unul bun, vei putea scăpa mai uşor 
de cel care nu îţi place.

Biblia spune că păcatul nu 
va mai stăpâni asupra ta (Romani 
6:14). Cuvântul lui Dumnezeu ne-a 
fost dat pentru a ne îndruma în 
ce priveşte gândurile, obiceiurile, 
caracterul şi pentru a ne zidi viaţa. 
Indiferent ce obicei evlavios vrei 
să cultivi, este posibil. Petrece 
mai mult timp în Cuvântul lui 
Dumnezeu şi în rugăciune, iar viaţa 
ta se va alinia voii Lui perfecte.

Galateni 2:1-21
Cântarea Cântărilor

1-2

Luca 23:1-12
2 Samuel 5-6

Filipeni 2:13;
Ezechiel 36:27

| Rugăciune
Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău care are abilitatea să 
mă facă ceea ce spune. Isus Cristos 
este Domnul vieţii mele. Refuz să 
fiu robul vreunui obicei sau stil 
de viaţă contrar Cuvântului Tău. 
Cel care este mai mare locuieşte 
în mine. El mă ghidează şi mă 
propulsează dinăuntru, în Numele 
lui Isus. Amin! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic nu se referă la imagine, în 
termeni de forma exterioară sau reprezentarea 

omului care se priveşte în oglindă, ci la „maniera” sau 
„tipul” de om care este. Un împlinitor al Cuvântului nu 
îşi uită „maniera” – calitatea personalităţii sale.

Vei înţelege acest lucru mai bine din versetul 18; 
acesta spune: „El, potrivit voii Sale, ne-a născut prin 
Cuvântul adevărului, ca să fim ca cele dintâi roade ale 
făpturilor Sale” (Iacov 1:18, versiunea GBV). 

Dumnezeu ne-a dat naştere nouă prin Cuvântul 
adevărului, adică Evanghelia lui Cristos, pentru ca noi 
să fim cele dintâi roade ale creaţiilor Sale. Acesta este 
un lucru extraordinar! Ce înseamnă cele dintâi roade? 
Înseamnă primele şi cele mai bune dintre creaturile lui 
Dumnezeu.

Când ai fost născut din nou, te-ai născut având un 
nou tip de viaţă şi de calitate a vieţii – viaţa dumnezeiască. 
2 Corinteni 5:17 spune: „Căci, dacă este cineva în 
Cristos, este o făptură nouă...” În calitate de nouă 
creaţie în Isus Cristos, tu eşti desăvârşirea frumuseţii şi 
cel mai bun lucru pe care l-a făcut Dumnezeu. Tu eşti 
superior lui Satan.

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, 
înşelându-vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, 

şi nu-L împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi 
priveşte faţa firească într-o oglindă, şi, după ce s-a privit, 

pleacă şi uită îndată cum era (Iacov 1:22-24).

Calitatea personalităţii tale

JOI
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Note

Când un creştin spune: „Am 
nevoie de eliberare de diavol,” 
spune aceasta deoarece a uitat ce 
„manieră” şi ce „tip” de om este el. 
De ce ai avea nevoie de eliberare 
de Satan, când tu îi eşti superior?

Biblia spune că tu ai fost 
aşezat împreună cu Cristos în 
locurile cereşti, mai presus de orice 
domnie şi de orice putere. Tu ocupi 
locul celei mai înalte autorităţi în 
Isus Cristos, mai presus de Satan şi 
tot ce are legătură cu el.

Învaţă să cunoşti calitatea 
personalităţii tale! Acesta este 
motivul pentru care noi îţi aducem 
Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare 
zi, pe diferite platforme media, 
pentru a te informa cu privire la 
ceea ce eşti în Cristos.

Galateni 3:1-14
Cântarea Cântărilor

3-5

Luca 23:13-25
2 Samuel 7-8

Romani 6:4;
Efeseni 2:10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că fac 
parte dintre cele dintâi şi cele 
mai bune roade ale întregii Tale 
creaţii. Reprezint perfecţiunea 
frumuseţii Tale şi am fost menit 
pentru excelenţă. Viaţa mea este o 
expresie a splendorii Tale glorioase 
şi maiestuoase. Manifest virtuţile 
Tale şi înţelepciunea Ta felurită faţă 
de toţi cei din jur, 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 îţi oferă tot ce ai 
nevoie: sănătate, bucurie, bunăstare, har, 

înţelepciune şi toate celelalte lucruri pe care moartea 
ispăşitoare a lui Cristos şi învierea Lui triumfătoare ni le-
au pus la dispoziţie nouă, creştinilor. Mântuirea cuprinde 
toate aceste lucruri. Având cunoştinţa Cuvântului lui 
Dumnezeu în duhul tău, tu ai tot ce îţi trebuie pentru a 
aduce în fiinţă orice îţi doreşti.

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

De multe ori, când oamenii se confruntă cu 
situaţii dificile, au nevoie de o terapie prin Cuvânt sau, 
cum îmi place mie să o numesc, o „dietă din Cuvânt.” Ar 
trebui să asculte Cuvântul lui Dumnezeu şi să studieze 
Scriptura o perioadă de timp, până când Cuvântul 

Şi nu vă conformaţi acestei lumi; ci fiţi transformaţi 
prin înnoirea minţii voastre, pentru a dovedi care este 
voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi desăvârşită 

(Romani 12:2, versiunea Fidela).

Reprogramare prin Cuvânt

VINERI
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Note

îndepărtează mentalitatea 
eronată şi îi reprogramează corect, 
pentru succes. Dacă acest lucru 
nu se întâmplă, indiferent ce ai 
face pentru ei, situaţia lor nu se va 
schimba.

Uneori, când oamenii sunt 
bolnavi, adevărata problemă se 
situează dincolo de simptomele 
manifestate în trupul lor fizic. 
Aceste dureri pot proveni din 
mintea lor. Există diferenţe între 
boala minţii şi cea a trupului. De 
aceea, chiar şi atunci când trupul 
este vindecat, boala continuă, 
deoarece era, de fapt, o problemă a 
minţii. Soluţia este reprogramarea 
minţii lor prin intermediul 
Cuvântului lui Dumnezeu, pentru 
ca aceasta să fie restaurată total.

Galateni 3:!5-25
Cântarea Cântărilor 

6-8

Luca 23:26-33
2 Samuel 9-10

Faptele Apostolilor 20:32;
Evrei 4:12

| Rugăciune
Dragă Tată, Cuvântul Tău a ajuns 
la mine şi astăzi pentru a-mi 
reînnoi mintea şi a mă programa 
pentru viaţa victorioasă. Credinţa 
mea în Cuvântul Tău învinge orice 
circumstanţe astăzi şi întotdeauna, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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

Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut 
noi.” În originalul grecesc, expresia „o făptură nouă,” 
înseamnă, de fapt, „o nouă specie de fiinţe!” Nu se 
referă doar la o viaţă nouă în ceea ce priveşte timpul, 
adică o viaţă care a început de curând. Ci înseamnă un 
nou tip şi o nouă calitate de viaţă. O nouă creaţie este 
un nou tip de om; este ceva cu totul unic, care nu a 
mai existat înainte! El nu este supus lui Satan şi nu are 
nevoie de eliberare.

Acesta eşti tu, dacă ai fost născut din nou. Tu nu 
eşti supus înfrângerii şi nu poţi fi dezavantajat. Umblă 
prin credinţă, pentru că ţi-a fost dată deja măsura 
de credinţă (Romani 12:3). Romani 6:14 declară: „... 
păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră...” Tu eşti o 
fiinţă superioară; nu mai eşti condus de păcat sau de 
obiceiuri rele.

Tu nu eşti un simplu om care a întors pagina sau 
care a trecut de la o viaţă rea la una bună. Tu eşti născut 
în chip nou, pentru a manifesta neprihănirea, excelenţa, 
slava şi înţelepciunea felurită a lui Dumnezeu.

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

prin gloria Tatălui, chiar aşa şi noi ar trebui să 
umblăm în înnoirea vieţii  

(Romani 6:4, versiunea Fidela).

Înnoire în tip şi în calitate

SÂMBĂTĂ
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Note

Galateni 3:26-4:20
Isaia 1-2

Luca 23:34-43
2 Samuel 11-12

Isaia 61:3;
2 Corinteni 5:17

| Proclamaţie
Sunt o creaţie nouă în Cristos 
Isus. Sunt sfinţit pentru Domnul! 
Sunt părtaş la natura Lui divină, 
manifestând viaţa lui Cristos în 
neprihănire, excelenţă, glorie, 
înţelepciune şi putere! Domnesc 
prin har şi astăzi, prin neprihănire, 
pentru că legea Duhului de viaţă 
în Cristos m-a izbăvit de sub legea 
păcatului şi a morţii şi de toate 
influenţele ei. Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În umblarea ta de creştin, este important să nu 
laşi nimic să îţi distragă privirea de la Domnul. 

Îmi place cum spune versiunea Amplificată: „Întoarce-ţi 
privirea [de la tot ce te poate distrage] spre Isus...” Ce ne 
spune Dumnezeu aici este simplu: întoarce spatele oricărui 
alt lucru şi aţinteşte-ţi privirea asupra lui Isus. Nu te lăsa 
distras.Imaginează-ţi momentul în care Petru era pe ape 
cu Domnul; dacă şi-ar fi păstrat privirea asupra Domnului, 
nu ar fi fost copleşit de imaginea valurilor neliniştite şi de 
furtună. El a fost distras, iar apoi a început să se scufunde. 
Acelaşi lucru li se întâmplă multora şi astăzi; când îşi permit 
să se lase copleşiţi de „magnitudinea” problemelor lor, în 
loc să se concentreze asupra Cuvântului lui Dumnezeu, 
se scufundă şi mai mult. Refuză să te laşi copleşit de vreo 
problemă. Nu există situaţie care să nu poată fi depăşită 
cu succes prin Cuvântul lui Dumnezeu. Rămâi în Cuvântul 
lui Dumnezeu; trăieşte în Cuvânt! Învaţă de la Isus; El a 
trăit Cuvântul, deşi El este Cuvântul lui Dumnezeu! El era 
concentrat şi nu S-a lăsat niciodată distras de la Cuvânt! El 
a privit la rezultatele credinţei Lui; pentru bucuria care-I 
era pusă înainte, a suferit crucea şi a dispreţuit ruşinea. 
Lui nu I-a păsat ce credeau oamenii despre El; scopul Lui 
era să împlinească voia Tatălui. Aceasta ar trebui să fie şi 
mentalitatea ta.

Oamenii te pot batjocori datorită devotării şi 
dedicării tale pentru Domnul, însă nu lăsa acest lucru 

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea 
credinţei noastre, adică la Isus... (Evrei 12:2).

Întoarce-ţi privirea spre Isus!

DUMINICĂ

20



Note

să te afecteze. Dimpotrivă, lasă-te 
inspirat să Îl iubeşti şi mai mult; 
acceptă provocarea de a-I sluji 
cu şi mai multă pasiune. Nu fi 
tulburat de perioadele dificile şi 
de circumstanţele tumultuoase; 
menţine-te ferm pe poziţie, 
concentrându-te asupra lui Isus.

1 Timotei 6:12 spune: 
„Luptă-te lupta cea bună a 
credinţei; apucă viaţa veşnică, 
la care ai fost chemat şi pentru 
care ai făcut acea frumoasă 
mărturisire înaintea multor 
martori.” Rămâi în Cuvânt, şi nu te 
îndepărta de el; Domnul te va ţine 
în pace şi în bunăstare: „Tu îl vei 
ţine în desăvârşită pace, pe cel a 
cărui minte este fixată asupra ta, 
pentru că el se încrede în tine” 
(Isaia 26:3, versiunea Fidela).

Galateni 4:21-5:15
Isaia 3-5

Luca 23:44-56
2 Samuel 13-14

Matei 6:26; Ieremia 17:7;
Galateni 3:6

| Proclamaţie
Sunt păzit în pace desăvârşită, 
pentru că rămân în Cuvântul 
lui Dumnezeu şi trăiesc după 
standardele sale! Ochii mei sunt 
mereu aţintiţi la Isus, Căpetenia 
mântuirii mele şi Păstorul sufletului 
meu! Rămân netulburat indiferent 
de încercări sau de persecuţii, 
pentru că El m-a făcut biruitor. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Studiind Epistola către Galateni, vei înţelege 
motivul pentru care Pavel face afirmaţia 

de mai sus, mustrându-i pe creştinii galateni: ei se 
îndepărtaseră de la mesajul Evangheliei, de la Cuvântul 
credinţei pe care Îl primiseră. În comunitatea lor 
veniseră nişte învăţători falşi, care îi învăţau că trebuie 
să împlinească Legea ca să fie acceptaţi; în consecinţă, 
credinţa lor începuse să se clatine. Deplângând devierea 
lor de la mesajul credinţei, Pavel i-a întrebat: „... După 
ce aţi început prin Duhul, vreţi acum să sfârşiţi prin 
firea pământească?”

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

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

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

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

Perseverează în credinţă

LUNI
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Note

Galateni 2:16 spune: „Totuşi, 
fiindcă ştim că omul nu este socotit 
neprihănit prin faptele Legii, ci 
numai prin credinţa în Cristos 
Isus, am crezut şi noi în Cristos 
Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi 
prin credinţa în Cristos, iar nu prin 
faptele Legii; pentru că nimeni 
nu va fi socotit neprihănit prin 
faptele Legii.” Neprihănirea, care 
vine prin credinţă, nu se bazează 
pe faptele Legii, ci pe credinţa în 
Dumnezeu care îl socoteşte pe cel 
păcătos, neprihănit (Romani 4:5).

Prin credinţă ai primit 
viaţa veşnică şi Duhul Sfânt, care 
locuieşte în tine. Tot prin credinţă a 
fost transferată şi neprihănirea lui 
Dumnezeu în duhul tău. De aceea, 
continuă prin credinţă, înrădăcinat 
şi stabilit, refuzând să te laşi clintit 
de la nădejdea Evangheliei pe care 
ai auzit-o (Coloseni 1:23). 

Galateni 5:16-26
Isaia 6-8

Luca 24:1-12
2 Samuel 15-16

Ioan 6:63;
Filipeni 3:3

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Doamne, pentru 
că mi-ai dat neprihănirea prin 
credinţa în Isus Cristos şi astfel pot 
sta cu deplină încredere în prezenţa 
Ta fără frică, inferioritate, vină, sau 
condamnare. Nu mă încred deloc în 
fire, pentru că Tu eşti Cel care mă 
îndreptăţeşte. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



IPPC
Conferinţa pastorilor şi partenerilor 2015

În luna noiembrie, mii de pastori şi parteneri de lucrare 
de pe tot globul se vor reuni în Lagos, Nigeria, pentru 
Conferinţa pastorilor şi partenerilor 2015 (IPPC).

În acest an IPPC promite să fie un adevărat regal 
pentru delegaţii care se vor delecta în Cuvânt şi se vor 
bucura de o bogată părtăşie cu Duhul Sfânt. Ei vor afla 
mai multe despre impactul global al lucrării noastre 
la Expoziţia LoveWorld. Partenerii care s-au remarcat 
cel mai mult în lucrarea de evanghelizare a lumii pe 
parcursul anului 2015 vor fi nominalizaţi în cadrul 
prestigioasei Gale a Premiilor LoveWorld.

Începe să-ţi faci planuri pentru a participa la această 
întâlnire epocală în Lagos, Nigeria. Vei fi energizat în 
omul dinăuntru pentru a face şi mari isprăvi pentru 
Împărăţia lui Dumnezeu!

Notă: participarea se face pe bază de invitaţie. 
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Drumul tău către succes poate avea încercări şi 
provocări, de la inflaţie la recesiune economică, 

probleme de sănătate, şomaj etc. Cu toate acestea, 
vestea bună este aceea că nu contează împrejurările cu 
care te confrunţi sau situaţia din ţara ta; Cuvântul spune 
că în toate aceste lucruri suntem mai mult decât biruitori 
prin Cristos. Înţelegerea şi acceptarea acestui adevăr îţi 
va aduce pace, încurajare şi bucurie. 

Ştiind că va trebui să facem faţă provocărilor din 
această lume, Domnul Isus ne-a asigurat de victorie, 
spunându-ne astfel: „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). Situaţiile dificile vin de 
la duşman – de la diavol – însă Dumnezeu te-a făcut deja 
biruitor: „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” (1 Ioan 4:4). Ai fost ridicat deasupra 
depravării şi a influenţelor corupte ale acestei lumi.

Să citim din nou versetul tematic; spune clar că nici 
necazul, nici strâmtorarea, prigonirea, foametea, lipsa de 
îmbrăcăminte, primejdia sau sabia nu ne pot despărţi de 

Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Cristos? 
Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau 

foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau 
sabia? După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi 
morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.” 

Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât 
biruitori, prin Acela care ne-a iubit (Romani 8:35-37).

„În toate aceste lucruri...”

MARȚI
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Note

dragostea lui Dumnezeu, pentru că, 
în pofida lor, suntem mai mult decât 
biruitori. Acum, dacă acest pasaj 
ar fi însemnat doar că, indiferent 
de situaţiile cu care te confrunţi în 
lumea aceasta, vei fi biruitor, ar fi 
fost minunat. Însă aici este vorba de 
mult mai mult. Mesajul este că tu 
ai trecut dincolo de a birui, pentru 
că ai biruit acele situaţii cu mult 
timp în urmă – în Cristos! Acum tu 
trăieşti în victoria Lui! Adică nu mai 
trebuie să te lupţi sau să încerci să 
biruieşti, pentru că ai câştigat deja.

Nu permite circumstanţelor 
vieţii sau situaţiei economice din ţara 
ta să te transforme într-o victimă. 
Te-ai născut într-o viaţă victorioasă 
atunci când ai fost născut din nou. 
De aceea, spune ca şi apostolul 
Pavel: „Dar niciunul dintre aceste 
lucruri nu mă mişcă...” (Faptele 
apostolilor 20:24, versiunea Fidela).

Galateni 6:1-18
Isaia 9-10

Luca 24:13-27
2 Samuel 17-18

Iacov 1:2-3;
Psalmul 126:1-2

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
viaţa victorioasă pe care o am în 
Cristos! Cel care este mai mare 
locuieşte în mine; prin urmare, 
trăiesc triumfător peste orice 
circumstanţe, în împlinire totală, 
în bucurie, în glorie şi în stăpânire! 
Domnesc prin Cuvântul Tău, 
indiferent de ceea ce simt, văd sau 
aud, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Neprihănirea este natura lui Dumnezeu în 
tine, producând înăuntrul tău neprihănirea 

lui Dumnezeu: abilitatea de a face ce este drept şi de a 
împlini voia Tatălui. Dumnezeu are dreptate întotdeauna; 
este natura Lui să aibă dreptate. Această natură a 
neprihănirii acţionează în noi. Astfel, în Împărăţia din 
care facem parte, noi înfăptuim neprihănire; umblăm 
în neprihănire şi facem lucrări neprihănite; manifestăm 
bunătatea lui Dumnezeu în lumea în care trăim.

Motivul pentru care fariseii şi saducheii nu au 
fost de acord cu faptele bune pe care le făcea Isus a fost 
acela că nu L-au înţeles. De exemplu, dacă la locul tău 
de muncă ai făcut ceva ce ai crezut că este bun şi merită 
laude, însă în loc de aceasta ai fost persecutat pentru 
faptele tale bune, nu fi descurajat sau deprimat.

Faptul că eşti bun şi faci ce este bine nu înseamnă 
că toată lumea te va încuraja. Pot exista oameni care să 
ţi se împotrivească, încercând să te facă să te abaţi de 
la calea ta; pot merge chiar până într-acolo încât să te 
numească rău, în ciuda faptelor tale bune; păstrează-
ţi calmul. Refuză să te schimbi. Menţine-ţi parcursul 
stabilit, având Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta şi în 
gura ta.

Ţine minte, tu eşti neprihănirea lui Dumnezeu 
în Cristos Isus; de aceea, este chemarea ta să exprimi 

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).

Continuă să exprimi 
neprihănire

MIERCURI
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Note

neprihănirea Sa. Priveşte-te astfel, 
indiferent de presiunile care 
te provoacă să te compromiţi. 
Aliniază-ţi imaginea de sine cu 
ceea ce spune Cuvântul: „... Cel 
ce este în voi este mai mare decât 
cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4); 
aceasta înseamnă că eşti mai mare 
decât toţi adversarii, defăimătorii 
şi persecutorii tăi. Tu eşti biruitor 
pentru totdeauna.

Rămâi în Cuvântul lui 
Dumnezeu şi continuă să manifeşti 
neprihănirea Sa, indiferent 
de critica din jur şi vei câştiga 
întotdeauna. Aleluia!

Efeseni 1:1-14
Isaia 11-12

Luca 24:28-39
2 Samuel 19-20

Isaia 54:17;
2 Corinteni 5:21

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
făcut un învingător pe viaţă. Îţi 
mulţumesc că mi-ai dat harul să 
domnesc în viaţă şi să trăiesc pentru 
slava Ta. Neprihănirea şi bunătatea 
sunt însemnele vieţii mele, prin 
urmare voi exprima neprihănire 
şi voi umbla în voia Ta desăvârşită 
astăzi şi întotdeauna, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Viaţa de creştin este o călătorie, iar în această 
călătorie te vei întâlni cu provocări. Acestea nu 

sunt nimic altceva decât trambuline pentru promovarea ta. 
Unii au crezut că, din momentul în care au devenit creştini, 
nu se vor mai confrunta cu provocări. Dezorientaţi, întreabă: 
„De ce încă am dificultăţi? De ce am încă probleme cu 
sănătatea mea? De ce nu se întâmplă instantaneu lucrurile 
pentru care mă rog?” Astfel de întrebări le preocupă 
mintea din când în când. 

Dacă nu ar exista provocări pentru credinţa ta, 
aceasta nu ar putea fi întărită. Scopul vieţii nu este ca 
toate lucrurile să meargă cât mai lin; nu poţi fi promovat 
fără testele vieţii, şi acestea sunt provocările. Dumnezeu 
trebuie să te lase să te confrunţi cu diverse situaţii, ca să 
îţi poţi exercita credinţa şi să poţi câştiga; iar atunci când 
câştigi, eşti decorat şi te califici pentru un alt nivel. Nu claca 
niciodată în ziua necazului. Nu plânge; în schimb, priveşte-l 
pe diavol drept în ochi şi spune-i: „Diavole, indiferent ce 
faci, sunt mai mult decât biruitor. Mai mare e Cel ce este 
în mine decât cel ce este în lume.” Învaţă de la apostolul 
Pavel care, în ciuda necazurilor, încercărilor şi ispitelor 

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

oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate 
necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu 

care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să-i 
putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz  

(2 Corinteni 1:3-4).

Provocările: examenele vieţii 
pentru promovarea ta

JOI
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Note

cu care s-a confruntat, nu a cedat 
presiunii. În schimb, s-a prins cu 
putere de ajutorul, de îndrumarea 
şi de pacea pe care i le dădea Duhul 
Sfânt, încurajându-i şi pe alţii care 
aveau probleme. Aceeaşi încurajare 
a Duhului Sfânt este disponibilă 
şi pentru tine astăzi. De aceea, 
indiferent care sunt provocările cu 
care te confrunţi, ele sunt la fel de 
uşor de digerat ca pâinea pentru tine 
(Numeri 14:9, versiunea Fidela). Stai 
drept şi refuză să te temi. Păstrează 
Cuvântul victoriei în gura ta!

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

Efeseni
1:15-2:10

Isaia 13-14

Luca 24:40-53
2 Samuel 21-22

Romani 5:3;
1 Corinteni 10:13

| Rugăciune
Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru 
puterea, pentru mângâierea, 
pentru îndrăzneala şi pentru 
credinţa pe care Cuvântul Tău mi 
le-a adus în duh. Plin de încredere, 
înfrunt şi supun orice provocări 
ale vieţii, ştiind că sunt trambuline 
pentru promovarea mea, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic ne dezvăluie situaţia periculoasă 
în care se găseşte cel necredincios. El trăieşte 

în întuneric spiritual şi este înstrăinat; adică este despărţit 
de viaţa lui Dumnezeu. Pasajul din Efeseni 2:3 face referire 
la aceşti oameni ca fiind copii ai mâniei. Adică sunt copii 
rânduiţi mâniei lui Dumnezeu. Ce stare groaznică pentru 
oricine! Efeseni 2:12 îi descrie ca fiind „fără speranţă şi fără 
Dumnezeu în lume.”

Pe când eram încă student, cu mulţi ani în urmă, am 
citit acest pasaj din Scriptură şi m-a pus pe gânduri. M-am 
gândit la studenţii din campus, care trăiau fără Dumnezeu 
şi mi-am zis: „Doamne, cum ar putea cineva să trăiască în 
astfel de întuneric? Cum pot merge la culcare noaptea, şi 
apoi să trăiască încă o zi fără Dumnezeu?”

Am fost mişcat de compasiune şi am început să 
mijlocesc pentru ei: „O, Doamne, nu-i lăsa să moară şi să 
ajungă în iad fără să Îl primească pe Cristos. Ajută-mă să-i ating 
cu veştile despre puterea Ta de mântuire şi despre planul Tău 
pentru întreaga omenire.” M-am simţit îndemnat să le spun 
despre Isus, pentru că nimic nu poate fi mai rău decât să 
trăieşti fără Dumnezeu şi fără speranţă în lume! Gândeşte-te 
la prietenii, rudele, colegii, vecinii şi asociaţii tăi care nu sunt 
născuţi din nou. Ei sunt fără speranţă în lume, fără Cristos.

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

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

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

Gândeşte-te la cei pierduţi 

VINERI
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Note

Nu îţi poţi permite să îi laşi să 
continue să trăiască fără Dumnezeu, 
rătăcindu-se tot mai adânc în abisul 
întunericului. Fie ca situaţia lor 
disperată să te impulsioneze să 
mijloceşti pentru ei. Roagă-te ca să fie 
eliberaţi din domeniul întunericului 
şi a puterii lui Satan în libertatea 
glorioasă a fiilor lui Dumnezeu. 
Poate eşti singura persoană care are 
oportunitatea de le a atinge viaţa cu 
Evanghelia. De aceea, vorbeşte-le 
şi învaţă-i din Cuvânt. Spune-le că 
Dumnezeu îi iubeşte atât de mult 
încât L-a trimis pe Isus să moară 
pentru ei (Ioan 3:16). Contribuie cu 
timpul, efortul şi resursele tale la 
câştigarea de suflete. Fii cunoscut 
pentru pasiunea ta pentru Domnul, 
pentru Evanghelia Sa şi pentru 
sufletele oamenilor.

Efeseni 2:11-22
Isaia 15-18

Ioan 1:1-13
2 Samuel 23-24

2 Petru 3:9; Marcu 16:15;
Psalmul 67:2

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că 
mă luminezi prin Cuvântul Tău 
binecuvântat, să înţeleg valoarea 
fiecărui suflet. Mă rog ca toţi cei 
nemântuiţi care îmi sunt prieteni, 
rude, colegi sau asociaţi să fie aduşi 
din întuneric la lumină şi de sub 
puterea diavolului la Dumnezeu şi 
să devină părtaşi la neprihănirea 
Ta, în Numele puternic al lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic este o relatare a evenimentelor 
care au avut loc în Samaria, atunci când Filip, 

evanghelistul, a vorbit despre Cristos în acest oraş. Puterea 
Cuvântului lui Dumnezeu s-a manifestat cu putere şi mulţi 
au fost vindecaţi şi eliberaţi de demoni. Rezultatul a fost 
acela că oraşul a erupt în manifestări de bucurie. Biblia 
subliniază în mod specific faptul că a fost mare bucurie în 
acel oraş. Cum ştii că cineva este bucuros? După expresia 
acelei persoane! Bucuria este exprimată în mai multe 
feluri. Râsul este o exprimare a bucuriei. A-L lăuda pe 
Dumnezeu – a fi exuberant şi triumfător în lauda la adresa 
Lui – este altă exprimare a bucuriei. A cânta cântece de 
laudă, aducându-I mulţumire lui Dumnezeu este alt mod 
în care ne putem exprima bucuria. Biblia spune: „Este 
vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul 
cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă” (Iacov 5:13). 
Exprimă-ţi bucuria în Domnul.

Bucuria este una dintre roadele duhului uman 
recreat (Galateni 5:22); de aceea, bucuria ta în calitate 
de copil al lui Dumnezeu trebuie să fie independentă de 
circumstanţe. Nu trebuie să se bazeze pe ceea ce ţi se 
întâmplă sau pe ce se întâmplă în jurul tău; nu trebuie 
să fie influenţată de ceea ce îţi spun sau fac alţii. Poţi fi 
plin de bucurie în mijlocul încercării. Pavel şi Sila au fost 

Căci din mulţi îndrăciţi ieşeau duhuri necurate şi 
scoteau mari ţipete; mulţi slăbănogi şi şchiopi erau 

tămăduiţi. Şi a fost o mare bucurie în cetatea aceasta 
(Faptele Apostolilor 8:7-8).

Bucuria are expresii!

SÂMBĂTĂ

26



Note

aruncaţi în închisoare şi persecutaţi 
pentru că predicau Evanghelia. Cu 
toate acestea, „la miezul nopţii,” 
(nu se face mai întuneric decât la 
miezul nopţii), ei se rugau şi cântau 
cântece de laudă lui Dumnezeu, iar 
ceilalţi deţinuţi îi ascultau (Faptele 
apostolilor 16:25).

Ei şi-au exprimat bucuria, 
iar rezultatul a fost o evadare 
supranaturală. Dumnezeu a 
cutremurat închisoarea, le-a rupt 
lanţurile şi a deschis porţile. Ei 
au rămas bucuroşi în mijlocul 
adversităţii şi şi-au exprimat bucuria.

Trebuie să înveţi să 
dai expresie bucuriei tale. Fii 
întotdeauna bucuros şi exuberant 
în laudă, ştiind că este nevoie de o 
persoană bucuroasă şi fericită ca să 
îi facă şi pe alţii bucuroşi şi fericiţi. 
Dacă nu eşti bucuros, nu poţi predica 
Evanghelia eficient, câştigând astfel 
şi pe alţii pentru Cristos.

Efeseni 3:1-21
Isaia 19-22

Ioan 1:14-23
1 Regi 1

Iov 5:22; 2 Cronici 20:22;
Isaia 12:3

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată, că mi-ai făcut 
viaţa plină de bucurie şi de fericire. 
Bucuria Ta în inima mea îmi este 
tărie. Cu bucurie scot şi astăzi din 
adâncul inimii mele bunăstare, 
pace, succes, sănătate şi alte 
binecuvântări, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Când Isus a murit, şi tu ai murit împreună cu El; 
când El a fost îngropat, şi tu ai fost îngropat 

împreună cu El, iar când a înviat, şi tu ai înviat cu El într-o 
viaţă nouă. Trecutul tău a luat sfârşit la Calvar, şi viaţa ta 
nouă a început cu învierea lui Isus Cristos: „Noi deci, prin 
botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, 
pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi, prin slava 
Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă” (Romani 6:4).

Oricine L-a primit pe Cristos face parte dintr-o 
specie nouă de fiinţe care nu a mai existat. Omul vechi a 
fost crucificat împreună cu Cristos, însă în locul lui există 
acum un om nou cu o viaţă nouă. Nu este de mirare că 
pasajul din Coloseni 3:10 spune astfel: „... şi v-aţi îmbrăcat 
cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după 
chipul Celui ce l-a făcut.” În Romani 7:6, apostolul Pavel 
ne îndeamnă să Îi slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, 
subliniind deconectarea noastră de modul vechi de viaţă: 
„Dar acum, am fost izbăviţi de Lege şi suntem morţi faţă 
de Legea aceasta care ne ţinea robi, pentru ca să Îi slujim 
lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă.”

Nu contează cine eşti şi ce reuşite ai; ceea ce contează 
înaintea lui Dumnezeu este dacă eşti născut din nou şi ai 
devenit astfel o creaţie nouă în Cristos Isus: „Căci în Cristos 
Isus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt 
nimic, ci a fi o făptură nouă” (Galateni 6:15). Până când 

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).

Desprins de trecut

DUMINICĂ
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Note

un om nu este născut din nou, el 
va rătăci în întuneric. Va fi afectat 
şi limitat de naţionalitatea sa, de 
educaţia pe care a primit-o, de mediul 
înconjurător, de linia genealogică 
etc. Însă atunci când eşti născut din 
nou, se întâmplă ceva nou. Dintr-o 
dată eşti adus în clasa făpturilor lui 
Dumnezeu. Toţi acei factori încetează 
să mai fie determinanţi în viaţa ta, 
pentru că acum trăieşti după nişte 
principii noi de viaţă; ai natura lui 
Dumnezeu şi trăieşti după Cuvântul 
Său! Nu contează cu ce te-ai născut, 
sau infirmitatea pe care a avut-o 
străbunicul tău. Dacă eşti în Cristos, 
eşti despărţit de orice aparţine 
trecutului; nu mai trebuie să ai de-a 
face cu nici un fel de întuneric! Nu 
contează cât de grea a fost întreaga 
ta viaţă; acum eşti în Cristos. Astfel, 
totul s-a schimbat! Trecutul s-a dus. 
Ai o viaţă nouă. Umblă conştient de 
aceasta!

Efeseni 4:1-16
Isaia 23-24

Ioan 1:24-34
1 Regi 2

Isaia 43:18-19; 
Iacov 1:18

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa 
nouă pe care am primit-o în Cristos. 
Sunt o rasă nouă, având viaţa şi natura 
lui Dumnezeu în duhul meu. Astfel 
sunt mai mult decât biruitor. Trăiesc în 
stăpânire asupra diavolului şi asupra 
acestei lumi, umblând în neprihănire şi 
în libertatea slavei fiilor 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



Timpul este o valoare, un lucru de preţ sau un capital 
pe care trebuie să înveţi să îl investeşti înţelept. A-ţi 

investi timpul cu înţelepciune înseamnă a-l investi în lucrurile 
spirituale. Moise a ţinut cont de aceasta când s-a rugat: 
„Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă 
înţeleaptă” (Psalmul 90:12). Fiecare zi pe care o trăieşti este o 
oportunitate de a face atâtea lucruri, însă întrebarea este: Cât 
de bine îţi vei programa ziua? Când te trezeşti dimineaţa, nu te 
da jos pur şi simplu din pat, pornind orbeşte în noua zi. Începe 
prin a petrece timp de calitate în părtăşie cu Duhul Sfânt, în 
rugăciune şi în Cuvânt. Roagă-L să te îndrume în timp ce îţi 
programezi activităţile şi să îţi dea înţelepciune în ordonarea 
acestora după priorităţi. Cere-I să te ajute să economiseşti 
timp, şi vei descoperi cât de multe poţi să realizezi pentru 
Împărăţie în fiecare zi. Atunci vei deveni mai productiv, mai 
eficient şi vei progresa.

Nu uita că nu există timp suplimentar în viaţă; deci 
asigură-te că fiecare zi contează, împlinind doar acele lucruri 
care contribuie la avansarea Împărăţiei lui Dumnezeu şi 
care îţi îmbunătăţesc viaţa. Unii creştini îşi doresc de mult 
timp să citească toată Biblia într-un an, însă nu au reuşit să 
o facă. Unii încep, însă nu o duc la bun sfârşit. „De obicei nu 
am destul timp,” se plâng ei, încercând să se exonereze de 
responsabilitate, însă aceasta nu este o scuză destul de bună. 
Timpul este o avere fixă; există doar douăzeci şi patru de ore 

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

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

Investeşte-ţi timpul în lucruri 
spirituale

LUNI
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Note

într-o zi, de aceea trebuie să ne stabilim 
priorităţile. Dacă ţi-ai dorit să ai mai 
mult timp ca să studiezi Cuvântul lui 
Dumnezeu, adevărul este că poate 
nu vei avea niciodată destul. Ceea 
ce trebuie să faci este să creezi acest 
timp şi să îţi programezi şi timpul de 
rugăciune, pentru că întregul tău viitor 
depinde de acestea. Proverbe 1:32-
33, versiunea Fidela spune: „Fiindcă 
abaterea de pe cale a celor simpli îi 
va ucide...” Cei „simpli” sunt cei care 
ignoră adevărul; ei ignoră revelaţia şi 
nu iau niciodată lucrurile spirituale 
în serios. Ei ştiu că e important să se 
roage, însă sunt prea ocupaţi ca să o 
facă. Dumnezeu îi numeşte simpli şi 
spune că atitudinea lor de complacere 
îi va pune în postura de victimă în 
viaţă. Nu fi ca cei simpli, care şi-ar 
petrece timpul mai degrabă făcând 
alte lucruri, decât îndeletnicindu-se cu 
lucrurile spirituale. Alege întotdeauna 
să fii alert spiritual pentru ca, atunci 
când vine „ziua cea rea,” să te găsească 
pregătit, şi să ştii ce trebuie să faci.

Efeseni 4:17-5:2
Isaia 25-26

Ioan 1:35-42
1 Regi 3

Psalmul 33:10; 
Psalmul 90:12

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
călăuzirea Duhului Tău în viaţa mea 
şi pentru înţelepciunea pe care 
mi-o împărtăşeşti zilnic. Mă supun 
permanent domniei Cuvântului Tău. 
Astfel, paşii mei sunt rânduiţi în victorie 
şi în excelenţă, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



O Biblie pentru fiecare cameră de  
hotel – Evanghelia mobilă!

Biblia, care conţine Cuvântul viu al lui Dumnezeu 
este un instrument eficient de evanghelizare 

pentru a-i câştiga pe cei nemântuiţi. Mulţi oameni 
au mărturisit că după ce au citit din Biblia pe care 
au găsit-o în camera de hotel, şi-au predat viaţa lui 
Isus Cristos, chiar dacă nu a fost nimeni acolo să le 
predice. 

Iată de ce, în 2015, anul nostru de triumf, sponsorii 
Bibliei sunt hotărâţi să distribuie Biblii într-un mod 
special. Prin intermediul campaniei „O Biblie pentru 
fiecare cameră de hotel,” mulţi oameni vor fi atinşi 
de Evanghelia lui Isus Cristos şi se vor bucura de 
cunoaşterea mântuitoare a Cuvântului lui Dumnezeu. 

Alăturaţi-vă acestei campanii de distribuire a Bibliei cu 
comentarii din Rapsodia Realităţilor în fiecare cameră 
de hotel din Nigeria, Ghana şi Africa de Sud.

Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi 
deveni partener în această campanie în particular, 
ca biserică, sau ca organizaţie, te rugăm să apelezi 
următoarele numere de telefon: 08025013710, 
08086110230. 

O Biblie pentru fiecare cameră de hotel Evanghelia mobilă!
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Dumnezeu a făcut această lume şi i-a dat 
lui Adam autoritatea de a o conduce. El a 

plasat toate lucrurile sub autoritatea lui şi i-a dat lui 
stăpânirea, pentru a conduce toate lucrurile, cu sau fără 
viaţă (Geneza 1:26). Când El i-a spus omului: „Umpleţi 
pământul şi supuneţi-l,” cuvântul „a umple” ne aminteşte 
de unele lucruri foarte importante. Minunata lume pe 
care Dumnezeu o crease, devenise o masă haotică, iar 
El l-a binecuvântat pe om şi i-a dat sarcina de a o umple. 
A umple înseamnă a reîncărca, a recondiţiona, a înlocui, 
a repara sau a restaura.

Aceasta înseamnă că ceva dăduse greş; undeva 
era un diavol care stricase lucrurile, iar omului i-a fost 
dată oportunitatea şi responsabilitatea de a repara 
stricăciunile. Aceasta este viaţa frumoasă la care ai 
fost chemat în Cristos: o viaţă de stăpânire, autoritate, 
binecuvântări şi control asupra lumii în care trăim. Noi 
trebuie să îmblânzim lumea şi să o supunem.

Cu toate acestea, Dumnezeu nu ne-a pus să ne 
supunem unul pe altul, pe pământ. Ce vrea El de la noi 
cu privire la semenii noştri este să umblăm în dragoste. 
1 Ioan 4:7-8 spune: „Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe 
alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine 

Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: 
„Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; 

şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului 
şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ” 

(Geneza 1:28).

Înmulţiţi-vă şi supuneţi

MARȚI
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Note

iubeşte este născut din Dumnezeu 
şi cunoaşte pe Dumnezeu.”

Pe măsură ce umbli în 
stăpânire şi autoritate peste lumea 
şi puterile ei, peste capriciile 
naturii, El spune: „Iubiţi-vă unul 
pe altul.” Nu exercita o stăpânire 
necuvenită asupra altora, pentru 
că fiecare dintre noi este făcut 
după chipul şi înfăţişarea Tatălui 
nostru ceresc.

Efeseni 5:3-21
Isaia 27-28

Ioan 1:43-51
1 Regi 4

Matei 8:26-27; Marcu 11:23;
Luca 10:19

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru onoarea de a fi chemat 
la o aşa viaţă frumoasă: o viaţă 
de stăpânire, de autoritate şi 
de binecuvântări; o viaţă de 
control asupra lumii şi a forţelor 
naturii. Domnesc efectiv asupra 
circumstanţelor, spre gloria şi lauda 
Numelui Tău, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Tot ce vine din Dumnezeu este Dumnezeu. În 
Ioan 6:63, Domnul Isus a spus: „... Cuvintele pe 

care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.” Tot ce a venit din 
El conţine identitatea, puterea şi viaţa Lui. Gândeşte-te la 
acest lucru: chiar şi cuvintele pe care El le rosteşte, poartă 
viaţa Lui. Acest lucru nu înseamnă că orice lucru care iese 
din El este persoana Lui, ci că toate poartă viaţa Lui. Este 
la fel ca şi cu un corp omenesc: fiecare parte a trupului 
tău, indiferent cât ar fi de mică, poartă ADN-ul tău, însă 
aceasta nu înseamnă că fiecare parte din trupul tău este 
persoana ta. Persoana ta este formată din totalitatea 
părţilor care constituie trupul tău.

În acelaşi mod, Isus (Capul) Se completează prin 
noi, cei care formăm Biserica (Trupul) Lui. Poate că nu ai 
mai auzit acest lucru niciodată; dar totuşi este adevărat. 
Tu eşti una cu El (1 Corinteni 6:17); planul măreţ al Tatălui 
este ca Isus să aibă nevoie de noi şi noi, de El: El este slava 
noastră, iar noi suntem slava Lui.

Efeseni 1:22-23 spune: „El I-a pus totul sub picioare 
şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii, care 
este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în 
toţi.” El este Cel care umple toate lucrurile (Efeseni 4:10); 
cu toate acestea, plinătatea Lui este Biserica, cea care 
este trupul Lui. Noi suntem completarea Lui şi suntem 
şi noi compleţi în El: „Căci în El locuieşte trupeşte toată 

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

să aibă întâietatea (Coloseni 1:18).

Noi suntem plinătatea Lui

MIERCURI
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Note

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

Aceasta ar trebui să te ajute 
să înţelegi importanţa şi relevanţa 
ta pentru Cristos. Tu eşti „în El,” 
iar El este „în tine.” Fără tine, El 
nu poate ajunge la cei aflaţi în 
suferinţă şi păcat din lume. Prin 
tine, El este capabil să Îşi exprime 
dragostea faţă de lume în fiecare 
zi şi să Îşi stabilească Împărăţia în 
inimile oamenilor. Tu eşti extensia 
Lui aici, pe pământ, pentru că tu vii 
din El. Aceasta te face un biruitor, 
deoarece „... oricine este născut 
din Dumnezeu biruie lumea...” (1 
Ioan 5:4).

Efeseni 5:22-6:9
Isaia 29-30

Ioan 2:1-11
1 Regi 5

Coloseni 2:10;
1 Ioan 5:20

| Proclamaţie
Natura şi gloria lui Cristos se 
află în mine. De aceea, am ce 
spune El că am şi pot ce spune 
El că pot. Nici o circumstanţă 
nu este insurmontabilă pentru 
mine, pentru că victoria mea este 
asigurată în Cristos. Eu sunt gloria 
Lui şi El este gloria mea. Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DESPRE  AUTOR

Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

Chris OYAKHILOME, președintele BELIEVERS’ 
LOVEWORLD INCORPORATED, este un dedicat 
slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu, al carui mesaj a 
fost adus la realitate in inimile multora.

Milioane de oameni au fost afectaţi de 
programul TV, “Atmosfera Miracolelor”, de 
cruciade, reviste, la fel ca şi mai multe carţi si casete.

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

„Eliberat din închisoare!”

„Am luat contact cu Rapsodia Realităţilor în închisoare. Fusesem 
condamnat la 10 ani de detenţie, şi cineva ne-a făcut harul să ne 
distribuie devoţionalul în limba Setswana. L-am studiat şi credinţa 
mi-a crescut foarte mult. După puţin timp am primit şi un miracol: în 
loc de zece ani, am stat doar un an şi am fost eliberat! Astăzi sunt un 
lucrător al Evangheliei lui Cristos.”  −	 Ms.	Mhlanga,	Botswana	

„Siguranţă la locul de muncă prin îngerul mesager!”

„Odată am fost în pericol să îmi pierd slujba din cauza unui coleg căruia 
nu-i plăcea de mine şi care a făcut tot ce a putut ca să fiu concediat. 
M-am rugat cu privire la această situaţie neplăcută şi m-am hotărât să 
studiez Rapsodia Realităţilor şi să rostesc rugăciunile şi proclamaţiile. 
Am primit încurajare şi linişte din Scripturi şi, în aceeaşi zi am văzut în 
vedenie un om, care semăna cu pastorul Chris, intrând în compania 
noastră. Imediat am ştiut că Domnul îmi pregătea un miracol. Astăzi, 
locul meu de muncă este asigurat. Slavă lui Dumnezeu!”   ̶ 	M.	Kudzaishe,	
Zimbabwe

“O manifestare a supranaturalului!”

“Am luat contact cu îngerul mesager printr-un membru Christ Embassy. 
Am studiat devoţionalul împreună cu fiica mea şi am început să 
aplicăm Cuvântul în viaţa noastră. Nu după mult timp am început să 
experimentăm schimbări supranaturale în viaţa noastră şi în situaţiile 
cu care ne confruntam. Rapsodia Realităţilor ne-a transformat viaţa 
incomensurabil. Îi mulţumim Pastorului Chris pentru Rapsodia 
Realităţilor!”  ̶ 	S.	Saaiman,	Africa	de	SudR
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PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

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

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind	Evanghelia	și	edificând	sfinții	cu	excelență	și	claritate.

LOVEWORLD 
Cărţi disponibile de la editura

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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

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


