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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 862 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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Atunci când studiezi epistolele, nu poţi 
decât să fii entuziasmat de mentalitatea 

apostolilor din biserica primară, mentalitate care 
s‑a reflectat în calitatea vieţii trăite de ei. Ei erau 
curajoşi, erau plini de îndrăzneală în credinţă. Aceasta 
este viaţa pe care o avem în Cristos, însă pentru a te 
bucura de această viaţă glorioasă, trebuie să umbli în 
conştientizarea ei. 

 De exemplu, ia în considerare mentalitatea 
apostolului Pavel; în Filipeni 4:13 el a zis: „Pot totul în 
Cristos care mă întăreşte.” Ce conştientizare! Cristos 
în tine este tot ceea ce ai nevoie în viaţă. Observă că 
Pavel nu a spus: „Pot totul în Cristos atunci când mă 
rog pentru aceasta”; nu! Mai degrabă, el era conştient 
de viaţa divină pe care a primit‑o şi de puterea Duhului 
Sfânt care acţiona în el. 

Şi apostolul Ioan a conştientizat viaţa de victorie 
neîntreruptă pe care am primit‑o în Cristos. În 1 Ioan 
4:4, el a zis: „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.” În 1 Ioan 1:3, el subliniază 
părtăşia noastră şi uniunea noastră inseparabilă 

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt 
peste voi, şi‑Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată 
Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului 

(Faptele apostolilor 1:8).

VINERI

1
Tu eşti martorul Lui 

din zilele noastre



| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, sunt atât de 
mulţumitor că m‑ai făcut un 
martor eficient al puterii, al gloriei 
şi al harului Tău pe acest pământ. 
Îmi asum rolul de slujitor eficient 
al Cuvântului lui Dumnezeu, 
eliberând păcătoşi din întuneric la 
lumină şi din păcat la neprihănire, 
în Numele lui Isus. Amin.

1 Corinteni 15:35‑58
Proverbe 8‑9

cu Tatăl. Nu este de mirare că era plin de încredere 
şi neclintit, în ciuda încercărilor descurajante şi 
persecuţiilor suferite.

Istoria Bisericii consemnează că în timpul marii 
persecuţii împotriva creştinilor, el a fost aruncat 
într‑un cazan cu ulei încins şi lăsat acolo să moară, 
situaţie din care a ieşit nevătămat. Probabil că le‑a 
zâmbit persecutorilor, spunând: „Pentru că oricine 
este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea” (1 Ioan 
5:4). Aleluia!

Aceasta nu este tot. Citeşte despre Petru; el 
ne numeşte asociaţi ai dumnezeirii; participanţi la 
experienţa divină: „Prin care El ne‑a dat făgăduinţele 
Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi 
părtaşi firii dumnezeieşti...” (2 Petru 1:4). Ce viaţă 
trăieşti tu astăzi? Trebuie să trăieşti cu conştientizarea 
că ai viaţa lui Dumnezeu; prin urmare, eşti de neînfrânt, 
eşti învingător pe veci!

Luca 20:9‑18
1 Samuel 20

Faptele apostolilor 26:16‑18; 
2 Corinteni 3:5‑6; Marcu 16:15

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Atunci când studiezi epistolele, nu poţi decât să 
fii entuziasmat de mentalitatea apostolilor din 

biserica primară, mentalitate care s‑a reflectat în calitatea 
vieţii trăite de ei. Ei erau curajoşi, erau plini de îndrăzneală 
în credinţă. Aceasta este viaţa pe care o avem în Cristos, 
însă pentru a te bucura de această viaţă glorioasă, trebuie 
să umbli în conştientizarea ei. 

 De exemplu, ia în considerare mentalitatea 
apostolului Pavel; în Filipeni 4:13 el a zis: „Pot totul în Cristos 
care mă întăreşte.” Ce conştientizare! Cristos în tine este 
tot ceea ce ai nevoie în viaţă. Observă că Pavel nu a spus: 
„Pot totul în Cristos atunci când mă rog pentru aceasta”; 
nu! Mai degrabă, el era conştient de viaţa divină pe care a 
primit‑o şi de puterea Duhului Sfânt care acţiona în el. 

Şi apostolul Ioan a conştientizat viaţa de victorie 
neîntreruptă pe care am primit‑o în Cristos. În 1 Ioan 4:4, el 
a zis: „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.” În 1 Ioan 1:3, el subliniază părtăşia noastră 
şi uniunea noastră inseparabilă cu Tatăl. Nu este de mirare 
că era plin de încredere şi neclintit, în ciuda încercărilor 
descurajante şi persecuţiilor suferite.

SÂMBĂTĂ

2

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

cunoştinţei Lui (2 Corinteni 2:14).

Conştientizarea vieţii tale 
victorioase în Cristos



Istoria Bisericii consemnează că în timpul marii 
persecuţii împotriva creştinilor, el a fost aruncat într‑un 
cazan cu ulei încins şi lăsat acolo să moară, situaţie din care 
a ieşit nevătămat. Probabil că le‑a zâmbit persecutorilor, 
spunând: „Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, 
biruieşte lumea” (1 Ioan 5:4). Aleluia!

Aceasta nu este tot. Citeşte despre Petru; el ne 
numeşte asociaţi ai dumnezeirii; participanţi la experienţa 
divină: „Prin care El ne‑a dat făgăduinţele Lui nespus 
de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii 
dumnezeieşti...” (2 Petru 1:4). Ce viaţă trăieşti tu astăzi? 
Trebuie să trăieşti cu conştientizarea că ai viaţa lui 
Dumnezeu; prin urmare, eşti de neînfrânt, eşti învingător 
pe veci!

1 Corinteni 16:1‑24
Proverbe 10‑11

Luca 20:19‑26
1 Samuel 21

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
infuzia de conştientizare a 
victoriei şi a gloriei Tale produsă 
de Cuvântul Tău în mine. Sunt un 
succes. Trăiesc în sănătate divină. 
Sunt prosper, vibrant, puternic şi 
plin de energie. Cristos din mine 
m‑a făcut mai decât un simplu 
om; sunt învingător pe veci. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

1 Ioan 5:4; 
1 Corinteni 15:57

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dacă îţi doreşti ca Dumnezeu să facă ceva 
pentru tine, puterea de a face acel lucru se 

află în tine şi nu în cer. Mulţi cred că atunci când au 
nevoie de ceva, Dumnezeu Îşi va întinde mâna din cer 
pentru a rezolva situaţia. Nu! Doar fiind copil în credinţă, 
fără o înţelegere profundă a lucrurilor spirituale, te poţi 
raporta la Dumnezeu în acel mod şi poţi obţine ceva 
rezultate, dar după o vreme, va trebui să laşi la o parte 
lucrurile copilăreşti. 

La fel citim despre apostolii din biserica primară, 
care începuseră să fie persecutaţi. Ei s‑au rugat: „Şi acum, 
Doamne, uită‑Te la ameninţările lor, dă‑le putere robilor 
Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala, 
şi întinde‑Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi 
semne prin Numele Robului Tău cel Sfânt, Isus” (Faptele 
apostolilor 4:29‑30). La acel moment, ei încă erau în 
proces de maturizare în înţelegerea Evangheliei; biserica 
era încă în creştere. 

Nu citim că Dumnezeu literalmente „Şi‑a întins 
mâna din cer” pentru a face miracolele cerute. Mai 
degrabă, Biblia spune: „După ce s‑au rugat ei, s‑a 
cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s‑au umplut 

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

să fie slava în Biserică şi în Cristos Isus, din neam în neam, 
în vecii vecilor! Amin (Efeseni 3:20‑21).

DUMINICĂ

3
Puterea care acţionează în tine



de Duhul Sfânt, şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu 
îndrăzneală” (Faptele apostolilor 4:31). Răspunsul lui 
Dumnezeu a fost Duhul Sfânt pe care L‑au primit.

Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu, toată 
puterea de care ai nevoie. El locuieşte în tine. Atunci 
când apare o situaţie, când este o nevoie, adânceşte‑te 
în Duhul Sfânt, prin meditare asupra Scripturilor şi prin 
vorbire în alte limbi. Pe măsură ce vei face aşa, vei activa 
puterea Duhului Sfânt care este în tine.

2 Corinteni 1:1‑2:4
Proverbe 12‑13

Luca 20:27‑38
1 Samuel 22

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Tu 
acţionezi în mine şi îmi dai după 
plăcerea Ta şi voinţa şi înfăptuirea. 
Puterea Ta din mine este activată 
şi astăzi să genereze binecuvântări 
şi miracole. Declar că viaţa mea 
este ca o grădină bine udată, 
iar eu rodesc în orice vreme, 
pentru că trăiesc prin Cuvântul 
lui Dumnezeu, în Numele lui Isus! 
Amin.

1 Ioan 4:4;
 Efeseni 3:20‑21

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii creştini se roagă şi la sfârşitul rugăciunii ei 
spun: „... prin Domnul Isus, Domnul nostru.” 

Nu este corect din punct de vedere biblic să te rogi „prin” 
Isus Cristos; nu ni s‑a spus niciodată să ne rugăm astfel. 
Rugându‑ne prin Isus Cristos, Îl transformăm într‑un 
intermediar. Creştinul a ajuns în prezenţa lui Dumnezeu, 
şi prin urmare, nu mai are nevoie de un intermediar. 
Doar păcătosul are nevoie de un intermediar, aşa că 
el apelează la Isus pentru a fi mântuit. Atunci când 
este salvat prin Isus Cristos, el este adus de puterea 
lui Dumnezeu în prezenţa lui Dumnezeu, şi nu mai are 
nevoie de un intermediar.

Este o diferenţă juridică puternică între a te ruga 
prin Isus şi a te ruga în Numele lui Isus. A te ruga în 
Numele lui Isus înseamnă a te ruga în locul lui Isus. A 
cere ceva în Numele Lui înseamnă că de fapt El este cel 
care cere, iar El nu poate fi refuzat de Tatăl. 

Isus a spus: „În ziua aceea, nu Mă veţi mai 
întreba de nimic. Adevărat, adevărat, vă spun că, orice 
veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da” (Ioan 
16:23‑24). Aşadar, modul corect de a ne ruga Tatălui 
este în Numele lui Isus. Unii I se adresează în rugăciune 
lui Isus şi încheie cu sintagma: „în Numele lui Isus.” Nu 

LUNI

4
Noi ne rugăm în 
Numele lui Isus

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

Meu, vă va da (Ioan 16:23).



te poţi ruga lui Isus în Numele lui Isus. Nu are nici un 
sens din punct de vedere spiritual.

Unii spun: „Atunci când ne rugăm Tatălui, Isus 
intervine şi Îl roagă în favoarea noastră.” Însă Domnul 
Isus spune că dacă ne rugăm în Numele Lui, nu este 
necesară nici o intervenţie la Tatăl. În Ioan 16:26‑27 
El a spus: „În ziua aceea, veţi cere în Numele Meu, şi 
nu vă zic că Îl voi ruga pe Tatăl pentru voi. Căci Tatăl 
însuşi vă iubeşte, pentru că M‑aţi iubit, şi aţi crezut 
că am ieşit de la Dumnezeu.” Observă că El a spus că 
însuşi Tatăl te iubeşte şi nu are nevoie ca cineva să Îl 
roage pentru tine. Aşadar, roagă‑te în Numele lui Isus 
şi primeşte răspunsuri. Aleluia!

2 Corinteni 2:5‑3:6
Proverbe 14‑15

Luca 20:39‑47
1 Samuel 23

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul de a mă putea ruga 
în Numele lui Isus şi de a primi 
răspunsuri. Îţi mulţumesc, 
Doamne, pentru puterea învestită 
în acel Nume. Totul îmi este cu 
putinţă, pentru că eu mă rog 
în autoritatea şi în caracterul 
Numelui lui Isus! Sunt pe veci 
biruitor! Sunt rânduit la rodire 
veşnică, în Numele lui Isus. Amin. 

Marcu 16:17‑18; Ioan 14:14; 
Ioan 15:16

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Este clar la cine se referă versetul tematic; la 
poporul evreu; ei erau singurii care aveau 

nevoie să fie eliberaţi în acest sens, deoarece ei erau 
sub blestemul legii. Galateni 3:13 spune: „Cristos ne‑a 
răscumpărat din blestemul Legii, făcându‑Se blestem 
pentru noi – fiindcă este scris: «Blestemat e oricine este 
atârnat pe lemn.»” Unii creştini citează acest verset, 
crezând că este aplicabil oricui, pe când el li se aplică 
numai evreilor. Pavel vorbea în mod generic în calitate 
de evreu.

Neamurile nu erau răscumpărate de sub 
blestemul Legii, ci erau eliberate de sub condamnarea 
Legii. Simpla prezenţă a Legii era o condamnare pentru 
neamuri. Atunci când Dumnezeu a ales evreii să fie 
poporul Lui şi le‑a dat legi drepte pentru a trăi, acele legi 
au condamnat imediat neamurile. De aceea în Efeseni 
2:12, neamurile sunt descrise ca fiind: „… fără drept de 
cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, 
fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.”

Totuşi, în Cristos Isus, şi evreii şi neamurile au 
fost aduse împreună pentru a fi un om nou care nu 
este nici evreu nici grec; aceasta este creaţia nouă: 
„Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul 

Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, 
pentru că a cercetat şi a răscumpărat poporul Său                

(Luca 1:68).

MARŢI

5
Creaţia nouă nu a fost 

răscumpărată



(evreii şi neamurile) şi a surpat zidul de la mijloc care‑i 
despărţea...” (Efeseni 2:14).

Această creaţie nouă nu a fost eliberată de 
blestemul Legii, deoarece nu a fost niciodată sub 
blestemul Legii; este o creaţie nouă care nu a mai fost 
înainte: „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).

Viaţa ta depăşeşte tărâmul pământesc; este viaţa 
lui Cristos. Tu nu mai ai un trecut din care să fii „eliberat” 
sau izbăvit, pentru că natura ta veche a fost crucificată 
cu Cristos, tu ai fost adus într‑o înnoire a vieţii (Romani 
6:4, versiunea NTR). Umblă în această conştientizare.

2 Corinteni 3:7‑4:18
Proverbe 16‑17

Luca 21:1‑9
1 Samuel 24

2 Corinteni 5:17‑21; 
Coloseni 3:8‑10; Romani 6:4

| Proclamaţie
Sunt o nouă creaţie în Isus Cristos, 
născut cu viaţa şi cu natura lui 
Dumnezeu! Sunt un om nou care 
n‑a mai existat până acum, trăind 
în mod natural viaţa supranaturală 
şi zburând la înălţime pe aripile 
Duhului Sfânt. Sunt prosper, 
sănătos şi puternic, producând 
impact cu Evanghelia, prin Duhul 
Sfânt. Glorie lui Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



La fel ca în pasajul din Coloseni 1:14, cuvântul 
„răscumpărare” din versetul tematic este un 

sinonim al cuvântului „izbăvire.” Este tradus din termenul 
grecescul „Apolutrósis,” care înseamnă „a fi eliberat sau 
scos din necaz.” Aşadar, atunci când spui: „Cristos este 
răscumpărarea mea,” înseamnă că El este eliberarea şi 
Izbăvitorul tău; Mântuitorul tău; Cel care te scoate din 
necazuri.

Este o paralelă la ce a spus psalmistul în Psalmul 
50:15: „… Cheamă‑Mă în ziua necazului, şi Eu te 
voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!” Indiferent în ce 
necaz ai intrat, Cristos este Eliberatorul tău; El te va 
scoate din acel necaz. Nu contează dacă necazul a fost 
auto‑provocat; El te va izbăvi. A te scoate din necaz 
face parte din beneficiile morţii Lui în locul nostru. 

Biblia spune că cel neprihănit scapă din bucluc 
(Proverbe 12:13); aceasta înseamnă că cel neprihănit 
poate să intre în necazuri, dar un lucru este sigur: el 
iese din acestea. El te izbăveşte şi din lucrurile care 
nu sunt în concordanţă cu realităţile Evangheliei. El Se 
obligă să te salveze din orice încurcătură.

Nu este de mirare că psalmistul a mărturisit: 
„M‑a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei; 
mi‑a pus picioarele pe stâncă, şi mi‑a întărit paşii. 

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea 
păcatelor, după bogăţiile harului Său (Efeseni 1:7).

 El te scoate din necaz

MIERCURI

6



Mi‑a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru 
Dumnezeul nostru…” (Psalmul 40:2‑3). Aleluia!

În afară de bucuria şi de mângâierea pe care 
acest adevăr le aduce, ar trebui să îţi dea o anumită 
conştientizare şi o încredere de a înfrunta viaţa zi de 
zi şi de a învinge.

2 Corinteni 5:1‑6:2
Proverbe 18‑19

Luca 21:10‑19
1 Samuel 25

Psalmul 27:1‑2, 5; Proverbe 12:13; 
1 Corinteni 1:30; Proverbe 11:8

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, bunule Tată 
ceresc pentru viaţa excelentă 
pe care o am în Cristos! Sunt 
poziţionat pe stânca care este 
mai mare decât mine, şi anume 
Isus Cristos! De aceea, nu sunt 
clătinat de circumstanţe. Sunt 
pe veci biruitor, pentru că 
Isus este scăparea mea. El mă 
scoate din orice problemă şi mă 
conduce triumfal 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



În calitate de creştin, unul dintre modurile prin 
care avansezi din punct de vedere spiritual 

constă în lupta ta pentru credinţa în Evanghelia lui Cristos. 
Hotărăşte‑te că vei rămâne ferm în credinţă şi vei lucra cu 
ceilalţi credincioşi din biserică pentru cauza Evangheliei; 
pentru a răspândi neprihănirea lui Dumnezeu în lumea ta şi 
în regiunile din jur. Fii dedicat acestui lucru, refuză să fii un 
observator de pe margine. Isus a spus: „Evanghelia aceasta 
a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea ca să le 
slujească de mărturie tuturor neamurilor…” (Matei 24:14).

Nu te mulţumi să fii doar un membru în biserica 
locală. Fii activ implicat ca partener şi colaborator cu 
Dumnezeu pentru extinderea Împărăţiei Lui pe pământ. 
Pavel a spus: „Căci noi suntem împreună lucrători cu 
Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui 
Dumnezeu” (1 Corinteni 3:9). Noi suntem partenerii Lui în 
câştigarea sufletelor. Este o diferenţă între un membru şi 
un partener; un membru este cineva care se află în barcă 
împreună cu tine, în timp ce un partener este cineva care 
vâsleşte împreună cu tine. Un partener este implicat în 
muncă.

Numai, purtaţi‑vă într‑un chip vrednic de Evanghelia lui 
Cristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne 
departe de voi, să aud despre voi că rămâneţi tari în acelaşi 

duh şi că luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei 
(Filipeni 1:27). 

Fă‑ţi partea ta

JOI
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Biblia spune că Biserica creşte şi se dezvoltă prin 
fiecare mădular (Efeseni 4:16). Rolul tău în lărgirea 
Împărăţiei lui Dumnezeu, în evanghelizarea lumii, este vital. 
Vesteşte Evanghelia ca şi cum eşti singurul care are această 
responsabilitate. Îndeplineşte acest lucru la potenţialul tău 
maxim.

În 2 Corinteni 12:15, Pavel a spus că el va cheltui prea 
bucuros din ale lui şi se va cheltui şi pe sine însuşi pentru 
binele Evangheliei. În 1 Corinteni 9:16, el a afirmat cu multă 
profunzime: „… trebuie s‑o vestesc; şi vai de mine dacă nu 
vestesc Evanghelia!”

Acelaşi mesaj pe care Pavel şi ceilalţi apostoli l‑au 
predicat, pe care însuşi Isus l‑a vestit şi l‑a împlinit, avem şi 
noi astăzi privilegiul de a‑l duce în lumea noastră. Ce onoare 
să fim purtătorii Evangheliei glorioase a binecuvântatului 
Domn Isus Cristos în generaţia noastră! Nu este un motiv 
mai bun de a trăi decât acela de a fi un câştigător de suflete.

2 Corinteni 6:3‑7:1
Proverbe 20‑21

Luca 21:20‑28
1 Samuel 26 

1 Corinteni 15:58; 
1 Corinteni 3:6‑9

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai 
făcut un câştigător de suflete 
eficient, un partener al Duhului 
Sfânt în câştigarea şi ridicarea 
altora în neprihănire. Eu extind 
Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ 
şi îi aduc pe mulţi din întuneric în 
libertatea fiilor lui Dumnezeu, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Partenerii Rapsodiei Realităţilor sunt în plină 
acţiune de a însămânţa Cuvântul lui Dumnezeu 

în naţiunile lumii cu prilejul celor 441 de zile naţionale, 
comemorative şi sărbători legale din acest an. În 
lunile septembrie şi octombrie, partenerii noştri vor 
celebra în stil mare Ziua Moştenirii în Africa de Sud şi 
Ziua Independenţei în Nigeria!

Vor organiza campanii de distribuire masivă, în 
cadrul cărora vor binecuvânta naţiunile lor cu oferirea 
a milioane de exemplare din îngerul mesager Rapsodia 
Realităţilor şi îşi vor uni eforturile cu guvernele lor în a 
distribui ajutoare de bază pentru populaţie. 

Vino alături de noi pentru a avea impact asupra 
lumii prin Cuvântul lui Dumnezeu în aceste 441 de 
zile comemorative şi sărbători legale 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 următorul număr de telefon: 
+234.802.501.3846 

Partenerii au planuri mari pentru acţiunea 
ROSA & RON în 2017

N
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Fiind creştin eşti învingător pentru totdeauna; 
prin urmare, niciodată să nu îţi faci griji cu privire 

la cine este împotriva ta sau cu privire la provocările pe 
care poate le întâmpini. De exemplu, oricine se numeşte 
adversar al tău, se va poticni şi va cădea. Nu trebuie să te 
rogi pentru aceasta; Cuvântul spune: „... Când înaintează 
cei răi împotriva mea, ca să‑mi mănânce carnea, se 
clatină şi cad” (Psalmul 27:1‑2). Aşa că vezi, adversarii şi 
adversităţile cu care te confrunţi nu reprezintă un factor 
demn de luat în seamă.

Biblia spune: „Cel ce este în voi este mai mare 
decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4). Tu eşti de 
neînvins. În Iacov 1:2, Biblia spune: „Fraţii mei, să priviţi 
ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări.” 
Poate te confrunţi cu provocări în studiile tale; priveşte 
aceasta cu bucurie, pentru că indiferent ce se întâmplă, 
vei ieşi din aceasta cu o mărturie. Refuză să cazi sau să 
te pierzi în ziua crizei; Dumnezeu crede în tine! El crede 

Fără să vă lăsaţi [vreun moment] înspăimântaţi 
sau intimidaţi în vreun fel de oponenţii sau 

potrivnicii voştri; întrucât lucrul acesta [statornicia 
şi neînfricarea] este un semn clar (o dovadă şi 

un sigiliu) pentru ei de pierzare [iminentă], însă 
pentru voi [o monedă sigură şi o evidenţă] de 

izbăvire şi de mântuire, iar aceasta de la Dumnezeu                 
(Filipeni 1:28, versiunea Amplificată).

Adversităţile nu contează

VINERI
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că te‑a pregătit destul pentru a face faţă provocărilor şi 
a câştiga.

Chiar şi atunci când te‑ai rugat, dar se pare că 
problema continuă să fie prezentă, refuză să renunţi. Noi 
nu ne plecăm sub necazuri! Nu plângem atunci când ne 
confruntăm cu provocări. Priveşte‑l pe cel rău în ochi şi 
spune‑i: „Diavole, indiferent ce faci, sunt mai mult decât 
învingător, pentru că mai mare este Cel ce este în mine 
decât cel ce este în lume.”

Noi avem susţinerea Scripturilor; avem asigurarea 
Duhului Sfânt în viaţa noastră că nu vom fi niciodată 
învinşi. Nu lăsa nimic să te înspăimânte. Nu există 
adversar sau adversitate pe pământ sau în locurile 
cereşti care să te învingă atâta timp cât tu funcţionezi în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu!

 Corinteni 7:2‑‑16
Proverbe 22‑23

Luca 21:29‑38
1 Samuel 27

Psalmul 91:3‑7; Isaia 54:17; 
Proverbe 24:10

| Rugăciune
Mai mare este Cel care este în mine 
decât cel care este în lume. Refuz 
să mă mai îngrijorez cu privire la 
ceva, pentru că Domnul este cu 
mine şi în mine întotdeauna. Nici o 
armă făurită împotriva mea nu va 
prospera. Eu trăiesc în locul tainic 
al Celui Preaînalt şi funcţionez 
mereu cu abilitatea Duhului Sfânt, 
în Numele lui Isus. Amin.  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Biblia spune: „Aşadar, fiindcă suntem 
îndreptăţiţi (achitaţi, declaraţi neprihăniţi, cu 

un statut drept înaintea lui Dumnezeu) prin credinţă, [să 
înţelegem faptul că] avem [pacea reconcilierii pentru a 
o păstra şi a ne bucura de ea] pace cu Dumnezeu, prin 
Domnul nostru Isus Cristos (Mesia, Unsul)” (Romani 5:1, 
versiunea Amplificată). A fi socotit neprihănit înseamnă 
a fi declarat nevinovat. Acesta este creştinul: cineva care 
a fost declarat neprihănit şi care poate sta drept înaintea 
lui Dumnezeu. El nu este doar „un păcătos salvat prin 
har.”

Da, am fost mântuiţi prin har, ca mijloc de realizare 
a unui scop: să devenim neprihănirea lui Dumnezeu 
în Isus Cristos. Acesta este motivul pentru care viaţa 
noastră trebuie să fie plină de roadele neprihănirii – 
faptele neprihănirii. Isus a spus: „Eu sunt viţa, voi sunteţi 
mlădiţele...” (Ioan 15:5). Noi suntem partea purtătoare 
de rod a viţei şi producem roadele neprihănirii. Noi ne 
menţinem roadele neprihănirii lui Dumnezeu oriunde 
mergem; neprihănirea acţionează în noi. 

Voi să abundaţi, să fiţi plini de roadele neprihănirii 
(de îndreptăţire înaintea lui Dumnezeu şi de 

purtare dreaptă), care vin prin Isus Cristos (Unsul), 
spre slava şi lauda lui Dumnezeu [astfel ca gloria 

Lui să fie atât manifestată cât şi recunoscută]                                 
(Filipeni 1:11, versiunea Amplificată).

Plini de roadele neprihănirii

SÂMBĂTĂ
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Acum, lucrurile cu care te‑ai tot umplut vor ieşi 
la iveală sub presiune. Cu alte cuvinte, tu nu poţi da 
altceva decât ceea ce ai înăuntrul tău. Noi manifestăm 
neprihănire; umblăm în neprihănire şi facem faptele 
neprihănirii, deoarece suntem plini de roadele 
neprihănirii.

Atunci când Isus le‑a redat vederea orbilor, a 
vindecat urechile surde, le‑a dat picioare noi ologilor, 
a înviat morţii, i‑a hrănit pe cei flămânzi, i‑a mângâiat 
pe cei necăjiţi, a rostit cuvinte divine pentru a încuraja 
şi a binecuvânta oamenii, El, de fapt, manifesta roadele 
neprihănirii. Şi cum este El, aşa suntem şi noi în lumea 
aceasta (1 Ioan 4:17).

Tu eşti un stejar al neprihănirii (Isaia 61:3); ai fost 
rânduit să fii roditor şi destoinic în orice lucrare bună şi 
să manifeşti slava lui Dumnezeu. Tu eşti lucrarea Lui şi 
ai fost creat în Isus Cristos pentru faptele neprihănirii 
(Efeseni 2:10).

2 Corinteni 8‑9
Proverbe 24‑26

Luca 22:1‑13
1 Samuel 28

2 Corinteni 5:21; Filipeni 2:13; 
2 Corinteni 9:10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
revelaţia Cuvântului Tău şi pentru 
lucrarea sa în duhul meu. Sunt 
plin de roadele neprihănirii; de 
aceea, eu manifest neprihănirea 
lui Dumnezeu în lume, cum a făcut 
şi Isus, pentru că aşa cum este 
El, sunt şi eu în lumea aceasta. 
Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic ne arată foarte clar că noi nu 
ne luptăm cu oamenii, ci cu forţele spirituale. 

Oamenii nu sunt duşmanii tăi. Indiferent de răutatea pe 
care ai putea‑o observa la o fiinţă umană, ea este de fapt 
comisă de duhurile întunericului menţionate în versetul 
tematic: căpeteniile, domniile, stăpânii întunericului 
acestei lumi, răutatea spirituală din înălţimi. Ei sunt 
cei responsabili pentru diferitele forme ale răului şi ale 
întunericului pe care le vedem şi le experimentăm în jurul 
nostru. 

Omul în sine nu este atât de rău pe cât îl vezi, pentru 
că Dumnezeu a creat omul după chipul şi asemănarea Sa şi 
l‑a creat să funcţioneze ca El (Geneza 1:26); dar este ceva 
care controlează de la distanţă omul neînnoit şi îl face să 
gândească, să vorbească şi să acţioneze rău (Efeseni 2:2).

Dar slavă Domnului că noi nu suntem neputincioşi. 
Atunci când presiunile acestor duhuri rele vin spre tine, fii 
de neclintit! Atâta timp cât eşti încins cu toată armura lui 
Dumnezeu, vei putea să rezişti şi să stingi atacul şi opoziţia 
crudă a diavolului şi să rămâi în picioare în ziua cea rea.

 

Căci noi n‑avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, 
ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, 

împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, 
împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti           

(Efeseni 6:12).

Echipaţi cu toată armura 
lui Dumnezeu

DUMINICĂ
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Satan şi demonii lui nu sunt o ameninţare pentru 
creştin. Tu ai stăpânire şi autoritate asupra căpeteniilor, 
a puterilor, a conducătorilor întunericului acestei lumi şi 
asupra forţelor spirituale ale răului din înălţimi. Dumnezeu 
ţi‑a dat armele spirituale cu care să îi ţii la distanţă (citeşte 
Efeseni 6:13‑19).

Acţionează pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. Fii 
în ofensivă împotriva duşmanului, fiind echipat cu toată 
armura lui Dumnezeu tot timpul, nu doar din când în 
când. Rămâi neclintit, având mijlocul încins cu adevărul, 
îmbrăcat cu platoşa neprihănirii şi având picioarele 
încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Ia şi coiful mântuirii 
şi sabia Duhului Sfânt, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 
Pe deasupra ia şi scutul credinţei, cu care vei putea stinge 
toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Şi roagă‑te în Duhul 
Sfânt în orice vreme, înălţând tot felul de rugăciuni şi 
cereri. Aleluia!

2 Corinteni 10:1‑18
Proverbe 27‑28

Luca 22:14‑23
1 Samuel 29

Efeseni 6:13‑17

| Proclamaţie
Sunt echipat cu toată armura lui 
Dumnezeu, întărit în Domnul şi în 
puterea tăriei Lui. Credinţa mea 
este o armă de apărare împotriva 
săgeţilor arzătoare ale celui rău şi 
un instrument al victoriei asupra 
tuturor adversităţilor. Sunt etern 
triumfător în Cristos. Binecuvântat 
să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Atunci când studiezi capitolele 28‑30 ale cărţii 
Exodul, observi că Domnul le‑a dat copiilor lui 

Israel anumite instrucţiuni şi le‑a cerut să aducă jertfe 
pentru păcat sub forma arderilor de tot şi a tămâiei. 
Aceste jertfe trebuiau aduse zi de zi.

Însă Dumnezeu nu a fost mulţumit de sacrificarea 
şi jertfirea animalelor. El a vrut sacrificiul desăvârşit: Isus 
Cristos.

În Noul Testament, Isus a devenit jertfa noastră 
pentru păcat. El S‑a jertfit pentru noi, o dată pentru 
totdeauna. Noi nu mai trebuie să Îi jertfim animale lui 
Dumnezeu vreodată. În Evrei 10:14, Biblia spune: „Căci 
printr‑o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru 
totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.” El nu a fost doar jertfa 
desăvârşită, ci jertfa Lui ne‑a desăvârşit şi pe noi.

David, psalmistul, ne dezvăluie ceva extraordinar 
despre acest subiect în Psalmul 141:2. El a spus: „Ca 
tămâia să fie rugăciunea mea înaintea Ta, şi ca jertfa 
de seară să fie ridicarea mâinilor mele!” Fiind profet, 
el a avut revelaţia viitorului şi a văzut noua dispensaţie 
care avea să intre în vigoare după moartea şi învierea lui 
Isus Cristos. 

Căci este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor 
să şteargă păcatele. De aceea, când intră în lume, 
El zice: „Tu n‑ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi‑ai 

pregătit un trup (Evrei 10:4‑5).

Închină‑te înaintea Lui zi de zi 

LUNI
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Templul vechiului testament avea să fie îndepărtat 
şi înlocuit. Ce avea să ia locul tămâii oferite lui Dumnezeu 
cu regularitate şi al jertfelor pe care El le poruncise 
preoţilor să le aducă dimineaţa şi seara? 

Răspunsul este simplu: rugăciunile de închinare şi 
ridicarea mâinilor noastre! Dumnezeu spune că acestea 
ar trebui să fie neîncetate – să nu se oprească niciodată. 
Acesta este motivul pentru care noi ne închinăm 
întotdeauna cu mâinile ridicate. De fiecare dată când I 
te închini Domnului, în special atunci când te închini în 
Duhul Sfânt, adică în alte limbi, rugăciunile tale se ridică 
la El precum tămâia. Biblia spune: „Fumul de tămâie 
s‑a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, 
împreună cu rugăciunile sfinţilor” (Apocalipsa 8:4).

Ridicarea mâinilor către El, lăudându‑L şi făcând 
proclamaţii în Numele Lui este ca jertfa de seară; o jertfă 
şi o ofrandă de bun miros care Îi face plăcere Domnului. 
Iar noi trebuie să facem aceasta în fiecare zi.

2 Corinteni 11:1‑15
Proverbe 29‑31

Luca 22:24‑34
1 Samuel 30

Psalmul 134:1‑2; 
Apocalipsa 7:11‑12; Evrei 13:15

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, binecuvântez şi 
preamăresc maiestatea Ta, pentru 
că Tu eşti adevăratul Dumnezeu. 
Tu eşti vrednic de toată lauda, de 
toată gloria, de toată închinarea, 
de toată mărirea şi de toată 
splendoarea; binecuvântare, 
onoare şi putere să‑Ţi fie aduse, în 
veci de veci. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Biblia ne relatează cum Petru l‑a vindecat 
pe ologul de la poarta Templului numită 

Frumoasă. Cu toate că omul acela se afla în starea 
respectivă din naştere, Petru ştia puterea Cuvântului 
lui Dumnezeu de a‑l transforma. Iar când s‑a rugat în 
Numele lui Isus, omul a fost vindecat complet (Faptele 
apostolilor 3:1‑8). După cum Cuvântul Domnului a 
putut schimba viaţa unui adult olog din naştere, la fel 
poate schimba viaţa oricui.

Cuvântul lui Dumnezeu are abilitatea de a 
vindeca bolnavii, de a‑i face pe păcătoşi neprihăniţi 
şi de a transforma eşecurile în succese. Încrede‑te în 
Cuvântul Lui. Pune‑l în aplicare în viaţa ta. Când trăieşti 
în conformitate cu el, îţi zideşti viaţa pe o fundaţie 
solidă. 

Domnul Isus a făcut referire la acest fapt în Matei, 
capitolul şapte. Mai întâi, El a vorbit despre un om care 
a auzit Cuvântul lui Dumnezeu, l‑a crezut şi a acţionat pe 
baza lui. El l‑a asemănat pe acel om cu cineva care şi‑a 
construit casa pe o stâncă – pe o fundaţie fermă. Când 
crizele vieţii au lovit şi când adversităţile şi presiunile 
s‑au abătut asupra casei, ea a rămas în picioare.

Apoi, El i‑a asemănat pe aceia care aud Cuvântul 
lui Dumnezeu, dar nu îl pun în acţiune cu un om care 

Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care 
a fost pusă şi care este Isus Cristos (1 Corinteni 3:11).

Cuvântul Lui este o 
temelie sigură

MARŢI

12



şi‑a ridicat casa pe nisip, iar când vânturile şi şuvoaiele 
au venit asupra ei, casa s‑a prăbuşit (Matei 7:26‑27).

Mulţi oameni au frământări în credinţa lor, 
deoarece ei nu operează în baza principiilor Cuvântului 
lui Dumnezeu. Mulţi şi‑au fondat viaţa pe presupunerile 
şi teoriile lumii, nu pe Cuvântul Domnului. Fundaţia 
vieţii tale ar trebui să fie Cuvântul lui Dumnezeu. Isus a 
zis: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu 
vor trece” (Marcu 13:31). 

Spre deosebire de lumea aceasta şi de tot ce 
cuprinde ea, chiar îţi poţi pune încrederea în Cuvântul 
lui Dumnezeu; este infailibil, insurmontabil şi etern. 
Zideşte‑ţi viaţa pe Cuvântul lui Dumnezeu, nu pe 
filozofiile oamenilor care se schimbă cu timpul.

2 Corinteni 11:16‑33
Eclesiastul 1‑2

Luca 22:35‑43
1 Samuel 31

Faptele apostolilor 20:32; 
Matei 7:24‑27

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău, care este fundaţia 
mea sigură; pe el mă odihnesc 
în timp ce sunt întărit şi bine 
înrădăcinat. Cuvântul Tău este 
stânca tare care mă ţine, pentru 
că este absolut de încredere şi 
adevărat. Îţi mulţumesc, Doamne, 
pentru viaţa victorioasă pe care 
o am în şi prin Cuvântul Tău, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cu siguranţă versetul tematic nu se referă la 
viaţa biologică, deoarece cei cărora li S‑a 

adresat Isus cu aceste cuvinte erau în viaţă din punct de 
vedere biologic. De fapt, El S‑a referit la viaţa divină – 
viaţa lui Dumnezeu. Expresiei „din belşug” din acest text 
îi corespunde în originalul grecesc sintagma „din plin.” El 
a zis, de fapt: „Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s‑o 
aibă din plin.”

Isus nu a avut nevoie de viaţă de la Dumnezeu când 
a umblat pe pământ, pentru că El era totalitatea vieţii! În 
Ioan 1:4, Biblia spune: „În El era viaţa...” În 1 Ioan 1:2, 
apostolul Ioan Îl descrie ca fiind însuşi manifestarea şi 
întruparea vieţii: „pentru că viaţa a fost arătată, şi noi 
am văzut‑o şi mărturisim despre ea şi vă vestim viaţa 
veşnică, viaţă care era la Tatăl şi care ne‑a fost arătată.” 
În Ioan 5:26, Isus afirmă: „Căci, după cum Tatăl are viaţa 
în Sine, tot aşa I‑a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.”

Acum poţi înţelege de ce El este capabil să‑i dea 
viaţă din plin oricui vine la El. Biblia spune că cine Îl are 
pe Fiul, are viaţa (1 Ioan 5:12). Dacă eşti născut din nou, 
tu nu te‑ai născut după primul Adam, ci după cel de‑al 
doilea şi ultimul Adam – Isus Cristos. Viaţa veşnică, viaţa 
divină este în duhul tău. Nu poţi avea această viaţă şi să 

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

aibă din belşug (Ioan 10:10).

Viaţa Lui supranaturală în tine

MIERCURI
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fii infectat cu HIV sau să îţi laşi trupul răvăşit de cancer! 
Această viaţă nu poate coexista cu diabetul sau cu atacul 
cerebral; ea distruge boala şi orice maladie, îndepărtând 
întunericul.

Problema este faptul că mulţi nu sunt conştienţi 
de viaţa supranaturală din Dumnezeu pe care o au. Din 
acest motiv, prin scrierile apostolului Ioan, Duhul Sfânt 
te sfătuieşte să conştientizezi că tu ai viaţa veşnică, ai 
viaţa şi natura lui Dumnezeu în tine: „V‑am scris aceste 
lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui 
Dumnezeu aveţi viaţa veşnică” (1 Ioan 5:13).

Tu nu eşti obişnuit. Viaţa din tine este nepieritoare, 
este superioară bolii, maladiei sau forţelor negative ale 
vieţii. Trăieşte fiecare zi conştientizând acest lucru.

2 Corinteni 12:1‑21
Eclesiastul 3‑5

Luca 22:44‑53
2 Samuel 1

1 Ioan 5:11‑12; Romani 8:11; 
1 Ioan 4:4

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc 
pentru viaţa veşnică de glorie, 
de neprihănire, de victorie, de 
bunăstare şi de sănătate pe care o 
am în Cristos; o viaţă de stăpânire. 
Umblu în conştientizarea originii 
mele divine şi a vieţii mele 
în Cristos, zburând deasupra 
limitărilor acestei lumi, în Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dumnezeu te‑a chemat la o viaţă de glorie şi 
de excelenţă. El nu încearcă să facă aceasta; 

a făcut‑o deja. Nu este o promisiune. Cuvântul „virtute” 
folosit în versiunea Fidela înseamnă excelenţă. Dumnezeu 
nu ne‑a chemat la ruşine; El nu ne‑a chemat la durere, 
la boală, la reproş, la distrugere sau la judecată; El ne‑a 
chemat la slavă şi la excelenţă. Prin urmare, răspunsul 
tău ar trebui să fie: „Îţi mulţumesc, binecuvântatule Tată; 
excelez şi sunt plin de slavă! Eu fac lucruri excelente.”

Poate că înainte te îndreptai în direcţia ruşinii, 
iar acum are loc o reprogramare în duhul tău. Cuvântul 
lui Dumnezeu te va impulsiona, propulsându‑te din 
ruşine la slavă şi la excelenţă. Umblă în cunoştinţa 
identităţii tale. Tu ai în tine puterea lui Dumnezeu, 
abilitatea Lui divină de a te ridica, de a creşte şi de 
a prospera; abilitatea de a face lucruri excelente. El 
te‑a uns şi te‑a poziţionat să emani excelenţă. Nu mai 
trebuie să te zbaţi pentru ea.

Tu ai responsabilitatea de a‑ţi transforma 
viaţa din slavă în slavă; ai responsabilitatea de a‑ţi 
îndrepta mintea să producă excelenţă. La aceasta se 
referă înnoirea minţii (Romani 12:1‑2). Dumnezeu 

Aşa cum dumnezeiasca lui putere ne‑a dăruit 
toate lucrurile pentru viaţă şi evlavie, prin 

cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat la glorie şi virtute                                        
(2 Petru 1:3, versiunea Fidela).

O viaţă de excelenţă

JOI

14



Se aşteaptă ca tu să faci aceasta, deoarece El deja a 
pus în tine această abilitate. El vrea să fie glorificat 
prin progresul tău, prin succesul tău şi prin excelenţa 
personalităţii tale. 

2 Corinteni 13:1‑14
Eclesiastul 6‑8

Luca 22:54‑62
2 Samuel 2

Proverbe 4:18; 2 Petru 1:3; 
Ioan 15:8

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai 
înfrumuseţat viaţa şi mi‑ai dat 
excelenţă. Şi astăzi eşti glorificat 
în şi prin mine, prin progresul meu 
şi prin succesul meu ca rezultat al 
Cuvântului Tău care acţionează în 
mine. Îţi mulţumesc că m‑ai făcut 
o manifestare a neprihănirii Tale 
şi un purtător al slavei Tale, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Pregăteşte‑te pentru un răstimp de împrospătare, 
inspiraţie şi revigorare divină în cadrul celui mai 

mare eveniment anual al misiunii globale a naţiunii 
BLW (Credincioşii din Lumea Dragostei, n.tr.), Conferinţa 
Internaţională a pastorilor şi a partenerilor programată 
pentru luna noiembrie în Lagos, Nigeria. 

Conferinţa de anul acesta va cuprinde:
• Sesiuni pline de ungere de predicare a Cuvântului 

Domnului cu omul lui Dumnezeu şi cu alţi slujitori puternici 
ai lui Dumnezeu care le vor împărtăşi delegaţilor har tot mai 
mare pentru lucrare.

• Expoziţia LoveWorld (Lumea Dragostei, n.tr.), unde 
delegaţii vor putea vedea impactul global al misiunii noastre 
în anul 2017.

• Arhivele LoveWorld, unde pastorii şi partenerii vor 
urmări fazele de dezvoltare a naţiunii BLW.

• Premiile LoveWorld, unde delegaţii vor primi 
distincţii pentru angajamentul lor excepţional de parteneriat 
în anul 2017. 

• Premiile Internaţionale LoveWorld de Muzică şi 
Artă în cadrul cărora se va recunoaşte creativitatea… şi 
multe altele!

Nu rata acest eveniment! 
Pentru mai multe informaţii despre modul de 

înregistrare, vizitează site‑ul www.ippconline.com
Notă: participarea este pe bază de invitaţie.

CONFERINŢA 

N
O

T
EINTERNAŢIONALĂ A PASTORILOR

  ŞI A PARTENERILOR 



NOTE
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Când Dumnezeu L‑a înviat pe Isus dintre cei 
morţi, tu ai fost înviat împreună cu El (Efeseni 

2:6). Acum, tu eşti aşezat împreună cu El, „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” (Efeseni 
1:21).

Indiferent ce se întâmplă în lume, tu eşti mai 
mult decât biruitor; tu eşti un succes. Dumnezeu ţi‑a 
dat o viaţă mai mare decât boala, decât maladia, decât 
eşecul şi decât moartea; o viaţă de pace, de putere, de 
sănătate şi de bunăstare; viaţa victorioasă. 

Cunoaşterea acestei realităţi ar trebui să schimbe 
profund modul în care vorbeşti, umbli şi te comporţi. Nu 
Îi cere lui Dumnezeu să îţi dea pace, putere, sănătate, 
bunăstare, sau să te facă un succes. Toate acestea şi 
multe altele sunt condensate în viaţa glorioasă pe care 
o ai deja în Cristos. Îţi voi da câteva exemple. 

Mai întâi, Domnul Isus a zis în Ioan 14:27: „Vă 
las pacea, vă dau pacea Mea...” Aceasta înseamnă că 
El a devenit pacea ta. Apoi, Biblia spune: „... Domnul 
este puterea vieţii mele...” (Psalmul 27:1 versiunea 
Fidela). Mai mult, El te‑a făcut sănătos şi puternic. În 

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

(1 Corinteni 15:57).

O viaţă de victorie

VINERI
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Isaia 33:24, citim: „Niciun locuitor (al Sionului) nu zice: 
«Sunt bolnav!»...”

În plus, El ţi‑a dat bunăstare. 1 Corinteni 3:21 
spune: „Nimeni să nu se fălească, dar, cu oameni, căci 
toate lucrurile sunt ale voastre.” Apoi, Filipeni 4:19 
ne spune: „Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate 
trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus 
Cristos.” Aceasta înseamnă că nimic nu lipseşte din 
viaţa ta, deoarece Domnul îţi împlineşte toate nevoile. 
Psalmul 1:3 te descrie ca pe un pom sădit lângă un izvor 
de apă, care îşi dă rodul atât în sezon cât şi în afara 
sezonului; şi orice faci tu va prospera. Ce binecuvântare!

Acum că eşti născut din nou, tu eşti un succes. 
Aparţii Împărăţiei lui Dumnezeu – tărâmul vieţii Lui 
unde tu domneşti împreună cu Cristos.

Galateni 1:1‑24
Eclesiastul 9‑12

Luca 22:63‑71
2 Samuel 3‑4

Romani 5:17; 
2 Corinteni 2:14

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
viaţa glorioasă în Cristos! Eu umblu 
în neprihănire şi exercit stăpânire 
peste demoni, peste boală şi peste 
toate aspectele negative ale vieţii 
astăzi şi întotdeauna, în Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR‑UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dumnezeu a stabilit faptul că Isus avea să 
sufere, iar urmarea suferinţelor Lui avea să fie 

glorie, victorie, succes şi bunăstare pentru noi toţi. Prin 
urmare, tu trebuie să celebrezi ce a făcut Isus pentru 
tine; El nu a murit degeaba; moartea Lui în locul nostru a 
adus omenirii victorie asupra păcatului şi a efectelor lui.

Pironit pe cruce drept jertfă a lui Dumnezeu 
pentru păcat, El a luat locul tău şi ţi‑a dat ţie victoria. 
Acum, Dumnezeu nu vrea doar ca tu să proclami această 
victorie, ci şi să trăieşti fiecare zi în victoria morţii, 
îngropării şi învierii Lui glorioase. Aceasta înseamnă că, 
dacă te afli pe patul de boală, este timpul să te ridici, 
deoarece tu ai primit viaţă în Cristos.

Acelaşi principiu se aplică şi sărăciei. Sărăcia nu 
ar trebui să mai aibă control asupra ta, deoarece Isus 
ţi‑a luat locul în sărăcie şi ţi‑a dat bunăstare: „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). 

Prorocii, care au prorocit despre harul care vă era 
păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ţinta 
cercetărilor şi căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să 

vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul 
lui Cristos, care era în ei, când vestea mai dinainte 

patimile lui Cristos şi slava de care aveau să fie urmate 
(1 Petru 1:10‑11).

Slava jertfei Sale

SÂMBĂTĂ
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Acum poţi trăi fără nici o datorie, deoarece Domnul îţi 
împlineşte toate nevoile după bogăţia Lui în slavă în Isus 
Cristos (Filipeni 4:19).

Trăieşte având această conştientizare. Tu ai fost 
ales din lume şi pus deoparte pentru o viaţă de slavă. 
Biblia spune că suntem „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). 

Tu eşti o rasă specială, născut cu viaţa şi cu natura 
lui Dumnezeu. El ţi‑a pregătit calea, astfel încât să ai 
parte de victorie neîntreruptă.

Galateni 2:1‑21
Cântarea Cântărilor 1‑2

Luca 23:1‑12
2 Samuel 5‑6

2 Corinteni 5:21; Efeseni 2:4‑7; 
Romani 6:4

| Rugăciune  
Îţi mulţumesc, Doamne, că m‑ai 
adus din întuneric la lumina Ta 
minunată, unde domnesc ca un 
rege în viaţă, bucurându‑mă de 
sănătatea, de pacea, de bunăstarea 
şi de succesul la care mi‑ai dat acces 
în Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Un lucru important pe care ar trebui să îl 
faci în fiecare zi este să meditezi la versetul 

nostru tematic până când devine parte din sistemul tău. 
Versiunea Amplificată redă foarte frumos a doua parte. 
Spune că cei care au primit darul neprihănirii vor domni 
ca împăraţii în viaţă. Se referă la a domni aici, pe pământ; 
o viaţă împărătească chiar aici.

Apocalipsa 5:10 spune: „Ai făcut din ei o împărăţie 
şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi 
pe pământ!” Să examinăm o calitate excepţională a 
unui împărat din Eclesiastul 8:4, care spune: „pentru că 
vorba împăratului are putere...” Împăraţii domnesc prin 
cuvinte. Tu eşti un împărat; prin urmare, domneşte prin 
cuvinte. Când îi porunceşti fricii să plece, ea pleacă! Dacă 
atunci când eşti atacat de vreun tip de boală o chemi pe 
nume şi îi porunceşti să plece, va pleca! Toate lucrurile 
au inteligenţă; sunt suficient de inteligente încât să 
recunoască atunci când un împărat porunceşte ceva, iar 
acel împărat eşti TU.

Vezi acum de ce trebuie să vorbeşti corect şi să 
nu îţi sabotezi niciodată credinţa? Când ai simptome de 

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).

Domneşte prin cuvinte

DUMINICĂ
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boală sau de maladie în trupul tău, nu te supune acestora! 
Doar spune un cuvânt şi schimbă situaţia! Fiecare cuvânt 
pe care îl spui va acţiona în tărâmul spiritual pentru a 
efectua schimbări.

Isus a zis în Ioan 6:63: „cuvintele pe care vi le‑am 
spus Eu sunt duh şi viaţă,” iar tu eşti ca El (1 Ioan 
4:17). Refuză să rosteşti cuvinte goale, ineficiente şi 
nefolositoare. Oamenii obişnuiţi pot vorbi oricum, însă 
tu nu eşti aşa! Tu eşti un om spiritual; cuvintele tale au 
putere creatoare.

Ocupă‑ţi locul de stăpânire şi domneşte 
peste circumstanţe în Numele lui Isus, prin cuvinte. 
Porunceşte‑i fiecărei furtuni să se liniştească în Numele 
lui Isus. Refuză viaţa de jos. Tu eşti un rege. Domneşte în 
viaţă ca un rege, prin cuvinte.

Galateni 3:1‑14
Cântarea Cântărilor 3‑5

Luca 23:13‑25
2 Samuel 7‑8

Apocalipsa 1:6; Marcu 11:23; 
Matei 12:37

| Rugăciune  
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
darul neprihănirii care îmi dă 
îndrăzneală în prezenţa Ta şi mă 
face să domnesc în viaţă ca un rege. 
Rostesc doar cuvintele potrivite şi 
astfel produc schimbări în familia 
mea, în sănătate, în afaceri şi în 
slujire. Eu umblu în neprihănire 
şi produc roadele neprihănirii, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Atât sub aspect legal, cât şi sub aspect vital, 
creştinul este copilul legitim, de drept şi de fapt 

al lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 6:20, apostolul Pavel a 
declarat: „Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi‑L, 
dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale 
lui Dumnezeu.” Acesta este aspectul legal al răscumpărării: 
tu ai fost cumpărat cu un preţ. Iar acum, Dumnezeu ne‑a 
adus în clasa făpturilor Lui, unde trăim, şi S‑a turnat pe Sine 
în noi, făcând astfel din trupul nostru cortul mărturiei Lui, 
templul Său viu: „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul 
Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L‑aţi primit de 
la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?” (1 Corinteni 
6:19). Acesta este aspectul vital. Aspectul legal a făcut 
posibilă experienţa vitală a vieţii dumnezeieşti!

La fel se întâmplă şi cu neprihănirea noastră – unii 
cred că noi nu avem decât o neprihănire legală; nu. Noi 
avem neprihănire şi sub aspect vital. Dumnezeu ne‑a dat 
neprihănirea Lui, iar acum noi avem abilitatea de a sta în 
prezenţa Lui fără vină, fără condamnare şi fără sentiment de 
inferioritate. În 1 Ioan 3:1‑2, apostolul Ioan a spus: „Vedeţi 
ce dragoste ne‑a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui 
Dumnezeu!” Aceasta nu este o promisiune sau o profeţie. 
Este o declarare a realităţii, un adevăr actual. 

Vedeţi ce dragoste ne‑a arătat Tatăl, să ne numim 
copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne 
cunoaşte, pentru că nu L‑a cunoscut nici pe El               

(1 Ioan 3:1).

Tu eşti un copil legitim 
al lui Dumnezeu

LUNI
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Aspectul vital al relaţiei de tată‑fiu pe care o avem 
cu Dumnezeu este faptul că, atunci când te‑ai născut din 
nou, tu ai fost născut din Duhul lui Dumnezeu. 1 Petru 1:23 
spune: „fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr‑o sămânţă 
care poate putrezi, ci dintr‑una care nu poate putrezi, prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în 
veac.” Acum, tu ai viaţa lui Dumnezeu în tine; nu mai eşti o 
persoană obişnuită – tu ai o viaţă supranaturală.

În loc să folosească grecescul „huiothesia” care 
explică adopţia sau creşterea de fii şi se referă la aspectul 
formal, educativ, apostolul Ioan a ales cu grijă cuvântul 
„teknon” pentru a explica faptul că noi suntem fii vitali ai 
lui Dumnezeu; noi suntem născuţi din El. Noi suntem fiii 
lui Dumnezeu chiar ACUM, nu mâine sau cândva, sau când 
vom ajunge în rai, ci acum. Aceasta s‑a întâmplat de îndată 
ce ai fost născut din nou. Galateni 4:6 spune: „Şi, pentru că 
sunteţi fii, Dumnezeu ne‑a trimis în inimă Duhul Fiului Său 
care strigă: «Ava», adică: «Tată!»”

Galateni 3:15‑25
Cântarea Cântărilor 6‑8

Luca 17:11‑19
1 Samuel 3

1 Ioan 3:1‑2; 
Ioan 1:12‑13

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
aspectul legal al răscumpărării 
care a făcut posibilă experienţa 
vitală a vieţii veşnice. M‑ai făcut 
părtaş naturii divine, un asociat 
al Dumnezeirii. Sunt plin de viaţă 
şi trăiesc victorios spre gloria Ta şi 
spre lauda Ta, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Există o mare diferenţă între versetul tematic şi 
ce a spus Pavel în 1 Corinteni 14:4, unde citim: 

„Cine vorbeşte în altă limbă se zideşte pe sine însuşi...” 
Acum, verbul „a edifica” din 1 Corinteni 14:4 înseamnă 
să te zideşti pe tine însuţi; mai înseamnă şi să te încarci. 
Însă Iuda se referea la ceva precum zidirea unei structuri 
măreţe, atunci când a zis „zidiţi‑vă sufleteşte pe credinţa 
voastră preasfântă, rugaţi‑vă prin Duhul Sfânt” (Iuda 
1:20).

Verbul „a zidi” provine în acest text din traducerea 
din original a termenului grecesc „epoikodomeō” care 
înseamnă să construieşti pe ceva ce există deja. Aşadar 
Iuda, prin Duhul Sfânt, vorbeşte despre zidirea unei 
structuri măreţe pe baza unei construcţii deja existente. 
Când îţi spune să te zideşti pe credinţa ta preasfântă, 
înseamnă că acea credinţă preasfântă despre care 
vorbeşte deja există – este deja acolo.

Acea „credinţă preasfântă” se referă la cea mai 
înaltă credinţă a ta; cea mai sfinţită credinţă a ta; nivelul 
cel mai mare al credinţei tale dintotdeauna. El spune să 
zideşti pe ea vorbind în alte limbi; să nu scazi sub acel 
nivel. După cum ştii, experimentăm niveluri diferite de 
credinţă în umblarea noastră. Uneori avem o credinţă 

Dar voi, preaiubiţilor, edificându‑vă pe cea mai 
sfântă credinţă a voastră, rugându‑vă în Duhul Sfânt            

(Iuda 1:20, versiunea Fidela).

Stabilizează‑te la cel mai 
înalt nivel de credinţă

MARŢI
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foarte mare, pe când alte ori, credinţa noastră pare să 
fie mai mică decât de obicei. 

Însă dacă vorbeşti des în alte limbi, te zideşti 
pe credinţa ta cea mai mare, iar apoi aceasta devine 
standardul. Data viitoare, acel nivel ridicat de credinţă va 
deveni cel mai scăzut, deoarece credinţa ta va creşte în 
timp. Apoi, vei începe să operezi la acel nivel al credinţei 
şi vei creşte în timp, ajungând la un nivel superior, tot 
continuând să zideşti pe el.

Acesta este unul dintre motivele pentru care noi 
punem accentul pe vorbirea în alte limbi. Pe măsură ce 
primeşti Cuvântul lui Dumnezeu, credinţa ta va atinge 
noi niveluri, însă tu continuă să zideşti pe ea; te vei ridica 
şi vei rămâne la acel nivel înalt de credinţă rugându‑te 
în alte limbi. La acel nivel, nici o împotrivire, provocare 
sau problemă nu mai reprezintă o ameninţare pentru 
tine, deoarece tu te ridici asupra tuturor acestora. 
Practică acest lucru şi îţi vei vedea viaţa evoluând în mod 
remarcabil.

Galateni 3:26‑4:20
Isaia 1‑2

Luca 23:34‑43
2 Samuel 11‑12

1 Corinteni 14:2, 4; 
Romani 10:17

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul de a avea vocabular 
ceresc, pe care Tu mi l‑ai dat ca 
să mă edific pe nivelul meu de 
credinţă cel mai înalt. Credinţa 
mea este victoria care biruieşte 
lumea! Şi pe măsură ce mă rog 
în alte limbi, îmi montez aripi 
ca vulturii, zburând victorios 
deasupra adversităţilor, în Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Primul principiu pentru succes şi pentru 
bunăstare este redat clar în versetul tematic: 

menţine Cuvântul Lui pe buzele tale. Aceasta înseamnă 
că trebuie să îl rosteşti. Nu este suficient să ai Cuvântul 
în inima ta; trebuie să fie şi în gura ta. În Luca 6:45, 
Domnul Isus a zis: „Omul bun scoate lucruri bune din 
vistieria bună a inimii lui...” Dovada că tu ai Cuvântul 
lui Dumnezeu în inima ta constă în faptul că acesta iese 
din gura ta.

Doar creştinii care fac declaraţii sunt biruitori în 
viaţă. Şi aici nu mă refer la cei vorbăreţi, ci la creştinii 
care declară Cuvântul Domnului. Nu poţi proclama 
Cuvântul lui Dumnezeu şi în acelaşi timp să fii slab, 
sărac, bolnav sau înfrânt. Nu contează dacă ai fost sărac 
sau bolnav; dacă declari tărie, victorie şi sănătate, vei fi 
întotdeauna victorios. În Marcu 11:23, Isus a zis că vei 
avea ce spui. Aceasta este calea către succes. 

Dumnezeu este preocupat de succesul tău; 
acesta este scopul pentru care El te‑a trimis pe pământ. 
Observă din nou reţeta Lui pentru a trăi viaţa veşnică, 
vibrantă, de victorie neîntreruptă: „Cartea aceasta a 

Cuvântul Lui pe buzele tale

MIERCURI
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Această carte a legii să nu se depărteze de gura ta, ci 
cugetă asupra ei zi şi noapte, ca să iei seama să faci 
conform cu tot ce este scris în ea; fiindcă atunci vei 

face calea ta prosperă şi atunci vei avea mult succes 
(Iosua 1:8).



Legii să nu se depărteze de gura ta...” Gura ta este 
cheia.

 Nimic nu îţi va fi imposibil dacă vei învăţa să îţi 
foloseşti gura în mod corespunzător – dacă vei învăţa să 
rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent cât de lipsită 
de speranţă ar părea situaţia, tu poţi efectua schimbări 
prin Cuvântul Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pe 
buzele tale este însăşi vorbirea lui Dumnezeu; te va 
face să devii ceea ce spune. Cuvântul lui Dumnezeu 
va paraliza şi va dispersa frica din tine şi te va face să 
înregistrezi succes după succes.

Galateni 4:21‑5:15
Isaia 3‑5

Luca 23:44‑56
2 Samuel 13‑14

1 Timotei 4:15; Psalmul 1:1‑3; 
Marcu 11:23

| Proclamaţie
Limba mea este sănătoasă şi de 
aceea este un pom de viaţă! Eu 
rostesc doar cuvinte puternice 
şi dătătoare de viaţă care sunt 
inspirate de Duhul Sfânt. Sunt un 
succes pe viaţă, pentru că trăiesc 
în Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta 
este în inima mea şi în gura mea 
şi m‑a făcut triumfător pentru 
totdeauna. Glorie lui Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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Domnul Isus ne‑a împuternicit să folosim Numele 
Lui. Acest Nume îţi aparţine şi ţie astăzi; tu ai 

autoritatea legală de a face uz de Numele lui Isus. Poţi face 
totul în Numele Lui.

Chiar înainte de înălţarea Sa, Isus a spus: „Toată puterea 
Mi‑a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi‑vă şi faceţi ucenici 
din toate neamurile, botezându‑i în Numele Tatălui, al Fiului 
şi al Sfântului Duh” (Matei 28:18‑19). Toată autoritatea în cer 
şi pe pământ I‑a fost dată lui Isus. Tot ce există în această lume 
şi dincolo de ea se supune Numelui lui Isus.

În ziua în care ai fost născut din nou ai încetat să trăieşti 
în numele tău; ai moştenit Numele lui Isus. De aceea tu ar 
trebui să funcţionezi în locul Său, cu autoritatea Sa şi să umbli 
în caracterul Său. Cuvintele tale au aceeaşi putere şi autoritate 
pe care o au cuvintele lui Isus. Numele Său are putere oriunde. 
Are putere peste guverne, peste demoni, peste domnii şi peste 
stăpâniri. Întrebuinţează acest Nume.

Nu mulţi creştini ştiu cum să folosească Numele lui Isus; 
ei cred că este doar un nume pe care să‑l rosteşti la sfârşitul 
rugăciunii; în realitate este mult mai mult decât atât. Biblia 
spune: „Şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca 
Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele 
Meu, voi face” (Ioan 14:13‑14). Acestea sunt cuvintele lui Isus, 

Şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca 
Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în 

Numele Meu, voi face (Ioan 14:13‑14).

Darul Numelui Său

JOI

21



iar El nu Se referă aici la rugăciune, pentru că nu te poţi ruga 
lui Isus în Numele lui Isus. El ne învaţă cum să utilizăm Numele 
Său ca pe un instrument, formulând cereri în Numele Lui. 

Petru a aplicat acest principiu în cazul omului olog de 
la poarta Frumoasă a templului; el a spus: „În Numele lui Isus 
Cristos din Nazaret, ridică‑te şi umblă!” L‑a apucat de mâna 
dreaptă, l‑a ridicat şi gleznele acelui om s‑au întărit. Biblia 
spune că: „Dintr‑o săritură a fost în picioare şi a început să 
umble. A intrat cu ei în Templu, umblând, sărind şi lăudându‑L 
pe Dumnezeu” (Faptele apostolilor 3:8). Uimitor! În Faptele 
apostolilor 3:16 şi 4:9‑10, Petru declară că Numele lui Isus 
este instrumentul care a realizat miracolul. Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

Tu ai primit cel mai mare dar din toate timpurile, darul 
Numelui lui Isus. Utilizează‑l în fiecare zi, oriunde. Atunci când 
porunceşti ca ceva să se întâmple în Numele Lui, la standardul 
Cuvântului Său, El este Cel care te susţine; El Se asigură că 
lucrul respectiv se întâmplă, pentru că El are puterea. Slavă lui 
Dumnezeu!

Galateni 5:16‑26
Isaia 6‑8

Luca 24:1‑12
2 Samuel 15‑16

Faptele apostolilor 4:12; 
Filipeni 2:8‑11; Marcu 16:17

| Rugăciune
Binecuvântatule Tată ceresc, Îţi 
mulţumesc pentru darul Numelui 
lui Isus, şi pentru împuternicirea 
de a‑L folosi. Cu acel Nume, pe 
care Tu L‑ai înălţat deasupra 
oricărui nume, eu trăiesc victorios 
şi domnesc peste circumstanţele 
vieţii. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
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Biblia Devoţională de Studiu cu comentarii din 
Rapsodia Realităţilor este disponibilă acum 

în încă 6 limbi, graţie eforturilor neobosite ale 
partenerilor din toată lumea!

Aceste noi traduceri oferă extraordinara 
oportunitate de a răspândi Cuvântul lui Dumnezeu 
explicat la un potenţial de peste 1,4 miliarde de 
oameni vorbitori de arabă, rusă, franceză, spaniolă, 
shona şi yoruba.

Alătură‑te acestui nobil efort sponsorizând cel 
puţin O BIBLIE PE LUNĂ, binecuvântând cel puţin 
un suflet din lume.

Pentru mai multe informaţii despre modul de 
participare, te rugăm să apelezi următorul număr 
de telefon: +234 817 198 7339

Sau să trimiţi un email la adresa: partnership@
rhapsodybible.org

 

Biblia cu comentarii din 
Rapsodia Realităţilor

Acum şi în limba ta 

N
O

T
E



NOTE

N
O

T
E



Viaţa veşnică este viaţa şi natura lui Dumnezeu. 
Este viaţa care transcende, pe care o avem 

în Isus Cristos. El Şi‑a dat viaţa pentru noi, pentru ca 
noi să putem trăi şi umbla în neprihănirea, în slava 
şi în harul Lui. Însă până când omul nu este născut 
din nou, nu poate avea viaţă veşnică, indiferent cât de 
mult încearcă să o obţină. Unii oameni se căznesc să‑L 
mulţumească pe Dumnezeu; se zbat să trăiască drept, 
însă nu ştiu cum. Nu poţi trăi în neprihănire până ce 
nu ai primit viaţa şi natura lui Dumnezeu în duhul tău.

 Adevăratul creştinism este părtăşia cu 
divinitatea; este înlocuirea vieţii tale umane cu 
viaţa şi cu natura lui Dumnezeu. Nu poţi trăi o viaţă 
neprihănită până când nu ai viaţa Sa în tine. Domnul 
Isus i‑a spus lui Nicodim, unul dintre conducătorii 
iudei: „... Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu 
se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să 
intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din 
carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh. 
Nu te mira că ţi‑am zis: «Trebuie să vă naşteţi din 
nou»”(Ioan 3:5‑7). A fi născut din nou înseamnă că 
viaţa lui Cristos a fost transferată în duhul tău, astfel 
încât ai devenit viu faţă de Dumnezeu; te‑ai trezit la 

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată 
al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul 

nostru (Romani 6:23).

VINERI
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paternitatea lui Dumnezeu, iar El vine să locuiască în 
lăcaşul inimii tale.

Această realitate nu se poate obţine prin 
strădaniile tale; schimbarea are loc în momentul în care 
te‑ai născut din nou; viaţa şi natura lui Dumnezeu au 
fost transferate în duhul tău ca să fii capabil să trăieşti 
în neprihănire şi să produci roadele neprihănirii. Viaţa 
ta devine manifestarea bunătăţii, harului, slavei şi 
dragostei lui Dumnezeu, atunci când eşti conştient de 
viaţa şi de natura Lui în tine.

Galateni 6:1‑18 
Isaia 910

Luca 24:13‑27
2 Samuel 17‑18

1 Ioan 5:11‑13; 
2 Corinteni 5:21

| Rugăciune
Tată scump, Îţi mulţumesc pentru 
dragostea Ta măreaţă pentru mine, pe 
care ai demonstrat‑o când L‑ai trimis 
pe Isus Cristos să moară pentru mine. 
Afirm că Isus Cristos este Domnul 
vieţii mele, şi viaţa Lui împreună cu 
natura Sa au fost ......….în duhul meu. 
Sunt trezit la conştientizarea calităţii 
lui Dumnezeu de tată, şi exprim 
neprihănirea lui Dumnezeu în lumea 
mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
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În versetul tematic, apostolul Pavel nu punea 
sub semnul întrebării faptul că fraţii din Roma 

Îl aveau pe Cristos; ci dorea să le trezească mintea la o 
realitate importantă. Voia să‑i facă să realizeze faptul că 
Isus Cristos în ei era o realitate vitală. Cristos în tine este 
garanţia unei vieţi de sănătate, de vitalitate. Pavel a spus 
că, dacă Isus Cristos este în tine, chiar dacă trupul tău se 
simte slab şi bolnăvicios, El îl va vitaliza.

Concluzia lui Pavel este aceea că, atunci când ai 
Duhul Sfânt, nu trebuie să fii bolnav, pentru că trupul 
tău este vitalizat de acelaşi Duh. „Şi dacă Duhul Celui ce 
L‑a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce 
L‑a înviat pe Cristos Isus din morţi va învia (va aduce 
la viaţă, va vitaliza) şi trupurile voastre muritoare, 
din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi” (Romani 
8:11). Lucrarea Duhului Sfânt de a‑ţi vitaliza trupul fizic 
are loc acum; nu este ceva de domeniul viitorului, sau 
ceva care va avea loc atunci când vei ajunge în cer; El 
acţionează în tine acum! Slavă lui Dumnezeu!

Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu; prezenţa 
Sa în tine a lămurit problema bolii şi slăbiciunii o dată 
pentru totdeauna, pentru că El operează şi umblă în 
tine, ca să „rezolve” orice anomalie din trupul tău fizic. 

Şi dacă Cristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, 
din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina 

neprihănirii (Romani 8:10).

Viaţa Duhului Sfânt în tine 

SÂMBĂTĂ
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Viaţa Sa din tine te face de necucerit. El este Cel care a 
înviat trupul lui Isus, iar acum El locuieşte în tine în toată 
slava, puterea şi maiestatea Lui.

Astăzi nu contează cât din trupul tău a fost atacat 
şi afectat de boală sau de neputinţă; singurul lucru de 
care ai nevoie este să fii conştient că Vindecătorul – 
Duhul Sfânt – locuieşte în tine. El în tine este nădejdea 
ta de a te ridica, de a umbla din nou şi de a trăi neîncetat 
în sănătate divină.

Efeseni 1:1‑14 
Isaia 11‑12

Luca 24:28‑39
2 Samuel 19‑20

1 Petru 2:24; 
Romani 8:10

| Proclamaţie
Acelaşi Duh care L‑a înviat pe Isus 
din morţi trăieşte în mine, şi a dat 
vitalitate trupului meu. Sunt hrănit 
şi revigorat zilnic de Duhul Sfânt, 
care se mişcă în mine ca să mă 
ţină în sănătate, neprihănire, şi în 
gloria lui Dumnezeu. Binecuvântat 
să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
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Dumnezeu nu vrea să treci prin viaţă ca şi cum 
ai fi neajutorat sau neputincios. El doreşte ca 

tu să preiei controlul şi să faci ceva cu viaţa ta, să schimbi 
situaţia în care te afli. Tu trebuie să faci lucrurile să se 
întâmple în viaţa ta.

Poate plângi şi strigi către Dumnezeu: „Doamne, 
nu vezi situaţia mea? Fă ceva!” Nu, tu eşti cel care trebuie 
să facă ceva, pentru că El ţi‑a dat puterea de a schimba 
lucrurile. Acţionează ca Isus. El a potolit furtunile folosind 
cuvinte. I‑a spus furtunii: „Taci, fără gură” şi s‑a făcut o 
linişte mare.

Poate că eşti agitat, ţi‑e teamă şi te frămânţi 
cu privire la o situaţie. Soluţia este una foarte simplă: 
pune‑ţi mâna pe piept şi spune: „Calmează‑te, în Numele 
lui Isus” şi pacea Sa îţi va umple sufletul.

Ucenicilor le era foarte frică atunci când vânturile 
s‑au înteţit şi apa intra în corabie. Au venit la Isus şi I‑au 
spus: „Învăţătorule, nu‑Ţi pasă că pierim?” Isus le‑a 
răspuns: „Unde vă este credinţa?” Cu alte cuvinte: „De ce 
sunteţi îngroziţi? Sunt aici. Eu sunt pacea voastră.” Pacea 
era cu ei în corabie, pentru că El este pacea Israelului, şi 
El este pacea noastră azi.

El S‑a sculat, a certat vântul şi a zis mării: „Taci! 
Fără gură!” Vântul a stat şi s‑a făcut o linişte mare             

(Marcu 4:39).

Vorbeşte‑i furtunii

DUMINICĂ
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Refuză să te temi. Cristos este pacea ta, iar El 
locuieşte în tine. El este Cuvântul lui Dumnezeu. El 
este „Logosul” lui Dumnezeu. Atunci când rosteşti 
prin credinţă Cuvântul lui Dumnezeu, Isus – Cuvântul 
întrupat, Se manifestă. Astfel, atunci când ai nevoie să 
potoleşti o furtună, nu trebuie să încerci să‑L „trezeşti,” 
cum au făcut ucenicii; rosteşte doar Cuvântul Lui.

Biblia spune astfel: „Cuvântul lui Cristos să 
locuiască din belşug în voi” (Coloseni 3:16). Isus a făcut 
următoarea afirmaţie: „Dacă rămâneţi în Mine şi dacă 
rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea 
şi vi se va da” (Ioan 15:7). Ce vrei? Nu te plânge şi nu 
cerşi; rosteşte Cuvântul lui Dumnezeu. Cere şi primeşte. 
Aleluia!

Efeseni 1:15‑2:10
Isaia 13‑14

Luca 24:40‑53
2 Samuel 21‑22

Marcu 9:23; Eclesiastul 8:4;
Iov 22:28, versiunea NTR;

| Rugăciune
Preţiosule Tată, Îţi mulţumesc 
pentru binecuvântarea şi 
autoritatea pe care o am în 
Cristos. El este pacea mea; chiar 
şi acum, declar pace peste viaţa 
mea, serviciul meu, afacerea mea, 
familia mea, şşi peste tot ce are 
legătură cu mine. Sunt uimit de 
gloria şi seninătatea Duhului Sfânt. 
Cărarea mea este una de succes şi 
bucurie eternă, în Numele lui Isus. 
Amin.
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Adeseori mă întâlnesc cu oameni care depun foarte 
mult efort şi investesc resurse în lucrarea Domnului, 

însă după un timp încep să se întrebe: „Care este răsplata mea, 
eu ce câştig de pe urma tuturor acestor eforturi?”

Acum, Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar că 
Dumnezeu este Dătătorul suprem. Nimeni nu‑L poate întrece 
vreodată în dărnicie. De aceea, îmbărbătează‑te şi nu dispera, 
pentru că Biblia spune astfel: „Căci Dumnezeu nu este nedrept 
ca să uite lucrarea voastră şi dragostea pe care aţi arătat‑o 
pentru Numele Lui, faptul că i‑aţi slujit pe sfinţi şi continuaţi 
s‑o faceţi” (Evrei 6:10, versiunea NTR).

Versetul tematic afirmă acest adevăr într‑un mod mai 
succint: „Cel ce merge înainte plângând, purtând sămânţă 
preţioasă, se va întoarce fără îndoială cu bucurie, aducându‑şi 
snopii” (Psalmul 126:6, versiunea Fidela). Aceasta înseamnă că 
secerişul tău este sigur; va avea loc negreşit. Un snop este o 
legătură de spice de grâu pe care le legi împreună după ce au 
fost tăiate. Sunt legate laolaltă pentru a putea fi transportate 
sau depozitate mai uşor. Uneori termenul acesta este folosit 
pentru a face referire la un pachet în care au fost puse laolaltă 
multe lucruri. Însă în versetul tematic, termenul face referire la 
o formă de seceriş care rezultă în urma faptului că tu ai dăruit, 
şi aici nu este vorba doar de bani.

Cel ce merge înainte plângând, purtând sămânţă 
preţioasă, se va întoarce fără îndoială cu bucurie, 

aducându‑şi snopii (Psalmul 126:6, versiunea Fidela).

Secerişul tău este sigur
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În calitate de copil al lui Dumnezeu, este important să ştii 
că poţi avea seceriş oricând vrei; îl poţi face să aibă loc oricând 
doreşti. Biblia spune: „Cât va fi pământul, vremea semănatului 
şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea nu vor 
înceta!” (Geneza 8:22, versiunea Amplificată). Aceasta înseamnă că 
nu există un anumit timp pentru seceriş. „Vremea semănatului şi 
seceratul” înseamnă că secerişul poate avea loc oricând. Chiar dacă 
există un timp pentru semănat, poţi chema secerişul oricând! Ai 
putea la fel de bine să consideri că astăzi este ziua secerişului tău, 
ziua în care primeşti binecuvântări! Slavă Domnului!

Secerişul tău trebuie să vină într‑un mod supranatural. De 
exemplu, Biblia spune că Isaac a semănat în timpul foametei – un 
timp în care în mod natural era imposibil să ai seceriş – cu toate 
acestea, în acelaşi an el a secerat de o sută de ori mai mult decât a 
semănat (Geneza 26:12‑13).

Noi putem să ne determinăm secerişul şi îl putem face să aibă 
loc atunci când dorim. Putem face acestea pentru că funcţionăm 
în Numele lui Isus. Cu toate acestea, avem nevoie de răbdare (Evrei 
10:36), pentru că cel care crede nu se grăbeşte (Isaia 28:16).

Efeseni 2:11‑22
Isaia 15‑18

Ioan 1:1‑13
2 Samuel 23‑24

2 Corinteni 9:7‑11; Galateni 6:9; 
Luca 6:38

| Rugăciune
Dragă Tată, Te ador pentru 
oportunităţile de a însămânţa 
şi de a fi o binecuvântare prin 
dărnicie, şi pentru privilegiul de a‑mi 
putea evoca secerişul. Seminţele 
şi eforturile mele de iubire sunt 
sfinţite de Duhul Sfânt ca să producă 
un seceriş de binecuvântări multiple 
pentru mine în slujirea mea, în 
finanţele mele, în familie, şi în toate 
domeniile vieţii mele, în Numele lui 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Există o diferenţă remarcabilă între modul în 
care opera Dumnezeu în Vechiul Testament 

şi modul în care operează El în Noul Testament. De 
exemplu, în Vechiul Testament, îngerii aveau autoritate 
peste poporul lui Dumnezeu până într‑acolo încât puteau 
pronunţa judecată sau îi puteau pedepsi pe oameni 
pentru greşelile lor.

Vedem un exemplu simplu al acestui fapt atunci 
când Zaharia nu l‑a crezut pe îngerul Gabriel pe cuvânt. 
Îngerul nu l‑a cruţat; i‑a spus: „Eu sunt Gabriel; eu 
slujesc în prezenţa lui Dumnezeu; pentru că nu ai crezut 
cuvântul meu, vei fi mut până când se va naşte copilul pe 
care l‑am vestit” (citeşte pasajul din Luca 1:19‑22); şi aşa 
a fost. Îţi poţi imagina aceasta? L‑a pedepsit pe Zaharia 
pentru necredinţa lui.

Însă în Noul Testament, îngerii ne slujesc nouă. 
Evrei 1:13‑14 spune astfel: „şi căruia din îngeri i‑a zis 
El vreodată: «Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe 
vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale»? Nu sunt oare 
toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă 
pentru cei ce vor moşteni mântuirea?” Noi suntem 
moştenitorii mântuirii; îngerii sunt duhuri slujitoare 
care au fost trimise ca să lucreze pentru noi. Ei au fost 

Ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a 
moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor 

(Evrei 1:4).

Îngerii ne susţin
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trimişi cu diferite misiuni la anumiţi oameni din Vechiul 
Testament, însă ei ne slujesc şi lucrează pentru noi cei 
care suntem în Noul Testament. Ce minunat!

În pasajul din Filipeni 2:9‑11 se vorbeşte despre 
Domnul Isus astfel: „De aceea şi 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, şi orice limbă să mărturisească, spre slava 
lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este Domnul.” Atât 
de real şi de puternic este Numele lui Isus.

Noi suntem superiori îngerilor pentru că am fost 
născuţi din Dumnezeu şi suntem împreună moştenitori cu 
Cristos (Romani 8:17); noi suntem asociaţi ai Dumnezeirii 
(2 Petru 1:4). Dumnezeu ne‑a dat Numele lui Isus, care 
este mai presus de orice nume; iar noi trăim în şi prin 
acest Nume. Astfel le putem da instrucţiuni îngerilor, iar 
ei ne voi asculta, pentru că le dăm aceste instrucţiuni în 
Numele lui Isus. Aleluia!

Efeseni 3:1‑21
Isaia 19‑22

Ioan 1:14‑23
1 Împăraţi 1

Evrei 1:7; 
Evrei 1:13‑14

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
autoritatea mea în Cristos Isus. 
Domnesc împreună cu El peste toate 
lucrurile. Îţi mulţumesc pentru îngerii 
Tăi sfinţi care îmi slujesc; recunosc 
prezenţa lor lîngă mine astăzi. Chiar 
şi acum, îi însărcinez în Numele lui 
Isus să meargă înainte şi să producă 
binecuvântări şi provizii dumnezeieşti 
pentru mine astăzi ca să aibă cale 
liberă să vină înspre mine, în Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Putem considera versetul tematic ca fiind 
unul dintre secretele majore ale succesului 

extraordinar pe care l‑a avut apostolul Pavel în lucrarea sa. 
El a fost folosit de Dumnezeu într‑un mod atât de puternic 
pentru că se baza în mod absolut pe harul lui Dumnezeu. 
Tot ceea ce a făcut şi a devenit în calitate de apostol al lui 
Isus Cristos a fost rezultatul harului lui Dumnezeu de peste 
viaţa lui, nu al abilităţilor sale umane sau fireşti. El a înţeles 
că abilităţile sau reuşitele materiale ale unui om nu prea 
contează înaintea lui Dumnezeu.

El a scris despre rezultatul abilităţilor sale fizice astfel: 
„Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le‑am socotit 
ca o pierdere, din pricina lui Cristos. Ba încă şi acum privesc 
toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de 
mare al cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu. Pentru El 
le‑am pierdut pe toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să Îl 
câştig pe Cristos” (Filipeni 3:7‑8).

Dumnezeu nu Se uită la educaţia ta, indiferent cât 
de bună este. Nu Se uită nici la situaţia ta financiară, oricât 
de bună sau de precară este. Nu Se uită la ce ai învăţat în 
lume. De fapt, pentru a putea să‑L urmezi şi să umbli cu El 
eficient, trebuie să umbli prin credinţă. Harul Său este tot 

Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de 
mine n‑a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât 
toţi: totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine 

(1 Corinteni 15:10).

Rămâi strâns legat 
de harul Lui
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ceea ce ai nevoie. Să citim din nou afirmaţia lui Pavel din 2 
Corinteni 12:9: „Şi El mi‑a zis: «Harul Meu îţi este de ajuns; 
căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.» 
Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, 
pentru ca puterea lui Cristos să rămână în mine.” 

Puterea lui Dumnezeu este revelată în slăbiciunile 
noastre. Acum putem înţelege mai bine de ce tânărul 
David, fără a avea nici un merit firesc aparent, a fost ales să 
fie rege dintre toţi fraţii săi care erau mult mai calificaţi din 
punct de vedere fizic. Nimic nu‑l califica pe David din punct 
de vedere fizic ca să fie rege; a fost pur şi simplu o alegere 
prin har, combinată cu starea inimii sale.

Dumnezeu vrea întotdeauna să folosească acel 
bărbat sau acea femeie care nu se poate lăuda cu nimic 
din punct de vedere fizic sau cu realizări personale. Altfel, 
El nu ar avea toată slava. Dacă vrei să fii folosit cu putere de 
Dumnezeu, nu te baza pe tine sau pe talentul pe care îl ai în 
mod nativ, ci învaţă să depinzi doar de harul lui Dumnezeu, 
la fel ca apostolul Pavel.

Efeseni 4:1‑16
Isaia 23‑24

Ioan 1:24‑34
1 Împăraţi 2

Iacov 4:6; Proverbe 3:5; 
Filipeni 4:13; Efeseni 2:8

| Rugăciune
Dragă Tată, binecuvântat să 
fie Numele Tău în veci pentru 
dragostea Ta extraordinară cu 
care mă iubeşti şi pentru harul 
Tău super‑abundent din viaţa 
mea. Beneficiez de harul Tău şi 
de conştientizarea că îmi este 
suficient în toate lucrurile. Prin 
harul Tău, domnesc victorios în 
viaţă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Odată ce ai fost născut din nou, ai primit o 
viaţă de slavă şi de succes. Unii creştini nu 

realizează acest lucru, şi de aceea speră şi se roagă 
ca Dumnezeu să facă ceva ce le va îmbunătăţi viaţa. 
Dumnezeu nu trebuie să mai facă nimic faţă de ceea 
ce a făcut deja pentru tine în Cristos. El a făcut deja 
tot ceea ce este necesar pentru bunăstarea ta totală. 
El a făcut totul pentru ca tu să trăieşti în neprihănire, 
în putere şi în stăpânire.

Dacă, de exemplu, te‑ai rugat: „Doamne, dă‑mi 
pace,” opreşte‑te! El ţi‑a dat deja pace. În Ioan 14:27, 
El spune astfel: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea...” 
De fapt nu mai este nevoie să‑I ceri nimic; citeşte 
versetul tematic din nou.

Astăzi tu trebuie doar să iei în posesie 
binecuvântările pe care El ţi le‑a dat deja. Foloseşte 
ceea ce El a făcut deja. 1 Corinteni 3:21 spune: „... 
toate lucrurile sunt ale voastre...” Iar pasajul din 2 
Petru 1:2 ne dezvăluie modul în care ne putem bucura 
de ele. Şi secretul este acesta: „... prin cunoaşterea lui 
Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Cristos.” Harul, 
pacea, promovarea, binecuvântările şi bunăstarea 

Aşa cum dumnezeiasca lui putere ne‑a dăruit 
toate lucrurile pentru viaţă şi evlavie, prin 

cunoaşterea celui ce ne‑a chemat la glorie şi virtute                         
(2 Petru 1:3, versiunea Fidela).

Intră în posesie
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vor fi multiplicate în viaţa ta prin cunoaşterea lui 
Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus.

Observăm că versetul anterior ne îndreaptă 
atenţia spre cunoaşterea lui Dumnezeu revelată prin 
Cuvântul Său (termenul grecesc „epignosis”)! Aceasta 
este tot ce avem nevoie; cunoaşterea specializată care 
vine prin studierea şi meditarea asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu.

Prin această cunoaştere specială a lui Dumnezeu 
şi a lui Isus Cristos nu devii doar familiar cu moştenirea 
ta, cu drepturile, privilegiile şi binecuvântările pe 
care le‑ai primit în Cristos, ci eşti catapultat într‑un 
domeniu în care umbli în realitatea vitală a plinătăţii 
binecuvântărilor Evangheliei. Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

Efeseni 4:17‑5:2
Isaia 25‑26

Ioan 1:35‑42
1 Împăraţi 3

2 Petru 1:2‑3; 2 Timotei 2:15; 
Evrei 4:16

| Proclamaţie
Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu 
care m‑a binecuvântat cu toate 
binecuvântările spirituale în 
locurile cereşti în Cristos! Am o 
viaţă de glorie şi de succes, de care 
am parte zilnic. Ochii mei spirituali 
sunt luminaţi să recunoască şi 
să înţeleagă bogăţiile imense ale 
moştenirii măreţe a lui Dumnezeu 
în mine,în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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. 

Adoptă şi mai    
     multe 

Binecuvântează    
    viaţa multora 

LIMBI ...

în 2017! 
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Versetul tematic ne arată că a existat o zi şi un 
moment în care omul a avut nevoie de un mediator, 

şi nu era nici unul. Iov a avut nevoie de unul şi nu a fost nimeni.
 Îmi aduc aminte de cuvintele pe care le‑a spus Eli 

fiilor săi, mustrându‑i pentru faptele lor nesăbuite. Le‑a spus: 
„Atunci când păcătuieşti împotriva unui om, orice om poate 
veni ca să mijlocească pentru tine. Însă atunci când păcătuieşti 
împotriva lui Dumnezeu, cine va vorbi pentru tine?” (Citeşte 
pasajul din 1 Samuel 2:25).

Însă slăvit să fie Dumnezeu pentru că L‑a trimis pe Isus! 
Pasajul din Isaia 59:16 spune astfel: „El vede că nu este nici un 
om şi Se miră că nimeni nu mijloceşte. Atunci braţul Lui Îi vine 
în ajutor, şi neprihănirea Lui Îl sprijină.” Dumnezeu a văzut că 
nu era nici un om, nici un mijlocitor, şi L‑a trimis pe Domnul 
Isus, care apoi ne‑a trimis pe noi azi aşa cum L‑a trimis pe El 
Tatăl (Ioan 20:21).

Omul nu mai este neajutorat şi fără speranţă astăzi; nu 
este fără mijlocitor. Noi suntem cei chemaţi să mijlocim şi să 
veghem ca voia desăvârşită a lui Dumnezeu şi scopurile Lui 
să se împlinească pe pământ şi în viaţa oamenilor. El ne‑a dat 
puterea, abilitatea şi responsabilitatea să facem acest lucru.

Pavel îi scrie lui Timotei în 1 Timotei 2:1 astfel: „Vă 
îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, 
mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii...” De asemenea, în 

Nici nu este vreun mijlocitor între noi, care să‑şi pună 
mâna peste noi amândoi (Iov 9:33).

Ocupă‑ţi locul de mijlocitor
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Efeseni 6:18, el spune astfel: „Faceţi în toată vremea, prin 
Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu 
toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii...” 

În timp ce ne rugăm şi mijlocim, Duhul Sfânt ni se 
alătură în lupta împotriva forţelor întunericului ca să obţinem 
ceea ce ne aparţine şi să stabilim neprihănirea lui Dumnezeu în 
orice loc. Noi împlinim această lucrare prin Duhul Sfânt. Atunci 
când ne ocupăm locul în mijlocire, Domnul spune că vom trăi 
o viaţă liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea (1 Timotei 
2:2); societatea în care trăim va fi înrădăcinată în neprihănire.

Mijlocirea are loc întotdeauna pentru alţii; tu concentrezi 
influenţa puterii lui Dumnezeu către alţii spre binele lor; pentru 
a realiza aceasta este nevoie de perseverenţă în rugăciune. 
Imaginează‑ţi că cineva a fost bolnav o perioadă îndelungată 
de cancer, sau de altă boală mortală; este posibil să nu‑şi 
poată însuşi singur binecuvântările lui Cristos în ce priveşte 
sănătatea şi vindecarea. Cu toate acestea, prin mijlocirea ta, 
acea persoană poate primi un miracol, în timp ce tu îi iei locul 
în rugăciune şi mustri duşmanul.

Efeseni 5:3‑21
Isaia 27‑28

Ioan 1:43‑51
1 Împăraţi 4

Romani 8:34; Galateni 4:19; 
Ezechiel 33:7

| Rugăciune
Binecuvântatule Tată, mă rog pentru 
toţi cei care suferă, în special copii lui 
Dumnezeu, care sunt bolnavi, ne la 
locul lor, suferind sau experimentând 
orice fel de durere, toţi aceştia să 
fie ajutaţi şi alinaţi de Duhul Tău cel 
Sfânt şi prin slujirea îngerilor. Mă rog 
ca puterea, curajul şi credinţa de care 
au nevoie să iasă victorioşi să le fie 
turnate în duhul lor, în Numele lui 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Duhul lui Dumnezeu ne arată în versetul tematic 
un adevăr foarte important de care avem 

nevoie pentru a trăi o viaţă de victorie neîntreruptă 
în Cristos. El ne spune că, în ciuda încercărilor care 
ne înconjoară, trebuie să rămânem consecvenţi în 
rugăciune.

 Unii cred că rugăciunea înseamnă doar a‑I spune 
lui Dumnezeu despre problemele tale, în speranţa că El 
va face ceva cu privire la ele. Aceasta este o perspectivă 
greşită asupra rugăciunii. Scopul primordial al rugăciunii 
este părtăşia şi comuniunea cu Tatăl. Această comuniune 
clădeşte dragostea şi o întăreşte.

 Astfel, rugăciunea este o comuniune care îţi 
zideşte relaţia cu Tatăl tău ceresc. Adică pentru a creşte 
şi a te întări în dragostea ta pentru El, trebuie să înveţi să 
te rogi mai mult.

Unii oameni se roagă doar atunci când au nevoie 
de ceva, însă timpul de rugăciune nu este doar un timp 
în care Îi poţi cere lui Dumnezeu diverse lucruri; este un 
timp de comuniune şi de părtăşie cu El. Este momentul 
în care poţi auzi ce vrea Duhul Sfânt să‑ţi spună şi poţi 
primi instrucţiunile şi îndrumarea Lui care te vor ajuta să 
treci peste orice zi.

Bucuraţi‑vă şi fiţi exaltaţi în nădejde; fiţi fermi şi 
răbdători în necaz; fiţi consecvenţi în rugăciune 

(Romani 12:12, versiunea Amplificată).

Roagă‑te mai mult

SÂMBĂTĂ
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Biblia spune despre Domnul Isus astfel: „... 
dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S‑a 
sculat, a ieşit şi S‑a dus într‑un loc pustiu. Şi Se ruga 
acolo” (Marcu 1:35). Isus a tratat rugăciunea cu mare 
seriozitate în umblarea Sa pe pământ, pentru că înţelegea 
importanţa părtăşiei Sale cu Tatăl. Din momentul în care 
tratezi rugăciunea conştient de această realitate, viaţa ta 
va deveni mai bogată şi vei fi mai productiv în lucrurile 
pe care le faci.

Ai nevoie de această părtăşie continuă, de această 
curgere împreună cu Duhul Sfânt pentru a funcţiona 
eficient, altfel lucrurile pe care le faci nu vor avea nici un 
impact spiritual. Învaţă să comunici mai des cu Domnul şi 
vei vedea cum viaţa ta va creşte exponenţial.

Efeseni 5:22‑6:9
Isaia 29‑30

Ioan 2:1‑11
1 Împăraţi 5

Psalmul 55:17; Luca 21:36; 
1 Tesaloniceni 5:17

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc 
pentru transformarea divină şi 
pentru transfigurarea pe care o 
experimentez prin rugăciune. Slava 
Ta îmi umple viaţa. Dragostea Ta îmi 
încântă sufletul; ador să mă închin 
în prezenţa Ta! Îţi mulţumesc pentru 
binecuvântarea şi pentru privilegiul 
de a avea părtăşie cu Tine prin 
rugăciune, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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

Credem ca ai fost binecuvântat de acest devotional.Te invitam 
acum sa Îl faci pe Isus Cristos Domn al 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 a adus 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

„Mărturia de pe copertă”

„Faptul că citesc Rapsodia Realităţilor în fiecare zi şi aplic Cuvântul 
lui Dumnezeu îmi schimbă întreaga zi în bine! Viaţa mea este plină 
de bucurie şi de pace şi acum am mentalitatea unui campion. Slavă 
lui Dumnezeu! Vă mulţumesc, domnule Pastor Chris! “
    ‑ H. Jarno; Finlanda

„Complet vindecat de astm”

„Am fost diagnosticat cu astm încă de la naştere. Din cauza crizelor frecvente, 
mergeam des la spital să mă tratez. Aceasta a fost starea mea până când am 
dat de acest devoţional transformator Rapsodia Realităţilor! Pe măsură ce 
am aplicat consecvent principiile de vindecare din devoţional, puterea lui 
Dumnezeu mi‑a saturat întreaga mea fiinţă, aducându‑mi vindecare divină. 
Sunt complet vindecat de astm. Glorie lui Dumnezeu! “
                                    ‑ R. Siwale; Zambia

„Eliberată de depresie”

„Am suferit mulţi ani de depresie. Toată viaţa mea era răvăşită. În această 
stare de disperare şi de frustrare am primit o Rapsodie a Realităţilor şi 
viaţa mea s‑a schimbat. Acum sunt plină de bucurie şi de pace. Toţi 
cei din jur am observat această mare schimbare în viaţa mea! Acum 
nu numai că sunt eliberată de depresie, ci am primit, prin Rapsodia 
Realităţilor, credinţă să înving orice obstacol în viaţă. Vă mulţumesc, 
domnule Pastor Chris, că ne trimiteţi Rapsodia Realităţilor în Finlanda!”
    ‑ P. Susanna; Finlanda
„Dorinţa mea după mai multă cunoaştere m‑a adus la mântuire”

„Mergeam regulat la biserică, dar ştiam că am nevoie de o înţelegere mai 
adâncă a Cuvântului lui Dumnezeu. Într‑o zi, urmărind programul Rapsodiei 
Realităţilor la televizor, Cuvântul lui Dumnezeu a pătruns în mine într‑un mod 
special. Prezentatorul a explicat că primul pas pentru a primi mai multă revelaţie 
din Cuvântul lui Dumnezeu este naşterea din nou. După program, am sunat la 
numărul de pe ecran şi mi‑am predat inima lui Cristos. Acum sunt născut din nou, 
datorită mesajului din Rapsodia Realităţilor.”                                              
    ‑ N. Viliami; Tonga



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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT
DON’T STOP HERE!
7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST
KEEPING YOUR HEALING
THE PROMISED LAND
RECREATING YOUR WORLD
RHAPSODY OF REALITIES DAILY DEVOTIONAL  
RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

LOVEWORLD 

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

canada:  
Tel: +1 647‑341‑9091 

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

Cărţi disponibile de la editura


