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

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

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

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

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

                                      - Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 646 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

Nume 

Adresa personală      

Număr de telefon personal      

Mobil       

       

Adresa de e-mail      

Adresa de servici      

      

ȚELURI PENTRU ACEASTĂ LUNĂ    

  

Imaginea de pe copertă surprinde tineri entuziaşti 
din Belarus gata de startul campaniei de distribuire 
gratuită a îngerului mesager Rapsodia Realităţilor.
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„Se pot împărtăşi cu Cina Domnului şi cei care 
nu sunt născuţi din nou?” ar putea întreba 

cineva. Nu. Cel care nu şi-a predat viaţa lui Cristos 
nu poate avea părtăşie cu viaţa Lui, deoarece Sfânta 
Împărtăşanie este comuniunea cu trupul şi cu sângele 
lui Isus. Singurul mod prin care cineva poate deveni una 
cu Dumnezeu este să fie născut din nou, să se nască în 
Cristos. Toţi cei care au făcut acest pas se califică pentru 
a se împărtăşi oricând. Luând parte la Cina Domnului, 
îţi reafirmi unitatea cu Domnul, amintindu-ţi cine eşti. 

Noi facem acest lucru în conformitate cu 
instrucţiunile Domnului, nu ca să ne amintim de El 
ca de unul care ar fi murit fără motiv, nu! Moartea 
lui ispăşitoare a avut motiv bine întemeiat. El a murit 
pentru ca noi să trăim, iar acum noi trăim cu adevărat. 

Luând parte la Sfânta Comuniune, ne amintim de 
El într-o celebrare a vieţii. Indiferent de provocările cu 
care s-ar putea să te confrunţi, în timp ce iei Cina, declară 
că totul este în regulă. Cel care este mai mare locuieşte 
în tine şi are control asupra situaţiei. Mărturisirea ta de 
victorie ar trebui să fie îndrăzneaţă şi plină de încredere, 
pentru că Isus Cristos ţi-a dat stăpânire şi avantaj în 

Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume, 
că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a 

luat o pâine. Şi, după ce I-a mulţumit lui Dumnezeu, a 
frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu 
care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre 

pomenirea Mea (1 Corinteni 11:23-24).

DUMINICĂ

1
Împărtăşirea cu trupul şi 

sângele Domnului 



Note

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
bucuria mântuirii şi pentru trupul 
lui Isus care s-a frânt pentru mine, 
ca eu să nu fiu niciodată zdrobit sau 
învins în viaţă. Îţi mulţumesc pentru 
sângele Lui care s-a vărsat pentru 
iertarea păcatelor şi prin care am 
devenit stăpân peste circumstanţe, 
purtător al vieţii divine şi împreună 
moştenitor cu Cristos, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Evrei 1
Ieremia 34-35

viaţă. Aceasta este ceea ce afirmi, 
atunci când iei Sfânta Cină.

Cristos te-a făcut 
triumfător pe vecie! Aceasta să 
fie mentalitatea ta atunci când iei 
Cina Domnului. El a spus: „... să 
faceţi lucru acesta spre pomenirea 
Mea” (1 Corinteni 11:24); El vrea 
ca noi să facem acest lucru des, 
pentru a ne însufleţi credinţa iar şi 
iar: credinţa noastră în Moartea Sa 
substitutivă, în victoria şi în gloria 
câştigate de El pentru noi. 

Ioan 9:1-7
1 Cronici 1

Isaia 53:3-5; 
1 Corinteni 10:16-17

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul nostru tematic vorbeşte despre viaţa 
de neprihănire care ne-a fost dată; natura lui 

Dumnezeu, care a fost transferată în duhul nostru, care 
ne face asemenea Lui. Această natură te face să crezi ca 
El, să vorbeşti ca El, să umbli ca El; te face să domneşti 
în viaţă ca un rege. Prin Cuvântul lui Dumnezeu, eşti 
antrenat să domneşti; eşti antrenat să vezi şi să crezi 
diferit. În 2 Timotei 3:16, Biblia spune: „Toată Scriptura 
este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să 
mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.” 
Cuvântul lui Dumnezeu este manualul de instrucţiuni al 
lui Dumnezeu pentru a te instrui în viaţa de neprihănire 
şi a te echipa pentru măreţie.

Prin lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu şi a Duhului 
Sfânt, eşti învăţat cum să fii un succes în viaţă, indiferent 
de cariera aleasă. Cu acest fel de instruire, dacă eşti 
avocat, vei fi unul deosebit. Dacă eşti în armată, vei fi 
un soldat diferit. Indiferent care este profesia ta, vei fi 
excepţional, pentru că funcţionezi în ungerea şi în harul 
pentru a domni. 

Romani 5:17 spune că cei ce primesc în toată 
plinătatea darul şi harul neprihănirii vor domni în viaţă. 
Refuză boala, eşecul, înfrângerea şi moartea. Domneşte 
în viaţă ca un rege. Respinge tot ceea ce nu vine de la 

LUNI
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Pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând 
moartea, tot aşa şi harul să stăpânească dând 
neprihănirea, ca să dea viaţa veşnică, prin Isus 

Cristos, Domnul nostru (Romani 5:21). 

Antrenarea noastră în 
neprihănire



Note

Dumnezeu şi aprobă numai ceea 
ce este în concordanţă cu voia 
Lui perfectă pentru tine. Vorbeşte 
diferit; priveşte diferit. Ai fost 
înzestrat cu harul de a domni, prin 
neprihănire.

Evrei 2
Ieremia 36-37

Ioan 9:8-17
1 Cronici 2

| Proclamaţie
Domnesc neîntrerupt în viaţă, 
umblând în harul îmbelşugat al lui 
Dumnezeu în Cristos! Sunt ca un 
pom sădit lângă apă, cu frunzişul 
mereu verde! Sunt totdeauna sus, 
deasupra oricăror circumstanţe! 
Glorie lui Dumnezeu! 

Romani 5:17; Ioan 10:10; 
Romani 12:2

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii oameni îşi îngreunează viaţa trăind 
potrivit cu natura lor firească. Noi numim 

aceste instincte carnale ca fiind „instincte căzute.” Cu 
alte cuvinte, acestea sunt bazate pe natura păcătoasă 
a omului. Instinctele fireşti nu te pot ajuta. Ele te pot 
ghida o vreme, dar nu pe tot parcursul drumului. 

Unora li se pare cel mai simplu să se roage prin 
instinctele lor fireşti, atunci când au nevoie de ajutor. 
Aceştia se plâng: „O, Doamne, Te rog, ajută-mă! Am 
nevoie de ajutor.” Tu trebuie să recunoşti că suntem 
într-o împărăţie spirituală care operează după principii 
bine definite. Ignorarea acestor principii duce la 
frustrare şi la deznădejde. Dumnezeu a spus: „Poporul 
Meu piere din lipsă de cunoştinţă...” (Osea 4: 6). 
Înţelege următorul lucru: când te-ai născut din nou, ai 
fost strămutat din împărăţia întunericului în Împărăţia 
Fiului dragostei lui Dumnezeu. Acum locuieşti în acea 
împărăţie supranaturală şi trebuie să operezi de acolo. 
Deşi eşti în lume, nu mai eşti din această lume. Biblia ne 
spune că „... viaţa are mult mai multe de oferit pentru 
noi. Noi suntem cetăţeni ai cerului înalt…” (Filipeni 
3:20, versiunea Message – Mesajul, n.tr.). Prin urmare, 
conştientizează-ţi originea şi identitatea şi operează 
după principiile supranaturale. 

Isus a spus că cel care este născut din nou este un 
mister pentru cei din lume (Ioan 3:8). Principiile după 

Fiindcă a gândi carnal este moarte; dar a gândi 
spiritual, viaţă şi pace (Romani 8:6, versiunea Fidela).

MARȚI

3
O viaţă a Cuvântului lui 

Dumnezeu 



Note

care operăm nu sunt disponibile 
pentru această lume. Vedem şi 
credem altfel. Noi nu vorbim în 
funcţie de experienţele noastre, 
de ceea ce vedem sau simţim. 
Ne rugăm, vorbim şi acţionăm în 
conformitate cu ceea ce spune 
Cuvântul Domnului. Slavă lui 
Dumnezeu!

Evrei 3
Ieremia 38-40

Ioan 9:18-27
1 Cronici 3

| Proclamaţie
Nu sunt condus de ceea ce simt, 
văd sau percep cu simţurile mele! 
Trăiesc în şi prin Cuvântul lui 
Dumnezeu! Sunt triumfător prin 
Cuvântul Lui, progresând cu paşi de 
uriaş. Aleluia! 

1 Corinteni 2:14; 
Romani 8:6-8

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Geneza, Domnul i-a poruncit lui Noe să 
construiască o arcă pentru că judecata trebuia 

să vină asupra lumii. În timp ce el construia, oamenii îşi 
băteau joc de el, deoarece nu exista nici un semn de ploaie. 
„Dumnezeu chiar va distruge lumea cu apă?”, trebuie să-l fi 
întrebat ei, în batjocură. Însă, Noe nu s-a lăsat descurajat, 
ci a continuat lucrul până când a terminat arca. Domnul 
îl instruise zicând: „Ia cu tine câte şapte perechi din toate 
dobitoacele curate, câte o parte bărbătească şi câte o parte 
femeiască; o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, 
câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască şi câte 
şapte perechi, de asemenea, din păsările cerului, câte o 
parte bărbătească şi câte o parte femeiască, pentru ca să 
le ţii vie sămânţa pe toată faţa pământului” (Geneza 7:2-3).

Noe a făcut cum i se poruncise, şi de îndată ce a 
intrat în arcă împreună cu familia sa şi cu toate animalele, 
Dumnezeu a închis uşa după ei. La scurt timp, s-a înnorat 
şi a început să bată vântul; şi a plouat până când întreaga 
omenire a fost scufundată în apele potopului. Oamenii au 
crezut că se va opri, dar potopul a continuat, până când a 
distrus toţi oamenii şi toate animalele de pe pământ. Cu 
toate acestea, nu a fost la fel pentru cei din arcă. Cu cât 
apa creştea, cu atât arca se ridica mai mult şi plutea mai 

MIERCURI

4
Protejaţi în El

Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu 
despre lucruri care încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă 
sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea, el a 

osândit lumea şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se 
capătă prin credinţă (Evrei 11:7).



Note

uşor. Aceeaşi apă care i-a distrus 
pe alţii, i-a scăpat pe Noe şi pe cei 
din familia sa, pentru că erau în 
corabie. 

Chivotul (arca) este simbolul 
lui Cristos. A fi în Cristos înseamnă 
a fi în locul tainic al lui Dumnezeu, 
un loc de odihnă şi de protecţie. 
Biblia spune: „Cel ce locuieşte în 
locul ascuns al celui Preaînalt va 
trăi la umbra celui Atotputernic. 
Voi spune despre DOMNUL: El este 
locul meu de scăpare şi fortăreaţa 
mea, Dumnezeul meu; în El mă voi 
încrede” (Psalmul 91:1-2, versiunea 
Fidela). Cristos este refugiul tău! 
Dacă eşti în El, nu trebuie să te 
temi, pentru că eşti în siguranţă. 
S-ar putea ca un potop social 
sau economic să pericliteze viaţa 
oamenilor din zilele noastre, dar 
aceleaşi „ape” pe tine te vor susţine 
şi te vor proteja.

Evrei 4:1-13
Ieremia 41-43

Ioan 9:28-41
1 Cronici 4

| Proclamaţie
Locuiesc în Cristos, în locul tainic al 
Celui Preaînalt, unde sunt protejat 
la umbra Celui Atotputernic! El îmi 
este refugiu şi cetăţuie! În El îmi 
pun toată încrederea! Nu am nici o 
teamă, pentru că El este adăpostul 
meu sigur! 

Psalmul 91:1-13
STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Există o eliberare enormă de putere divină 
atunci când ne întindem sau ne ridicăm 

mâinile în rugăciune. Apostolul Pavel a spus: „Vreau 
dar ca bărbaţii să se roage în orice loc şi să ridice 
spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli” (1 
Timotei 2:8). Atunci când ridici mâinile către Domnul în 
rugăciune, activezi puterile cereşti pentru tine. Atât de 
multe se întâmplă în domeniul spiritual când oamenii lui 
Dumnezeu întind sau ridică mâinile în rugăciune, încât 
unii se întreabă: „De ce?” 

Vezi tu, extremităţile trupului tău, cum ar fi 
degetele, sunt puncte spirituale sau deschideri; sunt guri 
spirituale pentru pătrunderea sau eliberarea Duhului. 
Când ne întindem mâinile, ungerea este eliberată prin 
mâinile noastre. Ungerea nu este Duhul; Duhul Sfânt 
este Cel care dă ungerea, iar El locuieşte în tine. El 
transferă ungerea prin mâinile tale. 

Ungerea este o putere specială. Este puterea lui 
Dumnezeu care vindecă, eliberează, înlătură poverile 
şi face ca oamenii să prospere! Ungerea distruge jugul 
de robie şi deschide uşi! Tu ai ceva de oferit! Tu poţi 
determina o schimbare în mediul tău ambiant şi în alte 
regiuni. 

Biblia ne spune că prin întinderea mâinilor 
apostolilor, au avut loc multe semne şi minuni printre 

Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne şi 
minuni în norod. Toţi stăteau împreună în pridvorul lui 

Solomon (Faptele Apostolilor 5:12).

JOI

5
Putere prin mâinile noastre 



Note

oameni. Aceasta înseamnă că, 
atunci când ei şi-au întins mâinile, 
nădejdea a fost restaurată; 
sarcinile au fost ridicate; bolile 
şi neputinţele au fost vindecate, 
iar destinele au fost restaurate 
de puterea de Duhul Sfânt! 
Acelaşi Duh este astăzi în tine. 
Binecuvântările lui Dumnezeu 
pentru cei din jur pot fi eliberate 
prin mâinile tale. Poate că eşti la o 
slujbă de biserică sau în grupul de 
casă, sau la o întâlnire de părtăşie, 
şi se face un apel pentru întinderea 
mâinilor în rugăciune, spre cineva, 
spre un grup de persoane, sau spre 
o anumită direcţie; fă acest gest 
profetic cu conştientizarea faptului 
că prin mâinile tale se eliberează 
putere.

Evrei 4:14-5:10
Ieremia 44-47

Ioan 10:1-10
1 Cronici 5

Exod 17:11-13; Exod 14:16; 
Exod 14:21

| Proclamaţie
Sunt plin de Duhul Sfânt şi ungerea 
Sa acţionează în mine! De fiecare 
dată când îmi întind mâinile, 
ungerea este eliberată şi orice 
jug este sfărâmat, poverile sunt 
ridicate, speranţele sunt recâştigate 
şi bolile sunt vindecate! Îţi 
mulţumesc, Tată, pentru privilegiul 
extraordinar de a elibera putere 
prin mâinile mele şi de a-Ţi aduce 
jertfe de închinare, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Ştii că în calitate de copil al lui Dumnezeu, gloria 
Lui se află în viaţa ta? Gloria lui Dumnezeu este 

în tine şi acea glorie este în continuă creştere, pe măsură 
ce meditezi la ea şi trăieşti Cuvântul Lui. De fiecare dată 
când te duci la biserică, ori participi la grupurile de 
părtăşie şi asculţi predica sau învăţăturile din Cuvântul 
lui Dumnezeu, gloria creşte în viaţa ta. Atunci când pleci 
de la părtăşie, pleci cu o glorie mai mare decât atunci 
când ai venit. La fel se întâmplă şi atunci când studiezi 
şi meditezi la Cuvântul Domnului în intimitate; gloria de 
peste tine creşte.

Bineînţeles, nu poţi vedea acea glorie cu ochii 
tăi fizici, dar ea este în tine. În tărâmul Duhului, dacă 
Dumnezeu ţi-ar deschide ochii pentru a vedea slava, ai 
fi uimit de cât de glorios eşti cu adevărat. Nu vorbesc 
despre vremea când vom ajunge în cer, vorbesc despre 
momentul actual. Gloria emanată din tine este puternică; 
dar nu este la fel pentru toată lumea. Unii creştini au 
mai multă glorie decât alţii; este vorba despre cât de 
mult din Cuvântul lui Dumnezeu acţionează în duhul 
tău! Este vorba despre a te supune Cuvântului şi a-l trăi!

Odată, mă rugam şi am văzut gloria de nedescris 
din tărâmul Duhului. Cu cât mă rugam şi rosteam 
Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât duhul meu strălucea. 

Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, 
slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al 

Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului  
(2 Corinteni 3:18).

Glorie tot mai mare

VINERI

6



Note

Apoi, Domnul mi-a zis: „Aşa glorios 
arăţi tot timpul; eşti o lumină tot 
timpul.” Vezi, aceasta este ceea ce 
face Cuvântul Domnului în viaţa 
noastră: pe măsură ce privim în 
Cuvântul Lui, suntem transformaţi.

Cu cât contemplăm mai mult 
gloria lui Dumnezeu în Cuvântul 
Lui, cu atât devenim mai glorioşi. 
Chiar şi acum, gloria ta a crescut, 
datorită Cuvântului lui Dumnezeu 
pe care l-ai primit astăzi prin 
intermediul acestui devoţional. Ia 
acest nou nivel de glorie la locul 
tău de muncă, în afacerea ta, la 
facultate şi în mediul tău ambiant, 
influenţează lumea ta cu ea. Data 
următoare când te vei duce la 
biserică, vei şti că unul dintre 
planurile Duhului Sfânt pentru 
ziua acea este să te facă şi mai 
glorios. Adaugă zilnic gloriei tale, 
studiind Cuvântul lui Dumnezeu şi 
meditând asupra lui!

Evrei 5:11-6:20
Ieremia 48-49

Ioan 10:11-21
1 Cronici 6

Exod 24:15-18; 
2 Corinteni 3:7-11

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
gloria Ta care este în viaţa mea! 
Cuvântul Tău îmi este zilnic 
desfătare şi pe măsură ce privesc 
gloria Ta, mă transform în aceeaşi 
imagine pe care o văd, din slavă în 
slavă! Cu această slavă triumf peste 
boli şi peste sărăcie şi domnesc în 
viaţă, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Există oameni care cred că viaţa trebuie să fie 
plină de suişuri şi coborâşuri, dar tu nu ar 

trebui să experimentezi aşa ceva. În calitate de copil al 
lui Dumnezeu, ai fost programat să mergi doar într-o 
singură direcţie – înainte şi în sus. Aceasta este viaţa la 
care ai fost chemat; este o viaţă de progres, de avansare. 
Tu ai natura să fii un succes absolut, deoarece tu eşti 
sămânţa lui Avraam. Eşti moştenitorul lui Dumnezeu şi 
comoştenitor cu Cristos (Romani 8:17).

Prin urmare, dezvoltă o mentalitate care este în 
concordanţă cu cine eşti tu în Cristos. Refuză să permiţi 
gândurilor de înfrângere să-şi facă loc în mintea ta. 
Priveşte într-o singură direcţie, numai „spre nord.” În 
Împărăţia lui Dumnezeu, nu există sud, est sau vest, ca 
pe pământ, ci acolo, în tărâmul Duhului, este doar o 
singură direcţie – nord.

Acum, aceasta ar putea să nu însemne prea mult 
pentru tine dacă încerci să pricepi cu mentalitatea ta 
pământească. Dar dacă înţelegi chemarea şi originea ta 
divină, vei şti de ce Dumnezeu vrea să călătoreşti doar 
într-o singură direcţie. El spune în Proverbe 4:27: „Nu 
te abate nici la dreapta nici la stânga...” Ce vrea să 
spună? El vrea ca tu să mergi în direcţia Cuvântului Său. 
Refuză să te întorci la dreapta sau la stânga, pentru că 

Astfel omul acesta s-a îmbogăţit şi a mers 
îmbogăţindu-se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns 

foarte bogat (Geneza 26:13). 

Sens unic

SÂMBĂTĂ
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Note

există distrageri şi deviatori care 
vor încerca să-ţi atragă atenţia; 
nu privi la ei. Stabileşte-ţi ferm 
parcursul pe direcţia victoriei.

 Nu ar trebui să fie 
urcuşuri şi coborâşuri în viaţa 
ta; nu permite aceasta. Priveşte 
în sus şi mergi înainte! Viaţa ta 
este povestea unui progres fără 
sfârşit. Proverbe 4:18 spune: „Dar 
cărarea celor neprihăniţi este 
ca lumina strălucitoare, a cărei 
strălucire merge mereu crescând 
până la miezul zilei.” Continuă să 
faci progrese din glorie în glorie.

Evrei 7
Ieremia 50-51

Ioan 10:22-32
1 Cronici 7

Proverbe 4:18; Exod 14:15; 
Geneza 26:13-14

| Proclamaţie
Eu nu văd ce vede un om obişnuit! 
Eu privesc şi gândesc doar prin 
Cuvântul lui Dumnezeu! Prin 
urmare, viaţa merge doar înainte 
şi în sus, din slavă în slavă! Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



IPPC
Conferinţa pastorilor şi partenerilor 2015

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

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

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

Notă: participarea se face pe bază de invitaţie. 



N
O

T
E

NOTE



Unul dintre motivele pentru care predicăm şi 
oferim învăţături din Cuvântul lui Dumnezeu 

este acela de a împărtăşi credinţă. Până nu auzi Cuvântul 
lui Dumnezeu, nu poţi avea credinţă în El. Nu poţi să 
iubeşti pe cineva de care nu ai auzit.

Imaginează-ţi că ai un vecin pe care nu l-ai 
întâlnit niciodată. Apoi, într-o zi, când eşti afară, focul 
izbucneşte în apartamentul tău. Dar din fericire, nici o 
stricăciune nu a avut loc înainte ca să fie oprit incendiul. 
Tu ai venit acasă doar ca să vezi semnele care atestă că 
a fost un incendiu. Totuşi, pe măsură ce te întrebi cine a 
fost acea persoană curajoasă care a oprit focul, cineva 
se îndreaptă spre tine şi spune: „A fost o vâlvătaie mare, 
dar omul de acolo (indicând spre acest vecin al tău pe 
care nu l-ai întâlnit niciodată), a stins focul. El chiar a 
suferit arsuri în acest foc.”

Acum, pentru prima dată, începi să simţi ceva faţă 
de acel vecin. Te vei duce la el să-ţi arăţi recunoştinţa, 
deoarece ai auzit ce a făcut. Dacă nu ţi s-ar fi spus ce a 
făcut, nu ai fi aflat despre aceasta şi nu te-ai fi dus la el. 
Dar datorită faptelor sale, de care tu ai luat cunoştinţă, 
îl vezi acum într-o lumină nouă şi gândeşti altfel despre 
el. În acelaşi mod, dacă nu predicăm despre Isus, despre 
ceea ce a venit El să facă, despre dragostea Lui, despre 

Dar cum Îl vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi 
cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum 

vor auzi despre El fără propovăduitor?  
(Romani 10:14).

Ei nu au cum să audă fără 
predicator!

DUMINICĂ
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Note

moartea Lui substitutivă pe cruce, 
despre viaţa de biruinţă nesfârşită 
la care El ne-a adus, cineva care 
nu a auzit despre El nu-L poate 
iubi. Tocmai de aceea ar trebui 
să-ţi înflăcărezi pasiunea pentru 
Evanghelie. Vorbeşte despre 
lucrările Lui minunate şi predică-
le oamenilor despre dragostea 
Lui fără sfârşit. Versetul tematic 
spune: „cum vor auzi despre El 
fără propovăduitor?” 

Tu eşti propovăduitorul 
în lumea ta: în casa ta, la birou, 
la şcoală şi în vecinătatea ta. 
Domnul te-a uns pentru a aduce 
oameni din robie la libertatea 
slavei fiilor lui Dumnezeu (Romani 
8:21), întorcându-i din întuneric la 
lumină şi de la puterea lui Satan 
la Dumnezeu (Faptele apostolilor 
26:18). Fii înflăcărat în câştigarea 
sufletelor. Vorbeşte-i cuiva despre 
Isus astăzi!

Evrei 8
Ieremia 52

Ioan 10:33-42
1 Cronici 8

Marcu 6:5-6; 
Marcu 16:15

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
pasiunea pe care mi-ai pus-o în 
inimă de a vesti Evanghelia până 
la marginile pământului. Îmi 
împlinesc rolul de ambasador al 
împăcării, răspândind mireasma 
cunoştinţei Tale oriunde şi oricând, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Deseori le spun oamenilor: „Creşterea nu este 
un miracol!” Deşi se poate să fie un miracol în creştere, 
creşterea în sine nu este un miracol. Creşterea este 
rezultatul aplicării corecte a principiilor şi a metodelor 
revelate. Oricine poate să experimenteze o creştere 
efectivă în ceea ce face. Înţelepciunea te face să înţelegi 
principiile succesului şi cum să le aplici corespunzător.

De exemplu, indiferent de cât timp te rogi să iei 
în greutate, acest lucru s-ar putea să nu se întâmple 
doar prin rugăciune. Motivul este că Dumnezeu deja a 
revelat principiile şi mijloacele pentru corpul tău şi dacă 
nu urmezi acele principii şi mijloace, nu se va întâmpla. 
Ar fi echivalent cu a-I cere lui Dumnezeu să-Şi încalce 
Cuvântul şi El nu face aceasta. Dacă ai de gând să creşti 
financiar, spiritual, sau în oricare alt domeniu din viaţa 
ta, nu ar trebui să aştepţi un miracol. Dacă ai aplica 
principiile şi mijloacele revelate, ai vedea că acestea 
funcţionează mereu!

Este ca şi cu legile electricităţii; ele funcţionează 
de fiecare dată, indiferent de cine le aplică. Aşa că, 
principiile creşterii vor funcţiona atât pentru creştini 
cât si pentru necreştini. Acesta este motivul pentru care 

Ahab, regele lui Israel, l-a întrebat pe Iehoşafat, regele lui 
Iuda: „Vrei să mergi cu mine împotriva Ramot-Ghiladului?” 
„Eu şi cu tine vom fi una, iar poporul meu ca poporul tău,” 

i-a răspuns Iehoşafat. „Vin şi eu cu tine la război.” Însă 
Iehoşafat i-a mai zis regelui lui Israel: „ Întreabă, te rog, mai 

întâi Cuvântul Domnului” (Faptele Apostolilor 6:7).

Creşterea nu este o taină

LUNI
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Note

poţi vedea necreştini care par să 
aibă succes. Aminteşte-ţi, Biblia 
spune că Dumnezeu face să răsară 
soarele Lui şi peste cei buni şi peste 
cei răi, şi trimite ploaie şi peste cei 
drepţi şi peste cei nedrepţi (Matei 
5:45). Aşadar, va exista creştere 
pentru oricine descoperă şi aplică 
principiile şi metodele acelea 
revelate. Dar nu uita că există şi 
ceea ce Biblia numeşte „succes 
bun” (Iosua 1:8, versiunea King 
James). Aceasta este ceea ce-l 
deosebeşte pe creştin de ceilalţi 
oameni. 

Pe măsură ce te dedici 
studiului Cuvântului lui Dumnezeu 
şi umbli cu Duhul Sfânt, realizezi 
că Dumnezeu te-a adus în această 
lume pentru a o supune şi a o 
conduce. Aplică planul clar al lui 
Dumnezeu pentru a câştiga şi nu 
te abate de la el.

Evrei 9:1-10
Plângerile lui 
Ieremia 1-2

Ioan 11:1-13
1 Cronici 9

Proverbe 16:3; 
Eclesiastul 10:10; Iosua 1:8

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Tu m-ai ales şi 
m-ai rânduit să fiu rodnic în toate 
aspectele vieţii mele! Mintea mea a 
primit ungere de creştere şi de succes 
supranatural! Ştiu ce trebuie să fac, 
când trebuie şi cum trebuie să fac, 
prin lumina şi călăuzirea pe care le 
primesc din Cuvântul Tău, prin Duhul 
Sfânt! Progresez şi înving zi de zi, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Adevăratul succes este prin Duhul lui Dumnezeu. 
„Succesul” care vine din lume, prin eforturi şi 

abilităţi umane este temporar. Totuşi, cel care vine prin 
Cuvântul lui Dumnezeu este etern; niciodată nu dispare!

De exemplu, atunci când stai ferm pe poziţie în 
credinţă şi proclami Cuvântul lui Dumnezeu pentru un 
loc de muncă, pentru o afacere, pentru un proiect, etc. 
şi ai rezultate, acele rezultate care vin din credinţa ta în 
Cuvântul lui Dumnezeu au viaţă în ele. Aceasta situaţie 
se diferenţiază de un coleg care se descurcă prin carismă 
omenească sau abilităţi fizice. Succesul în cel de-al doilea 
caz este temporar, pe când al tău este etern, pentru că 
are o mărturie eternă despre Cuvântul lui Dumnezeu care 
te duce de la un nivel de glorie la altul.

Atunci când Dumnezeu i-a scos pe israeliţi din 
Egipt şi i-a dus în Ţara Promisă – ţara moştenirii lor – 
El le-a spus: „Vezi să nu zici în inima ta: «Tăria mea şi 
puterea mâinii mele mi-au câştigat aceste bogăţii.» 
Ci adu-ţi aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îţi 
va da putere să le câştigi, ca să întărească legământul 
încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi” 
(Deuteronom 8:17-18). Cu alte cuvinte, ei trebuiau să-I 
dea lui Dumnezeu slava, ştiind că nu prin abilităţile lor, ci 
prin puterea Cuvântului Său fuseseră eliberaţi. Trebuia ca 

Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci 
la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd sunt 
trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice  

(2 Corinteni 4:18).

Succes veşnic

MARȚI
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Note

ei să-şi amintească acest lucru ca o 
mărturie.

Mărturia ta despre harul şi 
despre succesul Lui se extinde în 
viaţa ta, pe măsură ce mărturiseşti 
puterea Cuvântului Său care 
acţionează în tine şi în interesul 
tău. Povestea ta de succes nu va 
înceta atâta timp cât vei continua 
să acţionezi conform Cuvântului 
lui Dumnezeu şi să mărturiseşti 
în concordanţă cu el. Nu te baza 
pe înţelepciunea ta nativă sau pe 
abilităţi; încrede-te în Domnul! 
Acţionează pe baza Cuvântului Său; 
construieşte cu Cuvântul Domnului 
şi vei câştiga întotdeauna, pentru 
că în El se află succesul etern.

Evrei 9:11-28
Plângerile lui 
Ieremia 3-5

Ioan 11:14-23
1 Cronici 10

Iosua 1:8; 2 Corinteni 3:5; 
1 Timotei 4:15

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul de a mă bucura de o 
viaţă de succes, de bunăstare, 
de sănătate, de neprihănire şi 
de biruinţe nesfârşite, punând în 
aplicare Cuvântul Tău infailibil. 
Mărturisesc că bunătatea Ta, harul 
Tău intensificat, înţelepciunea, 
excelenţa şi abilităţile Tale 
supranaturale acţionează în mine 
astăzi şi întotdeauna, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Se merită să procedezi întotdeauna în modul lui 
Dumnezeu. Versetul tematic ne relatează cum a 

acţionat Moise atunci când copiilor lui Israel le-a fost sete 
în pustiu. Ei au strigat către Moise, iar când Moise I-a vorbit 
Domnului despre aceasta, Dumnezeu i-a spus: „Ia toiagul şi 
cheamă adunarea, tu şi fratele tău Aaron. Să vorbiţi stâncii 
acesteia în faţa lor, şi ea va da apă. Să le scoţi astfel apă din 
stâncă şi să adapi adunarea şi vitele lor” (Numeri 20:8). 

Lui Moise i se poruncise să-i vorbească stâncii ca să 
le dea apă, nu să o lovească. Este interesant cum înainte, pe 
parcursul călătoriei lor, atunci când le-a fost sete şi au strigat 
către Dumnezeu pentru apă, Dumnezeu i-a vorbit în acelaşi 
mod lui Moise: „«... vei lovi stânca şi va ţâşni apă din ea, şi 
poporul va bea.» Moise a făcut aşa în faţa bătrânilor lui Israel” 
(Exodul 17:6). Cu toate acestea, de data aceasta El a spus: 
„Vorbeşte-i stâncii.” Această a fost o instrucţiune diferită. 
Din păcate, Moise a procedat în felul lui, lovind stânca în 
loc să îi vorbească, după cum fusese instruit în mod expres, 
pentru că fusese jignit de oameni. Dumnezeu încerca să îl 
înveţe pe Moise că există o cale mai înaltă; o cale mai bună. 
Moise era obişnuit să facă minuni cu toiagul; el putea face 
orice cu toiagul, dar Dumnezeu a vrut să schimbe lucrurile. 

Apoi Moise a ridicat mâna şi a lovit stânca de două ori 
cu toiagul. Şi a ieşit apă din belşug, aşa încât a băut şi 
adunarea, şi au băut şi vitele. Atunci Domnul i-a zis lui 
Moise: „Pentru că n-aţi crezut în Mine, ca să Mă sfinţiţi 

înaintea copiilor lui Israel, nu voi veţi duce adunarea 
aceasta în ţara pe care i-o dau” (Numeri 20:11-12).

Procedează în felul Lui!

MIERCURI
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Note

El încerca să-i spună lui Moise: „Nu 
mai ai nevoie de acest toiag; poţi 
domni prin cuvinte; vorbeşte-i stâncii 
şi aceasta va da apă.” Însă Moise 
era prea supărat să gândească în 
sincronizare cu Dumnezeu. Refuză să 
te laşi condus de mânie sau de emoţii 
negative. Unii oameni sunt atât de 
egocentrici şi atât de dominaţi de 
firea pământească, încât se gândesc 
numai cum să facă lucrurile în felul 
lor. Sunt atât de fireşti, încât vocea Lui 
Dumnezeu este slabă pentru ei. Tot 
ce aud este vocea firii, însă umblarea 
după lucrurile firii pământeşti este 
moarte (Romani 8:6). Nu fi astfel. 
Abordează întotdeauna calea 
Cuvântului lui Dumnezeu; Urmează 
îndemnurile Duhului Sfânt. Chiar şi 
atunci când instrucţiunile Lui nu par a 
fi „convenabile,” împlineşte voia Lui, 
deoarece cu El nu poţi rata drumul 
în viaţă. Nu proceda după cum ţi se 
pare convenabil pentru tine; fă ceea 
ce vrea El şi viaţa ta va fi plină de pace 
şi de glorie.

Evrei 10:1-18
Ezechiel 1-2

Ioan 11:24-34
1 Cronici 11

Proverbe 16:25; Luca 22:41-42; 
Romani 8:14

| Rugăciune
Ador să fac voia Ta, o, Doamne! 
Cuvântul Tău este în inima mea, 
propulsându-mă să umblu în 
neprihănire şi să-mi împlinesc destinul 
în Tine! Dorinţa mea este să-Ţi fiu 
plăcut în toate lucrurile, trăind după 
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



Cuvintele Duhului Sfânt prin apostolul Pavel în 
2 Corinteni 4:17-18 ne îndeamnă să nu cădem 

de oboseală, să nu renunţăm atunci când ne confruntăm 
cu încercări: „Căci întristările noastre uşoare de o clipă 
lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de 
slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, 
ci la cele care nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt 
trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice.” 

Indiferent prin ce treci astăzi, dacă îţi menţii 
încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu, experienţa prin 
care treci va produce pentru tine o greutate veşnică de 
slavă. Cum va se întâmpla aceasta? Trebuie să nu te uiţi 
„la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd.” Aceasta 
înseamnă că nu ar trebui să iei în considerare lucrurile 
evidente ochiului fizic sau simţurilor. Acest lucru nu 
înseamnă că nu „vezi” sau nu simţi prezenta lor, ci că eşti 
netulburat de ele; privirea ta este fixată asupra Cuvântului 
lui Dumnezeu. 

Astfel a procedat şi Avraam – el a refuzat să ia în 
considerare circumstanţele nefavorabile sau ceea ce vedea 
şi simţea în domeniul natural. În schimb, el s-a întărit prin 
credinţă şi I-a dat slavă lui Dumnezeu (Romani 4:20). Acesta 
este modul în care Dumnezeu Se aşteaptă să trăieşti: privind 
la ceea ce nu se vede; acela este momentul în care se întâmplă 
minunea. Acum, cum te poţi uita la lucruri care nu se văd?  

De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă 
omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru 

dinăuntru se înnoieşte din zi în zi (2 Corinteni 4:16).

Priveşte cu ochii spirituali

JOI
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Note

Prin aceasta înţelegem că 
este vorba despre a vedea cu duhul. 
Lucrurile care nu se văd, sunt acele 
lucruri pe care Dumnezeu le-a spus 
despre tine în Cuvântul Său; acestea 
pot să nu fie evidente ochiului fizic, 
dar cu toate acestea sunt reale. De 
asemenea, indiferent ce I-ai cerut 
Domnului şi ai primit în duhul tău, 
este real, chiar dacă încă nu poţi 
interacţiona cu acel lucru prin 
intermediul simţurilor naturale. 
Aşadar, intri în posesie prin duhul 
tău şi refuzi să iei în considerare 
circumstanţele care pot încerca să te 
convingă de contrariul. Acesta este 
modul în care funcţionează.

Evrei 10:19-39
Ezechiel 3-4

Ioan 11:35-46
1 Cronici 12

Evrei 11:6;
Marcu 11:23-24

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău şi pentru abilitatea sa 
de a mă ridica în viaţă şi de a mă 
ajuta să-mi împlinesc destinul în 
Tine! Prin proclamaţiile mele de 
credinţă, eu determin situaţiile să 
se armonizeze cu voia Ta perfectă 
pentru mine, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Motivul pentru care noi credem că, atunci când 
ne rugăm, Dumnezeu răspunde, nu constă într-o simplă 
presupunere a noastră, ci în promisiunea pe care El 
ne-a făcut-o în Cuvântul Său. El a spus: „... cereţi, şi 
veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină” 
(Ioan16:24). În 1 Petru 3:12, Biblia spune: „Căci ochii 
Domnului sunt peste cei neprihăniţi şi urechile Lui iau 
aminte la rugăciunile lor...” Când ştii aceasta, eşti plin 
de încredere şi de îndrăzneală în rugăciune, ştiind că 
Dumnezeu va răspunde întotdeauna. Cuvântul Său ne 
dă această siguranţă. 

De exemplu, dacă te-aş ruga să ne vedem mâine 
dimineaţă la 10:00, ca să îţi dau cadou o maşină, ai avea 
credinţă să vii, chiar dacă nu ai văzut maşina. Poate 
chiar le vei spune altora fericit: „Am primit o maşină!” 
Iar dacă te-ar întreba: „Unde este?”, ai răspunde cu 
îndrăzneală: „O veţi vedea mâine dimineaţă!” Răspunzi 
astfel, pentru că există o promisiune, iar tu eşti sigur 
că cel ce ţi-a promis maşina, are atât mijloacele, cât 
şi integritatea de a-şi împlini cuvântul dat. Dacă nu ar 
fi existat nici o promisiune în acest sens, probabil ai fi 
implorat să-ţi dea cineva o maşină, în loc să fii plin de 
încredere în a o cere.

Astfel se întâmplă şi cu cei care nu cunosc ceea 
ce le-a dat Dumnezeu: moştenirea şi drepturile lor în 

Fiindcă toate promisiunile lui Dumnezeu în el sunt 
Da, şi în el Amin, spre gloria lui Dumnezeu prin noi (2 

Corinteni 1:20, versiunea Fidela).

Cuvântul Lui este asigurarea 
noastră

VINERI
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Note

Cristos, stipulate în Cuvântul Său. 
Astfel de oameni literalmente 
cerşesc tot în rugăciunile lor. 
Pentru că nu ştiu dacă Dumnezeu 
a făcut sau nu o promisiune, nici 
dacă nu cumva El a făcut deja ceea 
ce ei Îi cer. De aceea, rugăciunea 
lor nu se bazează pe credinţă.

Cuvântul lui Dumnezeu este 
baza reală pentru credinţă. Motivul 
pentru care ar trebui să declari 
mereu cu îndrăzneală: „refuz să fiu 
bolnav,” „refuz să fiu sărac,” „refuz 
să eşuez,” „toate lucrurile sunt 
ale mele,” constă în faptul că aşa 
spune Biblia. Dumnezeu ţi-a dat 
deja sănătate, bunăstare, victorie 
şi viaţă bună! Aşadar, nu cerşi ceea 
ce este deja al tău! Intră în posesie 
prin credinţă, din duhul tău. 

Evrei 11:1-16
Ezechiel 5-7

Ioan 11:47-57
1 Cronici 13

Faptele Apostolilor 20:32; 
Coloseni 3:16; Evrei 11:1

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău, care este materialul 
pe care ni l-ai dat să ne zidim 
viaţa. Credinţa mea este vie şi 
produce rezultate, pe măsură ce 
pun în aplicare Cuvântul Tău prin 
meditaţie şi rugăciune. În timp ce 
vorbesc, circumstanţele se aliniază 
la voia Ta desăvârşită pentru mine! 
Domnesc în viaţă şi astăzi prin 
credinţa lui Dumnezeu în duhul 
meu, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Nimeni nu-I poate fi plăcut lui Dumnezeu fără 
credinţă, pentru că El este un Dumnezeu al credinţei; El 
funcţionează prin credinţă. Trebuie să crezi că El există 
şi că îi răsplăteşte pe cei care Îl caută cu sârguinţă, din 
toată inima.

Sunt trei lucruri importante de observat în versetul 
tematic. Primul este că Îi poţi fi plăcut lui pe Dumnezeu 
doar prin credinţă. Nu-L poţi „vedea,” „simţi,” „mirosi,” 
„gusta” pe Dumnezeu; El nu este în legătură cu simţurile 
tale umane. El este în legătură cu duhul tău, care este 
adevărata ta persoană. Fiinţa umană nu este un corp 
fizic. Corpul tău fizic este domiciliul unde duhul tău 
locuieşte. Tu eşti un duh; tu eşti precum Dumnezeu, 
deoarece El te-a făcut (duhul tău) după chipul Lui. Astfel, 
relaţionarea la Dumnezeu este un act de credinţă. Dar 
ce este credinţa?

Credinţa dă substanţă lucrurilor nevăzute. Este 
evidenţa realităţilor nevăzute (Evrei 11:1, versiunea 
Fidela). Noi ne raportăm la lucrurile nevăzute prin 
credinţă şi singura sursă din care aflăm de existenţa 
lor este Cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, credinţa 
ta este de fapt bazată pe ceea ce a spus Dumnezeu. 
Credinţa ta prinde viaţă atunci când vorbeşte Dumnezeu.

De exemplu, chiar dacă tu nu ai văzut niciodată 
un înger, ştii că îngerii sunt reali. Şi aceasta nu pentru 

Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să-I fim plăcuţi Lui! 
Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că 
El este şi că îi răsplăteşte pe cei ce-L caută (Evrei 11:6).

Credinţa este legată de cele 
nevăzute

SÂMBĂTĂ
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Note

că un prieten ţi-a zis că a văzut un 
înger, ci pentru că Biblia ne spune 
că există îngeri. În plus, ştim că 
cerul este real, pentru că aşa ne 
spune Cuvântul lui Dumnezeu. Noi 
credem tot ceea ce spune Cuvântul 
lui Dumnezeu referitor la Isus: 
despre naşterea, viaţa, lucrarea, 
moartea, îngroparea, învierea şi 
înălţarea Lui glorioasă. Aşadar, 
credinţa noastră este bazată pe 
Cuvântul lui Dumnezeu, nu pe 
ipoteze sau pe tradiţii fabricate.

Evrei 11:17-40
Ezechiel 8-10

Ioan 12:1-11
1 Cronici 14

Romani 10:17; 
2 Corinteni 4:13

| Proclamaţie
Umblu prin credinţă şi nu prin 
percepţii senzoriale! Îmi însuşesc 
realităţile spirituale ale Împărăţiei 
lui Dumnezeu din duhul meu, 
umblând în sănătatea divină a 
lui Isus Cristos, în bunăstarea, 
favoarea, victoria şi pacea Lui! Viaţa 
mea înaintează din slavă în slavă! 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Rapsodia Realităţilor este acum disponibilă în 646 
limbi, cu scopul declarat de a fi tradusă în 652 de 
limbi până la sfârşitul anului. Fiecare nouă traducere 
înseamnă că mai mulţi oameni au acces la Cuvântul lui 
Dumnezeu, odată cu înlăturarea barierelor lingvistice. 
 
Fie individual, fie în grup, în familie, sau în cadrul 
unei organizaţii, poţi adopta una sau mai multe limbi, 
angajându-te astfel să sponsorizezi distribuirea 
Rapsodiei Realităţilor vorbitorilor acelor limbi. În 
plus, numele tău va fi asociat fiecărei limbi pe care ai 
adoptat-o!

Diverse categorii

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

 » LIMBA RAPSODIEI categoria STARTER: 1 – 99 de 
exemplare 

 » LIMBA RAPSODIEI categoria CLASIC: 100 – 199 
de exemplare

 » LIMBA RAPSODIEI categoria PLUS: 200 – 999 de 
exemplare

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

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

ADOPTA O LIMBĂ



N
O

T
E

NOTE

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

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

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

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



Apostolul Petru a citat versetul tematic puţin 
diferit, trecând de la profeţie la împlinire. Mai 

degrabă decât a spune „Îmi vei arăta cărarea vieţii...” el 
a spus: „Mi-ai făcut cunoscute cărările vieţii… mă vei 
umple de bucurie cu prezenţa Ta” (Faptele Apostolilor 
2:28, versiunea NTR).

Cuvântul „prezenţă” provine din traducerea 
termenului grecesc „prosōpon,” care cel mai adesea 
înseamnă „faţa Ta” şi este înrudit cu expresia: „Văzând 
faţa Domnului.” Dar înseamnă şi „prezenţă,” ceea ce 
este în sincronizare cu formularea psalmistului. Aşadar, 
despre ce vorbea psalmistul când a spus: „Îmi vei arăta 
cărarea vieţii?”

Înţelegem că Dumnezeu a pregătit o viaţă 
extraordinară pentru fiecare dintre noi; El a pregătit 
cărarea pe care ar trebui să mergem şi modul în care 
ar trebui să trăim. Este un drum de glorie. Nu este de 
mirare că El spune: „Dar cărarea celor neprihăniţi este 
ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu 
crescând până la miezul zilei” (Proverbe 4:18).

Este trist că unii oameni se poziţionează mereu 
pe drumul eşecului; lucrurile nu merg cum trebuie, iar 
ei cred că acesta este destinul pe care îl are Dumnezeu 
pentru ei; nu! Fiecare are dreptul la o viaţă extraordinară. 
Însă este o alegere pe care trebuie să o faci. Unii oameni 

Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt 
bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta 

(Psalmul 16:11).

Cărarea vieţii

DUMINICĂ
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Note

cred că Dumnezeu îi alege pe cei 
pe care îi binecuvântează. Iar când 
alege să nu te binecuvânteze, nu 
poţi să faci nimic în legătură cu 
aceasta; dar El nu este aşa. Isus a 
murit pentru a salva toată lumea!

În Ioan 3:16, Biblia spune: 
„Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că L-a dat 
pe singurul Lui Fiu, pentru ca 
oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viaţă veşnică.” Nimeni 
nu ar trebui să mai trăiască o 
viaţă de înfrângere, de sărăcie 
sau de faliment. Rezultatul morţii 
ispăşitoare a lui Cristos în locul 
tău este o viaţă de glorie (1 Petru 
1:11). Totuşi, mulţi nu ştiu aceasta; 
de aceea predicăm Evanghelia, 
pentru ca toţi oamenii să ştie şi 
să intre în moştenirea lor în Isus 
Cristos, mergând pe cărarea de 
glorie.

Evrei 12:1-13
Ezechiel 11-12

Ioan 12:12-19
1 Cronici 15

Romani 8:11; Isaia 30:21; 
Efeseni 2:10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă 
conduci prin Cuvântul Tău pe 
cărarea victoriei şi a excelenţei. 
Mă supun Duhului Sfânt, care 
îmi deschide ochii şi îmi dirijează 
paşii pe căile măreţiei pe care mi 
le-ai pregătit! Mă predau cu totul 
călăuzirii, sfaturilor şi înţelepciunii 
Tale, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Noul Testament, credinţa nu este ceva ce suntem 
îndemnaţi să avem. Cel care este născut din nou 

este născut cu credinţă; credinţa este un mod de viaţă 
conştient. Nu a fost aşa în Vechiul testament. Ceea ce ei 
au avut era încrederea în Dumnezeu; ei „au crezut” şi şi-
au exprimat încrederea faţă de Dumnezeu pentru diferite 
lucruri, dar credinţa de fapt merge dincolo de încredere.

În Noul Testament, noi trăim într-un tărâm care 
este imperceptibil simţurilor; trăim spiritual. Prin urmare, 
Cuvântul ne dă o definiţie clară a ceea ce este credinţa de 
fapt. Biblia spune: „Iar credinţa este substanţa lucrurilor 
sperate, dovada lucrurilor nevăzute” (Evrei 11:1, versiunea 
Fidela). În Vechiul Testament, atunci când voiau ceva de la 
Dumnezeu, ei îşi eliberau credinţa faţă de El, dar era mai 
mult un fel de a spune: „Doamne, am încredere că Tu 
împlineşti ceea ce ai promis.” Avraam a avut parte de ce era 
mai bun, pentru că Biblia spune că a avut un angajament 
fără rezerve faţă de Dumnezeu; a întrecut toate limitele.

În Noul Testament însă, credinţa înseamnă şi mai 
mult; ea numeşte reale sau vede materializându-se 
lucrurile pe care le-ai sperat. Cu alte cuvinte, chiar dacă 
lucrul nu este vizibil încă în tărâmul fizic, tu ştii că este 
real şi drept rezultat, tu declari că îl ai! Tu nu „Îl crezi pe 
Dumnezeu” pentru a face ca lucrul să se întâmple; tu ştii 
că este deja făcut; este real, chiar dacă nu îl poţi atinge pe 
moment!

Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Aveţi credinţă în 
Dumnezeu” (Marcu 11:22).

Credinţa în Noul Testament

LUNI
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Note

În plus, când Biblia spune: 
„credinţa este evidenţa” sau 
„titlul de proprietate”; înseamnă 
că reprezintă ceva. Atunci când 
achiziţionezi o proprietate, agentul 
imobiliar nu-ţi aduce proprietatea; 
ceea ce îţi dă el este titlu de 
proprietate. Acel document este 
o dovadă că acea proprietate îţi 
aparţine. Tu nu cari proprietatea cu 
tine pentru a-i demonstra cuiva că 
o deţii. Unde este nevoie, titlul de 
proprietate este tot ceea ce arăţi.

Credinţa este „titlul tău 
de proprietate”; este evidenţa 
dreptului tău asupra lucrurilor pe 
care nu le vezi: „ACUM CREDINŢA 
este asigurarea (confirmarea, titlul 
de proprietate) asupra lucrurilor pe 
care [noi] le sperăm, fiind dovada 
lucrurilor pe care [noi] nu le vedem 
şi convingerea realităţii lor [credinţa 
percepe drept fapt real ceea ce nu 
le este revelat simţurilor]” (Evrei 
11:1, versiunea Amplificată).

Evrei 12:14-29
Ezechiel 13-15

Ioan 12:20-29
1 Cronici 16

Evrei 11:6; Evrei 10:38-39; 
Evrei 11:32-40

| Rugăciune
Toate lucrurile îmi sunt cu putinţă! 
Viaţa mea este o expresie a realităţilor 
glorioase ale Evangheliei lui Cristos. 
Credinţa mea funcţionează şi produce 
rezultate şi astăzi! Acţionând pe baza 
Cuvântului lui Dumnezeu, credinţa mea 
creşte şi învinge, iar eu înaintez din slavă 
în slavă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de copil al lui Dumnezeu, este 
important să radiezi mereu în jur excelenţa şi 

neprihănirea lui Dumnezeu din duhul tău. Ar trebui să 
fie uşor pentru oricine să se uite la viaţa ta şi să spună că 
eşti creştin. În contextul versetului tematic, „evlavia” nu 
se referă la neprihănirea care este în inima ta, ci la ceea 
ce faci care poate fi văzut în afară; înseamnă pietate.

Trebuie să fie ceva pietate în comportamentul 
tău, în atitudine, în limbaj, în modul de gândire şi în 
modul de a acţiona. Trebuie să fie disciplină în viaţa ta 
şi în vorbirea ta. Nu folosi niciodată cuvinte vulgare sau 
dezgustătoare; trebuie să ai un limbaj curat. Creştinul 
are ceea ce se numeşte „puritate,” care ar trebui să se 
emane din tine. Un creştin adevărat are spiritualitate. 
Este ceva care te distinge, pentru că tu nu eşti din 
această lume.

Eşti pus deoparte de Dumnezeu, pentru viaţa de 
neprihănire. Ar trebui să existe „calm” în viaţa ta; ar 
trebui să fie un mod în care să te porţi. Nu ar trebui să ai 
asperităţi. Sunt locuri în care nu ar trebui să fii văzut şi 
lucruri pe care nu ar trebui să le faci sau să le spui.

Foloseşte întotdeauna Cuvântul pentru a te 
controla, pentru a scăpa de orice lucru greşit din viaţa 

De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi 
cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu 

cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu 
răbdarea, evlavia (2 Petru 1:5-6).

Puritatea unui creştin

MARȚI
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Note

ta. Continuă să aduci roade care 
sunt în concordanţă cu viaţa şi cu 
natura ta de neprihănire: „Faceţi, 
dar, roade vrednice de pocăinţă 
[viaţa voastră să dovedească 
schimbarea inimii voastre]” 
(Matei 3:8, versiunea Amplificată).

Evrei 13
Ezechiel 16

Ioan 12:30-41
1 Cronici 17

Romani 6:1-4;
1 Timotei 4:12

| Rugăciune
Dragă Tată, Tu ai pus în inima 
mea neprihănirea Ta şi m-ai 
pus deoparte să fiu un exemplu 
pentru cei din jur în vorbire, în 
comportament, în dragoste, în 
puritate şi în sfinţire. Viaţa mea 
este expresia neprihănirii Tale şi 
a purităţii Duhului Tău, în Numele 
Domnului Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul nostru tematic este foarte instructiv. 
Îmi aduce aminte de ceea ce a spus Isus în 

Ioan 14:27: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o 
dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să 
se înspăimânte.” Această pace este acea pace pe care 
o ai în duhul tău. Această scriptură este pur şi simplu 
extraordinară!

Biblia spune: „Da, mântuirea Lui este aproape de 
cei ce se tem de El, pentru ca în ţara noastră să locuiască 
slava. Bunătatea şi credincioşia se întâlnesc, dreptatea 
şi pacea se sărută” (Psalmul 85:9-10). În zilele lui Moise, 
în cadrul Legii, adevărul şi judecata s-au reunit. Dacă 
adevărul mărturisea împotriva ta, erai judecat pe loc. 
Acum însă lucrurile stau altfel în cadrul Evangheliei!

În Evanghelie: „Bunătatea şi credincioşia se 
întâlnesc, dreptatea şi pacea se sărută” (Psalmul 
85:10). Aceasta este Evanghelia lui Cristos. Biblia spune: 
„Credincioşia răsare din pământ, şi dreptatea priveşte 
de la înălţimea cerurilor. Domnul ne va da şi fericirea, 
şi pământul nostru îşi va da roadele. Dreptatea va 
merge şi înaintea Lui, şi-L va urma, călcând pe urmele 
paşilor Lui!” (Psalmul 85:11-13). Slavă lui Dumnezeu!

Aceasta face neprihănirea. Îţi dă pace: „Deci 
fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem 
pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Cristos” 
(Romani 5:1).

Lucrarea neprihănirii va fi pacea; rodul neprihănirii: 
odihna şi liniştea pe vecie (Isaia 32:17).

Neprihănire şi pace

MIERCURI
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Note

Iacov 1
Ezechiel 17-19

Ioan 12:42-50
1 Cronici 18

Efeseni 2:14; Psalmul 37:37; 
Ioan 14:27

| Proclamaţie
Neprihănitule Tată, Îţi mulţumesc 
că m-ai adus într-o viaţă de pace 
care rodeşte odihnă şi bunăstare 
nesfârşită în Cristos Isus. Am fost 
declarat neprihănit, fără vină şi am 
fost adus într-o viaţă de pace care 
întrece orice pricepere! Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul lui Dumnezeu este sămânţa lui 
Dumnezeu şi, ca orice altă sămânţă, se 

înmulţeşte după soiul ei. Dumnezeu are un mesaj. Dacă 
mesajul este despre vindecare, este sămânţa vindecării. 
Dacă mesajul este despre bunăstare, este sămânţa 
bunăstării. Daca mesajul este despre promovarea 
lui Dumnezeu în viaţa ta, atunci este o sămânţă de 
promovare. Indiferent ce mesaj este, reprezintă sămânţa 
lui Dumnezeu care îl va împlini în tine sau pentru tine.

Conform spuselor lui Isus, în pilda semănătorului, 
inima ta funcţionează ca un sol agricol, iar Cuvântul lui 
Dumnezeu este sămânţa (Luca 8:5-11). Dacă inima ta 
primeşte sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu, va aduce 
rod. Cuvântul lui Dumnezeu este menit pentru inima 
ta, pentru duhul tău, nu pentru mintea ta. Dacă laşi 
Cuvântul în minte, acesta va rămâne în raţionamentul 
tău şi destul de repede, se va pierde. El vrea să treacă 
prin mintea ta, deoarece mintea ta este uşa către duhul 
tău.

Acesta este motivul pentru care nu ar trebui să-i 
permiţi minţii tale să fie ostilă Cuvântului lui Dumnezeu; 
nu-ţi închide mintea faţă de Cuvântul Domnului; lasă-l 
să pătrundă cu bucurie. Primeşte întotdeauna Cuvântul 
Său cu credinţă, cu blândeţe şi cu bucurie şi va produce 
rezultate în viaţa ta.

Iată ce înţeles are pilda aceasta: Sămânţa este 
Cuvântul lui Dumnezeu (Luca 8:11).

Cuvântul Domnul este 
sămânţă

JOI
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Note

În plus, pregăteşte-ţi inima 
întotdeauna pentru Cuvânt, 
udând-o cu rugăciuni, cu bucurie 
şi cu smerenie; astfel, Cuvântul 
Domnului va prinde rădăcini adânci 
în duhul tău. Atunci când Cuvântul 
lui Dumnezeu este semănat adânc 
înăuntrul tău, nici un spin nu mai 
poate sufoca sămânţa. Va creşte 
cu putere şi va triumfa în tine, în 
pofida oricăror adversităţi.

Primeşte Cuvântul lui 
Dumnezeu şi acţionează pe baza 
sa şi vei vedea cum viaţa ta va 
merge înainte şi în sus.

Iacov 2:1-3:13
Ezechiel 20-21

Ioan 13:1-11
1 Cronici 19

Proverbe 4:20-22; 
Luca 8:4-15

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău, care este eficient 
în înnoirea minţii mele şi în 
transformarea vieţii mele în duh, 
în suflet şi în trup. Prin meditare, 
Cuvântul Tău prinde rădăcini în 
mine şi produce ceea ce spune, în 
Numele lui Isus, Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



De multe ori, vedem creştini care nu se 
bucură de viaţa lor, neştiind sigur care este 

problema. Unii indică spre duşmanii lor ca fiind cauza 
stagnării lor şi îi auzi bombănind: „Duşmanii trebuie să 
fi intrat în acţiune.” Ei chiar încep să se roage împotriva 
duşmanilor pe care îi percep. Astfel de creştini se află în 
locul greşit; ei nu trăiesc în Cuvântul lui Dumnezeu.

Am citit în versetul tematic că orice armă făurită 
împotriva ta va fi fără putere. Aşa că, dacă armele 
făurite împotriva unui creştin prosperă, atunci ceva 
este în neregulă. Atunci când planurile duşmanului 
chiar funcţionează împotriva ta, nu se întâmplă aşa 
pentru că armele lui sunt prea puternice; şi nici pentru 
că Dumnezeu ar fi lipsit de puterea de a face ceva în 
situaţia ta. Problema este că tu eşti poziţionat greşit.

Aminteşte-ţi ce le-a spus Domnul israeliţilor atunci 
când îngerul morţii urma să treacă prin Egipt: „Când va 
trece Domnul ca să lovească Egiptul, şi va vedea sângele 
pe pragul de sus şi pe cei doi stâlpi ai uşii, Domnul va trece 
pe lângă uşă şi nu-i va îngădui Nimicitorului să intre în 
casele voastre ca să lovească” (Exod12:23). Îngerul morţii 
venise ca să distrugă, dar copii lui Israel au fost apăraţi. Tot 
ceea ce aveau ei de făcut era să rămână în casele lor. Atâta 
timp cât au stat înăuntrul caselor marcate cu sânge, nu a 
contat pericolul de afară; ei erau ocrotiţi!

Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe 
orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o 

vei osândi… (Isaia 54:17).

Poziţionează-te corect

VINERI
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Note

Aşa că, stai acolo unde 
ar trebui să fii – în Cuvântul 
Domnului; în Cristos! Acesta este 
mediul de siguranţă, de ocrotire şi 
de victorie. Atunci când trăieşti în 
şi prin Cuvântul lui Dumnezeu, vei 
fi mereu triumfător. Creştinismul 
este atât de simplu. Viaţa de 
victorie în Cristos este atât de 
simplă. Isus a spus: „De aceea, pe 
oricine aude aceste cuvinte ale 
Mele, şi le face îl voi asemăna cu 
un om cu judecată care şi-a zidit 
casa pe stâncă. A dat ploaia, au 
venit şuvoaiele, au suflat vânturile 
şi au bătut în casa aceea, dar ea 
nu s-a prăbuşit, pentru că avea 
temelia zidită pe stâncă” (Matei 
7:24-25).

Locuieşte în Cuvântul lui 
Dumnezeu; fii un împlinitor al 
Cuvântului Său şi vei câştiga 
mereu.

Iacov 3:14-4:12
Ezechiel 22-23

Ioan 13:12-20
1 Cronici 20

Iacov 1:22-25; Luca 11:28; 
Psalmul 91:1-2

| Proclamaţie
Am biruit lumea, diavolul şi forţele 
iadului, pentru că sunt un produs 
al Cuvântului nepieritor al lui 
Dumnezeu, care dăinuie veşnic. 
Sunt aşezat cu Cristos în tărâmul 
ceresc – un loc de autoritate, 
victorie, siguranţă şi eliberare – 
mult mai presus de orice distrageri 
pământeşti. Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În unele versiuni ale Bibliei, versetul tematic este scris 
între paranteze, pentru că mai înainte Pavel discuta 

despre alt subiect. În timpul discuţiei a enunţat acest principiu 
între paranteze, pentru că li se adresa creştinilor şi este normal 
pentru creştini să trăiască prin credinţă. Credinţa nu este 
doar ceva util în caz de nevoie; este un stil de viaţă; ceva în 
care umblăm zilnic. În creştinism noi păşim prin credinţă, nu 
prin vedere; privirea noastră este aţintită întotdeauna asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu, nu asupra circumstanţelor, sau a 
informaţiei pe care ne-o transmit simţurile.

Acum, a-i spune cuiva: „Este necesar să respiri ca să rămâi 
în viaţă,” este lipsit de sens. Nu alegi uneori să respiri, iar alteori 
să nu respiri, ci respiri întotdeauna ca să trăieşti pe pământ. În 
acelaşi mod, pentru a trăi în domeniul Duhului cu respect faţă 
de Dumnezeu, trebuie să umbli prin credinţă. Aceasta este viaţa 
normală în creştinism. A umbla prin credinţă înseamnă a trăi 
după Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este de mirare că Isus a spus: 
„Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese 
din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4).

Poate cineva se gândeşte astfel: „Ei bine, dacă Dumnezeu 
mi-ar da credinţă, aş umbla prin ea!” Fiind creştin, tu ai deja 
credinţă; nu este nevoie să te străduieşti să ai credinţă, pentru 
că ai primit această credinţă odată cu acceptarea Evangheliei. 
Pasajul din Romani 12:3 spune astfel: „Prin harul care mi-a fost 
dat, eu îi spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o 
părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate 

Pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere (2 
Corinteni 5:7).

Trăirea prin credinţă

SÂMBĂTĂ
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Note

despre sine, potrivit cu măsura 
de credinţă pe care a împărţit-o 
Dumnezeu fiecăruia.” Observăm că 
Pavel se adresează „fiecăruia dintre 
voi.” Adică fiecăruia din Biserică, nu 
fiecăruia din lume.

Fiecare creştin are credinţă; 
şi indiferent cât de mică este acea 
credinţă, ea poate muta munţii. Isus a 
spus: „... Adevărat vă spun că, dacă 
aţi avea credinţă cât un grăunte de 
muştar, i-aţi zice muntelui acestuia: 
«Mută-te de aici colo» şi s-ar muta; 
nimic nu v-ar fi cu neputinţă” (Matei 
17:20). Aşadar, nu te gândi că ai credinţă 
prea mică; chiar şi cea mai mică credinţă 
este destul de puternică pentru a muta 
munţii. Însă tu trebuie să îţi creşti 
credinţa; cu cât înveţi şi acţionezi bazat 
pe Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât 
credinţa ta creşte şi se întăreşte. Adu-
ţi aminte întotdeauna că domeniul în 
care umbli tu este credinţa; nu umbli 
bazat pe percepţia ta senzorială, ci pe 
ceea ce cunoşti în duhul tău!

Iacov 4:13-5:20
Ezechiel 24-26

Ioan 13:21-30
1 Cronici 21

2 Corinteni 4:18; 
Evrei 11:1

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-
ai dat credinţa biruitoare. Eu nu 
judec circumstanţele din punct de 
vedere natural, sau prin intermediul 
simţurilor mele, ci privesc totul din 
perspectiva Cuvântului Tău. Trăiesc 
bucuros şi triumfător şi astăzi prin 
Duhul Sfânt, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Celebrând 15 ani de impact în 
toată lumea!

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

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

Aşadar, cunoşti astfel de oameni? 

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

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

Al 15-lea
an sub tipar!
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A-ţi „păzi inima” înseamnă a pune o strajă în 
jurul ei şi a nu permite oricărui gând să intre 

în ea. În Matei 9:2-4, Isus le pune o întrebare foarte 
interesantă unor lideri religioşi: „... Pentru ce aveţi 
gânduri rele în inimile voastre?” Aceasta ne arată că 
eşti responsabil pentru gândurile care vin în mintea ta. 
Aşadar, străjuieşte-ţi inima.

Contează cum şi ce gândeşti. Mai mulţi factori 
sunt responsabili pentru mentalităţile greşite pe care 
le au unii oameni. Uneori este vorba despre modul în 
care au fost crescuţi sau despre mediul în care au trăit. 
Astăzi mulţi sunt programaţi negativ ca să gândească 
în termeni de frică, de falsitate şi de înşelare, din 
cauza influenţei nefaste a mediului înconjurător. 
Romani 12:2 spune: „Nu vă potriviţi chipului veacului 
acestuia, ci să vă transformaţi prin înnoirea minţii 
voastre...” Transformarea sau înnoirea duhului tău 
este lucrarea lui Dumnezeu, însă înnoirea minţii tale 
este responsabilitatea ta. El ţi-a dat Cuvântul Său ca 
să gândeşti şi să trăieşti după el, pentru a avea o viaţă 
glorioasă. 

Există o metamorfoză, o transformare care are 
loc prin înnoirea minţii tale. Schimbă modul în care 
gândeşti. Nutreşte gânduri excelente. Un om este făcut 
excelent de excelenţa gândirii sale. Lucrează la aceasta! 

Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies 
izvoarele vieţii (Proverbe 4:23).

Nutreşte gânduri de excelenţă

DUMINICĂ
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Note

Dobândeşte o minte excelentă. 
Gândeşte întotdeauna măreţ, din 
perspectiva lui Dumnezeu!

1 Petru 1:1-21
Ezechiel 27-28

Ioan 13:31-38
1 Cronici 22

Filipeni 4:8; 
Coloseni 3:16

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc 
pentru Cuvântul Tău şi pentru 
transformarea pe care o aduce în 
mine. Sunt propulsat în tărâmuri 
divine de bunăstare, de creştere, de 
promovare şi de succes. Sunt înnoit, 
împrospătat şi poziţionat pentru 
viaţa de glorie, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Ca sămânţă a lui Avraam, ai fost binecuvântat 
şi îmbogăţit în toate lucrurile. Avraam a fost 

binecuvântat în toate lucrurile (Geneza 24:1). Biblia 
specifică faptul că el era „... foarte bogat în vite, 
în argint şi în aur” (Geneza 13:2). În pasajul din 1 
Corinteni 3:21, Biblia spune că toate lucrurile sunt ale 
noastre: aşadar binecuvântarea aceasta nu a fost doar 
pentru Avraam; şi tu ai devenit parte din ea. De aceea, 
întotdeauna să ai o mentalitate a abundenţei şi să fii 
conştient de bunăstarea ta, pentru că Dumnezeu a ales 
să binecuvânteze lumea prin tine.

Poate spui: „Da, dar eu provin dintr-un mediu 
lipsit de importanţă; am crescut în sărăcie şi în durere”; 
nu contează. Acum că eşti în Cristos, eşti sămânţa lui 
Avraam. Refuză să gândeşti că nu ai nici un avantaj 
în viaţă. Fă din viaţa ta un succes. Gândeşte măreţ; 
gândeşte-te la succesul tău. Tu eşti canalul prin care 
Dumnezeu binecuvântează lumea; fii conştient de acest 
lucru. Tu oferi lumii ceva de mare preţ; ai fost făcut 
pentru fapte bune: „Căci noi suntem lucrarea Lui şi am 
fost zidiţi în Cristos Isus pentru faptele bune pe care 
le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în 
ele” (Efeseni 2:10).

Oricât de mult ar îndrăgi Dumnezeu să 
binecuvânteze oamenii, nu o poate face decât prin 

Nu fiţi obsedaţi de propriul avantaj. Uitaţi de voi înşivă 
îndeajuns de mult încât să întindeţi o mână de ajutor 

(Filipeni 2:4, versiunea Message – Mesajul, n.tr.).

El te-a făcut capabil să fii 
de ajutor

LUNI
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Note

tine: tu eşti punctul Lui de 
contact cu zona ta de influenţă! 
El te-a făcut un ajutor pentru 
mulţi şi a aşezat în tine potenţial, 
abilităţi şi înţelepciune ca să faci 
lucruri extraordinare şi să fii o 
binecuvântare în această lume.

1 Petru 1:22-2:25
Ezechiel 29-30

Ioan 14:1-9
1 Cronici 23

Obadia 1:21; Deuteronom 15:11; 
Proverbe 19:17

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
uns cu Duhul Sfânt şi cu putere să 
efectuez schimbări de impact în 
viaţa oamenilor de pretutindeni. 
Fiind sămânţa lui Avraam, mintea 
mea este condimentată cu idei, 
gânduri şi viziuni supranaturale. 
Sunt îmbrăcat cu înţelepciune 
divină pentru a binecuvânta şi a 
schimba lumea, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cineva a spus, pe drept cuvânt, că cimitirele 
acestei lumi sunt pline de vise care nu s-au 

materializat niciodată, de daruri care nu au fost folosite 
niciodată şi de potenţial care nu a fost explorat niciodată. 
Cât de trist! Mulţi au trăit şi au murit fără a împlini visul 
lui Dumnezeu pentru ei, fără a deveni ce a intenţionat 
Dumnezeu să devină.

Să nu ne amăgim: faptul că suntem născuţi din 
nou nu înseamnă automat că vom împlini planul lui 
Dumnezeu pentru viaţa noastră. Biblia este plină de 
exemple de oameni care au fost chemaţi şi unşi de 
Dumnezeu, însă nu şi-au împlinit niciodată chemarea. 
Nimic nu poate fi mai trist decât aceasta! Unii aşteaptă 
ca Dumnezeu să împlinească ce a spus cu privire la ei, 
însă lucrurile nu merg aşa. Este responsabilitatea ta să 
îţi împlineşti chemarea. Tu eşti cel care trebuie să facă 
lucrurile să se întâmple, însă El este în tine şi cu tine ca 
să-ţi dea tot ce îţi este necesar în acest sens.

Unii oameni au convingerea greşită conform 
căreia vor deveni în viaţă tot ce a spus Dumnezeu că 
vor fi, dar fără a face nimic. Însă dacă acest lucru ar fi 
adevărat, Pavel nu i-ar mai fi spus lui Arhip: „Ia seama 
să împlineşti bine slujba pe care ai primit-o în Domnul” 
(Coloseni 4:17). Pavel dorea ca Arhip să fie conştient că 
este responsabilitatea lui să împlinească slujba pe care 

De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă 
întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi 
lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată (2 Petru 1:10).

Împlineşte-ţi chemarea

MARȚI
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Note

a primit-o de la Domnul. Să citim 
din nou versetul tematic. Petru 
ne îndeamnă astfel: „... căutaţi 
cu atât mai mult să vă întăriţi 
chemarea şi alegerea voastră...” 
Nu a spus: „Rugaţi-vă Domnului 
să vă întărească chemarea şi 
alegerea.”

Ai mult mai mult de lucrat 
la împlinirea destinului tău decât 
îţi imaginezi. În calitate de copil 
al lui Dumnezeu, El te-a chemat 
şi te-a ales; însă ţine de tine să-ţi 
împlineşti această chemare. Ţine 
de tine să fii ce te-a ales El să fii. 
Şi pe măsură ce te supui lucrării 
Cuvântului lui Dumnezeu şi a 
Duhului Sfânt, îţi vei împlini în mod 
glorios chemarea şi vei umbla pe 
calea pe care El a rânduit-o mai 
dinainte pentru tine.

1 Petru 3
Ezechiel 31-32

Ioan 14:10-21
1 Cronici 24

Filipeni 2:12-13; 
2 Tesaloniceni 1:11-12

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
impactul Cuvântului Tău în viaţa 
mea. Trăiesc pentru a împlini 
chemarea Ta în viaţa mea prin 
puterea Duhului Sfânt care 
acţionează în mine. Sunt călăuzit 
totdeauna în înţelepciunea de a 
cunoaşte voia Ta şi de a umbla în 
ea, pentru a-Ţi fi plăcut în toate 
lucrurile, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii creştini, atunci când se găsesc în anumite 
situaţii dificile, răspund în frică. Chiar dacă 

poate se roagă sau vorbesc în alte limbi în astfel de 
momente, de obicei o fac din frică. O astfel de reacţie 
nu poate produce rezultatul dorit.

Odată, ucenicii lui Isus se aflau într-o situaţie 
periculoasă. Erau într-o corabie împreună cu Domnul, 
care adormise în spate, lângă cârmă. Atunci s-a stârnit 
o furtună foarte mare. Ucenicii au început să se agite, 
îngroziţi că se putea scufunda corabia. Au fugit la Isus, 
L-au trezit şi I-au zis: „Învăţătorule, nu-Ţi pasă că 
pierim?” (Marcu 4:38).

Isus nu a intrat în panică. Nu a spus: „Oh, ce 
furtună! Haideţi să începem o întâlnire de rugăciune!” 
Nici nu a zis: „Ah, această furtună este prea puternică! Ar 
fi trebuit să Mă treziţi mai înainte, când abia începuse!” 
Nu! El a rămas calm şi neafectat de situaţie. Apoi, cu o 
atitudine de stăpânire absolută, Biblia spune că „... S-a 
sculat, a certat vântul şi i-a zis mării: «Taci! Fără gură!» 
Vântul a stat şi s-a făcut o linişte mare” (Marcu 4:39). 
Aleluia! Aceasta a fost o expresie a calităţii Duhului Său! 
Aceasta era mentalitatea Sa; nu Se putea teme, în ciuda 

S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile 
în corabie, aşa că mai că se umplea corabia. Şi El 

dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii L-au deşteptat 
şi I-au zis: „Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim?” El S-a 

sculat, a certat vântul şi i-a zis mării: „Taci! Fără gură!” 
Vântul a stat şi s-a făcut o linişte mare (Marcu 4:37-39).

Nu răspunde în frică

MIERCURI
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Note

situaţiei.
Pasajul din Filipeni 2:5 ne 

îndeamnă: „Să aveţi în voi gândul 
acesta, care era şi în Cristos Isus.” 
Cu alte cuvinte, să aveţi aceeaşi 
mentalitate! Refuză să te temi. 
Atunci când apare o situaţie dificilă, 
refuză să te temi; adu-ţi aminte 
cine eşti şi vorbeşte conştient că 
eşti neprihănirea lui Dumnezeu 
în Cristos Isus. Nu te panica; 
răspunde folosind Cuvântul. Biblia 
spune: „Cuvântul lui Cristos să 
locuiască din belşug în voi în toată 
înţelepciunea...” (Coloseni 3:16). 
Fii plin de Cuvântul lui Dumnezeu, 
iar frica nu va mai avea loc în inima 
ta.

1 Petru 4
Ezechiel 33-34

Ioan 14:22-31
1 Cronici 25 

Deuteronom 31:6; Eclesiastul 8:4; 
Psalmul 27:1-6

| Proclamaţie
Dumnezeu nu mi-a dat un duh de 
frică, ci de dragoste, de putere şi de 
minte sănătoasă! În faţa opoziţiei, 
credinţa mea este neclintită, 
pentru că am toată încrederea în 
Cuvântul lui Dumnezeu! Înving 
orice circumstanţe, funcţionând 
dintr-o poziţie de odihnă şi de 
stăpânire absolută, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În versetul tematic se remarcă nişte adevăruri 
foarte interesante şi motivatoare care îţi descriu 

natura şi chemarea în Cristos Isus. Dumnezeu te-a creat 
ca să manifeşti frumuseţea, sfinţenia, harul, slava şi 
excelenţa Lui. Ai fost ales să împlineşti lucrările minunate 
şi să arăţi lumii virtuţile şi perfecţiunile Celui care te-a 
chemat din întuneric în lumina Sa minunată. Aceasta este 
viaţa ta! Eşti plin de excelenţă, eşti de viţă regală.

Fraza „o preoţie împărătească” nu face referire 
doar la o împărăţie de preoţi, ci la „preoţi-împăraţi,” 
după rânduiala lui Melhisedec. Aceasta este identitatea 
ta în Cristos. Tu eşti rege; umblă şi vorbeşte ca un rege! 
Când te îmbraci, îmbracă-te conştient că eşti un rege. 
În tot ceea ce faci, fii conştient de identitatea ta. Ai fost 
chemat să emani excelenţă.

Iacov spune: „El, de bunăvoia Lui, ne-a născut 
prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a 
făpturilor Lui” (Iacov 1:18). Tu eşti apogeul, frumuseţea 
care încununează întreaga creaţie a lui Dumnezeu. Tu 
eşti cel prin care Dumnezeu S-a putut exprima complet; 
acesta este şi motivul pentru care te-a creat – ca să Se 
exprime plenar, prin tine. Aleluia!

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

câştigat [de Dumnezeu] pentru Sine, ca să vestiţi 
lucrările Lui minunate şi să arătaţi virtuţile şi 

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

Aminteşte-ţi cine eşti!

JOI
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Note

1 Petru 5
Ezechiel 35-36

Ioan 15:1-10 
1 Cronici 26

Apocalipsa 5:9-10; Matei 5:14; 
Efeseni 2:10

| Proclamaţie
Sunt un preot-împărat! Trăiesc la 
înălţimea chemării mele! Domnesc 
în viaţă, manifestând virtuţile şi 
perfecţiunile lui Cristos! Generez 
excelenţă în toate aspectele vieţii 
mele şi sunt productiv în orice 
lucru prin Duhul Sfânt. Glorie lui 
Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de creştin, este foarte important ca 
numele tău să nu contrazică Cuvântul sau ceea 

ce crezi despre Evanghelia lui Isus Cristos. Astfel, dacă 
încă nu cunoşti semnificaţia numelui tău, descoper-o, iar 
dacă nu corespunde cu identitatea ta în Cristos, schimbă-
ţi numele. Numele pe care îl porţi este o proclamaţie 
majoră în viaţa ta, pentru că reprezintă destinul tău.

Domnul Isus i-a schimbat numele lui Simon şi 
l-a numit „Petru” din acest motiv (Matei 16:17-18). 
„Simon” înseamnă o trestie care se îndoaie în vânt; şi 
comportamentul acestui om reflecta exact semnificaţia 
numelui său. Era curajos şi plin de credinţă într-o zi, iar 
în ziua următoare se confrunta cu îndoială. Însă „Petru” 
înseamnă o piatră fundamentată pe o stâncă; numindu-l 
Petru, Domnul i-a revelat un destin şi un scop nou.

Mai mult, atunci când Iacov s-a întâlnit cu Domnul, 
înainte de a-l putea binecuvânta, Domnul a trebuit să-i 
schimbe numele din Iacov în Israel. Ce legătură este 
între acest nume şi binecuvântare? „Iacov” înseamnă 
„înşelător.” Dumnezeu nu voia să binecuvânteze un 
„înşelător,” ci a trebuit mai întâi să-i schimbe numele 
în Israel. A făcut acelaşi lucru şi cu Avraam. Acesta 
primise promisiunea lui Dumnezeu pentru viaţa sa, 
însă numele lui a trebuit schimbat pentru ca aceasta să 

Omul acela a zis: „Lasă-Mă să plec, căci se revarsă 
zorile.” Dar Iacov a răspuns: „Nu Te voi lasă să pleci până 
nu mă vei binecuvânta.” Omul acela i-a zis: „Cum îţi este 

numele?” „Iacov”, a răspuns el (Geneza 32:26-27).

Cum te cheamă?

VINERI
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Note

se poată împlini: „Nu te vei mai 
numi Avram, ci numele tău va fi 
Avraam, căci te fac tatăl multor 
neamuri” (Geneza 17:5).

Deci te întreb: care este 
numele tău? Ce înseamnă numele 
tău tradus? Răspunde la numele 
corect! Nu trebuie să porţi un 
nume care nu corespunde cu ce 
spune Cuvântul lui Dumnezeu 
despre tine. Poate părinţii tăi ţi-
au pus un nume care să reflecte 
experienţele dificile de care au 
avut parte în viaţă; însă acum tu 
poţi schimba acest lucru. Nu are 
importanţă dacă este vorba despre 
numele sau prenumele tău; dacă 
nu este în concordanţă cu Cuvântul 
lui Dumnezeu, schimbă-l!

2 Petru 1
Ezechiel 37-38

Ioan 15:11-19
1 Cronici 27

Geneza 17:15-16; 
Geneza 32:27-30

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru revelaţia Cuvântului Tău 
care subliniază cine sunt în Cristos. 
Sunt în centrul voii Tale, unde toate 
lucrurile funcţionează sincronizate 
în avantajul meu. Numele lui Isus 
este pus peste mine, iar eu umblu 
în moştenirea mea 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



Imaginează-ţi o persoană care este japoneză sau 
coreeană – în fire. Este în fire pentru că, de fapt, 

nu este nimic „japonez” sau „coreean” în trupul acelei 
persoane, are acelaşi tip de carne şi de sânge ca oricare 
alt om! Cu toate acestea, din cauza modului în care au 
fost crescuţi sau a culturii în care au trăit, a modului de a 
face lucrurile şi a comportamentului specific coreenilor 
sau japonezilor, nu va dura mult până când cineva îşi va 
da seama că provine din una dintre aceste ţări.

Acum, ceea doreşte Dumnezeu de la noi este să 
fim atât de inundaţi şi de îmbibaţi de Cuvântul Său, încât 
să ajungem să fim cunoscuţi după cultura cerului pe 
care o avem, mai mult chiar decât după naţionalitatea 
sau cultura noastră pământească. Acest lucru se poate 
întâmpla dacă avem creşterea corectă prin Scriptură. Pe 
măsură ce primeşti şi asimilezi Cuvântul lui Dumnezeu, 
lăsându-l să-ţi penetreze subconştientul şi conştiinţa, în 
mod natural vei gândi şi vei acţiona în conformitate cu 
el.

Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost dat ca să 
dobândim o anumită cultură; un mod diferit de a 
aborda şi de a face lucrurile, pentru că lumea ne-a dat 
deja o cultură, în mod conştient sau inconştient. Am 
preluat din mediul nostru de viaţă anumite stiluri de a 

Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă 
care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, 

prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care 
rămâne în veac (1 Petru 1:23).

Cultura Cuvântului lui 
Dumnezeu

SÂMBĂTĂ
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Note

face lucrurile care aparţin lumii. 
De aceea, acum că eşti născut din 
nou, trebuie să îţi înnoieşti mintea 
în mod consecvent prin Cuvântul 
lui Dumnezeu.

Ascultând Cuvântul 
Domnului, acesta îţi întăreşte 
credinţa şi tu eşti culturalizat 
pentru viaţa Împărăţiei Lui. Pe 
măsură ce înveţi Cuvântul lui 
Dumnezeu, vei privi şi vei înţelege 
prin prisma Cuvântului – vei umbla 
în cultura Cuvântului Său. Aceasta 
îţi conferă un stil de viaţă complet 
nou şi te face să funcţionezi într-
un tărâm complet diferit – tărâmul 
gloriei.

2 Petru 2
Ezechiel 39-40

Ioan 15:20-27
1 Cronici 28

Romani 12:2; 1 Petru 1:23; 
Coloseni 3:16

| Proclamaţie
Sunt născut din Cuvântul lui 
Dumnezeu şi aceasta mă face 
mai mult decât biruitor în viaţă. 
Sunt culturalizat prin Cuvântul lui 
Dumnezeu să gândesc şi să produc 
excelenţă şi să exprim totdeauna 
neprihănirea Lui, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



O Biblie pentru fiecare cameră de  
hotel – Evanghelia mobilă!

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

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

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

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

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

O Biblie pentru fiecare cameră de hotel Evanghelia mobilă!
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Una dintre căile prin care Satan găseşte acces 
în viaţa oamenilor este prin gândurile lor; 

ei acceptă gândurile pe care el le infiltrează în mintea 
lor. Când Satan plantează o minciună în inima unui 
om şi omul crede şi acceptă această minciună, în mod 
automat se creează o conexiune între el şi Satan.

 Adu-ţi aminte, nu poţi separa un om de lumea 
lui, tot aşa nu-l poţi separa pe Satan de lumea sa. De 
aceea, refuză să primeşti gândurile şi cuvintele sale. În 
versetul tematic, Isus a spus că Satan nu are nimic în 
El. Avem multe de învăţat din această afirmaţie. Adică 
Isus nu Se confrunta cu îndoială sau cu frică; nu era 
nici o urmă de întuneric în El, iar El afirma aceasta cu 
îndrăzneală.

Trăieşte cu aceeaşi încredere. Refuză să primeşti 
şi să găzduieşti ceva care vine de la cel rău. Nu face loc 
pentru frustrare, depresie sau tristeţe. În Efeseni 4:27 
scrie: „Şi să nu-i daţi prilej diavolului”; îi dai prilej 
făcând loc cuvintelor şi gândurilor sale. Să medităm 
asupra acestui fapt un moment: cum l-a localizat Isus pe 
Satan în Petru? Petru a rostit gândurile pe care Satan le 
plantase în inima sa şi, imediat, Isus S-a întors la el şi i-a 
zis: „... Înapoia Mea, Satano...” (Matei 16:23).

Se referea Isus la Petru când i-a zis Satan? Nu. Însă 
Petru i-a făcut loc lui Satan acceptând gândurile sale şi 
dându-le glas. Acest lucru se întâmplă şi astăzi cu mulţi 

Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci vine stăpânitorul 
lumii acesteia. El n-are nimic în Mine (Ioan 14:30).

Nu-i da nimic diavolului

DUMINICĂ
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Note

oameni. Satan vine la unii şi le 
şopteşte: „Nu vezi cât de groaznică 
este viaţa ta? Acest Cuvânt al lui 
Dumnezeu pe care l-ai crezut toţi 
aceşti ani, oare funcţionează cu 
adevărat?”

Dacă auzi vreodată o astfel 
de voce, refuză să o asculţi, pentru 
că este vocea lui Satan. Nu medita 
la gândurile lui. Urmează exemplul 
lui Isus şi nu îi permite celui rău 
să aibă nimic în tine. Când vine la 
tine cu aceste gânduri negative şi 
depresive, alungă-l imediat, având 
Cuvântul lui Dumnezeu în gura ta, 
iar el va fugi de la tine.

2 Petru 3
Ezechiel 41-42

Ioan 16:1-11
1 Cronici 29 

Iacov 4:7; 1 Petru 5:7-8; 
Apocalipsa 12:10-11

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai 
uns mintea să nutrească gânduri de 
excelenţă. Sunt mereu inspirat de 
Cuvântul Tău să mă gândesc doar la 
lucrurile adevărate, sincere, drepte, 
pure, vrednice de iubit şi vrednice 
de primit, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



„Puterea de a face minuni” este una dintre 
manifestările darurilor Duhului Sfânt. Când 

acest dar lucrează în viaţa ta, Duhul lui Dumnezeu te 
inspiră să faci o minune. În Vechiul Testament găsim un 
exemplu minunat al unui astfel de miracol: fiii prorocilor 
au venit la Elisei ca să îi ajute să scoată din râu un topor 
împrumutat. Biblia spune că Elisei a tăiat o bucată de 
lemn, a aruncat-o în apă şi capul toporului a ieşit plutind 
la suprafaţă (2 Împăraţi 6:6).

Cum a ştiut Elisei ce trebuie să facă pentru ca acea 
secure de topor să plutească? Aceea a fost îndrumarea 
Duhului Sfânt. Elisei a făcut o minune când alţii nu ştiau 
ce să facă în acea situaţie. Cu altă ocazie, o văduvă şi-a 
pierdut singurul fiu şi l-a rugat pe Elisei să o ajute. Biblia 
spune că „... Elisei a plecat, a mers încoace şi încolo 
prin casă, apoi s-a suit iarăşi şi s-a întins peste copil. 
Şi copilul a strănutat de şapte ori şi a deschis ochii” (2 
Împăraţi 4:35). Din nou, de unde ştia Elisei ce să facă 
pentru a-l aduce pe copil din nou la viaţă? Acolo Elisei a 
acţionat în darul de a face minuni!

Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 
De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească 

despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre 
cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia, credinţa, 

prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi 
Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; 
altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi 

altuia, tălmăcirea limbilor (1 Corinteni 12:7-10).

Puterea de a face minuni!

LUNI
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Note

 Dacă vei să lucrezi împreună 
cu Dumnezeu pentru succesul tău 
financiar, de exemplu, trebuie 
să ai mentalitatea miraculosului. 
Atât timp cât gândeşti în termeni 
de imposibilitate, nu poţi face 
minuni. Trebuie să ai o mentalitate 
diferită. Miraculosul nu se bazează 
pe înţelepciunea acestei lumi. 
Atunci când te confrunţi cu o 
situaţie aparent „imposibilă” şi 
nici o minte omenească nu vede o 
cale de ieşire, încrede-te în Duhul 
Sfânt pentru a face miracole.

Dorinţele tale trebuie 
întotdeauna să fie în sincronizare 
cu Duhul Sfânt; fii plin de cunoştinţa 
voii Sale în toată înţelepciunea şi 
înţelegerea spirituală. Astfel viaţa 
ta va fi expresia şi manifestarea 
supranaturalului.

1 Ioan 1:1-2:14
Ezechiel 43-44

Ioan 16:12-22
2 Cronici 1-2

Ioan 14:12; 
Marcu 9:23

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-
ai dat Duh de descoperire şi de 
pricepere să Te cunosc mai mult 
şi să umblu după Cuvântul Tău. 
Pe măsură ce mă supun călăuzirii, 
sfaturilor şi îndemnurilor Tale, 
înţelegerea mea este iluminată 
să funcţioneze cu precizia şi cu 
acurateţea Duhului Sfânt în puterea 
de a face minuni, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DESPRE  AUTOR

Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

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

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

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

„Protocolul a fost încălcat din cauza îngerului mesager!”

„Nu cu mult timp în urmă, eram foarte neliniştit pentru că se părea 
că voi pierde un examen important pentru că nu îmi plătisem taxa 
la facultate. Am luat Rapsodia Realităţilor şi am citit devoţionalul, al 
cărui titlu era „Nu te îngrijora de nimic.” Acesta m-a binecuvântat 
foarte mult şi am încetat să mă îngrijorez. În decurs de 24 de ore, 
Decanul facultăţii mele a trimis să mă cheme şi mi-a cerut să îmi dau 
totuşi examenele; a fost o situaţie fără precedent, nu mai făcuse 
nimeni aşa pentru nici un alt student.”  − J. Mebea; Senegal

„Eliberare miraculoasă din închisoare!”

„Am luat contact cu Rapsodia Realităţilor în închisoare. Am studiat 
această carte şi am ajuns să cunosc provizia pe care Dumnezeu a 
pregătit-o pentru mine în Cuvântul Său, şi mi-am predat viaţa lui 
Cristos. Cu toate că am fost condamnat la trei ani de închisoare, am fost 
eliberat în mod miraculos după ce am ispăşit doar un an! Acest lucru 
nu s-a putut întâmpla decât pentru că am continuat să studiez şi să 
meditez asupra mesajelor din Rapsodia Realităţilor.”    ̶ M. Matshediso; 
Botswana

“Cuvântul lui Dumnezeu m-a transformat!”

“Rapsodia Realităţilor deţine locul de frunte din galeria devoţionalelor 
cu care am luat contact. Prin studierea atentă a acestui devoţional zilnic 
am dobândit cunoaştere asupra Cuvântului lui Dumnezeu şi am început 
să conştientizez bunătatea lui Dumnezeu în mine. Acum sunt născut 
din nou şi mă bucur întotdeauna să ascult învăţătura din Cuvântul lui 
Dumnezeu la radio. Zilnic admir bogăţiile pe care le am în Cristos Isus şi 
ştiu că succesul, victoria şi bunăstarea îmi sunt asigurate. Vă mulţumesc, 
Domnule Pastor Chris, pentru Rapsodia Realităţilor!
”  ̶  S. Loma; Tonga
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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   


