
Rapsodia 
Realitatilor

CHRIS OYAKHILOME

. . .  UN DEVOȚIONAL COTIDIAN

LOVEWORLD  PUBLISHING

˘ ,



CANADA:
Christ Embassy Int’l Office, Canada 
50 Weybright Court, Unit 43B
Toronto, ON, MIS 5A8
Tel: +1-647-341-9091

SUA:
Christ Embassy Int’l Office, USA   
200 E Arrowhead Drive
Suite W-3
Charlotte, NC 28213
Tel: +1-972-255-1787, 
      +1-704-780-4970 

Rapsodia Realităţilor  ... un devoţional cotidian  
ISSN 1596-1605

Ediţia de  Aprilie 2014
Drept de autor © 2014 LoveWorld Publishing, Believers’ LoveWorld Inc. 

Toate citatele din Biblie sunt preluate din versiunea Cornilescu, din 
traducerea Bibliei făcută de Liga Bibliei (TLB), din versiunea Noua Traducere 
în Limba Română (NTR) sau din versiunea Fidela. 
  

email: info@rhapsodyofrealities.org 
website: www.rhapsodyofrealities.org

MAREA BRITANIE: 
Christ Embassy Int’l Office
Loveworld Conference Center
Cheriton High Street
Folkestone Kent. 
CT19 4QJ
Tel: +44(0)1303 270970
Fax: 01303 274 372

NIGERIA:
P.O. Box 13563 Ikeja, Lagos.
Tel: +234-8023324188, 
      +234-8052464131, 
      +234-1-8925724

AFRICA DE SUD:
303 Pretoria Avenue
Cnr. Harley and Braam Fischer,  
Randburg, Gauteng 
South Africa.
Tel: + 27 11 3260971; 
      +27 113260972

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII ȘI COMENZI SUNAŢI:

Toate drepturile sunt rezervate sub acţiunea Legii Internaţionale a Drepturilor de Autor. Conţinutul 
şi/sau coperta nu pot fi reproduse în totalitate sau parţial sub nici o formă fără consimţămậntul în 
scris al LoveWorld Publishing.

SUA:
Christ Embassy Int’l Office, USA   
12400 Westheimer Road
Houston, Texas, 77077
Tel: +1-281-759-5111, 
      +1-281-759-6281 

CANADA:
101 Ross Dean Drive,
Toronto, ON, Canada, M9L 1S6
Tel/Fa: +1-416-756-5080

ROMÂNIA:
Str. Gura Câlnăului nr. 12-22, Bucureşti
www.bisericariulvietii.ro
Pentru consiliere, rugăciune şi comezi 
sunați la: +40-31-432-7000



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

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

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

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

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

                                      - Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 552 limbi şi încă 

mai numărăm. Ediţia 2015 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru 
a te poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul 
anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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INFORMAŢII PERSONALE
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Imaginea de pe copertă surprinde parteneri ai 
Rapsodiei Realităţilor în faţa clădirii Parlamentului 
din Berna, Elveţia.
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În viaţă mulţi se preocupă să-şi dezvolte abilităţile 
profesionale, familiale, financiare, etc. Însă deşi 

aceste lucruri sunt bune şi lăudabile, nu te vor putea 
face o persoană completă, nici nu te vor duce în acel loc 
unde vrea Duhul Sfânt să ajungi. Cel mai important lucru 
pentru tine – căutarea ta cea mai arzătoare – ar trebui 
să fie cunoaşterea şi trăirea Cuvântului  lui Dumnezeu, 
care îţi edifică viaţa şi îţi modelează caracterul. Pune 
acest scop pe locul întâi în topul priorităţilor tale pentru 
acest an.  

Să urmărim ce s-a întâmplat pasajul din Luca 10: 
Isus venise în vizită acasă la Maria şi la Marta. Marta, 
sora mai mare a Mariei, se preocupa întotdeauna de 
lucrurile importante. Aşa că, imediat ce Isus a intrat 
în casa lor, s-a grăbit la bucătărie să-I pregătească 
Domnului o trataţie pe cinste. În acest timp, Maria, 
cu mare entuziasm, s-a aşezat la picioarele Domnului 
pentru a absorbi Cuvântul Său. Probabil s-o fi gândit: 
„Domnul este în casa mea? Aceasta este o ocazie unică 
de a-mi îmbunătăţi viaţa!” Astfel, ea a ales să stea la 
picioarele Domnului, însuşindu-şi fiecare cuvânt venit 
din partea Lui. Maria şi-a stabilit bine priorităţile.

Citeşte încă o dată în versetul tematic cum a lăudat 

„... Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi 
te frămânţi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria şi-a 

ales partea cea bună, care nu i se va lua” 
(Luca 10:41-42).

JOI

1
Stabileşte-ţi bine priorităţile



Note

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai 
dat Cuvântul Tău drept material 
de construcţie ca să-mi zidesc 
viaţa şi să-mi întăresc credinţa. 
Prin Scriptură Tu mi-ai luminat 
înţelegerea să pot cunoaşte tainele 
Împărăţiei Tale şi să pot umbla în 
voia Ta perfectă, în Numele lui Isus. 
Amin.  

Matei 1
Geneza 1-2

Domnul credinţa şi pasiunea ei 
pentru Cuvânt, în pofida plângerii 
Martei că a lăsat-o să trudească 
singură. Aceasta ne aminteşte de 
un alt caz în care Isus S-a întâlnit cu 
o femeie la o fântână din Samaria. 
El îi ceruse femeii puţină apă să 
bea, iar ea L-a refuzat. Atunci Isus 
i-a zis: „Dacă ai fi cunoscut tu darul 
lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi 
zice: «Dă-Mi să beau!», tu singură 
ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat 
apă vie” (Ioan 4:10). Asemenea 
acelei femei samaritene, dacă 
Marta ar fi ştiut cine era Isus, ea 
ar fi cerut mâncare de la El, nu ar fi 
încercat să-I prepare ceva bun.

Ia exemplu de la Maria. 
Stabileşte-ţi bine priorităţile, 
acordând Cuvântului lui Dumnezeu 
atenţia cuvenită. Cuvântul Lui 
este adevărata temelie a tuturor 
lucrurilor.     

Matei 1:1-14
Geneza 1

Psalmul 37:4; 
Matei 6:33

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Fiind copil de Dumnezeu, tu nu eşti niciodată 
singur. Niciodată nu ai umblat şi nu vei umbla 

singur, cât timp ai Duhul Sfânt în tine. El locuieşte în 
tine şi este cu tine nu doar pentru o vreme, ci pentru 
totdeauna. Iar parte din lucrarea Lui în viaţa ta este 
să stea în părtăşie cu tine, să-ţi întărească credinţa şi 
curajul de a face voia lui Dumnezeu şi de a-ţi împlini 
chemarea.  

Încurajează lucrarea Duhului Sfânt în viaţa ta 
apreciind în mod deliberat prezenţa Sa în tine. Atunci 
când eşti pe stradă, mărturisindu-le altora despre 
Cristos, conştientizează faptul că nu eşti singur. Pe 
măsură ce le împărtăşeşti oamenilor din Scriptură, El 
este acolo, confirmând Cuvântul în inima celor cărora le 
slujeşti; El lucrează împreună cu tine.   

Ori de câte ori simţi că eşti singur sau că nu ai 
impactul dorit, aminteşte-ţi că Duhul Sfânt este în tine 
şi cu tine. Recunoaşte-I prezenţa şi lucrarea în tine, aşa 
cum făcea şi Isus. El spunea: „...Tatăl, care locuieşte în 
Mine, El face aceste lucrări ale Lui” (Ioan 14:10). Prin 
aceste cuvinte El Îl recunoştea pe Duhul Sfânt care 
aducea prezenţa Tatălui în El şi care lucra în şi prin El. 

VINERI

2

... Căci El [Dumnezeu] însuşi a zis: «Nicidecum nu te 
voi lăsa şi nu voi renunţa la tine, nici nu te voi lipsi de 
sprijin. Nu [te voi], nu [te voi], nu [te voi] lăsa la nici 
un nivel fără ajutor şi nu te voi părăsi, nici nu te voi 

lăsa la pământ (nu-ţi voi da drumul)»…  
(Evrei 13:5, versiunea Amplificată).

Niciodată singur



Note

Recunoaşte şi tu că Tatăl 
locuieşte în tine prin Duhul Sfânt, care 
este mai mult decât o influenţă, mai 
mult decât o profeţie sau o inspiraţie; 
El este Cel care îţi aduce prezenţa 
Tatălui, este Călăuzitorul şi Păzitorul 
tău. Încredinţează-I viaţa ta şi mereu 
vei fi un succes. El este adevăratul 
Susţinător, Cel pe care te poţi baza că 
te scapă din orice dificultate. 

Dacă te confrunţi cu unele 
provocări, poate de natură financiară, 
sau de sănătate, de studii, de căsnicie, 
de afaceri ori de carieră, nu te teme; 
nu eşti singur. Nu căuta ajutor la 
oameni, ci îndreaptă-ţi atenţia şi 
afecţiunea spre Duhul Sfânt; El nu 
eşuează niciodată. Citeşte încă o 
dată cuvintele pline de siguranţă şi 
de mângâiere din versetul tematic, 
aprofundând mai ales porţiunea 
subliniată.

Matei 2
Geneza 3-5

Matei 1:15-28
Geneza 2

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc 
pentru Duhul Sfânt, Învăţătorul, 
Călăuzitorul şi Păzitorul meu, Cel 
prin care Tu locuieşti în mine! 
Sunt un succes, un învingător şi 
un campion pe viaţă prin Duhul 
Sfânt care locuieşte în mine şi care 
face minuni prin mine. Recunosc şi 
fructific prezenţa Sa în viaţa mea şi 
astfel nimic nu este imposibil pentru 
mine, în Numele lui Isus. Amin. 

Ioan 14:26; 
Matei 28:19-20

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dacă ai o casă şi o închiriezi cuiva, aceasta rămâne în 
proprietatea ta, însă pe durata închirierii, nu mai ai 

autoritate asupra ei. Cu alte cuvinte, nu mai poţi conduce sau 
administra casa. Ci pe perioada stabilită, chiriaşul îşi exercită 
autoritatea asupra proprietăţii şi o administrează conform 
termenilor stipulaţi în contractul de închiriere. 

În acelaşi fel, Dumnezeu i-a încredinţat omului această 
lume spre administrare, iar în acest răstimp, nu mai poate 
conduce lumea pe cont propriu. El ţi-a dat ţie autoritatea să 
faci acest lucru. Va veni vremea când El va prelua conducerea 
lumii, dar până atunci noi avem responsabilitatea divină 
să administrăm lumea pentru Isus Cristos, iar El ne va cere 
socoteală asupra modului în care vom fi condus lumea noastră. 

Mulţi oameni, inclusiv creştini, analizează evenimentele 
din lume şi se întreabă de ce Dumnezeu nu „face” nimic pentru 
a îndrepta lucrurile. Ei bine, dacă aştepţi ca Dumnezeu să facă 
ceva, greşeşti. El are nevoie de tine. El nu vrea şi nu va face nimic 
fără tine, până la expirarea „concesionării,” atunci când vom 
vedea un cer nou şi un pământ nou. Însă până atunci, nouă ne 
revine responsabilitatea de a îmblânzi şi de a stăpâni lumea. 

De exemplu, Dumnezeu ne vrea sănătoşi şi Şi-a 
exprimat explicit această dorinţă: „Preaiubitule, mai presus 
de toate doresc ca tu să prosperi şi să fii sănătos, aşa cum 
prosperă sufletul tău” (3 Ioan 1:2, versiunea Fidela). Însă în 
Iacov 5:16, Biblia spune: „Mărturisiţi-vă unii altora păcatele 
şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere 

Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul li l-a dat 
fiilor oamenilor (Psalmul 115:16).

SÂMBĂTĂ

3
El are nevoie de tine!



Note

are rugăciunea fierbinte a celui 
neprihănit.” 

De ce acest lucru? De ce vrea 
El să ne rugăm unii pentru alţii ca să 
fim vindecaţi? De ce nu ne vindecă El 
direct? Pentru că are nevoie de dreptul 
de a acţiona în numele nostru; aşa 
că ne-a îndemnat să ne rugăm unii 
pentru alţii. Aşadar ocupă-ţi poziţia 
de moştenitor împreună cu Cristos şi 
împlineşte-ţi scopul pe acest pământ. 
Citeşte perspectiva oferită de pasajul 
din Romani 8:19-21 (versiunea NTR) 
care spune: „Creaţia aşteaptă cu 
nerăbdare descoperirea fiilor lui 
Dumnezeu, întrucât creaţia a fost 
supusă deşertăciunii, – nu pentru că a 
vrut ea, ci datorită Celui Ce a supus-o 
–, în nădejdea că şi creaţia însăşi va fi 
eliberată din robia degradării şi adusă 
în libertatea glorioasă a copiilor lui 
Dumnezeu.” El are nevoie de tine. 

Matei 3
Geneza 6-8

Matei 2:1-12
Geneza 3

| Rugăciune
Doamne Isuse, Îţi mulţumesc 
pentru autoritatea Ta cu care m-ai 
învestit să conduc această lume. 
Eu sunt sămânţa Ta, prelungindu-
Ţi zilele pe acest pământ. Aşadar 
îmi voi îndeplini responsabilitatea 
divină de a aduce cât mai mulţi 
oameni în moştenirea lor în Cristos, 
prin Evanghelie, în Numele lui Isus. 
Amin.

Isaia 53:10;
Ieremia 51:20-21

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



„Să fie oare atât de uşor ca cineva să afle scopul 
venirii sale pe pământ de la Domnul?” ar 

putea întreba cineva. Sigur că da. El este un maestru al 
comunicării. Dacă Îl vei întreba scopul existenţei tale pe 
pământ, El îţi va răspunde într-un limbaj pe înţelesul 
tău; El te va conduce în viaţă spre ceea ce te-a chemat 
să fii. Tot ce trebuie să Îi spui este „Doamne, călăuzeşte-
mi duhul; vreau să fiu tot ce vrei Tu să fiu; condu-mă 
spre lucrurile pentru care m-ai ales.” Apoi urmează-ţi 
duhul, după călăuzirea lui Dumnezeu. 

Uneori Duhul Sfânt îţi poate întări convingerea 
inimii asupra unui lucru sau împotriva altuia. Aceasta 
este o indicaţie a călăuzirii Sale în duhul tău. Când El 
îţi stârneşte inima împotriva unui lucru, aceasta nu 
înseamnă neapărat că acel lucru e greşit, ci s-ar putea ca 
timpul să nu fie prielnic. Însă dacă Îl asculţi în duhul tău 
şi împlineşti Cuvântul Său, vei umbla întotdeauna în voia 
Sa perfectă. El te va face un succes în toate domeniile 
vieţii tale.

Poate te întrebi ce investiţii să preiei, ce noi 
frontiere să trasezi, sau în ce afacere să te implici. 
Ascultă îndemnurile Sale din duhul tău şi El te va călăuzi 
direct la ţintă. Deseori spunem că orice proiect, afacere 
sau viziune care este bună pentru oameni şi Îl glorifică 
pe Dumnezeu este în regulă, dar aceasta este doar o 
clasificare generală. Există anumite lucruri care sunt 

DUMINICĂ

4
Cunoaşte-ţi scopul în El

… Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în 
lume… (Ioan 18:37).



Note

caracteristice doar persoanei tale; 
prin urmare, chiar dacă o anumită 
lucrare poate fi bună pentru 
Dumnezeu şi pentru oameni, s-ar 
putea ca Domnul să nu te vrea 
implicat în ea.   

Acesta este motivul pentru 
care trebuie să-ţi descoperi scopul 
în El şi să ştii în ce direcţie trebuie 
să te îndrepţi pentru a-ţi împlini 
destinul divin. De aceea avem 
nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu 
şi de inspiraţia Duhului Sfânt în 
viaţa noastră. Cu cât vei recunoaşte 
mai mult vocea Lui în duhul tău, cu 
cât vei înţelege mai mult Cuvântul 
Său şi vei trăi după el, cu atât mai 
clară va deveni vocea Sa înăuntrul 
tău în toate aspectele vieţii. Astfel, 
nu vei fi niciodată derutat, ci vei şti 
totdeauna ceea ce trebuie să faci, 
sau încotro să mergi. Vei deveni 
revelaţia voii lui Dumnezeu în 
umblarea ta zilnică. 

Matei 4
Geneza 9-11

Matei 2:13-23
Geneza 4

| Rugăciune
Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc 
că mă conduci pe căile victoriei 
şi odihnei în Duhul Sfânt. El este 
totul pentru mine şi mă supun pe 
deplin Lui, pentru a mă ajuta să iau 
cele mai bune decizii şi să umblu 
totdeauna în centrul voii Tale 
absolute, în Numele lui Isus. Amin.

Faptele Apostolilor 26:16; 
Ioan 10:27

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unul dintre beneficiile marcante ale rugăciunii 
fierbinţi şi ale meditării asupra Cuvântului 

lui Dumnezeu constă în faptul că te ajută să menţii focul 
Duhului Sfânt. Singurul mod în care mi-am menţinut 
duhul înflăcărat atâţia ani a fost prin rugăciunea fierbinte 
şi prin dirijarea deliberată a minţii spre meditare asupra 
Cuvântului. Indiferent ce ai studiat sau ce ştii despre 
Dumnezeu, indiferent ce binecuvântări ai primit din partea 
Domnului, dacă nu eşti o persoană rugativă, vei pierde 
înflăcărarea şi strălucirea spirituală care vin odată cu 
Cuvântul Său.  

Există ceva în Cuvântul lui Dumnezeu care are putere. 
Nu este vorba despre felul în care sună cuvintele şi nici chiar 
despre mesajul în sine pe care acestea îl comunică. Ci este 
vorba despre puterea Duhului în care este învelit Cuvântul. 
Aminteşte-ţi ce am citit în versetul tematic. În versiunea 
Moffat a Scripturii, expresia „fiţi plini de râvnă cu duhul” 
este tradusă „menţineţi flacăra aprinsă.” Există o flacără a 
Duhului în viaţa ta pe care trebuie să o menţii prin părtăşie 
cu Domnul şi prin meditare asupra Cuvântului Său. 

Meditarea conduce Cuvântul lui Dumnezeu adânc 
în duhul tău; ajuns acolo, Cuvântul fuzionează cu duhul 
tău. Aşadar, atunci când studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, 
meditează asupra sa; aceasta înseamnă să ţi-l imaginezi, 
apoi să începi să-l spui în şoaptă şi treptat să îl rosteşti tot 
mai tare, până când câştigă stăpânire în duhul tău şi devine 

În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu 
duhul. Slujiţi-I Domnului (Romani 12:11).

LUNI

5
Menţinerea râvnei



Note

o parte din tine. Apoi gloria sa se va 
manifesta în viaţa ta. 

 Rugăciunea, pe de altă 
parte, are un impact la fel de 
important asupra duhului tău. 
Importanţa rugăciunii nu constă 
doar în răspunsul pe care îl primeşti 
când te rogi, ci mai ales în impactul 
pe care părtăşia cu Domnul îl are 
asupra duhului tău. Rugăciunea 
face ca duhul tău să se aprindă. De 
fiecare dată când te rogi, duhul tău 
devine mai glorios decât înainte. 
Gloria aceea este păstrată în 
omul dinăuntru şi apoi te trezeşti 
umblând pe căile destinului, fiind la 
locul potrivit în momentul potrivit şi 
realizând lucrările potrivite.

Fii plin de râvna aprinsă a 
Duhului Sfânt, prin rugăciune şi prin 
studierea Cuvântului lui Dumnezeu!

Matei 5:1-20  
Geneza 12-14

Matei 3:1-9
Geneza 5

Luca 18:1; Faptele Apostolilor 20:32; 
Iuda 1:20

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
puterea pe care Cuvântul Tău şi 
rugăciunea o au asupra duhului 
meu. Cuvântul Tău mă zideşte şi mă 
abilitează totdeauna să umblu în voia 
Ta desăvârşită. Iar când mă rog sunt 
transformat. Omul meu dinăuntru este 
ridicat tot mai mult ca înălţarea unui 
edificiu, iar duhul meu este glorificat. 
Sunt plin de râvna aprinsă a Duhului 
Sfânt, slujindu-L pe Domnul, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Ar putea fi posibil aşa ceva pe pământ? Poate 
un om să aibă şi să umble în plinătatea 

binecuvântării Evangheliei? Da! Tocmai am citit acest 
lucru. Pavel, planificându-şi călătoria misionară spre 
Roma prin Spania, era sigur că avea să poarte în el şi cu 
el plinătatea binecuvântării Evangheliei. Extraordinar! 
Această afirmaţie demolează complet prejudecata 
religioasă potrivit căreia atâta timp cât suntem pe 
acest pământ nu vom putea avea niciodată plinătatea 
binecuvântării lui Dumnezeu.

Este important pentru noi să înţelegem măreţia, 
înţelepciunea şi puterea infinită a Dumnezeului cel 
Atotputernic. El este Creatorul plinătăţii. Aceasta i-a dat 
lui Pavel îndrăzneala credinţei de a face o asemenea 
declaraţie a Cuvântului. El umbla în plinătatea 
binecuvântării Evangheliei lui Cristos şi spera să-i viziteze 
pe creştinii din Roma să le poată împărtăşi acelaşi lucru. 

Ce înseamnă acest lucru pentru tine acum? Eşti 
conştient că şi tu poţi şi ar trebui să umbli în plinătatea 
binecuvântării Evangheliei lui Cristos? Doar gândul în 
sine, înţelegerea acestui fapt îţi va revoluţiona complet 
viaţa. Şi Petru a înţeles acest aspect şi a funcţionat în el. 
Nu este de mirare că la un moment dat a declarat că noi 
suntem asociaţi ai Dumnezeirii, adică părtaşi ai naturii 
divine (2 Petru 1:4); cu alte cuvinte suntem făpturi din 

Şi sunt sigur, când voi veni la voi, că voi veni în 
plinătatea binecuvântării Evangheliei lui Cristos 

(Romani 15:29, versiunea Fidela).

Plinătatea binecuvântărilor 
Evangheliei

MARȚI
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Note

clasa lui Dumnezeu şi ar trebui să 
trăim cu această conştientizare. 

Ioan, în epistola sa adresată 
celor din Biserică, scrie: „Voi, 
copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; 
şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce 
este în voi este mai mare decât 
cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4). 
Aceşti apostoli înţeleseseră ce 
înseamnă să umbli în plinătatea 
binecuvântării Evangheliei lui 
Cristos; ei ştiau ce ne făcuse 
Cristos să fim şi vorbeau şi trăiau 
întocmai. Biblia spune: „Şi noi 
toţi am primit din plinătatea 
Lui (Cristos)” (Ioan 1:16). Tu ai 
primit plinătatea binecuvântării 
lui Dumnezeu atunci când L-ai 
primit pe Cristos. Cristos este 
TOTUL! Umblă în această lumină, 
pentru că plinătatea Dumnezeirii 
locuieşte în Cristos (Coloseni 2:9) 
care este în tine.

Matei 5:21-48 
Geneza 15-17

Matei 3:10-17
Geneza 6

Proverbe 10:22; 
Ioan 15:5

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
revelaţia Cuvântului Tău pentru 
mine, care mi-a schimbat viaţa. 
Sunt părtaş al naturii divine. Trăiesc 
în plinătatea binecuvântărilor 
Evangheliei lui Cristos. Am fost 
adus în uniune cu Domnul, ceea 
ce mă face indestructibil şi mai 
mult decât biruitor în fiecare zi prin 
harul Tău, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În umblarea noastră de creştini, uneori ne confruntăm 
cu situaţii care ne provoacă foarte serios credinţa. S-ar 

putea să fie vorba despre creşterea bisericii. De exemplu, poate 
ca pastor, ai făcut tot ceea ce ai ştiut că trebuie, ai aplicat toate 
strategiile cunoscute şi cu toate acestea, biserica tot nu creşte. 
Iar acum te întrebi cum ar trebui să procedezi mai departe. 

În astfel de momente, este important să priveşti 
lucrurile din perspectivă spirituală şi să înţelegi că există 
un vrăjmaş care li se opune copiilor lui Dumnezeu şi 
Evangheliei. Biblia spune: „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în 
Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată 
armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva 
uneltirilor diavolului” (Efeseni 6:10-11). Uneltirile 
diavolului se referă la stratagemele acestuia, la „minciunile 
în aşteptare” ale lui. Apostolul Pavel vrea să ştii că există un 
vrăjmaş care unelteşte împotriva ta şi împotriva Bisericii. 

Dar ca să înfrunţi acest vrăjmaş, eşti sfătuit să îmbraci 
toată armura lui Dumnezeu. De ce? Pentru că dacă nu te 
îmbraci cu toată armura lui Dumnezeu, poţi fi vulnerabil. Acelaşi 
capitol continuă: „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). 
Lupta aceasta nu este de natură fizică, ci este vorba despre 
cel rău care încearcă să te devieze de pe calea cea dreaptă 

Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii 
pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu 

ca să surpe întăriturile (2 Corinteni 10:4). 

Neutralizează-l pe cel rău!

MIERCURI
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Note

prin înşelare. Singurul mod în care poţi 
învinge în acest tip de luptă este să faci 
exact ceea ce îţi spune Cuvântul: să i te 
împotriveşti. În Iacov 4:7, Biblia spune: 
„Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. 
Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de 
la voi.” În Apocalipsa 12:11 ni se arată 
cum să neutralizăm şi să alungăm 
vrăjmaşul: „Ei l-au biruit prin sângele 
Mielului şi prin cuvântul mărturisirii 
lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la 
moarte.” Aşadar, indiferent ce aruncă 
diavolul asupra ta, neutralizează-l prin 
credinţa ta neclintită în sângele lui Isus 
şi prin cuvântul mărturiei tale. Sângele 
lui Isus ne-a împăcat cu Dumnezeu, 
ne-a dat viaţă, ne curăţă de orice păcat 
şi este pe capacul ispăşirii înaintea 
lui Dumnezeu în ceruri. Cuvântul 
mărturiei tale se referă la mărturia 
ta despre Dumnezeu şi constă în 
proclamaţiile tale de credinţă din 
Cuvântul Lui pus în aplicare. 

Matei 6:1-18
Geneza 18-19

Matei 4:1-11
Geneza 7

2 Corinteni 2:11; 
1 Ioan 5:4

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru 
oportunitatea de a fi binecuvântat 
de Cuvântul Tău şi astăzi. Nu sunt în 
necunoştinţă faţă de planurile diavolului 
şi refuz să cad pradă lor. Prin credinţa 
mea în sângele scump al lui Isus şi prin 
cuvântul mărturiei mele, îi pun pe Satan 
şi pe demonii lui acolo unde le este 
locul – sub picioarele mele, în Numele 
puternic al lui Isus. Amin.  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Expoziţie de talente şi abilităţi 
într-un stil extraordinar! 

„Fiecare, ca un bun administrator al diferitelor daruri ale lui 
Dumnezeu, trebuie să folosească spre binele altora darul 
special pe care la primit de la Dumnezeu” (1 Petru 4:10, 
versiunea Good News – Vestea Bună, n.tr.). 

Festivalul de muzică şi artă LoveWorld 2015 este primul de 
acest gen şi cuprinde o încântătoare expoziţie de talente şi 
abilităţi. Această expoziţie este încă o cale orchestrată în 
mod divin de a prezenta uriaşele talente pe care le avem în 
măreaţa noastră misiune. 

3 zile de expoziţie creativă!

Evenimentul care va avea loc la centrul expoziţional 
NASREC, din Iohannesburg, în perioada 24-26 aprilie 
2015, va fi difuzat în direct pe internet în întreaga lume. 
Acesta promite să fie un pachet complet de binecuvântări 
inimaginabile, cuprinzând o gamă bogată de expoziţii 
creative în muzică, dans, carnaval, dramă, comedie, arte 
plastice, regie de film şi multimedia.

O strategie divină de vestire a Evangheliei!

Prin acest festival, Evanghelia lui Cristos va penetra diferite 
naţiuni ale lumii, atrăgând mulţi oameni la dragostea lui 
Dumnezeu. Aceasta este evanghelizare distractivă! Este 
o platformă unică de propagare şi celebrare a excelenţei 
mesajului nostru prin muzică şi artă.

Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi 
participa, vizitează site-ul: www.loveworldfestival.org.

Putem face 
evanghelizare 
ca divertisment, 
înfăptuind lucruri 
măreţe râzând
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Ţi-ai imaginat vreodată faptul că însuşi 
Creatorul universului locuieşte în tine în 

plinătatea Sa? Biblia spune că Duhul Sfânt împodobeşte 
cerurile: „Prin Duhul Său El a împodobit cerurile” (Iov 
26:13, versiunea Fidela). Această extraordinară A Treia 
Persoană a Dumnezeirii prin care a fost creat totul în 
univers a ales să locuiască în tine. Gândeşte-te la acest 
lucru. În 1 Corinteni 3:16 Biblia spune foarte clar că tu 
eşti templul lui Dumnezeu şi că Duhul Sfânt locuieşte 
în tine. Te-ai întrebat vreodată de ce? Pentru că tu eşti 
important pentru Tatăl. 

 Dumnezeu a hotărât ca Duhul Sfânt să locuiască 
în tine pentru că eşti important pentru El, iar El vrea ca 
tu să fii asemenea Lui. El ţi-a dat Duhul Său – acelaşi 
Duh pe care Îl are şi El – să locuiască în tine, să îţi dea 
împlinire în viaţă şi să te facă plin de bucurie, astfel încât 
tot ceea ce are legătură cu tine să fie plin de glorie, iar 
tu să fi un succes pe toate planurile.  

 Fiind copil de Dumnezeu, tu eşti dezvăluirea 
Duhului Sfânt. El Se exprimă prin tine. El vorbeşte cu tine 
şi prin tine. El te conduce, te mişcă, te propulsează pe 
calea pe care trebuie să mergi: calea neprihănirii. El este 
o personalitate extraordinară şi unică. Dacă eşti născut 
din nou, bucură-te de Duhul Sfânt. El este frumuseţea 

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va 
trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate 

lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu 
(Ioan 14:26).

Tu eşti extraordinar

JOI
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Note

creştinismului. El este gloria vieţii 
tale. Recunoaşte aceste lucruri 
despre El întotdeauna şi trăieşte în 
această conştientizare.   

Păşeşte înainte cu încredere 
în fiecare zi şi atinge lumea ta cu 
Evanghelia lui Cristos, ştiind că Cel 
care merge mereu alături de tine 
este mai mare decât toţi. El te face 
extraordinar şi invincibil, o super-
fiinţă cu adevărat! 

Matei 6:19-7:6
Geneza 20-22

Matei 4:12-25
Geneza 8

Ioan 14:16-17;
Ioan 15:4-5

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă 
conduci în viaţă prin Duhul Tău cel 
Sfânt. Păşesc înainte cu încredere 
şi astăzi, ştiind că sunt susţinut de 
divinitate. Viaţa mea este plină de 
glorie şi am succes în tot ce fac, 
pentru că Duhul Sfânt este esenţa, 
frumuseţea şi gloria 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



Mesajul lui Isus Cristos poate fi încapsulat într-
un singur gând, care cuprinde dragostea Sa 

lichidă, viaţa Sa, iertare şi neprihănire. Dragostea Sa este 
ca un lichid, pentru că se revarsă, curge. Biblia vorbeşte 
despre dragostea pe care Tatăl a turnat-o în inima noastră 
prin Duhul Sfânt (Romani 5:5). Această extraordinară 
dragoste a fost arătată faţă de noi prin faptul că pe când 
eram noi păcătoşi, Cristos a murit pentru noi. El nu a murit 
pentru noi pentru că trăiam drept; nu. El a făcut aceasta 
atunci când noi eram păcătoşi. Această dragoste este 
indescriptibilă, este o dragoste lichidă, extraordinară.  

Atunci când înţelegi cine era Isus şi faptul că El 
Şi-a dat viaţa ca să te salveze, înţelegi şi cum gândeşte 
Dumnezeu despre tine şi cât te preţuieşte. Moartea Sa 
ispăşitoare stabileşte valoarea ta. El a socotit că tu valorezi 
cât viaţa Lui, aşa că S-a jertfit în locul tău. Aceasta arată 
că tu eşti la fel de preţios pentru Tatăl ca şi Isus. Nu este 
de mirare că Domnul Isus, vărsându-Şi inima în rugăciune 
înaintea Tatălui, a vrut ca lumea să ştie că Tatăl ne-a iubit 
la fel de mult cum L-a iubit pe El (Ioan 17:23).    

Cât de motivator este să ştii că Isus Şi-a dat viaţa 
pentru ca tu s-o poţi avea. Acum tu ar trebui să trăieşti 
viaţa Fiului lui Dumnezeu. Trăieşte visul Lui. Pavel declară 

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin 
faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos a 
murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când 
suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi 

mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu (Romani 5:8-9).

Dragostea Lui lichidă

VINERI
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cu îndrăzneală: „Sunt crucificat 
împreună cu Cristos totuşi trăiesc, 
dar nu eu, ci Cristos trăieşte în mine; 
şi viaţa pe care o trăiesc acum 
în carne, o trăiesc prin credinţa 
Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit 
şi S-a dat pe Sine însuşi pentru 
mine” (Galateni 2:20, versiunea 
Fidela). A trăi prin credinţa Fiului lui 
Dumnezeu înseamnă a trăi visul Lui; 
a trăi ceea ce El a văzut şi a gândit 
că poţi fi, motiv pentru care a murit 
pentru tine!  

Nu trăi o viaţă inferioară. 
Trăieşte visul lui Dumnezeu, 
amintindu-ţi de dragostea Lui 
lichidă care se revarsă peste tine. 
El te-a considerat valoros şi special, 
te-a dorit şi S-a jertfit pentru tine. 

Matei 7:7-29
Geneza 23-24

Matei 5:1-10
Geneza 9

Efeseni 3:17-19; 
1 Ioan 4:8-10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că 
Ţi-ai revărsat din belşug dragostea 
peste mine, demonstrând că 
pentru Tine valorez la fel de mult 
ca viaţa Fiului Tău Isus. Aceasta 
mă motivează să câştig cât mai 
mulţi păcătoşi pentru Cristos. 
Sunt constrâns de dragostea Ta să 
le predic Evanghelia şi să-i întorc 
din păcat la neprihănire şi de sub 
puterea diavolului, la Tine, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Folosirea adecvată a gurii tale este o cheie 
vitală care descătuşează binecuvântările 

mântuirii în viaţa ta. Subliniind importanţa acestui 
lucru, Biblia spune: „Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să 
vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele 
de la cuvinte înşelătoare” (1 Petru 3:10). Deşi limba 
ta este mică, poate controla totul în viaţa ta; cu ea îţi 
poţi trasa parcursul vieţii în neprihănire, stăpânire, 
succes şi bunăstare. Nu există situaţie care să nu poată 
fi schimbată şi nici rană în trupul tău care să nu poată 
fi vindecată, dacă îţi transformi limba în pomul tău de 
viaţă declarând Cuvântul lui Dumnezeu peste fiecare 
circumstanţă din viaţa ta.  

Cuvântul „dulce” din versetul tematic provine din 
traducerea termenului ebraic „marpe,” care înseamnă 
vindecare şi sănătate. O limbă „dulce,” aşadar, este o 
limbă care vindecă, un izvor de viaţă, pentru că este 
plină de Cuvântul lui Dumnezeu. 

Rosteşte Cuvântul lui Dumnezeu. Rosteşte 
sănătate şi bunăstare pentru trupul tău; pentru aceasta 
este gura ta. Gura nu ţi-a fost dată doar pentru a mânca 
şi a bea; cel mai înalt scop al ei este controlarea vieţii 
tale. Actuala stare a vieţii tale este rezultatul acţiunii 
gurii tale. Biblia spune: „Căci din cuvintele tale vei 
fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit” 

Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată 
zdrobeşte sufletul (Proverbe 15:4).

Transformă limba ta în pomul 
tău de viaţă

SÂMBĂTĂ
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Note

(Matei 12:37), dându-ţi de înţeles 
că trebuie să îţi programezi viaţa 
cu gura ta. Ceea ce spui este ceea 
ce primeşti!

Unii se întreabă de ce 
circumstanţele vieţii lor nu par 
să se alinieze la binecuvântările 
şi la proviziile minunate ale 
Evangheliei, deşi sunt născuţi din 
nou de câţiva ani. Răspunsul la 
dilema lor este faptul că nu şi-au 
transformat limba în pomul lor de 
viaţă.  

Poţi fi orice vrei tu să fii, poţi 
avea orice vrei tu să ai, poţi realiza 
orice vrei tu să realizezi în cadrul 
voii absolute a lui Dumnezeu. 
Cheia este în a-ţi programa viaţa 
cu gura ta, în a-ţi transforma limba 
în pomul tău de viaţă. 

Matei 8:1-27
Geneza 25-26

Matei 5:11-20
Geneza 10

Marcu 11:23; 
Proverbe 6:2

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
harul Tău care a adus mântuirea în 
duhul meu. Voi continua să proclam 
că toate binecuvântările mântuirii 
– sănătate, bunăstare, siguranţă şi 
întregire – câştigate prin moartea, 
îngroparea şi învierea lui Isus 
Cristos reprezintă moştenirea mea 
prezentă şi realităţile vitale ale 
existenţei mele zilnice, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dacă, după ce I-ai dat inima lui Cristos, observi 
că eşti urmărit de tot felul de ispite, persecuţii 

şi necazuri, nu da înapoi şi nu îi permite credinţei tale 
să scadă. În faţa provocărilor descurajante şi aparent 
copleşitoare, declară: „Sunt mai mult decât biruitor!”

Aminteşte-ţi ce spune Cuvântul: „Toţi cei ce voiesc 
să trăiască cu evlavie în Cristos Isus vor fi prigoniţi” (2 
Timotei 3:12). Aşa că, atunci când întâmpini împotriviri, 
nu te plânge, ci rămâi liniştit, pentru că victoria ta este 
garantată. Domnul Isus a spus clar că vom avea necazuri 
şi provocări şi nimeni nu trebuie să uite aceasta. Însă El 
ne asigură că întotdeauna vom birui.

Isaia 43:2 ne spune: „Dacă vei trece prin ape, Eu 
voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge 
prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.” 
Observă că El nu a spus că nu vei avea probleme, nu; 
însă a spus că ele nu te vor afecta.

Aminteşte-ţi mărturia celor trei tineri evrei 
din Daniel 3: Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. Ei au fost 
aruncaţi în cuptorul de foc, însă au ieşit din infernul 
acela nevătămaţi. Înainte de scăparea lor glorioasă, au 
fost condamnaţi, respinşi, acuzaţi pe nedrept şi urâţi. 
Aşa că povestea nu este doar despre salvarea lor din 
foc, ci şi despre celelalte împotriviri pe care le-au biruit.

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

lumea (Ioan 16:33).

Victorie sigură 

DUMINICĂ
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Note

Sunt anumite lucruri prin 
care trebuie să treci în viaţă, în timp 
ce faci lucrarea pe care Domnul 
ţi-a încredinţat-o; îndură-le cu 
speranţă, încrezător că victoria îţi 
este asigurată. Despre acest lucru, 
apostolul Pavel a spus: „Suntem 
încolţiţi în toate chipurile, dar nu 
la strâmtorare; în grea cumpănă, 
dar nu deznădăjduiţi; prigoniţi, 
dar nu părăsiţi; trântiţi jos, dar nu 
omorâţi” (2 Corinteni 4:8-9).

Sunt adversari în toate 
părţile, însă în mijlocul lor, 
Cuvântul lui Dumnezeu te păzeşte. 
De aceea, refuză să te temi, pentru 
că Domnul este cu tine.

Matei 8:28-9:17
Geneza 27-28

Matei 5:21-30
Geneza 11

Romani 8:37; Psalmul 34:19; 
Isaia 41:10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mereu 
mă conduci spre triumf şi mă 
ajuţi să înving în fiecare zi orice 
adversitate. Îmi exercit autoritatea 
în Cristos peste toată puterea 
vrăjmaşului şi sunt mai mult decât 
biruitor acum 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



„Cred ce spune Cuvântul despre vindecarea, 
bunăstarea şi biruinţele mele, însă nu le 

experimentez în viaţa mea. De ce, Doamne?” Mulţi 
se întreabă acest lucru, deşi versetul tematic oferă un 
răspuns clar, fără ambiguităţi. Aminteşte-ţi ce am studiat 
în urmă cu câteva zile: cum să faci din limba ta, pomul 
tău de viaţă. „Lucrarea gurii” tale, adică răspunsul tău la 
Cuvânt, este de mare importanţă.

Trebuie să înţelegi următorul lucru: credinţa te 
face plăcut lui Dumnezeu, iar acest lucru este minunat, 
însă nu şi suficient. Trebuie să proclami lucrurile pe care 
le crezi. Cu inima, tu crezi ce a spus Dumnezeu, însă cu 
gura repeţi, reiterezi, rezonezi ce a spus El. Aceasta te 
catapultează în tărâmul lucrurilor pe care le-ai crezut. 
Aşa că, pentru a fi mântuit, nu te opreşti la a crede că 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, nu! Trebuie să şi 
mărturiseşti Domnia lui Isus peste viaţa ta.

Credinţa şi proclamaţiile trebuie să meargă 
împreună; altfel vei crede că motivul pentru care lucrurile 
par să le meargă bine altora constă în anumite daruri 
speciale, dar nu este aşa! Ei au învăţat şi aplică principiul 
sincronizării credinţei cu proclamaţiile lor. Acţionează 
cum îţi spune Cuvântul; fă declaraţii îndrăzneţe despre 
tine pe baza a ce a spus Dumnezeu în Cuvântul Lui: „El 
însuşi a zis... Aşa că putem zice...” (Evrei 13:5-6). Dacă 

Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, 
şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire 

(Romani 10:10).

Sincronizează ce crezi cu ceea 
ce declari

LUNI
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Note

tu crezi ce a spus El, spune aceleaşi 
lucruri cu gura ta.

De exemplu, 2 Corinteni 
5:21 spune: „Pe Cel ce n-a 
cunoscut nici un păcat, El L-a 
făcut păcat pentru noi, ca noi să 
fim neprihănirea lui Dumnezeu în 
El.” Crede aceasta, dar nu te opri 
la crezut. Declară acelaşi lucru, 
pentru că eşti de acord cu El. Până 
când nu proclami şi nu îi permiţi 
adevărului să îţi inunde duhul, nu 
vei umbla în realitatea a ceea ce 
ai crezut, iar experienţa vitală a 
neprihănirii te va ocoli. Aşadar, în 
credinţă, trebuie să sincronizezi 
ceea ce crezi cu ceea ce spui.

Matei 9:18-38
Geneza 29-30

Matei 5:31-40
Geneza 12

2 Corinteni 4:13; 
Evrei 10:23

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că 
mi-ai dat Cuvântul Tău şi că îmi 
arăţi, prin Duhul Sfânt, calitatea 
vieţii la care m-ai chemat. Cred 
în lucrarea isprăvită a lui Cristos 
şi prin declaraţiile mele pline de 
credinţă, umblu în realitatea vitală 
a moştenirii mele 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



Nu este extraordinar că tu ai fost chemat de 
Dumnezeu şi ţi-a fost permisă participarea în 

programul răspândirii Evangheliei Lui? Este o chemare 
atât de înaltă şi nobilă. Nimeni nu se putea „califica” 
să ia parte la ea, însă Isus Cristos ne-a dat har şi ne-a 
acceptat: „Spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a 
dat în Preaiubitul Lui” (Efeseni 1:6). Ce lucru minunat! 
Este ceva pentru care trebuie să fim veşnic recunoscători, 
pentru că nimeni nu se poate califica de unul singur să 
facă nimic în Împărăţia lui Dumnezeu; este un privilegiu 
glorios să fim chemaţi în părtăşie cu El şi să împlinim 
slujba împăcării.

Aminteşte-ţi că Dumnezeu este măreţ, cu mult 
peste imaginaţia noastră. De unul singur, nimeni nu s-ar 
putea apropia de El. Gândeşte-te că rabinii evrei care 
copiau Scriptura se spălau ori de câte ori ajungeau la 
Numele lui Dumnezeu, ca un ritual de purificare înainte 
de a-I scrie Numele. Acest ritual de curăţire se repeta 
cu stricteţe din respect pentru sfinţenia lui Dumnezeu. 

Însă trebuie să ştii că, indiferent de câte ori te 
speli cu apă, aceasta nu te spală de păcat. Tocmai de 
aceea a venit Isus să ne dea o viaţă nouă. Pentru că, 
indiferent câte butoaie de apă foloseşti ca să te speli, 
apa nu îţi va curăţa duhul. Iar noi nu aveam nevoie 

Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la 
părtăşia cu Fiul Său Isus Cristos, Domnul nostru  

(1 Corinteni 1:9).

Privilegiaţi prin harul Lui

MARȚI

13



Note

doar de o curăţare a duhului, ci şi 
de spălarea naşterii din nou şi de 
înnoirea făcută de Duhul Sfânt (Tit 
3:5). Aceasta a făcut Isus pentru 
noi.

De aceea, fii recunoscător 
lui Dumnezeu pentru că ţi-a dat 
responsabilităţi în Împărăţia Lui; 
tu ai privilegiul de a fi partenerul 
Lui în câştigarea sufletelor şi de a 
fi parte a planului Său pe pământ. 
De aceea, dă tot ce ai mai bun 
pentru a împlini lucrarea la care 
te-a chemat El. Dă tot ce ai mai 
bun când Îi slujeşti. Slujeşte-I cu 
duhul şi lucrează în dragoste. Fă ca 
dragostea să devină limbajul tău, 
mesajul tău, modul tău de viaţă şi 
expresia ta zilnică.

Matei 10:1-23
Geneza 31-33

Matei 5:41-48
Geneza 13

Efeseni 1:3-6; 
Efeseni 2:8

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
socotit vrednic să mă pui în slujba 
Ta. Din toată inima Te voi servi 
mereu cu hărnicie şi cu credincioşie, 
arătându-le zilnic afecţiunea Ta 
nepieritoare celor îndureraţi şi 
aducându-i  la izvorul dragostei 
Tale, 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 pricepere spirituală, însă, din păcate, 
multora le lipseşte această virtute. Majoritatea 

oamenilor funcţionează în înţelegerea umană, lumească 
sau carnală. Când vorbeşti cu astfel de oameni, poţi 
înţelege de ce sunt atât de diferiţi; ei gândesc doar 
din perspectiva lumii, deoarece le lipseşte înţelegerea 
spirituală. Înţelegerea spirituală vine de la Duhul Sfânt 
şi îţi este conferită prin Cuvânt.

În versetul tematic, cuvântul „cunoştinţă” 
este tradus din termenul grecesc „Sunesis.” Acesta 
desemnează o interpretare, un mod de a gândi, o 
mentalitate. Astfel, apostolul Pavel vorbea în acel 
verset despre un anumit tip de înţelegere – o înţelegere 
revelatoare – pe care ne-o dă Cuvântul lui Dumnezeu! 
Acesta este motivul pentru care trebuie să rămâi în 
Cuvântul lui Dumnezeu, să Îl studiezi, să îl înveţi şi să fii 
sigur că Îl înţelegi! Aceasta îţi va da personalitatea pe 
care Dumnezeu vrea să o ai. Te va face ager din punct 
de vedere spiritual, perspicace, înţelept şi îţi va da 
discernământ.

O altă parte frumoasă este că El nu ne creşte 
pentru această lume; tot ce face El în noi – modul în 
care ne programează prin Cuvânt – este pentru ceea 
ce urmează să vină. Aşa că, dacă acum, când eşti 

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

vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de 
înţelepciune şi pricepere duhovnicească (Coloseni 1:9).

Pricepere duhovnicească prin 
Cuvânt 

MIERCURI
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Note

pe pământ, nu ai înţelegere 
spirituală, sau perspicacitate în 
ce priveşte realitatea Împărăţiei, 
cum vei funcţiona în lumea care 
va veni? De aceea, este important 
să studiezi Scriptura cu bucurie şi 
să ai un apetit nestăvilit pentru 
Cuvânt. Poate că unii se vor mira, 
întrebându-se de ce eşti aşa de 
dedicat Cuvântului; spune-le 
motivul: Cuvântul lui Dumnezeu 
este totul.

Când Cuvântul Domnului 
este în tine, indiferent ce ţi-ai dori 
în lumea aceasta, poţi avea! Cea 
mai mare dorinţă a lui Dumnezeu 
pentru tine nu este să îţi dea o 
casă, o maşină, o slujbă sau bani; 
El vrea să ai Cuvântul Lui în duhul 
tău, pentru că aşa poţi obţine sau 
crea orice.

Matei 10:24-42
Geneza 34-35

Matei 6:1-13
Geneza 14

Faptele Apostolilor 20:32; 
Efeseni 1:17-18

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru darul preţios al Duhului Sfânt 
care îmi dă revelaţii spirituale şi mă 
poziţionează pe parcursul potrivit 
în viaţă. Umblu în neprihănire şi 
în stăpânire,  înţelegând tainele 
Împărăţiei Tale. Trăiesc deasupra 
oricăror influenţe lumeşti, pentru 
că trăiesc în 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



2014 a fost într-adevăr un an al MĂREȚIEI! Am 
arătat măreţie în toate domeniile lucrării noastre 

şi am binecuvântat milioane de vieţi de pe întreg 
pământul. Peste 100 de milioane de Rapsodii au 
fost distribuite în toată lumea; traducerile Rapsodiei 
cuprind peste 550 de limbi şi dialecte şi am ajuns cu 
acest devoţional în peste 300.000 de oraşe.

Tu, dragul nostru partener, ai făcut posibile aceste 
lucruri! Când am strigat, tu ai răspuns şi când a fost o 
nevoie, tu ai profitat de ocazie şi ai împlinit-o.

Am făcut mari isprăvi în 2014, dar în acest an este 
timpul să facem MAI MULT pentru Domnul! „Slava 
acestei Case din urmă va fi mai mare decât a celei dintâi, 
zice Domnul oştirilor; şi în locul acesta voi da pacea, zice 
Domnul oştirilor” (Hagai 2:9).

În anul 2015 este vremea să:
• DISTRIBUIM MAI MULT...
• TRADUCEM MAI MULT...
• NE RUGĂM MAI MULT...
• AJUNGEM LA MAI MULȚI...

Mai sunt locuri care trebuie câştigate pentru Domnul 
şi El ne cere să facem mult mai mult anul acesta, 
decât am făcut vreodată. Să ne dedicăm MAI MULT 
Domnului!

Pentru informaţii despre parteneriatul cu Rapsodia 
Realităţilor, te rugăm să suni la: +234 7086459246, 
+2347067562233, +234 1-4488444, +234 
8054640796.

Realizează mai mult cu
Rapsodia Realităţilor!
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Acesta e ceva foarte puternic. Duhul Sfânt 
l-a inspirat pe apostolul Pavel să se roage 

aşa pentru biserica din Colose. Observă scopul acestei 
rugăciuni frumoase, inspirate de Duhul: „pentru ca, 
astfel, să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca 
să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade în tot felul 
de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu” 
(Coloseni 1:10).

Aceasta este dorinţa lui Dumnezeu: El vrea ca tu 
să te porţi vrednic de El şi să Îi fii plăcut în toate lucrurile. 
Aceasta înseamnă că atunci când oamenii te văd sau te 
ascultă, să poată mărturisi bunătatea Lui, pentru că tu ai 
devenit expresia şi mărturia harului, măreţiei, dragostei 
şi frumuseţii Lui. Domnul Isus a spus ceva asemănător în 
Ioan 15:5. El a spus: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele...” 
Noi suntem extensia, frumuseţea şi slava Lui.

Gloria unui copac stă în coroana sa, în ramurile 
lui. Aşa că, dacă Isus a spus că El este viţa şi noi suntem 
mlădiţele, El spune că slava Lui este văzută şi purtată de 
noi. Aşa că oriunde ai merge, tu arăţi slava Lui, fiindu-I 

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

vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de 
înţelepciune şi pricepere duhovnicească; pentru ca, 
astfel, să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, 
ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade în 
tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui 

Dumnezeu (Coloseni 1:9-10).

„Vrednic de Domnul... aducând 
roade în tot felul de fapte bune”

JOI
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Note

plăcut în toate lucrurile şi aducând 
rod în tot felul de fapte bune. Nu 
contează ce ţi-a fost dat să faci; poţi 
fi productiv, eficient în acea sarcină. 
Aceasta este o parte importantă a 
moştenirii tale în Cristos. Când te 
implici în ceva, iese bine; acel lucru 
creşte, progresează şi prosperă. 
Dacă acel lucru era un „pustiu” 
înainte să te implici, va deveni un 
„câmp roditor,” iar câmpul roditor, 
o „pădure.”

Tu nu eşti un om obişnuit; 
când ajungi într-un loc, Cristos a 
ajuns acolo! Acesta este motivul 
pentru care poţi aduce roade în 
orice faptă bună. Când îţi este dată 
o responsabilitate sau o sarcină 
oficială, nu spune: „Nu înţeleg de 
ce mi-a fost dat să fac aşa ceva,” 
nu! Nu gândi şi nu vorbi astfel, 
ci priveşte-te pe tine ca fiind 
candidatul potrivit pentru acea 
slujbă şi transformă lucrul respectiv 
într-un succes!

Matei 11:1-30
Geneza 36-37

Matei 6:14-24
Geneza 15

Isaia 32:15; 
Ioan 15:4-5

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
făcut extensia Ta, frumuseţea şi 
gloria Ta. Mă voi purta întotdeauna 
într-un chip vrednic de Tine, ca să-
Ţi fiu plăcut în orice lucru şi să aduc 
roade în tot felul de fapte bune, în 
Numele Domnului Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Deşi sunt mulţi creştini care domnesc în viaţă 
şi se bucură de moştenirea lor glorioasă în 

Cristos, sunt şi unii care tot timpul se plâng şi Îl imploră pe 
Dumnezeu să facă ceva, zbătându-se din greu şi eşuând la 
tot pasul; însă nu ar trebui să fie aşa. După cum am văzut în 
versetul tematic, noi nu suntem chemaţi să domnim în viaţă 
prin puterea noastră, ci în har, prin Isus Cristos; noi suntem 
destoinici prin destoinicia Lui (2 Corinteni 3:5). Aleluia!

Refuză să fii o victimă în viaţă; tu eşti chemat 
să domneşti. Verbul „a domni” din versetul tematic 
înseamnă, de fapt, „a împărăţi.” Construcţia grecească 
s-ar traduce astfel: „cei care au primit abundenţa harului şi 
darul neprihănirii vor împărăţi în viaţă prin Unul singur, Isus 
Cristos.” Tu ar trebui să „împărăţeşti” în viaţă. Aceasta au 
aflat unii dintre noi – că noi am primit abundenţa harului 
şi darul neprihănirii şi, prin urmare, „împărăţim” în viaţă; 
ducem o viaţă de stăpânire.

Din păcate, unii oameni ne privesc şi cred că facem 
ceva ciudat sau greşit pentru ca vieţile noastre să fie atât 
de glorioase; dar cum să faci ceva rău şi să produci ceva 
excelent? Noi doar beneficiem de harul super-abundent 
care ne-a fost dat în Isus Cristos. Tuturor ne-a fost dată 
abundenţa harului. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire 

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).

Domnind prin har

VINERI
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Note

– întregire, protecţie, sănătate, pace, 
eliberare, siguranţă, bunăstare şi toate 
binecuvântările în Isus Cristos – a fost 
arătat pentru toţi oamenii (Tit 2:11, 
versiunea Fidela). Totuşi, întrebarea 
este: „Ai primit acest har?” Cei care 
„primesc în toată plinătatea, harul” 
vor domni în viaţă. Aceasta explică 
de ce apostolul Pavel l-a îndemnat 
pe Timotei să se întărească în harul 
care este în Isus Cristos (2 Timotei 
2:1). Conştientizează harul. Harul este 
abundenţa abilităţii lui Dumnezeu 
acţionând în viaţa ta; este slava lui 
Dumnezeu care operează în duhul 
tău. Harul lui Dumnezeu în viaţa ta ţi-a 
adus viaţa veşnică, neprihănire şi unire 
cu Duhul Sfânt. Biblia spune că El: „... 
ne dă un har şi mai mare...” (Iacov 
4:6); adică orice lucru te-a chemat 
Dumnezeu să faci, există mai mult har 
decât este nevoie pentru a-l împlini. 
De aceea, trăieşte în şi prin „avantajul 
harului.”

Matei 12:1-21 
Geneza 38-39

Matei 6:25-34
Geneza 16

Evrei 4:16;
Iacov 4:6

| Proclamaţie
Îţi mulţumesc, Domn binecuvântat, 
pentru harul Tău care acţionează în 
duhul meu. Harul Tău mi-a adus viaţă 
veşnică, neprihănire şi unire cu Duhul 
Tău. Fructific acest har şi trăiesc în 
victorie astăzi şi întotdeauna! Nimic 
nu îmi este imposibil, pentru că viaţa 
mea este povestea şi mărturia harului 
Tău! Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Acest verset ne oferă cheia pentru o viaţă de 
pace şi bunăstare; o viaţă care se odihneşte în 

bunăstare. Aceasta însemnă că intri acolo şi rămâi; viaţa 
ta rămâne în acel tărâm. Mulţi se întreabă ce să facă 
pentru ca puterea lui Dumnezeu să lucreze pentru ei, ca 
să le asigure pace şi bunăstare. Răspunsul este simplu: 
concentrează-ţi mintea – atenţia şi emoţiile – asupra 
Domnului. Este ca şi cum ai orienta obiectivul camerei 
de fotografiat asupra unui obiect în mişcare. Trebuie să 
faci acest lucru cu perseverenţă şi dexteritate.

Dacă îţi vei concentra mintea asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu, vei umbla garantat în pace şi în bunăstare. 
Mintea ta este o unealtă puternică ce ţi-a fost dată 
de Dumnezeu pentru a-ţi transforma viaţa din slavă 
în slavă. Dacă vei fi mai atent la Cuvânt, indiferent de 
furtunile din calea ta, vei avea pace; bunăstarea ta nu 
va fi clătinată, în ciuda crizelor economice sau inflaţiei. 
Însuşi Domnul îţi va da „pace perfectă.”

Cuvântul evreiesc pentru „pace” din Isaia 26:3 
este „shalom,” care descrie „odihna” Domnului în 
bunăstare, sănătate, putere şi mântuire. Poţi fi cât de 
prosper, sănătos şi de succes vrei; cheia este să îţi menţii 
mintea focalizată asupra Cuvântului lui Dumnezeu. 
Mintea ta este uşa către duhul tău. Dacă vei primi 
Cuvântul lui Dumnezeu în sistemul tău, nici un lucru nu 

Tu îl vei ţine în desăvârşită pace, pe cel a cărui minte 
este fixată asupra ta, pentru că el se încrede în tine 

(Isaia 26:3, versiunea Fidela).

Odihnă în bunăstare

SÂMBĂTĂ
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Note

va fi imposibil pentru tine. Acesta 
este secretul miraculosului şi 
supranaturalului.

Continuă să te concentrezi 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu, 
iar pacea divină şi bunăstarea vor 
fi ale tale.

Matei 12:22-50
Geneza 40-41

Matei 7:1-12
Geneza 17

Evrei 12:2; 
Iosua 1:8

| Proclamaţie
Umblu în bunăstare, în victorie 
şi în sănătate, pentru că trăiesc 
în Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt 
literalmente transformat în 
imaginea pe care o văd în Scriptură, 
pe măsură ce meditez şi îmi supun 
mintea călăuzirii Cuvântului Său. 
Astfel, atitudinea, mentalitatea 
şi sistemele de valori îmi sunt 
transformate, iar viaţa şi caracterul 
mi se dezvoltă, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Neprihănirea este mai mult decât un simplu 
cadou pe care l-am primit. Neprihănirea lui 

Dumnezeu arată bunătatea şi dreptatea Lui. În versetul 
tematic, Isus a încercat să îi explice tânărului fruntaş 
„bunătatea” lui Dumnezeu, pentru că bunătatea este 
arătată în neprihănire, dreptate şi judecată corectă.

Cum poţi judeca ce este corect, ce este bine? 
Cum poţi spune care este calea cea bună şi pe ce drum 
să mergi în viaţă? Cum discerni ce este bine de ce este 
rău? Cum diferenţiezi lucrurile slavei de lucrurile ruşinii? 
Cum decizi ce este de la Dumnezeu şi ce nu este de la El? 
Cum determini ce este dumnezeiesc? Prin neprihănire!

Ce înseamnă să umbli în neprihănirea lui 
Dumnezeu? De exemplu, când judeci diferite probleme 
şi situaţii, nu cauţi să vezi cine are dreptate şi cine 
a greşit; tu iei partea Cuvântului! Tu eşti de o parte – 
de partea neprihănirii lui Dumnezeu. Viaţa ta este 
frumoasă, pentru că priveşti lumea din punctul de 
vedere al neprihănirii lui Dumnezeu, nu al oamenilor.

Gândeşte-te cum ar fi să trăieşti astfel: în 
timp ce toţi gândesc într-un anumit mod, văzând şi 
apreciind lucrurile din perspectiva umană, tu le vezi din 
perspectiva lui Dumnezeu, prin ochii Lui; aceasta este 

Un fruntaş L-a întrebat pe Isus: „Bunule Învăţător, ce 
trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” „Pentru 

ce Mă numeşti bun?”, i-a răspuns Isus. „Nimeni nu 
este bun decât Unul singur: Dumnezeu”  

(Luca 18:18-19).

Neprihănirea înseamnă mai 
mult

DUMINICĂ
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Note

frumuseţea şi puterea neprihănirii. 
Dacă ai înţelege neprihănirea lui 
Dumnezeu, nu te-ai mai confrunta 
cu invidie, mânie, răutate, furie 
etc.; toate acestea vor dispărea 
din viaţa ta când nu vei mai vedea 
lucrurile prin ochii oamenilor, ci 
prin ochii lui Dumnezeu.

Când alegi în mod conştient 
să trăieşti astfel, vei experimenta o 
forţă minunată – atracţia dragostei 
din viaţa ta, care îi va atrage pe 
oameni spre tine; este ceva în 
neprihănirea lui Dumnezeu care îi 
captivează pe oameni. Aminteşte-
ţi ce am spus: este vorba despre 
bunătatea Lui. Când funcţionezi 
în neprihănire, devii imaginea 
dragostei lui Dumnezeu: expresia 
şi reprezentarea bunătăţii Lui.

Matei 13:1-23 
Geneza 42-43

Matei 7:13-20
Geneza 18

Romani 1:16-17; Romani 14:17; 
Psalmul 27:13

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Doamne, pentru 
darul neprihănirii. Acum am 
neprihănirea Ta, care mă ajută să 
fiu totdeauna drept, să Îţi manifest 
bunătatea, natura şi harul faţă de 
cei din lumea mea şi să văd lucrurile 
din perspectiva Ta, în Numele lui 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Afirmaţia de mai sus reia un adevăr fundamental 
al Evangheliei – darul lui Dumnezeu este 

viaţa veşnică prin Isus Cristos. Totuşi, când creşti în 
înţelegerea Evangheliei, descoperi că El nu ţi-a trimis 
darul vieţii veşnice de undeva din depărtare, ci El este 
viaţa veşnică. Cu alte cuvinte, El ţi S-a dat pe Sine.

În 1 Corinteni 3:21, Biblia spune: „... toate 
lucrurile sunt ale voastre”; este aşa deoarece toate 
lucrurile sunt în Cristos şi El este în tine. De aceea, tu ai 
toate lucrurile în El. Când realizezi acest lucru, gândirea 
şi viaţa ta de rugăciune se schimbă. Nu va mai trebui să 
Îi ceri lui Dumnezeu fiecare lucru, pentru că El ţi-a dat 
deja totul! El deja ţi S-a dat pe Sine.

Acum poţi să înţelegi şi să apreciezi mai mult de 
ce a spus Isus: „... nu vă îngrijoraţi cu privire la viaţa 
voastră, gândindu-vă ce veţi mânca, nici cu privire 
la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca” 
(Luca 12:22). Aceasta înseamnă: „Nu te îngrijora de 
nimic!” Fiecare lucru bun pe care ţi l-ai putea imagina 
vreodată este deja al tău, în Cristos. Cuvântul Lui spune: 
„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte 
viaţa şi evlavia...” (2 Petru 1:3).

Dumnezeu ţi-a dat cheile tuturor lucrurilor, pentru 
că tu eşti moştenitorul Lui (Romani 8:17). De aceea, nu 

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

Cristos, Domnul nostru (Romani 6:23).

Tu ai toate lucrurile în El

LUNI
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Note

mai este nevoie să Îl implori să îţi 
dea ceva. Dacă ai nevoie de unele 
lucruri, după ce îţi dai seama care 
sunt acestea, asumă-ţi posesia lor 
în duh. Biblia spune că El a pus 
în inima ta, în duhul tău, veşnicia 
(Eclesiastul 3:11, versiunea NTR). 
Aceasta înseamnă că nu există 
nici o limită a lucrurilor pe care le 
poţi lua în posesie în duhul tău. 
Tu ai capacitatea de a avea însăşi 
veşnicia în duhul tău. 

Acum gândeşte-te la 
aceasta: dacă eternitatea poate 
avea loc în inima ta, cu atât mai 
mult întreaga lume are loc! Nu este 
de mirare că Biblia spune că din 
inimă ies izvoarele vieţii (Proverbe 
4:23); adică tu poţi produce orice 
îţi doreşti în duhul tău.

Matei 13:24-43
Geneza 44-45

Matei 7:21-29
Geneza 19

1 Corinteni 1:30; 
Ioan 17:10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai 
dăruit toate lucrurile în Cristos Isus. 
Arunc price îngrijorări asupra Ta şi 
las toate poverile la picioarele Tale. 
Mă bucur ştiind că Tu îmi întâmpini 
toate nevoile potrivit cu bogăţia 
Ta în slavă în Cristos Isus. Trăiesc 
în belşug astăzi şi întotdeauna, 
celebrând bunătatea Ta în viaţa 
mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Domnul mi-a zis cândva: „Nu vreau să ţi se 
întâmple ceva bun şi nu vreau să ţi se întâmple 

nici ceva rău.” El mi-a spus: „Dacă încă trăieşti la nivelul 
la care crezi că ceva bun ţi se va întâmpla, nu ai viaţa 
unui creştin matur.” Aşa că L-am întrebat: „Atunci ce se 
va întâmpla, din moment ce nu trebuie să mă aştept nici 
la bine, nici la rău?” Iar El mi-a zis: „Fă tu ca lucrurile să 
se întâmple!” „Tu te vei întâmpla!”

Gândeşte-te: ar putea să I se întâmple lui 
Dumnezeu vreodată ceva bun sau rău? Ai citit vreodată 
în Scriptură că Dumnezeu era bucuros pentru că ceva 
bun „I s-a întâmplat”? Sau că s-a întristat pentru că I 
s-a întâmplat ceva rău? El nu funcţionează într-o astfel 
de realitate. El face ca lucrurile să se întâmple. În mod 
similar, tu eşti un copil al lui Dumnezeu, făcut după 
chipul şi asemănarea Lui; tu eşti în clasa făpturilor Lui. 
Aşa că nici ţie nu ar trebui să ţi se „întâmple” nimic, ci tu 
ar trebui să faci ca lucrurile să se întâmple.

Satan, duşmanul, va încerca să facă astfel încât să 
ţi se „întâmple” unele lucruri, însă Biblia spune că tu ar 
trebui să i te împotriveşti diavolului şi el va fugi de la tine 
(Iacov 4:7). El poate încerca cât vrea, însă nu te poate 
egala; tu îi eşti superior, aşa că nimic plănuit de diavol 
nu ţi se poate „întâmpla.” Nu contează câţi demoni te 
urmăresc, încercând să îţi distrugă căminul; ei nu sunt 
un factor care să te afecteze; tu ai autoritate asupra lor 
în Numele lui Isus.

Pot totul în Cristos care mă întăreşte (Filipeni 4:13).

„Fă ca lucrurile să se 
întâmple!”

MARȚI
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Note

Fiind născut din nou, tu 
ai în tine abilitatea lui Cristos 
de a determina ce vrei în viaţă. 
De aceea, nu permite niciodată 
circumstanţelor să te facă o 
victimă. Continuă să domneşti 
în viaţă. Foloseşte-ţi credinţa în 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru 
a rezolva diferitele situaţii şi 
provocări. Supune, îmblânzeşte 
şi condu lumea ta pentru Isus 
Cristos. Continuă să faci lucrurile 
să se întâmple în Împărăţia lui 
Dumnezeu.

Matei 13:44-14:12
Geneza 46-48

Matei 8:1-11
Geneza 20

2 Corinteni 3:5; 
Luca 10:19

| Proclamaţie
Puterea lui Dumnezeu acţionează 
în mine; sunt destoinic prin 
destoinicia Lui. Eu declanşez lucruri 
măreţe şi glorioase în viaţa mea, în 
Împărăţia lui Dumnezeu şi în viaţa 
altora, spre slava lui Isus Cristos. 
Sunt viu pentru Dumnezeu şi 
rodesc prin puterea Duhului Sfânt! 
Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În versetul de mai sus, apostolul Pavel celebrează 
harul lui Dumnezeu care este peste viaţa lui. Din 

punct de vedere omenesc, nu s-ar fi calificat niciodată 
să fie apostol. Cu toate acestea, a devenit un apostol 
excelent, care a lucrat pentru Evanghelie mai mult decât 
toţi ceilalţi apostoli. El a conştientizat faptul că harul lui 
Dumnezeu a fost factorul decisiv în viaţa sa.  

Această situaţie ne duce cu gândul la întâlnirea 
dintre Ghedeon şi îngerul Domnului, din al şaselea 
capitol din cartea Judecători. Îngerul i s-a arătat şi 
i-a zis: „... Domnul este cu tine, viteazule... Du-te cu 
puterea aceasta pe care o ai şi izbăveşte Israelul din 
mâna lui Madian; oare nu te trimit Eu?” (Judecători 
6:12-14). Ghedeon, care se evalua dintr-un punct de 
vedere omenesc, nu credea că este viteaz; el a luat 
in considerare poziţia slabă a familiei sale şi a zis: „... 
Rogu-Te, domnul meu, cu ce să izbăvesc Israelul? Iată că 
familia mea este cea mai săracă din Manase, şi eu sunt 
cel mai mic din casa tatălui meu” (Judecători 6:15).

Însă harul lui Dumnezeu a realizat diferenţa în 
viaţa lui. Dumnezeu i-a zis: „Eu voi fi cu tine şi îl vei bate 
pe Madian ca pe un singur om” (Judecători 6:16). Nu 
te uita la neajunsurile tale fizice, naturale, omeneşti; 
încrede-te în abilitatea Sa. Tot ce a avut nevoie Ghedeon 

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).

Harul face toată diferenţa

MIERCURI
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Note

a fost să creadă Cuvântul Domnului 
şi să aibă încredere în harul lui 
Dumnezeu care era peste viaţa 
lui; slavă Domnului că a făcut-o 
şi, drept rezultat, a fost folosit cu 
putere de Dumnezeu ca să ducă la 
îndeplinire eliberarea lui Israel de 
opresiunea madianită.

Poate Dumnezeu ţi-a pus 
pe inimă să faci ceva pentru El, 
însă gânduri contrare se ridică în 
sufletul tău, dându-ţi impresia 
că nu eşti în stare să duci la bun 
sfârşit acel lucru. Însă tu trebuie să 
realizezi că ai primit deja har din 
belşug (Romani 5:17). Tot ceea ce 
trebuie să faci este să te încrezi în 
abilitatea lui Dumnezeu şi să umbli 
în lumina harului Său.

Matei 14:13-36
Geneza 49-50

Matei 8:12-22 
Geneza 21

2 Corinteni 12:9; Efeseni 3:20; 
Romani 5:17

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă 
binecuvântezi atât de mult prin 
Cuvântul Tău. Recunosc harul Tău 
care acţionează în mine şi îl fructific 
pentru avansarea Împărăţiei Tale, 
asumându-mi rolul de partener 
al Tău în câştigarea sufletelor, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Bucură-te de două cărţi într-una  
singură cu aplicaţia de telefon  

mobil Rhapsody Mobile! 

Aplicaţia de citit Rapsodia pe telefonul mobil, 
Rhapsody of Realities versiunea 2.0 reprezintă o 

întreagă lume de inspiraţie, integrată într-o interfaţă 
frumos reproiectată cu opţiuni atrăgătoare.  

Te poţi bucura acum de două cărţi cu pachetul Rhapsody 
of Realities Combo (Carte audio şi în format electronic 
E-book)... la preţul uneia!

„Este grozav să ştiu că pot avea o experienţă mai 
bogată cu Rapsodia realităţilor în format audio şi 
electronic prin acest pachet combo! Îmi place!”
       
    - Excellent G.

Oferta pachetului combo este exclusiv dedicată 
utilizatorilor aplicaţiei Rhapsody of Realities!

Poţi descărca aplicaţia Rhapsody of Realities versiunea 
2.0 de pe magazinul virtual Google Play store.
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Creştinismul este descoperirea lui Cristos în 
tine. Este lucrarea exterioară a Cuvântului lui 

Dumnezeu dintr-o persoană. În esenţă, creştinul este 
expresia sau imaginea Cuvântului lui Dumnezeu. Astfel, 
orice pas al tău şi toate lucrurile pe care le faci sunt lucrări 
ale Cuvântului lui Dumnezeu. Aşa a fost Cristos când a 
umblat pe pământ; a fost descoperirea Cuvântului: „Şi 
Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi...” (Ioan 
1:14). El a fost manifestarea lui Dumnezeu; întipărirea 
persoanei Lui (Evrei 1:3)!

Acum că eşti în Cristos, tu eşti întipărirea Fiinţei 
lui Cristos. Prin tine trăieşte şi Se manifestă Cristos în 
lumea de astăzi! În familia ta, la locul de muncă, în 
comunitatea din care faci parte, în oraşul şi în ţara ta – în 
locul acela în care eşti – tu eşti reprezentarea lui Cristos 
pe care o văd cei din jurul tău. De aceea, cuvintele pe 
care le rosteşti, viaţa pe care o trăieşti, modul în care 
faci lucrurile, trebuie să exprime viaţa lui Cristos. Când 
oamenii se uită la tine, trebuie să vadă slava făpturii noi.

Tu eşti un vas care Îl poartă pe Dumnezeu; tu 
răspândeşti mireasma cunoştinţei şi a slavei Sale în 
orice loc (2 Corinteni 2:14). Prezenţa Sa este evidentă 
în cuvintele şi în faptele tale; El Îşi manifestă şi astăzi 
dragostea, puterea, compasiunea şi harul pentru lume, 
prin tine. Fii conştient în fiecare zi de faptul că Isus Cristos 

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

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

Expresia vieţii lui Cristos!

JOI
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Note

este viu în tine, binecuvântând 
vieţi şi schimbând generaţii.

Visul lui Dumnezeu pentru 
viaţa ta este ca Isus Cristos să Se 
exprime prin tine; acesta este 
succesul adevărat – imaginea lui 
Cristos în tine – măsura în care 
personalitatea şi caracterul Lui 
se revelează prin tine. De aceea, 
scopul tău ar trebui să fie acela de a 
semăna tot mai mult cu El; vorbind 
ca El şi raportându-te la alţii ca El. 
Tot ceea ce faci ar trebui să fie 
despre manifestarea lui Cristos în 
tine – excelenţa Lui exprimată prin 
tine, pentru că tu eşti locaşul Lui 
cel viu (Efeseni 2:22).

Matei 15:1-28
Exod 1-2

Matei 8:23-34
Geneza 22

Ioan 1:14; 
Coloseni 1:27

| Proclamaţie
Viaţa mea este o expresie a gloriei 
lui Cristos; El Se descoperă prin 
mine faţă de cei din jur şi astăzi! 
Viaţa divină se manifestă prin 
mine, iar eu îi aduc şi pe alţii în 
această viaţă prin Evanghelie. 
Trăiesc cu conştientizarea vieţii 
şi originii mele divine în Cristos, 
ştiind că înţelepciunea şi puterea 
Lui acţionează în şi prin mine, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Biblia ne spune foarte clar faptul că Dumnezeu 
este foarte interesat de semnificaţia numelor. 

De aceea El i-a schimbat numele lui Avram (tată exaltat) 
în Avraam (tatăl multor neamuri), iar pe Iacov (înşelător) 
l-a numit Israel (prinţ). Cu toate acestea, observăm că 
şi după ce i-a schimbat numele lui Iacov în Israel, i S-a 
prezentat lui Moise ca fiind Dumnezeul lui Avraam, Isaac 
şi Iacov. De ce S-a numit tot „Dumnezeul lui Iacov” dacă 
îi schimbase omului numele în Israel? La urma urmei 
El nu S-a prezentat ca fiind „Dumnezeul lui Avram”, ci 
„Dumnezeu lui Avraam.”

Motivul este acela că, în acel moment, Dumnezeu 
era foarte preocupat de atitudinea Israelului ca naţiune. 
Copiii lui Israel se comportau într-o manieră care nu se 
potrivea cu voia lui Dumnezeu pentru ei. Se comportau 
ca şi cum nu ar fi fost diferiţi de naţiunile din jurul lor şi, 
ori de câte ori acţionau aşa, El îi numea Iacov. Însă ori de 
câte ori acţionau conform cu Cuvântul Său, El îi numea 
Israel. Israel înseamnă prinţ al puterii cu Dumnezeu, pe 
când Iacov înseamnă înşelător. Astfel, spunând „Eu sunt 
Dumnezeu lui Iacov,” în loc de Israel, ne transmite mesajul 
că, indiferent de comportamentul poporului Israel, El tot 

Dumnezeu i-a mai zis lui Moise: „Aşa să le vorbeşti 
copiilor lui Israel: «Domnul Dumnezeul părinţilor 

voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi 
Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi.» Acesta este 
Numele Meu pentru veşnicie, acesta este Numele 

Meu din neam în neam” (Exod 3:15).

De ce El este încă „Dumnezeul 
lui Iacov”? 

VINERI
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Note

era Dumnezeul lor şi le-a rămas 
credincios.

Aici ne este dezvăluit ceva 
deosebit despre caracterul lui 
Dumnezeu: El ne rămâne credincios 
chiar şi când noi nu suntem. El nu 
Îşi schimbă caracterul din cauza 
comportamentului sau caracterului 
tău. Fie că acţionezi ca „Iacov,” 
fie că te comporţi ca „Israel,” 
Cuvântul Lui în ceea ce te priveşte 
este neschimbat: El te iubeşte cu 
o dragoste veşnică (Ieremia 31:3); 
şi te-a acceptat deja ca fiind al 
Lui (Efeseni 1:6). El nu îţi întoarce 
spatele doar pentru că ai greşit.

Promisiunile şi binecuvântările 
lui Dumnezeu nu sunt ale tale ca 
o consecinţă a faptului că te-ai 
comportat ca „Israel”; ele sunt ale 
tale pentru că eşti în Cristos. Cu 
toate acestea, El Se aşteaptă ca tu să 
fii statornic şi neclintit, cu credinţă 
nezdruncinată în Cuvântul Său.

Matei 15:29-16:12
Exod 3-5

Matei 9:1-13
Geneza 23

Romani 11:29; 
Isaia 54:10

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată scump, pentru 
credincioşia Ta nestrămutată faţă de 
mine. Sunt în siguranţă în dragostea 
Ta eternă, deplin încredinţat că nu 
mă vei lăsa şi nici nu mă vei părăsi. 
Îţi mulţumesc că eşti ajutorul meu 
care niciodată nu lipseşte în vreme 
de nevoie. Te iubesc cu toată inima 
mea, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Suntem asaltaţi de gânduri în fiecare zi. Chiar 
acum, sistemul tău mental de recepţie 

funcţionează şi miliarde de semnale trec prin mintea ta. 
Ea poate procesa ceva ce a avut loc în trecut sau ceva 
ce te aştepţi să se întâmple în viitor. Poate te gândeşti la 
cineva drag, la slujbă, la maşină... la orice, chiar acum.

Atunci când gândurile se năpustesc asupra 
noastră, avem tendinţa de a „prelua” unul sau mai 
multe gânduri din acestea şi a le rumega, sau a medita 
la ele. Aceasta duce la îngrijorare, iar Dumnezeu nu vrea 
să ne îngrijorăm niciodată; ci vrea să „nu ne îngrijorăm 
de nimic...” Cuvântul „îngrijoraţi” din versetul tematic 
provine din traducerea termenului grecesc „merimnao,” 
care înseamnă „a te gândi,” a te teme sau a-ţi implica 
mintea într-un proces care duce la îngrijorare sau 
distragere. Atunci când „preiei” gânduri, adică îţi îngădui 
să fii îngrijorat de ceva, aceste gânduri te îndepărtează 
şi îţi distrag atenţia. De aceea, atunci când îţi vin gânduri 
negative, încercând să îţi capteze atenţia şi să te distragă, 
Dumnezeu spune: „Nu le prelua, nu te gândi la ele!”

Domnul Isus a făcut aluzie la acelaşi lucru în Matei 
6:25-26; El a zis: „… Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, 
gândindu-vă la ce veţi mânca, sau ce veţi bea; nici de 
trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca... 
Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nu seamănă, nici nu 

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

rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri (Filipeni 4:6).

Nu te îngrijora

SÂMBĂTĂ
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Note

seceră, nici nu strâng nimic în 
grânare; şi totuşi Tatăl vostru 
cel ceresc le hrăneşte...” Nu te 
îngrijora cu privire la ce vei mânca, 
la ce vei bea sau la ce vei îmbrăca. 
Oamenii din lume caută aceste 
lucruri, dar Tatăl tău ceresc ştie 
că ai nevoie de ele. Acţionează ca 
păsările: ai încredere că Dumnezeu 
va avea grijă de tine. 

În loc să „preiei gânduri de 
îngrijorare,” spune-I Domnului 
ce vrei, prin rugăciuni şi cereri, 
cu mulţumiri. El este destul de 
mare ca să aibă grijă de tine; ştie 
exact ce ai nevoie, şi ţi-a dat toate 
lucrurile în Cristos Isus (1 Corinteni 
3:21). Conştientizează acest lucru 
şi pacea lui Dumnezeu care întrece 
orice pricepere îţi va păzi mintea şi 
inima in Cristos Isus (Filipeni 4:7).

Matei 16:13-17:13
Exod 6-7

Matei 9:14-26
Geneza 24

Psalmul 23:1;
Filipeni 4:19

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
mângâierea şi pentru tăria pe 
care le primesc prin Cuvântul Tău. 
Refuz să mă îngrijorez cu privire 
la ceva, ştiind că Tu îmi porţi de 
grijă pentru tot ce am nevoie în 
Cristos! Îţi mulţumesc că m-ai adus 
într-un loc de pace, de bunăstare, 
de neprihănire, de glorie şi de 
stăpânire, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Tot ceea ce face Dumnezeu este perfect şi 
etern. Atunci când te-a făcut pe tine, te-a făcut 

perfect şi nu a fost parte din planul Lui să ai probleme 
cu rinichii, inima sau orice altă parte din corpul tău. Te-a 
făcut perfect şi complet, fără să îţi lipsească nimic. Nu 
e de mirare faptul că Biblia spune că eşti complet în El! 
(Coloseni 2:10, versiunea Fidela).

Geneza 1:31 spune astfel: „Dumnezeu S-a uitat la 
tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel a fost o 
seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a 
şasea.” Observăm că nu spune că tot ce a făcut era parţial 
bun; nu! Erau foarte bune, iar tu eşti crema, tu eşti cel 
mai bun şi mai frumos din tot ce a creat El. El este Cel 
mai în măsură să ne spună ceva despre creaţia Sa, iar noi 
trebuie să avem mentalitatea corectă în legătură cu cine 
suntem şi cu moştenirea pe care o avem în Cristos. Dacă 
El a zis că te-a făcut perfect, complet, atunci aşa este! 
Crede, mărturiseşte şi trăieşte conform acestui adevăr!

Biblia ne spune ceva deosebit de frumos: „Vă 
salută Epafra, care este dintre voi, rob al lui Cristos Isus, 
luptându-se întotdeauna pentru voi în rugăciuni, ca să 
fiţi desăvârşiţi şi împliniţi în toată voia lui Dumnezeu” 
(Coloseni 4:12, versiunea GBV). Epafra mijlocea aici 
pentru fraţi şi îşi dorea să îi vadă umblând desăvârşiţi 

Am ajuns la cunoştinţa că tot ce face Dumnezeu 
dăinuie în veci, şi la ceea ce face El nu mai este nimic 

de adăugat şi nimic de scăzut, şi că Dumnezeu face aşa 
pentru ca lumea să se teamă de El (Eclesiastul 3:14).

Desăvârşit şi împlinit în El! 

DUMINICĂ
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Note

şi împliniţi. Cuvântul „desăvârşit” 
este tradus din termenul grecesc 
„teleios”; înseamnă de fapt 
„maturitate,” „deplinătate”; adică 
a ajunge la maturitate, la majorat. 
Totodată cuvântul „împliniţi” 
din acelaşi verset provine din 
traducerea termenului grecesc 
„pleroo,” adică „a fi plin” şi fără să 
ai nevoie de nimic.

Astfel, rugăciunea Duhului 
pentru Biserică, prin Epafra, este 
să devenim maturi în lucrurile 
lui Dumnezeu şi să fim plini de 
toată plinătatea Lui (Efeseni 3:19), 
astfel încât să nu avem nevoie de 
nimic; voia Sa este ca noi să fim 
întregi, perfecţi şi sănătoşi. Aşa 
a fost Isus; a fost desăvârşit, şi 
împlinit, neavând nevoie de nimic. 
Ce viaţă! Acesta este visul lui 
Dumnezeu pentru tine: trăieşte în 
conformitate cu el.

Matei 17:14-18:14
Exod 8-9

Matei 9:27-38
Geneza 25

Iacov 1:4;
3 Ioan 1:2

| Proclamaţie
Ştiu cine sunt; sunt sămânţa lui 
Avraam! Lumea îmi aparţine. 
Domnesc peste circumstanţe prin 
puterea Celui mai mare care este 
în mine! El locuieşte în duhul meu, 
în sufletul meu şi în trupul meu! 
Nu există eşec pe cărarea mea; eu 
merg din slavă în slavă! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Pasajul din Luca 1:35 subliniază conceperea 
lui Isus în pântecele Mariei. Spune astfel: 

„Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt Se va coborî peste 
tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea 
Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui 
Dumnezeu.” Duhul Sfânt a umbrit-o pe Maria şi Isus a 
fost conceput în pântecele ei.

Versetul tematic prezintă un scenariu asemănător 
cu privire la învierea Sa. Ne spune că Domnul Isus a 
fost înviat din morţi prin slava Tatălui; aici, slava Lui se 
referă la prezenţa Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a umbrit 
trupul „mort” al lui Isus şi viaţa a intrat din nou în El. 
Fiind născut din nou, acelaşi Duh Sfânt, slava Tatălui, 
Şi-a făcut locuinţa în duhul tău; El locuieşte în tine. 1 
Corinteni 3:16 spune: „Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui 
Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” 
Aşadar, nu trebuie să cauţi slava lui Dumnezeu în afara 
ta; El este chiar în inima ta.

De aceea, pentru a te bucura de bogăţiile slavei Lui, 
tot ceea ce trebuie să faci este să priveşti înăuntrul tău şi 
să te conectezi cu slava din inima ta. Închinarea înaintea 
lui Dumnezeu te conectează cu slava Sa. Atunci când I te 
închini prin cântec, îţi conectezi inima cu gura, iar duhul 
tău ia contact cu domeniul Lui. Aşa te conectezi cu slava 

Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost 
îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Cristos 
a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să 

trăim o viaţă nouă (Romani 6:4).

Când gloria Lui te umbreşte

LUNI
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Note

din inima ta. În momentul în care 
se întâmplă aceasta, puterea Celui 
Preaînalt te umbreşte şi începi să 
vezi miracole. Nici o boală, nici o 
neputinţă sau infirmitate nu poate 
rămâne în trupul tău atunci când 
slava lui Dumnezeu te umbreşte în 
aşa măsură.

Matei 18:15-35
Exod 10-12

Matei 10:1-11
Geneza 26

Coloseni 1:27;
Efeseni 5:18-19

| Proclamaţie
Gloria lui Dumnezeu este peste 
mine, iar eu o manifest peste tot. 
Puterea, frumuseţea şi excelenţa 
lui Dumnezeu locuiesc în duhul 
meu, iar prin mine neprihănirea Sa 
este stabilită şi harul şi iubirea Lui 
le sunt revelate celor din jur. Astăzi 
şi întotdeauna vestesc lucrările 
minunate şi perfecţiunile Celui ce 
m-a chemat din întuneric la slavă 
şi la virtute! Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul lui Dumnezeu este înţelepciunea 
lui Dumnezeu. Indiferent cât de educat eşti, 

câte cărţi ai citit sau ce crezi că ştii în viaţă sau despre 
viaţă; dacă nu ai Cuvântul în tine, nu poţi funcţiona în 
înţelepciunea lui Dumnezeu. Tot ce ai este înţelepciunea 
oamenilor, iar aceasta te poate ajuta doar până la un 
anumit punct, pentru că este limitată; însă înţelepciunea 
lui Dumnezeu te va duce până la capăt. Aşadar ai 
nevoie de înţelepciunea Lui. Aceasta este lucrul cel mai 
important, de aceea dobândeşte-o (Proverbe 4:7).

Dacă ai înţelepciune, eşti programat pentru o viaţă 
de victorii şi de posibilităţi nelimitate, unde miraculosul 
devine experienţa ta zilnică. De exemplu, în Exod 14:16, 
Dumnezeu i-a poruncit lui Moise astfel: „Tu ridică-ţi 
toiagul, întinde-ţi mâna spre mare şi despică-o; şi copiii 
lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat.”

Aceasta a fost înţelepciunea lui Dumnezeu în 
acţiune, depăşind imaginaţia omenească. Înţelepciunea 
omului (ştiinţa) nu poate accepta faptul că cineva a 
despărţit marea, Marea Roşie mai exact, doar cu un 
toiag; însă aceasta a fost ştiinţa lui Dumnezeu în operare. 
El ştia că va funcţiona. Nu „încerca” să facă o minune; de 
fapt chiar l-a pus pe Moise să o facă, iar Moise a acţionat 
pe baza Cuvântul Său şi acesta a produs rezultate.

Biblia spune: „Căci Domnul dă înţelepciune; din 
gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere” (Proverbe 2:6). 

Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea, 
şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea (Proverbe 4:7).

Propulsat de înţelepciune

MARȚI
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Note

Nu poţi avea mai mult succes 
decât nivelul de înţelepciune pe 
care îl ai în tine, iar prin Cuvântul 
lui Dumnezeu, înţelepciunea nu îţi 
este doar transferată, ci şi creşte! 
Caută înţelepciunea chiar astăzi! 
Înţelepciunea lui Dumnezeu îţi dă 
o mentalitate a excelenţei, un mod 
extraordinar de a gândi şi de a face 
lucrurile. Atunci te vei surprinde 
luând decizii excelente şi umblând 
în voia perfectă a lui Dumnezeu. 
Întotdeauna vei fi mulţumit de 
deciziile şi de alegerile tale, pentru 
că vei fi propulsat de înţelepciune 
în centrul voii lui Dumnezeu în 
orice moment.

Matei 19:1-15
Exod 13-14

Matei 10:12-22
Geneza 27

Iacov 1:5; 
Proverbe 9:10

| Rugăciune
Dragă Tată, declar că înţelepciunea 
Ta acţionează puternic în 
mine oferindu-mi un excelent 
discernământ şi cele mai bune idei 
pentru a lua întotdeauna cele mai 
bune decizii. Sunt plin de cunoştinţa 
voii Tale în orice înţelepciune 
şi pricepere duhovnicească, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Duhul Domnului, prin apostolul Pavel, Se roagă 
în versetul tematic ca tu să fii întărit în omul 

dinăuntru – în duhul tău – potrivit cu bogăţia Sa în 
slavă. Această rugăciune reflectă în mod evident voia lui 
Dumnezeu pentru tine; El vrea ca tu să fii revigorat şi 
plin de energie divină în duhul tău. Acum, care trebuie 
să fie reacţia ta la toate acestea? Ţine minte, Duhul Sfânt 
a rostit deja această rugăciune prin apostolul Pavel.

Prin urmare, reacţia ta ar trebui să fie următoarea: 
„Îţi mulţumesc, binecuvântatule Tată; sunt întărit şi plin 
de putere în omul meu dinăuntru prin Duhul Sfânt!” 
Declară frecvent acest lucru cu privire la tine. Declară 
că eşti tare în interior; eşti revigorat cu puterea de a 
face minuni! Poate arăţi slab pe dinafară, dar în tine se 
află tăria Dumnezeului Atotputernic! Aceasta înseamnă 
că eşti în stare să îndeplineşti orice sarcină; poţi face 
orice! Abilităţile tale sunt nelimitate! Nimic nu îţi este 
imposibil, pentru că eşti destoinic cu destoinicia lui 
Dumnezeu (2 Corinteni 3:5).

Fii îndrăzneţ şi spune ca Pavel: „Pot totul prin 
Cristos care mă întăreşte” (Filipeni 4:13). Dacă te simţi 
vreodată slab înăuntrul tău, spune: „Dumnezeu mi-a dat 

Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui 
Domnului nostru Isus Cristos, din care îşi trage numele 
orice familie, în ceruri şi pe pământ, şi-L rog ca, potrivit 
cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, 

prin Duhul Lui, în omul dinăuntru (Efeseni 3:14-16).

El te vrea puternic

MIERCURI
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Note

mie, (rosteşte-ţi numele), harul 
să fiu întărit în omul dinăuntru, 
după bogăţia Sa în slavă.” Odată 
ce ai făcut această declaraţie, nu 
aştepta să vezi un semn sau ceva 
exterior întâmplându-se; primeşte 
această realitate, pentru că este 
voia lui Dumnezeu revelată. 
Apoi funcţionează conştient de 
faptul că ai fost întărit. Aşa te 
foloseşti de proviziile pe care le-a 
făcut Dumnezeu pentru tine în 
Evanghelie.

Matei 19:16-20:16
Exod 15

Matei 10:23-33
Geneza 28

Efeseni 6:10; Psalmul 27:1; 
2 Timotei 4:17

| Rugăciune
Îţi mulţumesc Tată ceresc pentru 
puterea Duhului Tău în viaţa 
mea! Chiar acum sunt întărit în 
putere prin Duhul Sfânt în omul 
dinăuntru! Pot totul în Cristos 
care mă energizează şi mă inundă 
cu puterea de a face minuni! 
Sunt destoinic prin destoinicia lui 
Cristos! Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Sesiunea de toamnă a Şcolii de Vindecare 
programată pentru luna februarie, în 

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

Prin lucrarea de vindecare a omului lui Dumnezeu, 
Pastorul Chris, mulţi oameni bolnavi şi-au văzut 
trupul complet restaurat. Această sesiune va fi 
încă o ocazie pentru o astfel de demonstrare a 
dorinţei lui Dumnezeu privind sănătatea fizică a 
copiilor Săi. 

Pentru a participa la sesiunea de toamnă – 2015 
a Şcolii de Vindecare în Iohannesburg, Africa de 
Sud, te poţi înscrie trimiţând un email pe adresa 
application@healingschool.org sau vizitând 
site-ul  www.enterthehealingschool.mobi de pe 
dispozitivul tău mobil. 

Pentru mai multe informaţii, te rugăm să accesezi 
site-ul: www.enterthehealingschool.org

Şcoala de Vindecare
Sesiunea de toamnă a 

cu Pastorul Chris
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1 Corinteni 15:25 spune, făcând referire 
la Domnul Isus: „Căci trebuie ca El să 

împărăţească, până îi va pune pe toţi vrăjmaşii sub 
picioarele Lui.” Acest pasaj nu face trimitere la domnia 
pe care Domnul Isus Şi-o exercită în cer, ci la domnia Sa 
pe pământ. Din punct de vedere legal, Dumnezeu a pus 
toate lucrurile sub picioarele lui Isus (Efeseni 1:22). Isaia 
9:6 spune: „... şi domnia va fi pe umărul Lui...” Această 
realitate este foarte puternică, pentru că introduce 
conexiunea noastră cu ea. Dacă ar fi zis: „şi domnia va fi 
pe capul Lui,” s-ar fi referit doar la Domnul Isus, pentru 
că El este capul, iar noi suntem trupul. 

Astfel, faptul că domnia este pe umerii Lui 
înseamnă că autoritatea şi domnia este peste Biserică; 
este purtată de noi toţi! Aleluia! Aceasta înseamnă că 
şi dacă eşti cel mai mic în Cristos – ultimul deget de la 
picior – tot eşti deasupra tuturor lucrurilor, pentru că 
toate lucrurile au fost puse sub picioarele Lui. Acesta 
este un lucru stabilit în ceruri. Dumnezeu deja a spus că 
aşa stau lucrurile şi ca atare, nimeni nu le poate schimba! 
Domnul Isus, prin Biserică, trebuie să domnească peste 
toate lucrurile.

Aceasta înseamnă că, în aceste zile din urmă, este 
de aşteptat ca tu să te ridici, să iei armele credinţei şi să 
fii întărit în lucrurile lui Dumnezeu. Rosteşte Cuvântul cu 

El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste 
toate lucrurile, Bisericii (Efeseni 1:22).

Eşti deasupra tuturor 
lucrurilor!

JOI
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Note

îndrăzneală şi vei vedea lucrurile 
întâmplându-se. Lumea cu tot ce 
este în ea ţi-a fost dată. De aceea, 
acţionează cu îndrăzneală şi ia 
pământul în posesie, pentru că 
domnia asupra sa este în mâinile 
tale. Exercită-ţi autoritatea în 
viaţă şi porunceşte oricărei furtuni 
potrivnice să se potolească, în 
Numele lui Isus! Refuză să fii sărac, 
bolnav sau înfrânt. Domneşte 
asupra circumstanţelor!

Matei 20:17-34
Exod 16-17

Matei 10:34-42
Geneza 29

Efeseni 2:6; 
Psalmul 110:2

| Proclamaţie
Sunt ce spune Dumnezeu că sunt. 
Cristos în mine reprezintă victoria 
şi gloria mea în viaţa aceasta. Sunt 
un membru al Trupului Său, carne 
din carnea Lui şi os din oasele Lui, 
domnind şi biruind cu Cristos asupra 
lumii şi a oricăror circumstanţe. 
Mai mare este Cel care este în mine 
decât cel care este în lume.  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Succesul în orice domeniu de activitate, în 
afaceri, în politică sau în orice fel de comerţ, nu 

este accidental, ci trebuie pregătit. Viitorul le aparţine 
celor care se pregătesc pentru el. Cel care eşuează să 
planifice, în mod sigur a planificat să eşueze. Adică 
nimic nu se întâmplă de la sine. Tu faci lucrurile să se 
întâmple.

Multe lucruri bune ţi se pot întâmpla de-a lungul 
vieţii fără ca tu să te pregăteşti neapărat pentru ele. Însă 
lucrurile bune se aseamănă cu portocalele coapte care 
cad din pom; cele mai bune nu cad tot timpul, iar dacă 
le vrei, trebuie să le culegi. De exemplu, nu ai aşteptat 
să „cadă” peste tine mântuirea. Chiar dacă Biblia spune 
că Domnul Isus a isprăvit lucrarea de mântuire la Cruce 
şi a făcut-o disponibilă oricui, unii tot vor merge în iad, 
pentru că nu au acceptat-o. Aceasta nu este vina lui 
Dumnezeu; a fost o alegerea lor să nu o accepte.

Fiind copilul lui Dumnezeu, eşti odrasla succesului, 
pentru că Tatăl tău din ceruri este un mare succes. Isus 
Cristos este un mare succes; de aceea, nici tu nu ar trebui 
să fii mai prejos. Cu toate acestea, doar faptul că ai ADN-
ul succesului nu garantează în mod automat că îţi vei 
împlini chemarea. Tu trebuie să faci ceva în legătură cu 

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, versiunea Fidela).

Succesul nu este accidental

VINERI

30



Note

aceasta. Trebuie să îţi organizezi 
viaţa pentru succes. Planifică şi 
lucrează pentru a-l obţine.

Succesul şi eşecul nu sunt nici 
accidentale, nici misterioase. Dacă 
vei practica în mod consecvent 
principiile succesului din Cuvântul 
lui Dumnezeu, cum este cel din 
versetul tematic, garantat vei avea 
reuşită în fiecare zonă a vieţii tale. 
Pe de altă parte, cel care trăieşte 
fără viziune, fără scop sau direcţie, 
în mod sigur se va confrunta cu 
eşec. Mulţi ani mi-am depăşit 
ţelurile, iar motivul este foarte 
simplu: am ales să câştig şi am 
aplicat principiile succesului. 
Succesul nu este un accident şi nu 
este destul să speri că vei reuşi; 
tu trebuie să faci lucrurile să se 
întâmple şi aşa va fi.

Matei 21:1-32
Ezechiel 18-19

Matei 11:1-10
Geneza 30

Efeseni 2:10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că 
mă conduci în viaţă pe drumul 
succesului supranatural şi al 
bunăstării neîntrerupte. Îmi fac 
calea prosperă şi am mult succes 
pe măsură ce meditez asupra 
Cuvântului Tău şi îl rostesc cu 
îndrăzneală, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Într-o anumită zi, Domnul Isus era în sinagogă şi a fost 
chemat să citească Scripturile. A deschis cartea lui 

Isaia, a citit pasajul de mai sus şi a concluzionat: „... Astăzi s-au 
împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit” 
(Luca 4:21).

Astăzi, acelaşi pasaj este împlinit în noi, noua creaţie 
în Cristos Isus. Domnul a produs în fiecare dintre noi, stejari 
ai dreptăţii. Noi am fost plantaţi de Domnul; El ne-a sădit în 
grădina Lui şi ne-a făcut împreună lucrători cu El. 1 Corinteni 3:9 
spune: „Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. 
Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.” 
Aceasta înseamnă că, în calitate de creştini, suntem ogorul 
lui Dumnezeu, suntem grădina Lui, iar în această grădină 
sunt pomi şi tot felul de plante. În Zaharia 10:1, Biblia spune: 
„Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul 
scoate fulgerele şi va trimite o ploaie îmbelşugată pentru 
toată verdeaţa de pe câmp.” Observăm că ploaia se revarsă 
peste ierburi, dar noi suntem copaci. Noi conlucrăm cu 
Dumnezeu în ferma Sa, ca stejari ai dreptăţii, producând alţi 
stejari ai dreptăţii.

Astfel, atunci când eu, în calitate de stejar al dreptăţii, 
produc alţi stejari ai dreptăţii şi devenim cu toţii stejari ai 
dreptăţii, constituim o recoltă bogată, un câmp plin de roade. 

Să le ofer celor ce plâng în Sion – să le ofer coroană 
în loc de cenuşă, untdelemnul bucuriei în locul 

plânsetului, mantaua laudei în locul duhului mâhnit. 
Vor fi numiţi stejari ai dreptăţii, un sad al Domnului, 

care să-I arate slava (Isaia 61:3, versiunea NTR).

Stejari ai dreptăţii!

SÂMBĂTĂ

31



Note

Şi prin Duhul Sfânt, pe măsură ce ne 
înmulţim, devenim o pădure. Domnul 
Isus, atunci când a citit din Isaia 61, a 
spus că acel pasaj s-a împlinit în ziua 
aceea. Acum, Cristos S-a înălţat la 
cer, iar noi umblăm pe urmele Lui. 
Noi suntem cei peste care este Duhul 
lui Dumnezeu astăzi şi, aşa cum a 
spus El atunci, şi noi putem spune: 
„Duhul Domnului Dumnezeu este 
peste Mine, căci Domnul M-a uns să 
le aduc veşti bune celor nenorociţi: 
El M-a trimis să-i vindec pe cei cu 
inima zdrobită, să le vestesc robilor 
slobozenia, şi prinşilor de război, 
izbăvirea” (Isaia 61:1).

Acesta este mesajul nostru 
pentru lume. El ne-a trimis plini 
de Duhul Sfânt să mergem şi să 
propovăduim mesajul Său şi să 
scoatem mulţi oameni din robie şi 
din întuneric; să le legăm rănile celor 
cu inima zdrobită. Aceasta trebuie să 
facem în calitate de stejari ai dreptăţii. 
Să producem roade ale neprihănirii.

Matei 21:33-22:14
Exod 20-21

Matei 11:11-20
Geneza 31

Filipeni 1:9-11; Ioan 15:5; 
1 Corinteni 3:9 

| Proclamaţie
Sunt un stejar al dreptăţii, plantat 
de Dumnezeu. Indiferent cât de tare 
ar sufla vânturile potrivnice, viaţa 
mea este de neclintit, pentru că 
sunt puternic înrădăcinat în Cristos. 
Nu voi fi niciodată descurajat sau 
dezavantajat, pentru că sunt un 
răsad al Domnului. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DESPRE  AUTOR

Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

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

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

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

„Am experimentat creştere supranaturală cu Rapsodia 
Realităţilor!”

„Îi sunt aşa de recunoscător lui Dumnezeu pentru Rapsodia 
Realităţilor; m-a învăţat lucruri pe care nu le ştiam şi de care nu mai 
auzisem. De când am intrat în contact cu acest devoţional, viaţa mea 
a experimentat o creştere supranaturală şi ştiu de ce. Pentru că am 
învăţat să aplic Cuvântul lui Dumnezeu în orice circumstanţă. Acum 
recomand această revistă oriunde mă duc!”  ̶  T. Tungazda, Zimbabwe

„Distribuirea Rapsodiei Realităţilor mi-a dat îndrăzneală!”

„Obişnuiam să citesc Biblia tot timpul, dar nu aveam îndrăzneală. Într-o 
zi, pastorul meu m-a îndemnat să merg în evanghelizare şi mi-a dat 
câteva exemplare din Rapsodia Realităţilor să le împart celor cărora 
aveam să le predic. Acest fapt mi-a schimbat viaţa. Am luat materialele 
la şcoală şi le-am distribuit colegilor fără nici o frică. De atunci am 
căpătat îndrăzneală şi am scăpat de teamă! ”   ̶  M. Morgan , SUA

„Vindecat de hemoragie intracerebrală după o terapie de 
Cuvânt”

„Soţul meu suferea de hemoragie intracerebrală şi era în comă 
de aproape un an. Doctorii nu prea aveau speranţe pentru vreo 
schimbare. Am primit o Rapsodie a Realităţilor de la cineva şi am 
studiat-o. Devoţionalul m-a inspirat să încep să rostesc Cuvântul lui 
Dumnezeu peste soţul meu în fiecare zi. După câteva zile de „terapie 
de Cuvânt,” el a fost vindecat miraculos şi externat din spital. Acum 
poate merge şi pe bicicletă. Slăvit să fie Dumnezeu!”  ̶  prof. K. Roi Ja, 
Myanmar
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PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

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

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
Cărţi disponibile de la editura

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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

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


