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

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

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

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

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

                 ‑ Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

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

numărăm. Ediţia 2017 a fost special redactată pentru 
a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru a te 
poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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Nimeni nu poate fi şi nici nu poate face mai mult 
decât ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru el. 

Cu alte cuvinte, nu poţi realiza mai mult decât ceea ce 
a planificat şi a destinat Dumnezeu pentru tine; nu vei 
merge dincolo de limita Lui. Versetul de tematic spune: 
„Tu ai statornicit toate hotarele pământului...” El a 
stabilit limite pe care nimeni nu le poate depăşi. Aşadar, 
este înţelept să descoperi ceea ce vrea Dumnezeu să 
faci, iar apoi să începi să împlineşti voia Lui. 

Dumnezeu îţi va trimite întotdeauna cuvântul care 
este menit pentru tine. El ne dă Cuvântul Său pentru anul 
acesta, pentru a ne ghida gândirea, planurile şi acţiunile. 
Acel cuvânt este dat ca să‑l trăieşti; însuşeşte‑ţi‑l şi umblă 
în el. Poţi fi cât de prosper a rânduit Dumnezeu să fii în 
acest an, dacă vei umbla cu El după Cuvântul Lui, prin 
Duhul Sfânt. Adevăratul succes este atingerea scopurilor 
stabilite de Dumnezeu pentru tine, la diferitele stagii ale 
vieţii tale. 

Măsoară‑ţi succesul prin ceea ce faci cu Cuvântul 
lui Dumnezeu şi prin modul în care trăieşti pentru 
a îndeplini scopul lui Dumnezeu pentru viaţa ta. Fii 
determinat cu privire la lucrurile pe care doreşti să le 
înfăptuieşti pentru Domnul şi umblă în viziunile pe care 
El ţi le descoperă în duhul tău. Pune‑ţi timp deoparte să 

Tu ai statornicit toate hotarele pământului, Tu ai rânduit 
vara şi iarna (Psalmul 74:17).

DUMINICĂ
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Descoperă planul Său 

şi împlineşte‑l



| Rugăciune
Domnul meu drag, Tu poţi să duci la 
bun sfârşit scopul pe care îl ai pentru 
mine şi să faci infinit mai mult 
decât pot eu gândi, dori, spera sau 
visa. Tu operezi cu putere în mine 
atât voinţa cât şi înfăptuirea, după 
bunăvoia plăcerii Tale. Sunt călăuzit 
prin Cuvântul Tău să împlinesc voia 
Ta pentru viaţa mea, în Numele lui 
Isus. Amin.

Matei 1
Geneza 1‑2

posteşti, să te rogi şi să meditezi la Cuvântul Lui pentru 
anul acesta, iar pe măsură ce o vei face, vei fi mai bine 
poziţionat pentru a experimenta victorii şi binecuvântări 
rânduite pentru tine prin Duhul Sfânt. 

Cu cât vei studia mai mult Cuvântul lui Dumnezeu, 
cu atât mai mult vei descoperi planul lui Dumnezeu 
pentru viaţa ta şi vei şti exact cum El vrea să trăieşti.

Matei 1:1‑14
Geneza 1

Proverbe 19:21; Efeseni 2:10; 
Efeseni 1:11

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În esenţă, definiţia credinţei din versetul tematic 
înseamnă că tu ştii că lucrul pentru care ai 

sperat este real, cu toate că nu este vizibil în tărâmul 
fizic. Credinţa nu este doar o idee sau o părere; este o 
substanţă, este dovada realităţilor nevăzute. 

Ai văzut vreodată urme de şarpe? Fiind o creatură 
fără membre, un şarpe se târăşte pe pământ, lăsând 
urme şerpuite pe calea parcursă. Acum, urma de şarpe 
nu este doar o idee sau o părere, ci reprezintă „dovada” 
prezenţei creaturii târâtoare. Dovada reprezintă evidenţa 
unui lucru şi poate fi prezentată oricui. Prin urmare, 
credinţa este dovada. Şi, dacă este dovadă, atunci ea 
reprezintă ceva. 

Dacă ai avea o proprietate situată undeva şi te‑aş 
întreba: „Cum pot fi sigur că tu eşti proprietarul?” Tu 
nu ai încerca să muţi proprietatea din locul unde se află 
ca să mi‑o prezinţi şi să‑mi dovedeşti că tu o deţii; ar fi 
imposibil. Ci pur şi simplu mi‑ai arăta titlul de proprietate. 
Credinţa este „titlul de proprietate” (Evrei 11:1). Este 
posibil ca tu să nici nu fi văzut proprietatea, însă titlul de 
proprietate reprezintă dovada ta că este a ta. Eşti atât de 
sigur de acest document, încât îl poţi folosi chiar ca pe o 
garanţie. Aceasta este credinţa. 

LUNI

2

Acum credinţa este asigurarea (confirmarea, 
titlul de proprietate) pentru lucrurile nădăjduite, 

dovada lucrurilor pe care nu le vedem                                     
(Evrei 11:1, versiunea Amplificată).

Dovada ta



Dacă diavolul încearcă să pună la îndoială dreptul 
tău la bunăstare, la sănătate divină, la oricare dintre 
binecuvântările şi privilegiile tale, sau la moştenirea ta 
în Cristos, scoate dovada, titlul de proprietate. Credinţa 
în Cuvântul lui Dumnezeu este titlul tău de proprietate. 
Declară cu încredere ceea ce spune Cuvântul lui 
Dumnezeu: „... toate lucrurile sunt ale voastre” (1 
Corinteni 3:21). 

Dovada dreptului tău la sănătate divină este în 
Cuvântul Domnului. Romani 8:11 spune: „Şi dacă Duhul 
Celui ce L‑a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, Cel 
ce L‑a înviat pe Cristos din morţi va da viaţă şi trupurilor 
voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care 
locuieşte în voi.” Iar în 3 Ioan 1:2, citim: „Preaiubitule, 
doresc ca toate lucrurile tale să‑ţi meargă bine şi 
sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul 
tău.”

Matei 2
Geneza 3‑5

Matei 1:15‑25
Geneza 2

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că inspiri 
credinţă în mine prin Cuvântul Tău. 
Credinţa mea este ceea ce învinge 
lumea, pentru că prin ea văd doar 
imagini de sănătate, de bunăstare, de 
victorie, de oportunităţi. Prin credinţa 
în Cuvântul Tău, conştientizez şi 
îmi însuşesc ceea ce mi‑ai dăruit şi 
astfel viaţa mea este caracterizată de 
realităţile frumoase şi glorioase ale 
Evangheliei, în Numele lui Isus. Amin. 

Evrei 11:6; 
Evrei 10:38
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Unii oameni înţeleg din versetul tematic că 
noi nu trebuie să avem o părere foarte bună 

despre noi înşine; însă nu aceasta ne spune Duhul Sfânt 
aici prin apostolul Pavel. Dumnezeu vrea ca tu să ai o 
părere foarte bună despre de tine, însă nu mai mult 
decât ar trebui. Cu alte cuvinte, nu te gândi că eşti mai 
presus decât fraţii tăi sau decât surorile tale în Cristos. 
Aceasta este mândrie, iar Dumnezeu le stă împotrivă 
celor mândri. 

Cu toate acestea, tu trebuie să gândeşti lucruri bune 
despre tine, pentru că tu eşti valoros pentru Dumnezeu; 
eşti special; eşti de viţă regală. Să fii aşezat cu Cristos în 
locurile cereşti înseamnă că ai fost ridicat foarte mult: „El 
ne‑a înviat împreună şi ne‑a aşezat împreună în locurile 
cereşti, în Cristos Isus” (Efeseni 2: 6). Pasajul biblic din 
Efeseni 1:21 ne oferă şi mai multe informaţii cu privire 
la poziţia înaltă pe care o avem în Cristos: „Mai presus 
de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de 
orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi nu 
numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor...” Vezi ce rang 
înalt ai în Cristos? 

Prin harul care mi‑a fost dat, eu îi spun fiecăruia dintre 
voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se 

cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit 
cu măsura de credinţă pe care i‑a împărţit‑o Dumnezeu 

fiecăruia (Romani 12:3).

MARŢI
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Gândire de sine înaltă



Domnul Isus a fost aşezat cu mult mai presus de 
toate clasele de fiinţe spirituale: de orice domnie, de 
orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi 
de orice nume care se poate numi, iar tu eşti în El. Tatăl 
L‑a aşezat în acest loc înalt de glorie, a pus toate lucrurile 
sub picioarele Lui şi L‑a declarat în mod categoric Cap 
peste toate lucrurile, pentru Biserică (Efeseni 1:22‑23, 
versiunea NTR). Biserica este Trupul Lui; tu eşti aşezat 
împreună cu El în locul autorităţii. Atât de măreţ eşti. 

Trebuie să ai un duh înalt, pentru că tu eşti ales, eşti 
regal, eşti unic! Citeşte descrierea lui Dumnezeu despre 
tine în 1 Petru 2:9: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o 
preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care 
Dumnezeu Şi l‑a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi 
puterile minunate ale Celui ce v‑a chemat din întuneric 
la lumina Sa minunată.” Aleluia!

Matei 3
Geneza 6‑8

Matei 2:1‑12
Geneza 3

| Proclamație
Sunt aşezat împreună cu Cristos, mai 
presus de orice domnie, de orice 
stăpânire, de orice putere, de orice 
dregătorie şi de orice nume care 
se poate numi, nu numai în veacul 
acesta, ci şi în cel viitor! Mă port cu 
demnitate, cunoscându‑mi valoarea 
pe care o am în Isus Cristos. Sunt 
de neam ales, sunt de viţă regală, 
sunt special! Binecuvântat de fie 
Dumnezeu! 

Efeseni 2:10; 
1 Petru 2:9
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Observă ce spune versetul tematic: Dumnezeu i‑a 
dat fiecărui om măsura de credinţă. Acest lucru nu 

sugerează că Dumnezeu îţi va dă credinţă atunci când te rogi 
mult sau când posteşti suficient de mult, ci a făcut‑o deja. Ţi‑a 
dat „măsura de credinţă,” nu „o măsură de credinţă.” Aceasta 
înseamnă că fiecăruia dintre noi ne‑a fost dată aceeaşi măsură 
de credinţă atunci când am primit Evanghelia. 

În conformitate cu spusele Domnului Isus, chiar şi 
cea mai mică măsură de credinţă poate muta munţii; ea 
poate face imposibilul: „Adevărat vă spun că, dacă aţi 
avea credinţă cât un grăunte de muştar, i‑aţi zice muntelui 
acestuia: «Mută‑te de aici colo», şi s‑ar muta; nimic nu v‑ar 
fi cu neputinţă” (Matei 17:20). Cu toate acestea, Domnul nu 
vrea ca tu să rămâi la nivelul de credinţă mică sau de grăunte 
de muştar; El vrea să‑ţi dezvolţi tot mai mult credinţa, pentru 
ca aceasta să fie puternică. Biblia spune: „Credinţa vine prin 
auzire, iar auzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu” (Romani 
10:17, versiunea Fidela). Accentul cade pe „auzire,” care 
reprezintă bombardarea continuă a duhului tău cu Cuvântul lui 
Dumnezeu. Însă modul de a‑ţi dezvolta o credinţă puternică şi 
eficientă este prin exercitarea acesteia; cu alte cuvinte, trebuie 
să acţionezi pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. 

Credinţa ta va fi slabă dacă nu o exersezi. Este ca în 
cazul omului care mănâncă încontinuu, însă nu face exerciţii 

MIERCURI
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Consolidează‑ți credința

... Măsura de credinţă pe care i‑a împărţit‑o Dumnezeu 
fiecăruia (Romani 12:3).



fizice; muşchii îi vor creşte mari, dar slabi. În acelaşi mod, 
Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru duhul tău. Dacă 
primeşti Cuvântul lui Dumnezeu şi nu faci nimic cu el, credinţa 
ta va fi slabă. Credinţă slabă îi face pe oameni să se clatine; 
prin urmare, frica pune stăpânire pe ei, iar ei sunt învinşi de 
crizele vieţii. Remediul pentru credinţa slabă este punerea în 
aplicare a Cuvântul Domnului. Acţionează pe baza Cuvântului 
lui Dumnezeu. 

Cu cât meditezi mai mult asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu şi îl pui în practică, cu atât credinţa ta va fi mai 
mare şi mai puternică. Biblia spune despre Avraam: „El nu s‑a 
îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit 
prin credinţa lui, I‑a dat slavă lui Dumnezeu” (Romani 4:20). 
Întăreşte‑ţi credinţa, folosind‑o chiar şi în problemele aparent 
mici sau simple ale vieţii. Exercită‑ţi credinţa tot timpul. Nu‑i 
permite durerii de cap să se instaleze în corpul tău; foloseşte 
credinţa împotriva ei. Ai nevoie de înţelepciune pentru a duce 
afacerea la nivelul următor? Acţionează pe baza Cuvântului 
Domnului şi consolidează‑ţi credinţa.

Matei 4
Geneza 9‑11

Matei 2:13‑23
Geneza 4

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău care induce credinţă 
în duhul meu şi mă ajută să văd 
şi să înfăptuiesc imposibilul. Îmi 
dezvolt şi îmi consolidez credinţa 
meditând asupra Cuvântului Tău, 
declarându‑l şi acţionând pe baza 
lui. Trăiesc în victorie pentru 
totdeauna, în Numele lui Isus. 
Amin.

Proverbe 24:10; Evrei 11:3; 
1 Ioan 5:4
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În biserică, în special într‑una cu congregaţie 
mare, este posibil ca prezenţa la program a unor 

membri să fluctueze, iar unii chiar să înceteze să mai 
vină. Acest lucru nu este întotdeauna evident imediat, 
mai ales în cazul bisericilor care sunt întotdeauna pline 
în timpul serviciilor divine. Însă în calitate de creştini 
şi câştigători de suflete, noi trebuie să ne interesăm 
suficient de mult de situaţia Bisericii încât să ştim dacă 
cineva din biserica noastră s‑a abătut de la drum sau a 
căzut de la credinţă. 

Câştigătorii de suflete au o anumită responsabilitate; 
noi trebuie să fim responsabili pentru sufletele pe care 
Domnul ni le‑a încredinţat. În Luca 15, Domnul Isus a 
spus pilda unui păstor cu o sută de oi. Una dintre ele a 
dispărut, iar el a le‑a lăsat pe cele ele nouăzeci şi nouă 
în câmp, ca să caute oaia rătăcită. Atunci când a găsit‑o, 
el a purtat‑o pe braţe până acasă, plin de bucurie şi şi‑a 
invitat prietenii şi vecinii pentru a sărbători împreună 
cu el. Apoi, Isus a spus: „Tot aşa, vă spun că va fi mai 
multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se 
pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni 
neprihăniţi, care n‑au nevoie de pocăinţă” (Luca 15:7). 

Aduceţi viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi‑l. Să mâncăm 
şi să ne înveselim; căci acest fiu al meu era 
mort, şi a înviat; era pierdut, şi a fost găsit”                                                   

(Luca 15:23‑24).

JOI
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Recâştigă‑i



Aici, Isus le predica evreilor. El le‑a vorbit despre 
cei pierduţi. Trebuie să înţelegem că nu a fost vorba 
despre cineva care nu a venit niciodată la Domnul, ci 
despre unul care s‑a îndepărtat de calea credinţei. Există 
o diferenţă între cel care nu a fost niciodată în biserică şi 
cel care a fost, însă s‑a rătăcit. Aminteşte‑ţi că aici, Isus 
le vorbea celor din biserica Vechiului Testament; aşadar, 
El nu Se putea referi la păcătoşii pierduţi ai lumii. Matei 
10:5‑6 spune: „Aceştia sunt cei doisprezece pe care i‑a 
trimis Isus, după ce le‑a dat învăţăturile următoare: 
«Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în 
vreo cetate a samaritenilor ci să mergeţi mai degrabă 
la oile pierdute ale casei lui Israel.»”

Domnul te trimite astăzi la acel frate care s‑a 
întors în lume sau la sora care nu mai vine la biserică. Nu 
renunţa la ei; găseşte‑i, mijloceşte pentru ei şi recâştigă‑i 
pentru Domnul. Atunci când îi vei aduce înapoi, Biblia 
spune că va fi o mare bucurie în ceruri. Trebuie să faci 
acest lucru. 

Matei 5:1‑20 
Geneza 12‑14

Matei 3:1‑9
Geneza 5

Efeseni 3:14‑17; Galateni 4:19; 
Galateni 6:1

| Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi 
dai pasiune să‑i recâştig pentru 
Tine pe cei ce s‑au îndepărtat de 
calea Ta. Mijlocesc pentru ei plin 
de compasiune. Mă rog ca Isus să ia 
din nou chip în ei ca să poată avea 
rădăcina şi temelia în dragostea 
Ta şi să fie deplin încredinţaţi că 
doar în Tine îşi pot găsi bucuria şi 
împlinirea deplină, în Numele lui 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Biblia spune că El ne‑a chemat la lumina Sa 
minunată, copleşitoare. Aceasta înseamnă că 

locuim în lumină; suntem copiii luminii. De asemenea, 
Isus a afirmat aceasta în Matei 5:14: „Voi sunteţi lumina 
lumii...” Ce binecuvântare! Ce onoare! Ce misiune! Ce 
chemare! Noi suntem lumina lumii!

Pentru a pătrunde importanţa deplină a acestui 
adevăr trebuie să înţelegi mai întâi ce înseamnă lumina. 
Lumina este cea care scoate lucrurile la iveală. În Efeseni 
5:13, Biblia descrie lumina astfel: „Dar toate aceste 
lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la 
iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală, este 
lumina.” Cu alte cuvinte, lumina îţi arată ceea ce este 
prezent în jurul tău. Te călăuzeşte pe cale şi îţi dă direcţie. 
Lumina aduce împlinire şi bucurie.

Atunci când apari tu, dispare întunericul. 
Întunericul reprezintă păcatul, moartea, diavolul şi 
lucrurile negative care sunt asociate cu Satan. Isus a spus: 
„... Eu sunt lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu 
va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 
8:12). La fel ca Isus, tu eşti lumina lumii şi ai lumina vieţii. 

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie 
împărătească, un neam sfânt, un popor pe care 

Dumnezeu Şi l‑a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi 
puterile minunate ale Celui ce v‑a chemat din întuneric 

la lumina Sa minunată (1 Petru 2:9).

Străluceşte cu putere

VINERI

6



Ai fost scos din întuneric şi adus la viaţa 
supranaturală de glorie. Ridică‑te şi străluceşte. Nu le 
permite lucrărilor întunericului să se manifeste în viaţa 
ta, pentru că în viaţa ta nu există întuneric.

Matei 5:6 spune: „Tot aşa să lumineze şi lumina 
voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele 
voastre bune, si să Îl slăvească pe Tatăl vostru, care 
este în ceruri.” Nu te mulţumi doar să luminezi, ci 
străluceşte cu putere. Fie ca intensitatea luminii tale 
să‑i descumpănească pe cel rău şi pe demonii lui şi să 
dejoace lucrările întunericului. Fie ca ea să inspire tot 
mai mulţi oameni să‑L laude şi să‑L slăvească pe Tatăl tău 
ceresc, pe măsură ce văd şi iau contact cu lucrările tale 
bune – lucrările neprihănirii.

Matei 5:21‑48 
Geneza 15‑17

Matei 3:10‑17
Geneza 6

Isaia 60:1‑2; 
Matei 5:16

| Rugăciune
Domnul meu, Îţi mulţumesc 
pentru moştenirea glorioasă pe 
care o am în Tine. Tu m‑ai făcut 
o lumină incandescentă, iar eu 
strălucesc cu putere în lumea 
întunecată, radiind slava Ta 
înaintea oamenilor şi manifestând 
lucrările neprihănirii, în Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de copil al lui Dumnezeu, indiferent de 
situaţia cu care te confrunţi, refuză să te îngrijorezi. 

Refuză să te temi sau să te frămânţi cu privire la ceva. 
Niciodată să nu rămâi treaz noaptea, crezând că dacă 
adormi, ceva neplăcut ţi se poate întâmpla; nu te mai teme 
şi nu te mai îngrijora. Din moment ce Dumnezeu veghează 
asupra ta, nu trebuie să stai treaz ca să faci acelaşi lucru.

Biblia spune: „... căci preaiubiţilor Lui El le dă pâine 
ca în somn” (Psalmul 127:2). Psalmul 121:3‑4 spune: „Da, 
El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; cel ce te păzeşte 
nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme, Cel 
ce îl păzeşte pe Israel.” El nu doarme ca tu să poţi dormi. 
Aşa că, în loc să‑ţi fie frică şi să nu dormi noaptea, tu să spui: 
„Tată, sunt atât de fericit că Tu nu dormi; Tu ai grijă de toate 
lucrurile când sunt treaz şi când dorm; şi tot Tu eşti Cel care 
îi dai preaiubitului Tău odihnă, iar eu sunt preaiubitul Tău”; 
apoi mergi la culcare.

1 Petru 5:7 spune: „Şi aruncaţi asupra Lui toate 
îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi.” El are 
grijă de tine. Aşadar, nu trebuie să te frămânţi. Sunt oameni 
care cred că dacă nu se îngrijorează suficient, nu simt că 

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi 
cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin 

rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui 
Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi 
inimile şi gândurile în Cristos Isus (Filipeni 4:6‑7). 

Nu te îngrijora

SÂMBĂTĂ
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trăiesc, însă aceasta nu este viaţa de creştin. Cuvântul lui 
Dumnezeu ne‑a învăţat să nu ne îngrijorăm. Nu contează 
ceea ce auzi; indiferent de ştirile care sunt cap de afiş în 
presă, ele nu au legătură cu tine, deoarece tu nu eşti din 
lumea aceasta; tu operezi dintr‑un tărâm de glorie.

Nu lăsa ca informaţiile negative din lume să schimbe 
modul în care te comporţi. Atunci când lucrurile par dure şi 
grele, nu te tulbura; acesta este timpul pentru a cânta şi a 
te bucura, declarând Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune: 
„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). Zâmbeşte prietenos chiar acum, deoarece Cuvântul 
Domnului s‑a pronunţat cu privire la situaţia ta. Tu deja 
ai biruit duşmanul şi toate adversităţile: „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). 

Matei 6:1‑18
Geneza 18‑19

Matei 4:1‑11
Geneza 7

1 Petru 1:7‑9;
 Luca 12:22‑30

| Proclamație
Bucuria Domnului este tăria mea. 
Duhul Sfânt locuieşte în mine, 
m‑a umplut de curaj şi mi‑a dat 
abilitatea supranaturală de a fi o 
binecuvântare pentru lumea mea, 
manifestând virtuţile şi perfecţiunile 
divinităţii. Răspândesc pretutindeni 
neprihănirea, pacea şi bucuria lui 
Dumnezeu, în Numele Domnului 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Sesiunea de toamnă a Şcolii de 
Vindecare, programată în martie şi 

aprilie 2017 în Iohannesburg, Africa de Sud, 
oferă o oportunitate unică pentru oameni din 
lumea întreagă de a se împărtăşi cu puterea de 
vindecare a lui Dumnezeu!

Prin lucrarea de vindecare a omului lui 
Dumnezeu, Pastorul Chris, mulţi au primit 
restaurare în corpul lor. Această sesiune va fi 
o nouă ocazie pentru demonstrarea puterii lui 
Dumnezeu în ceea ce priveşte sănătatea copiilor 
Săi. 

Pentru a participa la sesiunea de toamnă 
a Şcolii de Vindecare din Iohannesburg, 
Africa de Sud, înregistrează‑te prin email la 
adresa application@healingschool.org sau 
accesează direct de pe mobil site‑ul www.
enterthehealingschool.mobi.

Pentru mai multe informaţii, te rugăm să 
vizitezi site‑ul www.enterthehealingschool.org.  

N
O

T
EŞCOALA DE VINDECARE 

SESIUNEA DE TOAMNĂ ÎN IOHANNESBURG, AFRICA DE SUD



N
O

T
E

NOTE



Prin intermediul Scripturii, Dumnezeu ne 
revelează Persoana, Împărăţia, voia, natura şi 

caracterul Lui. Pe deasupra, El te ajută să ştii cine eşti 
prin Cuvântul Lui. Nu te poţi cunoaşte mai bine decât 
te cunoaşte Dumnezeu. Aşa că, tot ceea ce El spune 
despre tine – descrierea Lui despre tine în Cuvântul Său 
– reprezintă realitatea. 

Viaţa noastră este influenţată de ceea ce auzim în 
fiecare zi. Lucrurile pe care le auzi şi cărora le dai atenţie 
îţi controlează bucuria, fericirea, deciziile şi tot ce are 
legătură cu tine. De aceea, Dumnezeu vrea să acordăm 
atenţie doar Cuvântului Său, deoarece este singura 
informaţie garantată pentru a‑ţi face viaţa mai bună, 
pentru a te schimba din slavă în slavă! Biblia spune: „Noi 
toţi privim cu faţa descoperită, ca într‑o oglindă, slava 
Domnului, si suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din 
slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18). 
Aleluia!

Acesta este motivul pentru care studierea 
Cuvântului lui Dumnezeu şi meditarea asupra sa sunt de 

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi 
de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, 

să dea înţelepciune în neprihănire, pentru 
ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi 

cu totul destoinic pentru orice lucrare bună                                                                 
(2 Timotei 3:16‑17).

Focalizează‑te asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu

DUMINICĂ
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mare valoare. Cuvântul Domnului este ca un album; tu 
continui să vezi imagini cu tine, care devin din ce în ce mai 
bune. Dar dacă nu te mai focalizezi asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu, începi să arăţi la fel ca celelalte lucruri din 
jurul tău.

Nu‑ţi muta niciodată atenţia de la Cuvântul lui 
Dumnezeu, pentru că slava ta este în Cuvântul Lui. 
Refuză să dai importanţă circumstanţelor negative pe 
care le poţi vedea cu ochii tăi naturali, deoarece ele sunt 
supuse schimbării. Mai degrabă, fixează‑ţi atenţia la 
realităţile eterne ale Cuvântului lui Dumnezeu.

Matei 6:19‑7:6
Geneza 20‑22

Matei 4:12‑25
Geneza 8

Coloseni 3:16; Evrei 12:2; 
Iacov 1:22‑23

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău pătrunzător care aduce 
lumină în duhul meu. Cuvântul Tău 
este adevărul şi în el văd cum sunt 
cu adevărat: sunt prosper, victorios, 
curajos şi înţelept. Cuvântul Tău este 
şi astăzi în inima mea şi în gura mea. 
Pe măsură ce privesc slava Domnului 
în oglinda lui Dumnezeu din Cuvântul 
Său, sunt transformat din slavă în 
slavă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Biblia spune că Dumnezeu ne‑a binecuvântat cu 
toate binecuvântările duhovniceşti în locurile 

cereşti în Cristos Isus (Efeseni 1:3). Aceasta este de ajuns 
pentru a te face plin de recunoştinţă faţă de Domnul în 
fiecare zi a vieţii tale. Cum ar putea cineva să audă sau să 
citească aceasta şi tot să se plângă? Dumnezeu vrea să Îi 
mulţumim în toate situaţiile, nu să ne plângem. Scriptura 
este clară cu privire la voia lui Dumnezeu pentru tine: 
„Mulţumiţi‑I lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci 
aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, cu privire 
la voi” (1 Tesaloniceni 5:18).

O viaţă plină de mulţumire zi de zi, totuşi, nu 
înseamnă neapărat o viaţă lipsită de provocări. Provocările 
pot veni, dar în mijlocul lor, ridică‑ţi mâinile şi spune: 
„Doamne, Îţi mulţumesc că mai mare este Cel ce este în 
mine decât cel ce este în lume.” Nu ai de ce să te plângi sau 
să fii nemulţumit în legătură cu vreo situaţie; în calitate de 
copil al lui Dumnezeu, tu ai fost născut în victorie şi nu poţi 
fi dezavantajat.

Romani 8:28 spune: „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.” De aceea, Dumnezeu Se aşteaptă ca tu 
să fii mulţumitor mereu. Chiar acum, ridică‑ţi mâinile şi 

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

(Coloseni 1:12).

O viață de laudă şi de 
mulțumire zi de zi

LUNI
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mulţumeşte‑I pentru că tu ai biruit lumea; eşti mai mult 
decât biruitor (Romani 8:37)! 

În aceeaşi rugăciune a lui Pavel, unde Dumnezeu Şi‑a 
arătat dorinţa ca noi să aducem roade în tot felul de fapte 
bune, El ne spune să fim mulţumitori: „Pentru ca astfel să 
vă purtaţi într‑un chip vrednic de Domnul aducând roade în 
tot felul de fapte bune... mulţumindu‑I Tatălui...” (Coloseni 
1:10‑12). Cei ce se plâng nu pot fi roditori în tot felul de fapte 
bune; practic, ei nu pot fi câştigători de suflete. În schimb, 
cei nemulţumiţi se lamentează toată ziua cu privire la 
nenorocirea lor. Tu nu fi aşa, ci mai degrabă fii mulţumitor.

David a spus: „... Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice 
vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea” (Psalmul 34:1). 
Lauda Lui să fie în gura ta, nu câteodată, ci întotdeauna. Aşa 
trăiesc învingătorii: ei nu se plâng; ei laudă; ei Îi mulţumesc 
Domnului. Fie aceasta modul tău de viaţă şi întotdeauna vor 
fi îngeri mobilizaţi pentru tine. O viaţă de mulţumire va atrage 
binecuvântări încontinuu şi te va favoriza, dându‑ţi astfel şi mai 
multe motive să fii mulţumitor. Aleluia!

Matei 7:7‑29
Geneza 23‑24

Matei 5:1‑10
Geneza 9

1 Cronici 16:8‑10; Psalmul 30:4; 
1 Tesaloniceni 5:18

| Proclamație
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că viaţa mea este ca o grădină 
bine udată, aducând roade 
excelente în orice vreme. Eu înving 
întotdeauna, pentru că mai mare 
este Cel care este în mine decât cel 
care este în lume. Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Fiind creştin, este important cum gândeşti şi la 
ce te gândeşti. Tu nu eşti din lumea aceasta; 

prin urmare, nu ar trebui să gândeşti ca un om oarecare. 
Nu spune: „Sunt american sau sunt australian, de aceea 
gândesc aşa.” Nu! Atunci când te‑ai născut din nou, ai 
încetat să mai ai naţionalitatea ta, pentru că duhul tău 
a fost recreat. Prin urmare, ar trebui să gândeşti doar în 
maniera Cuvântului Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu 
trebuie să constituie baza tipurilor de gânduri pe care le 
permiţi şi le procesezi în mintea ta. 

Acum că eşti în Cristos, ai o nouă cultură: cultura lui 
Cristos. Până când aceasta nu devine o realitate în duhul 
tău, tu vei trăi ca un om obişnuit şi nu vei experimenta 
binecuvântările sublime ale vieţii în Cristos. Biblia spune: 
„Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. 
Cele vechi s‑au dus: iată că toate lucrurile s‑au făcut 
noi” (2 Corinteni 5:17). Ai o nouă genealogie şi o nouă 
moştenire. Refuză să fii descris de vreo cultură sau 
afiliere pământească.

Dacă trebuie să fii identificat drept african, 
american, englez, german, francez, nigerian etc., aceasta 
să se datoreze doar faptului că vrei să îi câştigi pe cei din 

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).

Gândeşte în maniera 
Cuvântului lui Dumnezeu

MARŢI
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acel neam pentru Cristos. În acest mod pune problema 
Apostolul Pavel. El a spus: „Cu Iudeii, m‑am făcut ca un 
Iudeu, ca să‑i câştig pe Iudei; cu cei ce sunt sub Lege, 
m‑am făcut ca şi când aş fi fost sub Lege (măcar că nu 
sunt sub Lege), ca să‑i câştig pe cei ce sunt sub Lege” (1 
Corinteni 9:20).

Versetul tematic spune: „Şi nu vă conformaţi 
acestei lumi; ci fiţi transformaţi prin înnoirea minţii 
voastre...” (Romani 12:2, versiunea Fidela). Pe măsură 
ce meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu, mintea ta va fi 
programată să gândească în conformitate cu acesta. 
Vei începe să vorbeşti diferit şi să acţionezi conform 
mărturisirilor tale de credinţă. Cuvântul Lui Dumnezeu 
este singurul material care poate să te abiliteze pentru 
succes, să te poziţioneze pentru măreţie şi să te susţină 
în viaţa veşnică.

Matei 8:1‑27
Geneza 25‑26

Matei 5:11‑20
Geneza 10

Romani 12:2; 
Filipeni 4:8

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc 
pentru educarea duhului meu 
prin Cuvântul Tău. Pe măsură 
ce studiez Cuvântul Tău şi 
meditez asupra sa, mintea mi 
se înnoieşte în cunoştinţă şi în 
înţelegere spirituală. De aceea, 
prin cunoaşterea Cuvântului Tău, 
permit doar lucruri excelente în 
lumea mea, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Ştiai că vorbele tale sunt viitorul tău? Fiecare 
persoană are caracterul cuvintelor sale. Cine eşti 

azi, ce ai devenit, este rezultatul cuvintelor tale. Acesta este 
motivul pentru care trebuie să fii atent la limbajul tău şi să 
te antrenezi să vorbeşti corect. Oamenii preiau limbajul şi 
în special cuvintele urâte de la cei din jurul lor. Cineva care 
spune în mod constant despre locul lui de muncă: „Slujba 
asta mă omoară,” a prelua această expresie cel mai probabil 
de la colegi sau de la prietenii de la serviciu. Poate ei cred că 
este la modă să vorbească astfel, însă nu îşi dau seama că 
viaţa şi moartea stau în puterea limbii.

 În calitate de creştin, tu trebuie să vorbeşti diferit. Nu 
pronunţa niciodată cuvinte de moarte. Întotdeauna rosteşte 
cuvinte de viaţă. Cel care spune mereu: „Slujba asta mă 
omoară,” va avea probabil un atac cerebral sau altă boală 
asemănătoare pe la şaizeci ‑ şaizeci şi cinci de ani, boala lui 
fiind rezultatul mărturiilor negative făcute de‑a lungul anilor 
şi care îşi fac efectul.

Nu folosi limbajul nechibzuit, de rând, al oamenilor, 
precum colegul care spune mereu: „Mă tem!” „Mă tem că va 
ploua!” „Mă tem că nu voi putea ajunge acasă!” Chiar trebuie 
să te temi că va ploua? Când vorbeşti astfel, frica creşte ca un 
gigant şi te înlănţuie, ţinându‑te legat. Nu spune „Durerea 
mea de stomac s‑a întors”; nu este durerea ta de stomac! 

Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o 
iubeşte, îi va mânca roadele (Proverbe 18:21).

Vorbeşte diferit

MIERCURI
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Durerea de stomac nu este de la Domnul, aşa că nu o lua în 
posesie. Singurele cuvinte pe care le rostim sunt acelea date 
de Dumnezeu, în limbajul pe care El ni l‑a dat. „Şi noi 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. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate 
de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la 
Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru 
lucrurile duhovniceşti” (1 Corinteni 2:12‑13). 

Isus a spus: „Căci Eu n‑am vorbit de la Mine însumi, 
ci Tatăl, care M‑a trimis, El însuşi Mi‑a poruncit ce trebuie 
să spun şi cum trebuie să vorbesc” (Ioan 12:49). Când Isus 
a spus: „Eu nu am vorbit de la Mine,” voia să spună că El 
nu vorbea pentru Sine. Cu alte cuvinte, nu El era iniţiatorul 
lucrurilor despre care vorbea. Tot ce spunea, venea de la 
Tatăl.

În creştinism, noi nu vorbim despre noi sau de la 
noi, ci vorbim din Cuvântul lui Dumnezeu; rostim cuvintele 
Împărăţiei Lui. Slavă lui Dumnezeu!

Matei 8:28‑9:17
Geneza 27‑28

Matei 5:21‑30
Geneza 11

Ioan 12:49‑50; 
Marcu 11:23‑24

| Proclamație
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru vocabularul Împărăţiei 
Tale. La fel ca Isus, eu nu vorbesc 
despre mine sau de la mine, ci eu 
rostesc doar Cuvântul Tău. Sunt 
mai mult decât biruitor. Toate 
lucrurile lucrează împreună spre 
binele meu! Mai mare este Cel 
care este în mine decât cel care 
este în lume. Sunt o binecuvântare 
pentru lumea mea. Aleluia.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dintre toate creaţiile lui Dumnezeu de pe pământ, 
doar omul a fost creat ca o fiinţă spirituală. 

Biblia ne arată că Dumnezeu a făcut omul după chipul şi 
asemănarea Lui (Geneza 1:26). El ne‑a creat după chipul Lui 
ca să arătăm ca El şi ne‑a creat după asemănarea Lui pentru 
a funcţiona ca El. Noi nu suntem animale: câini, pisici, cai, 
sau maimuţe. Noi suntem fiinţe spirituale. 

Relatarea creaţiei din Geneza ne arată cum toate 
plantele şi animalele au fost chemate în fiinţă prin Cuvântul 
lui Dumnezeu. Însă când a fost vorba de crearea omului, 
observăm două cuvinte importante. Primul cuvânt este „a 
creat,” din Geneza 1:27 (versiunea NTR): „Astfel, Dumnezeu 
l‑a creat pe om după chipul Său, după chipul lui Dumnezeu 
l‑a creat...” Apoi Biblia spune: „Şi Domnul Dumnezeu l‑a 
format pe om din ţărâna pământului şi i‑a suflat în nări 
suflarea vieţii şi omul a devenit un suflet viu.” (Geneza 2:7, 
versiunea Fidela).

Aceste două verbe „a creat” şi „a format” sunt uneori 
folosite drept sinonime, însă sunt diferite. Diferenţa nu ţine 
doar de semantică, ci mai ales de descrierea scopului original 
al lui Dumnezeu: planul şi viziunea Lui pentru om. Când 
Dumnezeu l‑a „creat” pe om după chipul şi asemănarea Lui, 
nimeni nu putea vede omul creat, deoarece aceasta nu era 

Drept răspuns, Isus i‑a zis: „Este scris: «Omul nu 
trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese 

din gura lui Dumnezeu»” (Matei 4:4).

Omul este o ființă spirituală

JOI
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decât duhul uman. Deşi nimeni nu putea să‑l vadă (pe omul 
creat), Dumnezeu îl cunoştea pentru că el era în Dumnezeu.

Apoi, când Biblia spune că Dumnezeu l‑a format pe 
om din ţărâna pământului, se referă la trupul fizic al omului. 
După ce l‑a format pe om, El a suflat în nările lui suflare de 
viaţă. În acel moment, El a introdus duhul uman pe care îl 
crease în trupul fizic pe care l‑a format, iar omul a devenit 
un suflet viu. Aceasta îl face diferit de alte animale. Tu eşti 
în primul rând un duh, nu un trup fizic; iar adevărata hrană 
pentru duhul uman este Cuvântul lui Dumnezeu.

Isus a spus în Matei 4:4: „... Omul nu trăieşte 
numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui 
Dumnezeu” (Matei 4:4). Dezvoltarea duhului uman nu se 
face decât prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu. Tu 
eşti edificat şi susţinut prin Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Petru 
2:2 spune: „Şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi 
laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi 
spre mântuire.”

Matei 9:18‑38
Geneza 29‑30

Matei 5:31‑40
Geneza 12

Ieremia 15:16; 
Psalmul 119:105

| Rugăciune
Scumpe Tată, Cuvântul Tău este 
desfătarea mea! Sunt hrănit, 
edificat şi transformat prin 
Cuvântul Tău şi astăzi. Sunt lipit de 
Domnul şi am devenit un singur 
duh cu El. De aceea sunt sfinţit 
cu totul, iar Domnul îmi păzeşte 
duhul, sufletul şi trupul ca să fiu 
fără vină până la venirea Sa. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul „evlavios” din versetul tematic 
înseamnă să ai pietate faţă de Dumnezeu, faţă 

de lucrurile spirituale sau dumnezeieşti. Nu se referă la 
neprihănire sau la sfinţenie interioară. Se referă ceea ce 
faci, la modul în care Îi răspunzi lui Dumnezeu şi în care 
tratezi lucrurile Lui. De exemplu, atunci când vii în casa 
lui Dumnezeu, ar trebui să te comporţi într‑un anumit 
mod, deoarece biserica nu este ca oricare alt loc. Este 
un loc de închinare. Aşadar, trebuie să ai o reverenţă şi o 
atitudine aparte atunci când vii la biserică.

Evlavia se referă la conduita ta. Garderoba ta 
contează; este nevoie de puţină pietate în modul în care 
te îmbraci. Duhul lui Dumnezeu are o anumită decenţă, 
iar aceasta trebuie să se reflecte şi în viaţa ta. Sunt 
anumite lucruri exterioare pe care oamenii trebuie să le 
vadă în tine şi să spună: „Da, acesta este creştin.” Ei nu 
pot pătrunde în inima ta, însă pot vedea caracterul tău. 
La aceasta se referă evlavia. 

Sunt filme pe care nu ar trebui să le urmăreşti. 
Sunt cărţi şi reviste pe care nu ar trebui să le citeşti. 
Sunt locuri în care nu ar trebui să mergi, deoarece tu 
eşti diferit. Şi dacă dintr‑un anumit motiv te regăseşti 
în astfel de locuri, trebuie să mergi acolo cu pietate 
dumnezeiască. Da, aceasta este viaţa pe care ai fost 

Fereşte‑te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii 
evlavios (1 Timotei 4:7).

Evlavia ține de 
comportamentul tău

VINERI
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chemat să o trăieşti. Prezenţa ta într‑un loc ar trebui 
să emane şi să transmită neprihănirea lui Dumnezeu, 
deoarece tu eşti un stejar al neprihănirii (Isaia 61:3) care 
produce roadele neprihănirii. 

Nu pierde niciodată din vedere cine eşti; tu 
eşti diferit. Tu eşti simbolul şi întruchiparea slavei, a 
perfecţiunii, a frumuseţii şi a neprihănirii lui Dumnezeu. 
Aşadar priveşte‑te în lumina lui Dumnezeu şi comportă‑te 
în consecinţă: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o 
preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care 
Dumnezeu Şi l‑a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi 
puterile minunate ale Celui ce v‑a chemat din întuneric 
la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9).

Matei 10:1‑23
Geneza 31‑33

Matei 5:41‑48
Geneza 13

2 Petru 3:10‑11; Psalmul 1:1‑3; 
Matei 5:48; 2 Petru 1:5‑7

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că 
mi‑ai dat în dar neprihănirea şi 
îmi inspiri conştiinţa să umblu 
într‑o stare de pietate desăvârşită. 
Trăiesc la înălţimea naturii şi 
chemării mele în Cristos, aducând 
roadele neprihănirii şi inspirându‑i 
pe mulţi, prin evlavia mea, la 
acţiuni spirituale, în Numele lui 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În versetul tematic, observăm cum Isus a 
agonizat în rugăciunea adresată Tatălui. Versetul 

Luca 22:44 spune: „A ajuns într‑un chin ca de moarte 
şi a început să Se roage şi mai fierbinte; şi sudoarea I 
se făcuse ca nişte picături mari de sânge care cădeau 
pe pământ.” Acela era un moment al deciziei pentru 
Isus. În rugăciunea Lui, El a spus: „... Tată, dacă voieşti, 
depărtează paharul acesta de la Mine!...”

El Se referea la moartea Lui iminentă şi la faptul 
că, prin acea moarte, Tatăl avea să‑I întoarcă spatele, 
deoarece păcatele lumii aveau să fie puse asupra Lui. 
Aceasta era cauza chinului Său sufletesc de nedescris. El 
ştia ce se afla înaintea Lui, la cruce – separarea de Tatăl 
Lui. Cu toate acestea, încă de la început, El a declarat în 
mod profetic: „Iată‑Mă (în sulul cărţii este scris despre 
Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!” (Evrei 10:7). 

El ştia care era voia Tatălui şi a venit să o împlinească, 
după cum scrie foarte clar în Scriptură. Aşadar, indiferent 
de experienţa teribilă, care aici era despărţirea dureroasă 
de Tatăl, pe care a urât‑o, El S‑a supus voii Tatălui. El a fost 
expresia şi întruchiparea voii Tatălui. Tot astfel trebuie să 
fie şi viaţa ta: trăieşte pentru a împlini voia Tatălui.

Apoi S‑a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a 
îngenuncheat şi a început să Se roage, zicând: „Tată, 
dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! 
Totuşi facă‑se nu voia Mea, ci a Ta” (Luca 22:41‑42).

Supune‑te voii Lui

SÂMBĂTĂ
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Dacă te regăseşti vreodată la o răscruce de drumuri 
în viaţa ta, alege voia Tatălui. Poate că te întrebi: „Dar 
dacă nu ştiu voia Lui cu privire la ceva?” Acesta este unul 
dintre motivele pentru care ai Duhul Sfânt; întreabă‑L, iar 
El îţi va revela răspunsul în duhul tău. În plus, pe măsură 
ce studiezi Cuvântul Domnului şi meditezi asupra sa, voia 
lui Dumnezeu va fi dezvăluită în duhul tău. Cuvântul lui 
Dumnezeu este voia Lui exprimată. Înţelepciunea Lui se 
află în Cuvântul Lui. Prin urmare, atunci când acţionezi pe 
baza Cuvântului lui Dumnezeu, tu împlineşti voia Lui.

Nu încerca să cauţi o „nouă” voie a lui Dumnezeu; 
rămâi în Cuvântul Său! În momentul slăbiciunii fizice şi al 
durerii, prinde‑te şi mai strâns de Cuvântul lui Dumnezeu 
şi vei primi tărie. Cu privire la momentul de suferinţă al 
lui Isus, Biblia spune: „Atunci I s‑a arătat un înger din 
cer, ca să‑L întărească” (Luca 22:43). Cine L‑a întărit de 
fapt? Duhul Sfânt! Când te afli într‑un moment de criză, 
roagă‑te sincer, declarând Cuvântul lui Dumnezeu şi vei 
primi tăria de a împlini voia Tatălui.

Matei 10:24‑42
Geneza 34‑35

Matei 6:1‑13
Geneza 14

Filipeni 2:13; Romani 8:26‑27; 
Romani 12:2

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă 
întăreşti prin Duhul Sfânt să împlinesc 
întotdeauna voia Ta. Tu eşti Cel care 
operezi în mine atât voinţa cât şi 
înfăptuirea pentru a fi pe placul Tău. 
Viaţa mea este o expresie zilnică a 
voii Tale, iar eu împlinesc destinul Tău 
pentru mine cu bucurie şi cu slavă, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În anul 2017, partenerii Rapsodiei 
Realităţilor au identificat 441 de zile 

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

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

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

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

N
O
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441 
DE A SĂDI 

CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU ÎN 

NAŢIUNI!
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Fiind născut din nou, tu ai fost născut prin 
Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune: „fiindcă 

aţi fost născuţi din nou nu dintr‑o sămânţă care poate 
putrezi, ci dintr‑una care nu poate putrezi, prin Cuvântul 
lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac” (1 
Petru 1:23). Aşadar, tu ar trebui să înveţi cum să foloseşti 
Cuvântul lui Dumnezeu. Învaţă să gândeşti, să vorbeşti 
şi să acţionezi ca unul care ştie că Biblia este adevărată, 
pentru că aşa este. Isus a spus: „Sfinţeşte‑i prin adevărul 
Tău: Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17).

Dacă nu gândeşti, nu vorbeşti şi nu acţionezi cu 
convingerea că tot Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, 
ceea ce îţi rămâne nu este decât religie, iar în religie nu există 
viaţă. Biblia spune: „având doar o formă de evlavie, dar 
tăgăduindu‑i puterea. Depărtează‑te de oamenii aceştia... 
care învaţă întotdeauna, şi nu pot ajunge niciodată la 
deplina cunoştinţă a adevărului” (2 Timotei 3:5‑7). Te poţi 
încrede în Cuvântul Domnului cu însăţi viaţa ta; integritatea 
lui nu poate fi pusă la îndoială. Cuvântul lui Dumnezeu nu 
eşuează, nu dă greş şi nu dezamăgeşte niciodată, deoarece 
este o lege spirituală. Isus a spus: „Cerul şi pământul vor 
trece, dar cuvintele Mele nu vor trece” (Marcu 13:31).

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).

Gândeşte… rosteşte… şi 
împlineşte Cuvântul lui Dumnezeu

DUMINICĂ
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Cu mulţi ani în urmă m‑am provocat singur să cred, 
să rostesc şi să trăiesc cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu. 
Motivul era simplu: este imposibil pentru cineva să creadă 
Cuvântul Domnului şi să rămână neschimbat. M‑am 
hotărât în sinea mea să urmăresc Cuvântul lui Dumnezeu 
şi să trăiesc în el, iar rezultatul a fost că viaţa mea a mers 
într‑o singură direcţie: înainte şi în sus; o viaţă de victorii 
neîntrerupte şi glorie prin Cuvântul Său!

1 Timotei 4:15 spune: „Pune‑ţi pe inimă aceste 
lucruri, îndeletniceşte‑te în totul cu ele, pentru ca 
înaintarea ta să fie văzută de toţi.” Acesta înseamnă că tu 
avansezi, iar bunăstarea ta se va manifesta pe măsură ce te 
supui Cuvântului Domnului. Pe măsură ce trăieşti Cuvântul 
Său, gândind, vorbind şi acţionând pe baza lui, succesul 
tău se va extinde şi va deveni din ce în ce mai evident şi 
cunoscut. Toţi vor vedea că faci mari progrese în fiecare 
domeniu al vieţii tale. Cuvântul lui Dumnezeu realizează 
toate aceste lucruri pentru tine.

Matei 11:1‑30
Geneza 36‑37

Matei 6:14‑24
Geneza 15

2 Timotei 3:15‑17; 
Iosua 1:8

| Rugăciune
Cuvântul Tău, dragă Tată, este 
subiectul meditaţiei mele în fiecare 
zi. În el am pace, siguranţă, bogăţie, 
sănătate şi toate lucrurile bune ale 
vieţii. Cuvântul Tău în duhul meu 
îmi conferă mentalitatea adecvată. 
Victoria mea este asigurată, 
deoarece Cuvântul Tău este pe 
buzele mele şi astfel nimic nu îmi 
este imposibil, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR‑UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Te‑ai gândit vreodată la faptul că Dumnezeu 
te iubeşte pe tine personal? Da, PE TINE! 

Dumnezeu te iubeşte la fel de mult ca pe Isus. 
Pentru El, tu valorezi la fel de mult ca şi Isus; 
altfel, El nu L‑ar fi trimis pe Isus să moară pentru 
tine. Gândeşte‑te puţin: El nu a trimis un înger să 
moară în locul tău, ci L‑a dat pe însuşi Fiul Lui, Isus 
Cristos: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că L‑a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca 
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică” (Ioan 3:16). Tu valorezi cât viaţa Fiului lui 
Dumnezeu, Isus. Aceasta indică foarte clar cât de 
mult valorezi tu în ochii lui Dumnezeu.

Chiar dacă tu ai fi fost singura persoană de pe 
pământ, Isus tot ar fi venit să moară pentru tine. El 
nu a murit pentru noi doar pentru că eram mulţi; 
nu. El a murit pentru noi pentru că ne‑a iubit. Noi 
suntem speciali pentru Dumnezeu. Aminteşte‑ţi 
întotdeauna că Dumnezeu te iubeşte la fel de mult 
ca pe Isus. Însuşi Isus a mărturisit aceasta în Ioan 
17:23, când a spus: „... să cunoască lumea că Tu 

Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar 
pentru binefăcătorul lui, poate că s‑ar găsi cineva să 

moară. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi 
prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos 

a murit pentru noi (Romani 5:7‑8).

Eşti prețios în ochii 
lui Dumnezeu 

LUNI
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M‑ai trimis şi că i‑ai iubit cum M‑ai iubit pe Mine.”
Imaginează‑ţi că ai primit în dar un stilou, 

iar tu nu îi ştii valoarea. Apoi, cineva te vede 
folosind stiloul şi îţi spune că şi preşedintele ţării 
are acelaşi stilou şi că în întreaga lume nu există 
decât zece la fel. Modul în care percepi şi apreciezi 
acel stilou se va schimba imediat, deoarece deţii o 
nouă informaţie despre el.

În acelaşi mod, descoperă acum şi apreciază 
adevărata ta valoare. Tu eşti comoara deosebită a 
lui Dumnezeu: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, 
o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor 
pe care Dumnezeu Şi l‑a câştigat ca să fie al Lui, 
ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v‑a 
chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 
Petru 2:9).

Matei 12:1‑21 
Geneza 38‑39

Matei 6:25‑34
Geneza 16

Luca 12:6‑7; Romani 5:6‑8; 
Efeseni 2:10

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru marea Ta iubire pentru 
mine. Sunt special şi binecuvântat. 
Ştiu cine sunt. Sunt mărgăritarul 
Tău de mare preţ! Umblu cu 
această conştientizare. Sunt 
aşezat împreună cu Cristos, cu 
mult deasupra oricăror influenţe 
corupte din această lume. Amin!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Expresia „fii ai lui Dumnezeu” nu este descrierea 
unei relaţii de familie, a unei legături de sânge. 

Când spunem, de exemplu, „Isus Cristos este Fiul lui 
Dumnezeu,” înseamnă că Isus este „Dumnezeu‑om.” De 
aceea, atunci când Isus le‑a spus evreilor că El este Fiul lui 
Dumnezeu, ei au vrut să Îl omoare cu pietre. Ei au înţeles 
ce vrea să spună; El spunea: „Eu sunt Dumenzeu‑om”; 
aceasta înseamnă Dumnezeu în trup uman.

Chiar şi răspunsul evreilor arată că aceasta este 
ceea ce a vrut El să spună: „Nu pentru o lucrare bună 
aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă şi pentru 
că Tu, care eşti un om, Te faci Dumnezeu” (Ioan 10:33). 
Pentru aceasta, ei se pregăteau să Îl ucidă, deoarece în 
mintea lor religioasă, aceasta era blasfemie. Ei au înţeles 
că El nu vorbea doar despre provenienţa genetică, pentru 
că deja ştiau că Maria este mama Lui şi presupuneau că 
Iosif Îi este tată. Atunci când Isus a înviat din morţi, El a 
devenit „întâiul născut” din Tatăl, în sensul învierii şi al 
naşterii din nou, iar Tatăl i‑a spus: „... Tu eşti Fiul Meu, 
astăzi Te‑am născut” (Faptele apostolilor 13:32,33; Evrei 
1:5,6). În Coloseni 1:18, citim: „El este Capul trupului, 
al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei 
morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.” 

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu 
sunt fii ai lui Dumnezeu (Romani 8:14).

Oamenii lui Dumnezeu 

MARŢI
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De aceea spune Biblia că Isus este „capul” Bisericii, 
al noii creaţii. El este numit „primul” şi nu „singurul” 
înviat din morţi, pentru că noi L‑am urmat! Când El a 
murit pe cruce, El era reprezentantul nostru; noi toţi 
am murit în El (Romani 6:4). Când Dumnezeu L‑a înviat, 
şi noi am fost înviaţi în El (Efeseni 2:6). Prin urmare, în 
Cristos, tu eşti fiu de Dumnezeu, un om cu natura lui 
Dumnezeu (2 Petru 1:4). Psalmul 82:6 spune: „Eu am zis: 
«Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt»” 
(vezi şi Ioan 10:34). Aceasta a fost o exprimare profetică, 
pentru că noi suntem născuţi din acelaşi Duh Sfânt care 
L‑a înviat pe Isus din morţi (Romani 8:11). Aleluia!

Matei 12:22‑50
Geneza 40‑41

Matei 7:1‑12
Geneza 17

2 Petru 1:4; 
1 Ioan 4:17

| Rugăciune  
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
consecvenţa cu care îmi educi şi 
îmi antrenezi duhul prin Cuvântul 
Tău. Prin puterea Duhului Sfânt 
care acţionează în mine, îmi ocup 
locul şi îmi împlinesc slujba de om 
al lui Dumnezeu în lumea mea şi 
declar că doar neprihănirea lui 
Dumnezeu prevalează în mediul 
meu ambiant, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Fiind născuţi din nou, noi avem în duhul nostru 
mărturia că suntem copii ai lui Dumnezeu. 

Deoarece ai primit viaţa veşnică de la Isus Cristos, Duhul 
lui Dumnezeu mărturiseşte împreună cu duhul tău; 
adânc în conştiinţa ta, tu ştii că Dumnezeu este Tatăl tău. 
Aceasta nu este o presupunere! Noi avem informaţie 
lăuntrică, ni s‑a adus la cunoştinţă prin Duhul Sfânt că 
suntem născuţi din Dumnezeu!

Observă a doua parte a versetului tematic; este 
atât de frumoasă! Spune: „Şi, dacă suntem copii, suntem 
şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună 
moştenitori cu Cristos, dacă suferim cu adevărat 
împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.” 
Cum ai putea să dai faliment sau să duci o viaţă ordinară, 
având în acelaşi timp cunoştinţa că tu nu eşti doar un 
simplu moştenitor al lui Dumnezeu, ci eşti comoştenitor 
cu Cristos? Ştii ce înseamnă să fii comoştenitor cu Cristos? 

Înseamnă că tot ce Îi aparţine lui Cristos îţi aparţine 
şi ţie în acelaşi mod în care Îi aparţine Lui. El nu posedă 
o parte mai mare din lucrul respectiv decât tine. Aceasta 
nu este urmarea a ceva ce ai făcut tu; Dumnezeu a făcut 

Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că 
suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi, dacă suntem copii, 
suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu 

şi împreună moştenitori cu Cristos, dacă suferim 
cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi 

împreună cu El (Romani 8:16‑17).

Cunoştința este în 
duhul nostru

MIERCURI
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să fie astfel. Acesta este harul lui Isus Cristos. El te‑a adus 
în unitate cu El însuşi; în părtăşie cu El însuşi. Aleluia! 
Aşadar, tu nu te poţi uita la ce au sau nu au părinţii tăi; tu 
eşti un om prosper, deoarece eşti împreună‑moştenitor 
cu Cristos. Lumea îţi aparţine. Trăieşte şi umblă cu această 
conştientizare – lumea este a ta.

Nimic nu te poate dezavantaja. Romani 8:28 
spune: „De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu...” 
Observă expresia „ştim”; înseamnă că aceasta nu este 
o presupunere! Informaţia potrivit căreia noi am biruit 
lumea este în duhul nostru; noi suntem mai mult decât 
biruitori în Isus Cristos! Oricât de întunecate, oricât 
de nesigure ar deveni lucrurile, noi avem informaţia 
lăuntrică, înştiinţarea dincolo de simţuri, că ele se vor 
schimba în favoarea noastră. Aleluia!

Matei 13:1‑23 
Geneza 42‑43

Matei 7:13‑20
Geneza 18

1 Corinteni 3:21‑23; 1 Corinteni 6:17; 
2 Petru 1:3

| Proclamație
Sunt moştenitor al lui Dumnezeu şi 
comoştenitor cu Isus Cristos. Lumea 
îmi aparţine. Ştiu cine sunt. Sunt un 
învingător în Isus Cristos, extrem de 
binecuvântat, domnind împreună 
cu Domnul, care este Păstorul meu, 
stânca mea, refugiul meu şi scutul 
meu. Trăiesc şi umblu în neprihănire 
şi în abundenţă, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de creştin, nu te lăsa niciodată intimidat şi nu 
fii reţinut în exprimarea convingerilor despre Cristos 

şi în vestirea Evangheliei. Nimeni şi nimic nu ar trebui să te 
oprească din a‑L proclama pe Isus ca Domn. El este mai mare 
decât orice guvern sau instituţie. El domneşte peste întregul 
Univers; peste tot, de la galaxii la guverne. Nici un nume sau 
putere nu se poate sustrage conducerii Lui (Efeseni 1:21).

Prin urmare, refuză să fii intimidat de orice legislaţie 
care interzice proclamarea sau exprimarea credinţei tale în 
Cristos şi predicarea Evangheliei. Preia exemplul lui Şadrac, 
al lui Meşac şi al lui Abed‑Nego, care au fost ameninţaţi de 
guvernarea vremii lor că dacă nu aveau să se închine la statuia 
de aur făcută după chipul împăratului, aveau să ardă într‑un 
cuptor aprins. Ei au refuzat să facă acest compromis, alegând 
mai degrabă să moară decât să se supună.

Citeşte din nou în versetul tematic extraordinara 
declaraţie de credinţă şi de dedicare absolută faţă de Dumnezeu 
din răspunsul lor la porunca regelui. Acesta l‑a înfuriat pe rege, 

Şadrac, Meşac şi Abed‑Nego i‑au răspuns împăratului 
Nebucadneţar: „Noi n‑avem nevoie să‑ţi răspundem la 
cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia Îi slujim 
poate să ne scoată din cuptorul aprins, şi ne va scoate 
din mâna ta, împărate. Şi chiar de nu ne va scoate, să 
ştii, împărate, că nu le vom sluji dumnezeilor tăi şi nici 
nu ne vom închina chipului de aur pe care l‑ai înălţat!” 

(Daniel 3:16‑18).

El te va proteja

JOI
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care a poruncit ca ei să fie aruncaţi în cuptorul aprins. Focul 
era atât de puternic încât i‑a ars şi i‑a omorât pe oamenii care 
i‑au aruncat în cuptor. Cu toate acestea, Şadrac, Meşac şi 
Abed‑Nego au rămas nevătămaţi. Domnul i‑a protejat. Când 
Nebucadneţar a observat că ei nu au fost răniţi de flăcările 
infernale, a avut remuşcări şi s‑a răzgândit. Citeşte declaraţia 
lui în Daniel 3:28‑29.

Iată ce se întâmplă când îţi păstrezi poziţia în credinţă, în 
ciuda opoziţiei feroce şi intimidantă. În scurt timp, defăimătorii 
tăi vor fi inspiraţi de credinţa şi de convingerile tale, care i‑ar 
putea conduce la mântuire. Aşadar, slujeşte‑I Domnului cu 
viaţa ta. Oamenii îţi pot lua slujba pentru că predici Evanghelia, 
însă ei nu îţi pot lua bucuria Domnului care este în duhul tău. Ei 
îţi pot lichida compania, însă nu îţi pot lichida duhul.

Dumnezeu este capabil! Ai încredere în El! El i‑a eliberat 
pe Şadrac, pe Meşac şi pe Abed‑Nego din cuptorul aprins; El 
l‑a scos pe Daniel din groapa cu lei; El l‑a scăpat pe Mardoheu 
de răutatea lui Haman. El este Cel care îţi ia apărarea; El este 
Cel care luptă pentru tine. El este Cel care te protejează.

Matei 13:24‑43
Geneza 44‑45

Matei 7:21‑29
Geneza 19

Daniel 6:27; Romani 8:26‑28; 
Daniel 3:28‑29

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru mângâierea Scripturilor; 
sunt întărit şi înviorat prin Duhul 
Sfânt în omul dinăuntru astfel 
încât, indiferent de provocări, voi 
triumfa. Duhul Sfânt locuieşte în 
mine şi m‑a făcut mai mult decât 
biruitor, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Când priveşti în jurul tău, materialele 
confecţionate din elemente naturale nu fac 

nimic altceva decât ce au fost create să facă. Cu toate 
acestea, ele pot face mult mai mult; te pot auzi, deoarece 
totul are inteligenţă.

Gândeşte‑te la Moise, în Numeri 20:8: „Ia toiagul 
şi cheamă adunarea, tu şi fratele tău Aaron. Să vorbiţi 
stâncii acesteia în faţa lor, şi ea va da apă. Să le scoţi 
astfel apă din stâncă şi să adapi adunarea şi vitele lor.”

Prima dată când oamenilor li s‑a făcut sete, 
Dumnezeu i‑a spus lui Moise să ia toiagul în mână şi, 
în prezenţa bătrânilor poporului, să lovească stânca, 
aceasta urmând să dea apă. El a făcut totul după 
porunca Domnului şi a ieşit apă; citeşte Exodul 17:5‑6. 
Însă de această dată, Dumnezeu i‑a spus lui Moise să‑i 
vorbească stâncii. Acum, ideea principală este că stânca 
avea inteligenţă. Dumnezeu aştepta de la Moise să îi 
transmită stâncii porunca Lui. 

În Marcu 11, Biblia ne spune că Isus i‑a vorbit unui 
copac. El era flămând, iar când a văzut un smochin, Se 

Totul are inteligență

VINERI
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De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată 
descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost 

supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce 
a supus‑o – cu nădejdea însă, că şi ea va fi izbăvită din 
robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei 

copiilor lui Dumnezeu (Romani 8:19‑21).



aştepta să găsească fructe în el, însă nu a găsit nimic. Biblia 
spune: „Atunci a luat cuvântul şi i‑a zis smochinului: 
«În veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine!» Şi 
ucenicii au auzit aceste vorbe” (Marcu 11:14). În primul 
rând, observă că spune: „Atunci a luat cuvântul şi i‑a 
zis smochinului”; Isus i‑a vorbit copacului. În al doilea 
rând, apostolii Lui L‑au auzit vorbindu‑i copacului. Până 
dimineaţa următoare, smochinul s‑a uscat din rădăcini 
(Marcu 11:21).

Aşadar, toate lucrurile însufleţite şi neînsufleţite 
au inteligenţă. Biblia spune că însăşi creaţia aşteaptă cu 
nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Întreaga 
creaţie a fost înlănţuită şi aşteaptă arzător să intre în 
libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu. Noi suntem cei 
care aducem această eliberare. Noi suntem speranţa 
şi lumina lumii. Aşadar, continuă să rosteşti viaţă şi 
binecuvântări în mediul tău, peste tot ce este în jurul 
tău. Slavă lui Dumnezeu! 

Matei 13:44‑14:12
Geneza 46‑48

Matei 8:1‑11
Geneza 20

Marcu 11:22‑24

| Proclamație
Sunt un rege şi un preot pentru 
Dumnezeu. De aceea, cuvintele mele 
sunt duh şi viaţă! Dau viaţă peste tot 
în jurul meu! Tot ce este în lumea 
mea, însufleţit sau neînsufleţit, este 
încărcat mereu cu viaţă şi vioiciune! 
Lăudat să fiu Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dumnezeu vrea să credem şi să trăim Cuvântul 
Său. Vrea să‑I folosim Cuvântul, să‑l rostim. Nu 

ne‑a dat Cuvântul Lui doar ca să îl cităm, să‑l memorăm şi 
să‑l recităm; ne‑a dat Cuvântul Său ca să lucrăm împreună 
cu el. Trebuie să te învoieşti cu Cuvântul Domnului şi să‑l 
rosteşti: astfel el va produce rezultate în viaţa ta.

 Gândeşte‑te la cuvintele psalmistului din Psalmul 
23:1‑4: „Domnul este Păstorul meu, nu voi duce lipsă 
de nimic. El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape 
de odihnă. Îmi înviorează sufletul şi mă conduce pe 
cărări drepte, din pricina Numelui Său. Chiar dacă ar fi 
să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici 
un rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă 
mângâie.” Aici David afirmă Cuvântul lui Dumnezeu, 
rostind propriile proclamaţii pline de credinţă, bazate pe 
Cuvântul Domnului.

 Nu este nevoie să te plângi şi să suferi din cauza 
lipsei prin care treci, din cauza aparentelor tale inabilităţi 
sau a lipsei tale de putere; nu este nevoie să te temi sau 
să te simţi intimidat de opoziţia cu care ai de‑a face! De 
fapt, nu este nevoie să te simţi copleşit de nimic! Afirmă 
Cuvântul lui Dumnezeu! Rosteşte‑l cu credinţă! Declară: 
„Eu sunt condus pe cărări drepte, pe cărările neprihănirii! 

Însă, fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu 
ceea ce este scris: „Am crezut, de aceea am vorbit!”, 
şi noi credem, şi de aceea vorbim (2 Corinteni 4:13).

Răspunde la Cuvântul Lui

SÂMBĂTĂ
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Umblu în slava lui Dumnezeu şi îmi împlinesc destinul 
măreţ în El!”

 Nu spune: „Doamne, păzeşte‑mă de rău”; ci 
spune ca David: „Nu mă tem de nici un rău!” Aceasta 
înseamnă că indiferent de răul sau de adversităţile prin 
care treci, eşti biruitor asupra lor, pentru că mai mare este 
Cel ce este în tine decât cel ce este în lume (1 Ioan 4:4). 
Cristos este în tine (Coloseni 1:27); şi aceasta înseamnă 
că slava, împlinirea, bucuria, progresul şi binecuvântările 
veşnice sunt în viaţa ta.

 Dar vezi tu, lucrurile acestea nu se vor întâmpla 
pur şi simplu pentru că eşti creştin: trebuie să le afirmi. 
Atunci când pare că în viaţa ta este întuneric şi nu 
vezi o cale de ieşire, nu dispera: rosteşte Cuvântul lui 
Dumnezeu. Declară: „Cristos este în mine, de aceea voi 
fi triumfător întotdeauna!” Orice îţi spune Dumnezeu 
este spre binele tău şi este nevoie să ai reacţia potrivită 
la cuvintele Sale. Aladar, răspunde afirmând ceea ce El a 
spus deja cu privire la tine prin Cuvântul Său.

Matei 14:13‑36
Geneza 49‑50

Matei 8:12‑22 
Geneza 21

Romani 10:10;
Marcu 11:23

| Proclamație
Cuvântul lui Dumnezeu în gura 
mea este vorbirea Sa! Pe măsură 
ce rostesc şi îmi însuşesc Cuvântul 
lui Dumnezeu, acesta are impact 
asupra mea, îmi transformă viaţa 
în ceea ce spune, iar eu devin o 
epistolă a lui Cristos. Oamenii din 
jur observă că Isus Cristos este în 
mine. Cum este El, aşa sunt şi eu 
în această lume. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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

multor milioane de oameni în limba pe care o înţeleg cel 
mai bine. Doar în 2016, numărul de traduceri ale Rapsodiei 
Realităţilor a crescut de la 660 la 807, iar numărătoarea 
continuă!

Înlăturând barierele lingvistice, partenerii Rapsodiei Realităţilor 
au făcut posibil ca mulţi oameni din toată lumea să aibă acces 
la Cuvântul lui Dumnezeu explicat. Totuşi este nevoie de multe 
lucruri pentru ca toate traducerile Rapsodiei Realităţilor să fie 
distribuite lunar, pretutindeni. Iar aici poţi interveni şi tu. 

Vino alături de noi în 2017 prin:
• Sponsorizarea distribuirii lunare a tuturor 

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

editor
• Distribuirea ediţiilor traduse ale Rapsodiei Realităţilor

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

Binecuvântează 
viața multora 

LIMBI ...

în 2017! 
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În calitate de copil al lui Dumnezeu, trebuie în mod 
deliberat să îţi ţii trupul în supunere faţă de Cuvântul 
lui Dumnezeu. Există creştini care nu pot posti. Pur şi 
simplu nu pot posti o perioadă rezonabilă de timp. De 
ce? Pentru că sunt prea leneşi! Când vine vremea de 
post, trupurile lor nu îi lasă, încep să se lupte cu ei înşişi. 
Atunci îşi aduc aminte dintr‑o dată de prăjitura aceea 
care stă de săptămâni întregi în frigider; un apetit feroce 
se trezeşte în ei şi dintr‑o dată postul începe să devină o 
luptă.

 Însă adevărul este că ori de câte ori se întâmplă 
aşa ceva, duhul tău îţi va vorbi; problema este dacă vei 
asculta sau nu de duhul tău. În asemenea momente 
când trupul încearcă să te stăpânească, dacă cedezi 
trupului tău şi nu asculţi îndemnul duhului, vei pierde 
încă o oportunitate de a‑ţi face corpul să se conformeze 
duhului tău, iar în ziua necazului, trupul tău va fi stăpânul, 
şi Dumnezeu nu vrea aceasta.

 În versetul tematic, apostolul Pavel spune astfel: 
„Ci mă port aspru cu trupul meu şi‑l ţin în stăpânire, 
pentru ca nu cumva, după ce le‑am propovăduit altora, 
eu însumi să fiu lepădat” (1 Corinteni 9:27). Ori de câte 
ori ai ocazia să faci exerciţii spirituale, fructific‑o! De 

Ci mă port aspru cu trupul meu şi‑l ţin în stăpânire, ca nu 
cumva, după ce le‑am propovăduit altora, eu însumi să fiu 

lepădat (1 Corinteni 9:27).

DUMINICĂ
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exemplu, atunci când este momentul să te rogi, roagă‑te! 
Refuză să cazi pradă simţămintelor de oboseală sau de 
somnolenţă; dă la o parte orice te‑ar putea distrage 
şi disciplinează‑te să îţi respecţi timpul de rugăciune. 
Făcând astfel, îţi antrenezi duhul să stăpânească peste 
trup.

 Omul exterior (trupul tău) are simţuri, dar şi 
duhul tău are simţurile sale. Omul exterior are memorie, 
însă şi duhul are memorie. Astfel, partea din tine pe care 
o antrenezi cel mai mult va fi cea care te va influenţa mai 
mult; alegerea pe care o faci va determina calitatea vieţii 
tale. Cei care trăiesc după simţurile fizice sunt foarte 
limitaţi; ei experimentează eşec şi înfrângere în viaţă. 
Însă cei care sunt călăuziţi de Duhul Sfânt şi care şi‑au 
antrenat duhul stăpânesc asupra circumstanţelor vieţii.

 Hotărăşte‑te să îţi antrenezi duhul ca să îţi domine 
trupul; trăieşte dincolo de realitatea pământească.

Matei 15:1‑28
Exod 1‑2

Matei 8:23‑34
Geneza 22

Galateni 5:16‑18; 
1 Corinteni 9:24‑27

| Proclamație
Eu sunt al lui Cristos şi mi‑am 
răstignit firea pământească 
împreună cu patimile şi poftele ei. 
Mă socotesc cu adevărat mort faţă 
de păcat şi viu pentru Dumnezeu 
prin Isus Cristos. Umblu în Duhul 
Sfânt întotdeauna şi aduc roadele 
neprihănirii. Duhul meu este viu 
pentru Dumnezeu! Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În tărâmul spiritual, există mai multe tipuri de 
legi, cum ar fi: legea contactului, legea credinţei 

şi legea primirii, aceasta din urmă fiind în centrul 
discuţiei noastre de azi. Versetul tematic spune astfel: 
„Dacă deci prin greşeala unuia singur, moartea a 
domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, 
în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii....”

 Cuvântul „primesc” din acest context provine din 
traducerea din original a termenului grecesc „lambano.” 
Nu descrie o situaţie în care stai pur şi simplu undeva 
şi aştepţi ca ceea ce îţi doreşti să îţi cadă în mână; nu. 
Cuvântul este ales cu foarte mare atenţie şi înseamnă 
ceva mai mult decât conotaţia cuvântului „a primi.” 
„Lambano” este un verb care denotă o implicare 
personală; înseamnă „a lua,” „a prinde” şi a‑ţi însuşi 
ceva. Uneori, în timp ce le slujim oamenilor, le spunem: 
„Primeşte!” Aceasta se referă la a apuca, la a‑ţi însuşi 
ceea ce îţi este transferat.

 Versetul tematic spune că „cei ce primesc, în 
toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii vor domni 
în viaţă prin acel Unul singur care este Isus Cristos.” 

Dacă deci prin greşeala unuia singur, moartea 
a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei 
ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul 

neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel Unul singur, 
care este Isus Cristos (Romani 5:17).

Primeşte

LUNI
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Pasajul acesta înseamnă de fapt că cei ce apucă, 
prind, îşi însuşesc sau „lambano” toată plinătatea 
harului şi darului neprihănirii sunt cei ce vor domni în 
viaţă. Înseamnă că eşti în căutarea acestor lucruri şi le 
apuci, ţi le însuşeşti pentru a le folosi. Aşadar, problema 
nu se pune ca Dumnezeu să îţi dea ceva; El ţi‑a dat deja 
toate lucrurile (1 Corinteni 3:21). Tu eşti cel care trebuie 
să primească!

 Toate lucrurile ţi‑au fost puse la dispoziţie ca 
să te bucuri de ele. Apucă viaţa veşnică! Apucă viaţa 
din belşug în Cristos! Nu mai aştepta. Ia‑ţi în posesie 
moştenirea ta în Cristos prin proclamaţii de credinţă 
persistente şi consecvente.

Matei 15:29‑16:12
Exod 3‑5

Matei 9:1‑13
Geneza 23

1 Corinteni 2:12‑13; 
Matei 7:7

| Proclamație
Am o moştenire supranaturală în 
Cristos. Am posesiuni de o inestimabilă 
valoare! Declar şi astăzi că umblu în 
supraabundenţă, deoarece Dumnezeu 
mi‑a pregătit binecuvântări mari şi 
nenumărate pentru a‑mi purta de grijă 
din punct de vedere spiritual, financiar, 
material şi emoţional! Tot ceea ce 
îmi aparţine este revelat în Cuvântul 
Domnului şi, pe măsură ce descopăr şi 
văd moştenirea mea, intru în posesia 
ei! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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Cuvântul lui Dumnezeu te învaţă mult mai mult 
decât un cod moral de valori: te zideşte, te 

ridică, te transformă şi te catapultează în moştenirea şi 
în destinul tău în Cristos. Pasajul din Proverbe 11:9 spune 
că, prin cunoştinţă – cunoaşterea revelată a Cuvântului 
lui Dumnezeu – cei neprihăniţi sunt scăpaţi şi intră în 
moştenirea lor.

 De aceea, trebuie să cunoşti Cuvântul lui 
Dumnezeu, să‑l strângi în tine şi să îl pui în aplicare în 
viaţa ta în mod deliberat. Aceasta îţi garantează o viaţă 
de slavă tot mai mare. Biblia spune: „... toate lucrurile 
sunt ale voastre” (1 Corinteni 3:21); aceasta înseamnă 
că nu există nimic de care să ai nevoie care să nu‑ţi fi fost 
pregătit deja de Dumnezeu prin Cuvântul Lui.  

 Acesta este motivul pentru care trebuie să 
meditezi asupra Cuvântului Domnului. Fii înflăcărat în 
pasiunea, în foamea şi în apetitul tău pentru Cuvântul 
lui Dumnezeu. Nu există nici un mod de a‑ţi însuşi 
binecuvântările lui Dumnezeu fără a‑I cunoaşte cu 
acurateţe Cuvântul. Noi biruim prin Cuvântul Lui. 
Domnim în viaţă prin Cuvântul Lui. Învingem, excelăm şi 
avem succes în circumstanţele vieţii prin Cuvântul Lui.

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).

Fii pasionat după 
Cuvântul lui Dumnezeu

MARŢI
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 Cu cât studiezi Cuvântul Domnului şi meditezi 
mai mult asupra sa, cu atât devii mai inspirat şi mai 
entuziasmat în legătură cu viaţa în Cristos. Cunoaşterea 
Cuvântului lui Dumnezeu îţi dă o convingere de 
nezdruncinat în ceea ce priveşte viaţa veşnică de 
victorie, de neprihănire şi de stăpânire pe care ne‑a 
adus‑o Cristos! Victoria ta se găseşte în Cuvântul lui 
Dumnezeu, aşa că studiază‑l pentru a‑l cunoaşte, pentru 
că doar prin această cunoaştere vei descoperi şi te vei 
bucura de moştenirea ta glorioasă în Cristos.

 Studiază Cuvântul Domnului pentru a te bucura 
de efectul pe care îl are asupra duhului tău. El îţi 
pătrunde în duh, în suflet şi în trup, devenind parte din 
fiinţa ta şi transformându‑te după ceea ce este scris în 
el. Atunci când înghiţi şi digeri Cuvântul lui Dumnezeu, el 
devine una cu duhul tău şi astfel calitatea personalităţii 
tale creşte. Bombardează‑ţi mintea cu Cuvântul lui 
Dumnezeu până ce acesta îţi invadează gândirea complet 
şi mergi într‑o singură direcţie: înainte şi în sus!

Matei 16:13‑17:13
Exod 6‑7

Matei 9:14‑26
Geneza 24

2 Corinteni 3:18; 
1 Petru 1:23

| Rugăciune
Dragă Tată, pe măsură ce studiez 
Cuvântul Tău şi meditez asupra sa 
şi astăzi, inima mea îl primeşte cu 
bucurie, cu credinţă şi cu blândeţe, 
ştiind că viaţa mea se edifică iar 
destinul meu se profilează în 
concordanţă cu voia Ta desăvârşită 
pentru mine. Viaţa mea este pentru 
gloria Ta, datorită puterii şi influenţei 
Cuvântului Tău în duhul meu, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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După ce ai fost născut din nou, sărăcia devine 
complet inacceptabilă în viaţa ta. Ştiu că 

unii cred că creştinii ar trebui să fie săraci, însă aceasta 
este o idee greşită şi vine din lipsa lor de înţelegere a 
Scripturilor. Sărăcia nu este neapărat absenţa banilor; 
este de fapt anularea puterii mentale a unui om. Este 
acea stare în care mintea unei persoane se deconectează, 
iar acea persoană crede că nu poate face nimic pentru 
a‑şi schimba statutul.

 Însă nu acesta este cazul cu cineva născut din 
nou care trăieşte prin Cuvântul lui Dumnezeu; este 
imposibil ca o astfel de persoană să trăiască în penurie. 
Creştinul este moştenitor al lui Dumnezeu, comoştenitor 
cu Cristos. Toată bogăţia din această lume îţi aparţine 
dacă eşti născut din nou. Odată ce accepţi acest adevăr 
în duhul tău şi îi permiţi să îţi domine gândirea, îţi va da 
o mentalitate nouă şi astfel îţi va fi imposibil să umbli în 
lipsă.

 Biblia spune că Isus a fost sărac pentru ca, prin 
sărăcia Sa, noi să devenim bogaţi (2 Corinteni 8:9). El a luat 
asupra Sa nu doar păcatele lumii, ci şi efectele păcatului, 
sărăcia fiind unul dintre ele. Acesta este motivul pentru 
care fiecare creştin trebuie să respingă sărăcia. Cu toate 

Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Cristos. 
El, măcar că era bogat, S‑a făcut sărac pentru voi, 

pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi                             
(2 Corinteni 8:9).

Sărăcia nu este pentru tine

MIERCURI
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acestea, sărăcia prin alegere sau privarea din cauza 
persecuţiei este acceptabilă. Un creştin poate umbla şi 
trăi ca un sărac din cauza lipsei de cunoştinţă, însă el nu 
este sărac, pentru că are o moştenire în Cristos.

 1 Corinteni 3:21 spune: „...toate lucrurile sunt 
ale voastre.” De aceea, refuză viaţa la un nivel inferior şi 
nu trăi ca o victimă. Adânceşte‑te în Cuvântul Domnului 
şi informează‑te cu privire la bogăţia ta nemăsurată în 
Cristos. Dumnezeu a spus: „Poporul Meu piere din lipsă 
de cunoştinţă...” (Osea 4:6). Nu umbla în necunoştinţă, 
ci umblă în cunoaşterea moştenirii tale în Cristos.

Matei 17:14‑18:14
Exod 8‑9

Matei 9:27‑38
Geneza 25

2 Petru 1:2‑3; Psalmul 23:1‑2; 
2 Corinteni 8:9

| Rugăciune
Dragă Tată, Tu eşti plin de har şi 
bun. Îţi mulţumesc că m‑ai făcut 
comoştenitor cu Cristos. Lumea 
este a mea. Toate lucrurile sunt 
ale mele şi nimic nu este prea 
bun pentru mine. Locuiesc în 
tărâmul supraabundenţei, unde 
sunt aprovizionat supranatural cu 
orice lucru bun. Viaţa mea este o 
manifestare a dragostei Tale şi a 
harului Tău. Îţi mulţumesc, Doamne, 
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

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



În versetul tematic, apostolul Ioan li se adresează 
credincioşilor, celor care sunt deja în Cristos, 

celor care deja cred în Dumnezeu, nu necreştinilor. 
Le spune astfel: „Vreau să ştiţi că aveţi viaţă veşnică.” 
Cuvântul „ştiţi” din acest context provine din traducerea 
din original a termenului grecesc „eido,” care înseamnă 
să observi, sau să devii conştient; este a şti şi a fi conştient 
de ceea ce ştii în acelaşi timp.

 Exisă şi alte trei cuvinte majore greceşti care 
înseamnă cunoaştere şi există diferenţe mari între 
semnificaţia lor. Aceşti trei termeni sunt „ginosko,” 
„gnosis” şi „epignosis.” Ginosko este cunoştinţa revelată. 
De exemplu, în pasajul din Efeseni 3:19 scrie astfel: „şi 
să cunoaşteţi dragostea lui Cristos, care întrece orice 
cunoştinţă....” „Să cunoaşteţi” din acest verset este 
tradus din grecescul „ginosko,” pe când „cunoştinţă” 
este traducerea termenului „gnosis.” Gnosis face referire 
la cunoaşterea ştiinţifică, dobândită în urma activităţii 
mentale.

 Al treilea şi cel mai înalt tip de cunoaştere este 
descris de cuvântul grecesc „epignosis.” Acest tip de 
cunoaştere îl aduce pe cel ce cunoaşte într‑o relaţie cu 
ceea ce cunoaşte, iar această realitate este ceea ce îţi 

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

(1 Ioan 5:13).

Dincolo de conştientizare

JOI
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schimbă viaţa cu adevărat. Atunci când un dar ajunge la 
tine şi iei contact cu el, cuvântul care descrie situaţia este 
„gnosco.” Însă atunci când desfaci darul şi devii conştient 
de ce este în pachet, cuvântul folosit este „eido,” pentru 
că acum ai observat ce este, însă nu ai început să te 
relaţionezi la dar. Însă atunci când iei darul şi începi să te 
relaţionezi la el, să îl foloseşti şi să te bucuri de el, intri 
într‑o relaţie cu acel dar; cuvântul care descrie situaţia 
este „epignosis.”

 Astfel, în creştinism nu este îndeajuns să fi doar 
conştient că eşti creştin şi că ai viaţă veşnică. Această 
cunoaştere trebuie să fie o realitate vitală în duhul 
tău; o realitate cu care relaţionezi, în care trăieşti şi de 
care te bucuri acum! Această cunoaştere trebuie să fie 
forţa vitală care îţi controlează gândirea şi acţiunile. Aici 
este vital să meditezi asupra Cuvântului lui Dumnezeu; 
aceasta aduce în tine acea conştientizare şi unitate cu 
adevărul pe care îl cunoşti din Cuvântul lui Dumnezeu. 
Aleluia!

Matei 18:15‑35
Exod 10‑12

Matei 10:1‑11
Geneza 26

Osea 4:6; 2 
Petru 1:2‑4 

| Proclamație
Sunt un membru al Trupului lui Cristos, 
carne din carnea Lui şi os din oasele 
Lui. Viaţa veşnică a lui Dumnezeu 
acţionează în fiecare fibră a fiinţei mele, 
în fiecare os din corpul meu şi în fiecare 
celulă din sângele meu. Conştientizez 
că Isus Cristos este în mine şi mă 
raportez în mod vital la acest adevăr. 
De aceea sunt neclintit şi indestructibil. 
Viaţa mea este o manifestare a gloriei 
şi a naturii lui Cristos. Binecuvântat să 
fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
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Cuvântul subliniat din versetul tematic provine 
din traducerea din original a termenului 

grecesc „epilambanomai.” Înseamnă să apuci ceva fără 
a‑i mai da drumul. Aici, apostolul Pavel ne duce cu un pas 
mai departe de ceea ce citim în pasajul din 1 Ioan 5:13, 
pe care l‑am studiat în lecţia precedentă. Scrie astfel: 
„Nu fiţi doar conştienţi de faptul că aveţi viaţă veşnică, ci 
apucaţi viaţa veşnică, luaţi‑o în posesie.” Cu alte cuvinte, 
nu lăsa ca acest adevăr să fie doar o informaţie teoretică 
pentru tine. 

 Unii poate afirmă: „Eu am viaţa lui Dumnezeu în 
mine...” însă nu umblă conştienţi de această viaţă şi nici 
nu se comportă ca atare. Din când în când se plâng aşa: 
„Ştii, am această migrenă de cincisprezece ani.” Nici un 
om care a apucat viaţa veşnică nu vorbeşte aşa. Viaţa 
veşnică este viaţa lui Dumnezeu; este incoruptibilă. 
Nu poate fi pătată, spurcată sau coruptă de boală, de 
neputinţă, de eşec, de moarte sau de cel rău. Este viaţă 
de origine divină.

 Poate te rogi aşa: „O, Doamne, Te rog, ia această 
boală de la mine”; acest fel de rugăciune este posibil să 
nu schimbe nimic. Poate spui: „Dar Dumnezeu a spus că 

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                    

(1 Timotei 6:12).

„Apucă viața veşnică”

VINERI
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va îndepărta orice boală din mijlocul nostru”; El a făcut 
aceasta deja în Cristos Isus. Din punctul de vedere al lui 
Dumnezeu, eşti deja perfect, chiar dacă poate treci prin 
încercări, dureri şi dificultăţi. În ochii Lui, ai fost făcut 
deja desăvârşit în Isus Cristos (Evrei 10:14). El te vede 
aşa cum Îl vede pe Isus. Din punctul Lui de vedere nu e 
nimic în neregulă cu tine.

 De aceea, aliniază‑te cu gândurile şi viziunile Sale 
prin Cuvântul Lui şi declară: „Am fost făcut desăvârşit în 
Cristos Isus; refuz să primesc orice boală, neputinţă sau 
durere în trupul meu, pentru că am viaţa lui Dumnezeu 
în mine! Am apucat viaţa veşnică.”

 Tu eşti un asociat al dumnezeirii; viaţa şi natura 
lui Dumnezeu au fost transferate în duhul tău (2 Petru 
1:4). Acum că eşti născut din nou, ai viaţa veşnică în tine. 
Nu o vei avea după ce te vei ruga şi te vei strădui să‑I 
placi lui Dumnezeu. Este în duhul tău acum! Trăieşte 
conştient de acest lucru şi ridică‑te la nivelul identităţii 
tale în Cristos.

Matei 19:1‑15
Exod 13‑14

Matei 10:12‑22
Geneza 27

1 Ioan 1:1‑2; 
1 Ioan 5:11‑13

| Rugăciune
Am apucat viaţa veşnică. De 
aceea, indiferent de încercările, 
de durerile, sau de greutăţile din 
lume, rămân netulburat, pentru 
că trăiesc în şi prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. Viaţa mea este o 
revelare a harurilor şi a realităţilor 
Cuvântului lui Dumnezeu! 
Trăiesc triumfător asupra bolii, a 
diavolului şi a sistemelor acestei 
lumi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
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Însuşi faptul că eşti născut din nou înseamnă că 
nu eşti o persoană obişnuită, pentru că porţi 

în tine aceeaşi viaţă care este şi în Dumnezeu. Viaţa 
lui Dumnezeu este în tine. Atunci când Isus a umblat 
pe pământ, El era conştient de acest adevăr. În Ioan 
6:38, El afirmă: „Căci M‑am coborât din cer....” Câtă 
îndrăzneală! Toţi Îl cunoşteau ca fiind fiul Mariei şi al lui 
Iosif Tâmplarul, însă cu toate acestea, El afirma că S‑a 
coborât din cer. Doar un om care ştie cu adevărat cine 
este poate vorbi aşa.

 Aşa trebuie să gândeşti, să vorbeşti şi să umbli 
şi tu. Fii conştient de moştenirea ta şi de identitatea 
ta divină. Tu te tragi din Dumnezeu: „Voi, copilaşilor, 
sunteţi din Dumnezeu, şi i‑aţi biruit...” (1 Ioan 4:4). Când 
spune: „Voi sunteţi din Dumnezeu...,” nu înseamnă că 
sunteţi de partea lui Dumnezeu, ci că originea voastră 
este Dumnezeu. Cristos este arborele vostru genealogic. 
Aşadar, la fel ca Domnul Isus, afirmă şi tu cu încredere şi 
cu autoritate cine eşti. 

 În Ioan 8:12, El a spus: „... Eu sunt Lumina lumii; 
cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, 
ci va avea lumina vieţii.” Ce afirmaţie! Însă El a vorbit 

Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta; 
astfel se face că dragostea este desăvârşită în noi, 

pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii 
(1 Ioan 4:17).

Conştientizează 
natura ta divină

SÂMBĂTĂ
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şi despre tine şi a spus că: „Voi sunteţi lumina lumii” 
(Matei 5:14). de aceea, trebuie să declari cu îndrăzneală: 
„Eu sunt lumina lumii!” Conştientizează identitatea ta în 
Cristos, afirmă cu îndrăzneală că eşti ceea ce Dumnezeu 
a spus că eşti.

 Isus ne‑a dat un exemplu cum să trăim în mod 
victorios pe pământ, iar noi trebuie să urmăm acest 
exemplu. Conştientizarea divinităţii Sale guverna tot 
ceea ce zicea sau făcea. Şi tu poţi trăi la fel de plin de 
succes ca El, urmând acest principiu. Conştientizează 
viaţa lui Dumnezeu din tine şi vorbeşte cu îndrăzneală în 
conformitate cu acest adevăr. În Biblie stă scris: „Astfel 
încât părtăşia credinţei tale să devină lucrătoare prin 
recunoaşterea oricărui lucru bun care este în voi, în 
Cristos Isus” (Filimon 1:6, versiunea Fidela).

Matei 19:16‑20:16
Exod 15

Matei 10:23‑33
Geneza 28

Ioan 3:16; 
Romani 8:11

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru viaţa veşnică pe care mi‑ai 
dat‑o şi pe care deja o trăiesc. 
Conştientizez faptul că am viaţa 
lui Dumnezeu în mine şi de aceea 
nici o boală şi nici o infirmitate nu 
pot rămâne în corpul meu. Viaţa 
lui Cristos se manifestă vizibil în 
mine, din slavă în slavă, în Numele 
Domnului Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Festivalul de muzică şi artă LoveWorld, acest 
fenomen evanghelic internaţional debutat pe 
24 aprilie 2015, este o celebrare a frumuseţii 
în Trupul lui Cristos, reliefând diversele şi 
multiplele talente ale membrilor „naţiunii” 
Believers’ LoveWorld (Credincioşii din Lumea 
Dragostei, n.tr.) din lumea întreagă. 

Festivalul celebrează spiritul creativ, 
promovează noi talente şi dezvoltă noi staruri 
în muzică, în dans, în pantomimă, în dramă, în 
comedie, în arte plastice, în film, în multimedia 
şi în multe alte domenii. 

Pregăteşte‑te pentru o nouă experienţă 
extraordinară cu Duhul Sfânt, care Îşi va 
manifesta înţelepciunea Sa felurită prin copiii 
Săi la Festivalul de Muzică şi Artă LoveWorld 
2017, care va avea loc la centrul expoziţional 
Nasrec Expo Center în Iohannesburg, Africa de 
Sud, între 27 şi 30 aprilie. 

Pentru mai multe informaţii despre înscriere 
şi participare, te rugăm să accesezi site‑ul 
www.loveworldfestival.org 

N
O

T
E

Pregăteşte‑te pentru 

FESTIVALUL DE 

LOVEWORLD 

2017
MUZICĂ ŞI ARTĂ 
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În versetul tematic, Isus le spune ucenicilor Săi că 
I‑a fost dată toată autoritatea în cer şi pe pământ. 

În Filipeni 2:9‑10, Biblia spune: „De aceea, Dumnezeu 
L‑a înălţat nespus de mult şi I‑a dat Numele care este 
mai presus de orice nume, pentru ca, în Numele lui 
Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe 
pământ şi de sub pământ.”

 Tatăl I‑a dat toată autoritatea lui Isus. Nu s‑au 
adunat toţi preşedinţii din lume şi L‑au investit pe Isus cu 
autoritate; lucrul acesta nu a fost făcut prin democraţie; 
a fost alegerea suverană a lui Dumnezeu. Doar El putea 
face aşa ceva. Acum, Isus ne spune nouă, celor care 
credem în El: „Pe baza autorităţii care Mi‑a fost dată de 
Tatăl, vă însărcinez să mergeţi şi să predicaţi Evanghelia 
şi să faceţi ucenici din toate naţiunile.” El Şi‑a delegat 
autoritatea Bisericii, de a merge şi a face ucenici, discipoli 
din toate naţiunile lumii; de a‑i învăţa cum să trăiască.

 Autoritatea ta în Cristos este perfectă, absolută. 

Isus S‑a apropiat de ei şi le‑a vorbit astfel: „Toată 
autoritatea Mi‑a fost dată în cer şi pe pământ. 

Prin urmare, duceţi‑vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându‑i în Numele Tatălui, al Fiului 

şi al Duhului Sfânt şi învăţându‑i să păzească 
tot ce v‑am poruncit! Şi iată că Eu sunt cu voi 

în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin                               
(Matei 28:18‑20, versiunea NTR).

Tu funcționezi în 
autoritatea lui Isus

DUMINICĂ 
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Nu există vreun rău, vreun demon sau vreo formă de 
întuneric care să îţi poată sta împotrivă atunci când 
predici Evanghelia cu îndrăzneală pretutindeni. Pasajul 
din Marcu 16:17‑18 spune astfel: „Iată semnele care îi 
vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate 
draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână şerpi, dacă 
vor bea ceva de moarte, nu‑i va vătăma, îşi vor pune 
mâinile peste bolnavi şi bolnavii se vor însănătoşi.” 
Aceasta este o declaraţie suverană a Dumnezeirii. Este o 
lege în tărâmul spiritual. Atunci când vorbeşti în Numele 
lui Isus, e ca şi când Isus însuşi vorbeşte.

 De aceea, tot ce faci, să faci în Numele Lui; 
trăieşte în autoritatea Numelui Său. Refuză să îi permiţi 
diavolului să facă ravagii în mediul tău înconjurător; 
foloseşte‑ţi autoritatea în Cristos împotriva diavolului şi 
el nu va avea de ales decât să fugă dinaintea ta. Aleluia!

Matei 20:17‑34
Exod 16‑17

Matei 10:34‑42
Geneza 29

Ioan 14:12‑14; 
Faptele apostolilor 3:6,16

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul şi autoritatea de a face 
uz de Numele lui Isus, Numele mai 
presus de orice nume. În Numele 
lui Isus demonii tremură, lanţurile 
se frâng, uşile se deschid, iar munţii 
se prăbuşesc. Înaintez şi astăzi, 
domnind asupra circumstanţelor, 
în puterea şi în autoritatea 
Numelui lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Isus nu ne‑a trimis să predicăm Evanghelia 
doar fiinţelor umane; El a spus: „Propovăduiţi 

Evanghelia la toată creaţia.” Această afirmaţie este 
foarte instructivă. Înseamnă că poţi proclama Cuvântul 
Domnului pentru orice persoană şi pentru orice lucru din 
creaţie, pentru că toate lucrurile au inteligenţă. Tot ceea 
ce a făcut Dumnezeu poate auzi şi recunoaşte vocea Sa. 
Isus a demonstrat că acest lucru este adevărat. Odată, 
El i‑a vorbit unui copac iar acesta s‑a uscat din rădăcini 
(Marcu 11:12‑14, 20‑21).

 Poate ţi s‑a stricat maşina; dacă rosteşti cuvinte 
pline de putere peste acea maşină, vei vedea că peste 
puţin timp va reveni în stare de funcţionare. Poate casa 
ta şi tot ceea ce ai s‑a cam învechit; poţi chema înnoire. 
Declară: „Casă, în Numele lui Isus, te înnoieşti.” Umblă 
prin camere şi profeţeşte că în casa ta intră mobilă nouă, 
electronice, obiecte decorative noi, etc., în Numele lui 
Isus.

 Mulţi nu au ajuns în acel punct de a profeţi şi 
de a rosti Cuvântul Domnului pentru tot ce îi înconjoară; 
şi de aceea se plâng. Nu te plânge; proclamă Cuvântul 
lui Dumnezeu. Poate ai doar o singură pereche de 
pantofi; în loc să te plângi înaintea lui Dumnezeu de 

Şi le‑a spus: „Mergeţi în toată lumea şi 
predicaţi Evanghelia la toată creaţia”                                       

(Marcu 16:15, versiunea GBV).

Proclamă Cuvântul lui 
Dumnezeu peste tot în jurul tău

LUNI
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situaţie, declară: „Invoc binecuvântarea lui Dumnezeu 
peste aceşti pantofi şi rostesc că ei aduc o recoltă.” Apoi 
dăruieşte‑I acei pantofi lui Dumnezeu ca jertfă şi vei 
vedea că, în scurt timp, vei avea mai mult decât destui 
pantofi pentru tine şi ca să le dai şi altora.

 Poate te întrebi: „Este chiar atât de simplu?” 
Bineînţeles că da! Principiul este foarte clar; Isus a spus: 
„Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu 
care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar 
dacă moare, aduce mult rod” (Ioan 12:24). Proclamă 
Cuvântul lui Dumnezeu peste sămânţa ta; peste banii tăi 
şi peste lucrurile pe care le ai. Vorbeşte‑le darurilor pe 
care le aduci înaintea Domnului şi spune‑le: „Vă întoarceţi 
cu seceriş înmulţit, în Numele lui Isus; vă eliberez cu 
binecuvântările lui Dumnezeu.”

 Nu te plânge de lipsa de bani; nu plânge după 
ceva ce nu ai, ci pune în practică principiile din Cuvântul 
lui Dumnezeu şi sigur vei avea de adus o mărturie de 
laudă.

Matei 21:1‑32
Exod 18‑19

Matei 11:1‑10
Geneza 30

Marcu 11:23; 2 Corinteni 4:13; 
Evrei 13:5‑6

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că 
mi‑ai făcut viaţa ca o grădină bine 
udată. Sunt roditor şi productiv 
în orice vreme. Toate persoanele 
şi lucrurile care au legătură cu 
mine experimentează harul Tău 
şi răspund influenţei şi frumuseţii 
produse de neprihănirea Ta. 
Bunătatea şi îndurarea mă însoţesc 
în toate zilele vieţii mele şi tot ce 
ating prosperă, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În capitolul 6 din Matei, Isus le‑a dat ucenicilor 
Săi un model cum să se roage şi, în versetul 11, 

El a spus: „Pâinea noastră cea de toate zilele, dă‑ne‑o 
nouă astăzi.” Atunci când le‑a dat acest tip de rugăciune, 
El nu murise încă pe cruce; Noul Testament nu începuse, 
pentru că un testament nu intră în vigoare decât după 
moartea testatorului. După moartea lui Isus Cristos, 
Noul Testament a fost sigilat; adică toate proviziile din 
testamentul Său au devenit legale, iar tu poţi beneficia 
de ele.

 Învăţătura lui Isus din acea rugăciune sugerează 
faptul că în fiecare zi, în mintea lui Dumnezeu există o 
binecuvântare pentru tine; există multe provizii pentru 
tine în fiecare zi. Încă din ziua în care ai fost născut din 
nou şi L‑ai primit pe Cristos, a existat o provizie zilnică 
pentru tine; aceasta înseamnă „pâinea cea de toate 
zilele”; Domnul nu vorbea despre o franzelă sau despre 
o felie de pâine.

 Aceasta înseamnă că probabil ai la Dumnezeu un 
morman de binecuvântări nefolosite; provizii şi beneficii 
din partea lui Dumnezeu de care nu ai beneficiat 
niciodată. Citeşte versetul tematic din nou; acolo scrie 
că El ne umple de bunătăţi zilnic; adică pe lângă provizia 
zilnică, există şi beneficii suplimentare. Dumnezeu nu Se 

Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne copleşeşte 
cu darurile Sale (Psalmul 68:19, versiunea GBV).

Primeşte‑ți provizia 
pentru ziua de astăzi

MARŢI
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ocupă doar cu strictul necesar, ci asigură şi îndestularea; 
nu îţi dă doar ceea ce ai nevoie, ci asigură o curgere 
continuă, pentru ca tu să ai mai mult decât îndeajuns 
pentru tine şi să îi poţi ajuta şi pe alţii.

 Există o acumulare de bogăţie pentru tine şi doar 
pentru că nu ai ştiut aceasta până acum nu înseamnă că 
ai pierdut‑o. Astfel, în fiecare zi, în planul lui Dumnezeu 
–  în modul în care a structurat El lucrurile – tu eşti 
aprovizionat, ai o sumă pusă deoparte pentru tine, ca 
o diurnă, pe care să o poţi folosi şi cheltui. Cere‑o de 
la Domnul! Primeşte‑ţi provizia pentru ziua de astăzi. 
Aleluia!

Matei 21:33‑22:14
Exod 20‑21

Matei 11:11‑20
Geneza 31

1 Corinteni 3:21; Filipeni 4:19; 
1 Timotei 6:17

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
sistemul de aprovizionare pe care l‑ai 
pus în funcţiune pentru mine. Eu nu 
pot falimenta niciodată, pentru că Tu 
m‑ai binecuvântat din belşug şi mi‑ai 
acoperit toate trebuinţele. Chiar şi 
dorinţele inimii îmi sunt împlinite în 
timp ce mă delectez în Tine. Chiar acum 
îmi primesc provizia pentru ziua de 
astăzi! Îţi mulţumesc, binecuvântatul 
meu Domn, în Numele lui Isus. Amin. 

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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

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

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

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

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

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

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

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

RUGĂCIUNE 
PENTRU

MÂNTUIRE

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

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



Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site‑ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTOR

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

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

„Am fost născut din nou după ce am studiat Rapsodia Realităţilor!”

„Rapsodia Realităţilor mi‑a schimbat viaţa complet. Timp de doi 
ani nu am mai mers la biserică, din cauza unor neînţelegeri pe care 
le‑am avut cu congregaţia din care făceam parte. Atunci când am 
luat contact cu Rapsodia Realităţilor, am început să o studiez intensiv 
şi, la scurt timp după aceea, mi‑am predat viaţa lui Cristos! Acum am 
devenit un evanghelist în mediul digital, împărtăşind devoţionalul 
cu prietenii mei şi cu toţi cei din lista mea de contacte. Revelaţia 
Cuvântului lui Dumnezeu din viaţa mea a crescut în mod clar. Slavă 
lui Dumnezeu!!!“                                 
    ‑  O. Abigail; Ghana

„Vindecare instantanee prin Cuvântul lui Dumnezeu!”

„Studiez versiunea în format electronic a Rapsodiei Realităţilor în fiecare zi 
şi urmăresc şi Programul Zilnic al Rapsodiei la televizor. Faptul că am urmărit 
Îngerul mesager astfel a adus o turnură supranaturală în viaţa mea. Într‑o 
iarnă rece, când am intrat în birou mi‑am văzut colega zăcând pe birou cu 
dureri foarte mari. Am întrebat‑o care e problema, iar ea şi‑a pus ambele 
mâini pe gât în timp ce îmi povestea necazul prin care trecea. Dintr‑o dată, 
mi‑am adus aminte că citisem de dimineaţă în Rapsodia Realităţilor că am 
puteri supranaturale. M‑am dus în faţa ei, am privit‑o în ochi şi am poruncit 
durerii să o lase. A răspuns imediat la Cuvântul lui Dumnezeu cu entuziasm şi 
a fost vindecată instantaneu în faţa tuturor!”
    ‑ M‑ Malaka; Africa de Sud

„Am rămas însărcinată după trei ani!”

„Am dat peste Rapsodia Realităţilor pe o reţea de socializare. Timp de trei ani după 
ce m‑am căsătorit am tot încercat fără succes să rămân însărcinată, iar această 
carte mi‑a înflăcărat credinţa să realizez că situaţia mea lipsită de speranţă putea 
fi răsturnată. Am înţeles că, folosindu‑mi gura, pot face declaraţii pline de credinţă 
care pot produce miracole. Slavă lui Dumnezeu, în sfârşit am rămas însărcinată! 
Cuvântul Domnului funcţionează cu adevărat!”                                              
    ‑ N. Payo; Malaezia



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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

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

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

LOVEWORLD 

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:
Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

canada:  
Tel: +1 647‑341‑9091 

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

Cărți disponibile de la editura


