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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 667 limbi şi încă 

mai numărăm. Ediţia 2016 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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În versetul tematic, Domnul Isus a subliniat două 
atribute extraordinare ale noastre, în calitate 

de făpturi noi în Cristos: noi suntem sarea pământului 
şi lumina lumii. Aceasta îţi descoperă importanţa ta în 
această lume: tu eşti special.

Pe lângă toate celelalte utilizări ale ei, sarea este 
atât un conservant, cât şi un condiment. Ea protejează 
alimentele de putrefacţie şi le conferă aromă. Aşa că, 
în calitate de „sare a pământului,” Dumnezeu ţi-a 
încredinţat sarcina de a proteja lumea şi de a-i da 
aromă. Cum poţi face acest lucru? Împărtăşind Cuvântul 
lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt celor din sfera ta de 
influenţă: familiei tale, prietenilor, vecinilor, colegilor 
etc.

Prezenţa ta în familie are ca scop protejarea şi 
mântuirea fiecărui membru din acea familie! Prezenţa ta 
în cartierul sau sectorul în care trăieşti, în şcoala ta sau la 
locul tău de muncă are ca scop mântuirea şi protejarea 
oamenilor de acolo. Aceasta este responsabilitatea pe 
care Dumnezeu ţi-a dat-o.

În plus, versetul 14 spune: „Voi sunteţi lumina 
lumii...” Ce este lumina? Lumina este cea care dezvăluie; 

Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde 
gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? 

Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată 
afară şi călcată în picioare de oameni. Voi sunteţi 

lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate 
să rămână ascunsă (Matei 5:13-14).

LUNI
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Sarea pământului...  
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| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
atributele extraordinare pe care le-ai 
pus în mine. Fiind sarea pământului, 
eu păstrez viaţa oamenilor prin 
rugăciune şi prin lucrarea Cuvântului 
Tău; iar în calitate de lumină a lumii, 
le arăt calea, prin călăuzire şi prin 
exemplul personal. Răspândesc 
lumina Evangheliei Tale slăvite 
oriunde ajung, în Numele lui Isus. 
Amin 

Matei 22:15-46
Exod 22-23

ea revelează şi arată calea. Lumina îndrumă şi dă direcţie. 
A fi lumina lumii înseamnă să îi îndrumi şi să îi ghidezi pe 
oamenii din lume. Tu eşti o cetate aşezată pe un munte, 
care nu poate fi ascunsă. Luminează în lumea ta. Ridică-
te şi îndeplineşte-ţi chemarea. Biblia spune: „Ridică-te! 
Străluceşte! Căci lumina ta a venit şi slava Domnului a 
răsărit peste tine” (Isaia 60:1, versiunea NTR).

Nu contează oraşul, strada, satul sau ţara în care 
te afli; tu eşti lumina! Străluceşte, aşadar, pentru ca 
oamenii să vadă faptele tale bune şi să-L slăvească pe 
Tatăl tău, care este în ceruri. Rămâi neclintit în rugăciune 
şi în câştigarea sufletelor, deoarece timpul este scurt. 
Continuă să împiedici şi să paralizezi lucrările celui rău 
predicând Evanghelia şi arătând dragostea lui Dumnezeu 
faţă de cei din lumea ta şi din regiunile învecinate. 

Faptele Apostolilor 
14:8-18

Iov 34-35

Isaia 60:2-3; 
Faptele Apostolilor 26:16-18

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unul dintre cele mai uşoare moduri în care 
un creştin se poate supune influenţelor 

demonice este să creadă şi să acţioneze pe baza unor 
minciuni. De exemplu, tu ai primit Duhul Sfânt prin 
acceptarea adevărului Evangheliei lui Cristos. Tu L-ai 
primit pe Cristos atunci când ai crezut Cuvântul lui 
Dumnezeu; El a venit în tine nu pentru că ai mâncat sau 
ai înghiţit ceva, ci prin cuvinte. Tu ai crezut şi ai acceptat 
cuvintele Evangheliei şi Cristos a venit să locuiască în 
inima ta. În mod asemănător, demonii merg să locuiască 
în inimile oamenilor când acei oameni acceptă şi cred 
anumite minciuni.

Când Satan îi amăgeşte pe oameni cu minciuni, 
el intră în viaţa lor prin acele minciuni şi continuă să îi 
influenţeze. Acesta este motivul pentru care, atunci când 
cineva crede o minciună, începe să se poarte nenatural; 
indiferent dacă o face acasă, în biserică, în prezenţa 
prietenilor săi sau la serviciu. Iar acest comportament se 
bazează pe minciuna pe care omul a crezut-o şi pe duhul 
care o răspândeşte. Când acel duh se simte confortabil 
în acea persoană, aduce cu el şi alţi demoni, iar situaţia 
persoanei respective se înrăutăţeşte. 

Partea cea mai rea este atunci când, deşi omului 
înşelat i se demonstrează adevărul, acesta refuză 
să îl creadă şi să îl accepte, deoarece a stat prea 
mult sub stăpânirea minciunii. Cei din jur se miră de 

MARȚI
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Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este 
adevărul (Ioan 17:17). 

Crede întotdeauna adevărul



comportamentul respectiv şi de motivul pentru care a 
devenit atât de ciudat, însă explicaţia este că un demon 
îi controlează mintea.

Dar pe măsură ce înveţi să trăieşti conform 
Cuvântului lui Dumnezeu, vei fi capabil să te împotriveşti 
influenţelor şi manipulărilor satanice. Vei fi capabil 
să discerni totul în lumina adevărului Cuvântului lui 
Dumnezeu. Nu accepta minciuni. Nu crede decât 
adevărul. Dar cum poţi identifica adevărul?

Adevărul binecuvântează şi înalţă. Adevărul te 
face să creşti, te umple cu dragoste şi te face să umbli 
şi să vorbeşti precum Cristos. Adevărul te promovează 
şi îi promovează pe cei care sunt cu tine; nu produce 
confuzie şi nu are nici o urmă de ură sau amărăciune în 
el. Adevărul este lumină. Slavă lui Dumnezeu!

Matei 23
Exod 24-25

Faptele Apostolilor 
14:19-28
Iov 36-37

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
revelaţia Cuvântului Tău în duhul 
meu şi astăzi. Sunt binecuvântat, 
înălţat şi promovat prin Cuvântul 
Tău, care este adevărul prin care 
trăiesc astăzi şi întotdeauna, în 
Numele lui Isus. Amin.

Ioan 8:31-32; 
Ioan 8:44-46

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dacă nu ai fost niciodată lider şi nu ai ocupat 
vreo poziţie de conducere, niciodată nu vei 

putea înţelege cu adevărat unele dintre provocările 
specifice conducerii. Dacă vrei să te ridici vreodată în 
vârf sau să rămâi acolo, trebuie să înveţi cum să gândeşti 
din perspectiva unui lider. Provocările conducerii nu 
sunt cunoscute decât de lideri, aşa că dacă nu eşti unul 
dintre ei, nu ştii cu ce se confruntă aceştia.

Provocările şi responsabilităţile conducerii sunt 
enorme! De aceea ne rugăm pentru lideri. Indiferent 
dacă aceştia se află la conducerea bisericii tale, a locului 
tău de muncă sau a ţării tale – roagă-te pentru ei! Cu 
cât te vei ruga mai mult, cu atât vei fi mai înţelegător 
şi recunoscător pentru munca pe care o fac ei. Atunci, 
Dumnezeu va găsi cu cale să te pună într-o poziţie de 
conducere, pentru că înveţi cum să înţelegi oamenii.

Unii se grăbesc să critice liderii. Tu să nu faci aşa! 
Nu te gândi că liderii tăi fac alegeri greşite doar pentru 
că tu nu eşti de acord cu deciziile pe care le iau. Dacă 
vrei să fii un lider, nu te mânia niciodată pe lideri. Nu fi 
un critic furios şi răutăcios, pentru că astfel de oameni 
nu contribuie cu nimic bun în Biserică sau în societate. 

Faţă de lideri, împlineşte doar ceea ce spune 
Dumnezeu: roagă-te pentru ei şi, în al doilea rând, 

Vă rugăm, fraţilor, să-i priviţi bine pe cei ce se ostenesc 
între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă 

sfătuiesc. Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din 
pricina lucrării lor (1 Tesaloniceni 5:12-13).

MIERCURI
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Preţuieşte-ţi liderii



respectă-i şi preţuieşte-i foarte mult, în dragoste, pentru 
lucrarea pe care o fac.

Matei 24:1-35
Exod 26-27

Faptele Apostolilor 
15:1-11

Iov 38-39

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc şi 
astăzi pentru slujitorii Evangheliei 
din lumea întreagă care sunt în 
fruntea lucrării Tale evanghelice. 
Mă rog ca ei să fie întăriţi în duhul 
lor prin puterea de a face minuni 
şi prin înţelepciunea Ta, aşa încât, 
prin conducerea şi lucrarea lor, 
Împărăţia Ta să se extindă pe tot 
pământul, în Numele lui Isus. Amin. 

Romani 13:1; 1 Timotei 5:17; 
Filipeni 2:29

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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Unii oameni se întreabă de ce trebuie să ne 
rugăm pentru ca Dumnezeu să intervină în 

anumite situaţii. „Nu poate Dumnezeu să îi mântuiască, 
pur şi simplu, pe toţi oamenii din lume, din moment ce El 
vrea ca toţi să fie mântuiţi? De ce trebuie să ne rugăm noi 
pentru ca El să facă ceva ce Îşi doreşte? Nu vede El durerea 
şi suferinţa prin care trec oamenii?” se întreabă ei uimiţi. 
Însă ce nu înţeleg aceşti oameni este că Dumnezeu are 
nevoie de acordul nostru. Da, are nevoie.

Iată cum stau lucrurile: Dumnezeu i-a încredinţat 
pământul primului Adam spre administrare, exact 
ca într-un contract de închiriere; altfel spus, i-a dat 
autoritate pe acest pământ; însă pământul i-a aparţinut 
întotdeauna lui Dumnezeu. Biblia spune: „Al Domnului 
este pământul cu tot ce este pe el...” (Psalmul 24:1). 
Cu toate acestea, El i-a dat stăpânirea lui Adam. Şi atâta 
vreme cât contractul de închiriere încă este valabil, 
Dumnezeu nu are „dreptul” să intervină pe pământ. 
Dacă studiezi capitolul 3 din Geneza, vei afla cum s-a 
infiltrat Satan şi cum a preluat el stăpânirea de la Adam. 

Adam i-a predat de bunăvoie lui Satan dreptul 
său asupra pământului, în momentul când L-a trădat 
pe Dumnezeu. Aşadar, autoritatea lui Satan asupra 
pământului nu este o autoritate angelică; este 
autoritatea umană pe care a luat-o de la Adam. Aşa 
că Satan conduce în baza autorităţii adamice şi, prin 

JOI
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El are nevoie de acordul Tău

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



urmare, Dumnezeu nu poate interveni.
Situaţia este următoarea: dacă, de exemplu, tu 

i-ai da cuiva proprietatea ta în arendă pentru o sută 
de ani, în acea perioadă proprietatea respectivă se află 
sub autoritatea arendaşului; tu nu ai drepturi asupra 
acelei proprietăţi, chiar dacă este a ta. Nu o poţi primi 
înapoi decât după terminarea contractului, adică după 
trecerea celor o sută de ani. Acum, chiar dacă Dumnezeu 
L-a trimis pe al doilea Adam – Isus Cristos – să îl învingă 
pe Satan şi să pună bazele unei Împărăţii spirituale, 
contractul iniţial încă este valabil. 

Acesta este motivul pentru care ne rugăm 
şi acţionăm prin credinţă pentru a ne revendica 
binecuvântările pe care Dumnezeu deja ni le-a dat. El 
nu poate să intervină şi să ţi le pună pur şi simplu în 
braţe. El are nevoie de permisiunea şi de invitaţia ta 
de a acţiona în interesul tău, pentru că această lume 
este încă a omului. Aşa că de fiecare dată când te rogi, 
înţelege cât de importantă este rugăciunea, pentru 
că prin ea tu îi dai lui Dumnezeu dreptul „legal” de a 
interveni în moduri în care nu ar fi putut să o facă dacă 
nu te-ai fi rugat.

Matei 24:36-51
Exod 28

Faptele Apostolilor 
15:12-21
Iov 40-41

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul rugăciunii, care îmi 
oferă oportunitatea de a efectua 
schimbări din domeniul spiritual. 
Depind în totalitate de Tine, având 
toată încrederea în puterea Ta şi 
în intervenţia Ta miraculoasă în 
diferitele situaţii pentru care mă 
rog, în Numele lui Isus. Amin. 

Psalmul 107:6; 
2 Cronici 14:11-12

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Oamenii cu adevărat prosperi şi de succes 
sunt, de multe ori, foarte smeriţi; suficient de 

smeriţi ca să creadă că Domnul îi poate folosi şi pe alţii 
la fel de mult ca pe ei. Aceasta, spre deosebire de cei 
care cred că Dumnezeu nu poate face nici o schimbare 
majoră la locul lor de muncă, în familia, naţiunea sau 
biserica lor decât prin intermediul lor. Dacă ceea ce 
Dumnezeu face sau vrea să facă, nu se face prin ei, nu 
vor accepta lucrul respectiv. Acesta este egoism. Nimeni 
nu poate umbla cu Duhul lui Dumnezeu dacă are o astfel 
de atitudine. 

Dacă adevărata ta dorinţă este să Îl glorifici pe 
Dumnezeu şi să vezi neprihănirea Lui întronată şi înălţată 
în inimile oamenilor şi în naţiunile lumii, nu contează 
pe cine alege El pentru a duce sarcina la îndeplinire. 
Cel mai important lucru este ca, prin Biserica Lui, să 
se împlinească porunca, scopul şi dorinţa Lui pentru 
popoarele lumii.

Învaţă să Îl binecuvântezi pe Domnul şi să Îl lauzi 
atunci când El face ceva bun pentru sau prin altcineva. 
Când altcineva este lăudat şi stimat mai mult decât tine, 
acest lucru nu ar trebui să te afecteze în mod negativ; 
bucură-te pentru acea persoană, deoarece acest lucru 
este pentru slava lui Dumnezeu. El ne promovează pe 
fiecare dintre noi, ne binecuvântează şi lucrează în 
viaţa noastră conform visului Lui şi destinului hotărât 

Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el 
până în revărsatul zorilor (Geneza 32:24).

VINERI

5
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de El pentru noi. Niciodată să nu te gândeşti că nimeni 
nu merită să fie mai presus decât tine. Biblia spune: 
„... «Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici 
prin tărie, ci prin Duhul Meu» – zice Domnul oştirilor” 
(Zaharia 4:6).

Doar pentru că altcineva are succes, nu înseamnă 
că tu eşuezi. Apreciază succesul altora şi laudă-L pe 
Domnul pentru ei. Când Dumnezeu vede smerenia din 
viaţa ta, El te va ridica; El te va promova. El îi înalţă pe 
cei smeriţi şi îi smereşte pe cei mândri. El vrea ca noi să 
nu fim niciodată mândri. Indiferent ce face Dumnezeu 
prin noi, El vrea să rămânem smeriţi. Noi ar trebui să 
fim mândri de El şi de ceea ce a făcut El pentru noi. Ar 
trebui să fim mândri de slava Lui manifestată în viaţa 
noastră, însă nu ar trebui niciodată să ne înălţăm mai 
presus de alţii.

Lasă ca smerenia lui Cristos să se reflecte în 
caracterul tău şi în tot ceea ce faci. Fii acel om care 
apreciază cu adevărat şi celebrează succesul şi victoriile 
altora.

Matei 25:1-30
Exod 29-30

Faptele Apostolilor 
15:22-31

Iov 42

Filipeni 2:3; 1 Petru 5:6; 
2 Cronici 12:12

| Proclamaţie
Răsplata smereniei şi a fricii de 
Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa. 
De aceea, mă îmbrac cu o inimă plină 
de milă, de bunătate, de smerenie, 
de blândeţe, de îndelungă răbdare, 
ca să-i pot vedea pe oameni din 
aceeaşi perspectivă din care îi vede 
Domnul, fără resentimente sau ură. 
Glorie lui Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Există credincioşi al căror comportament şi 
stil de viaţă sunt total neadecvate pentru un 

creştin. Comportamentul lor blamabil se manifestă 
în modul în care îi tratează pe alţii – fie ei subalternii, 
colegii sau poate chiar superiorii lor. Un astfel de 
comportament nu ar trebui imitat.

Comportamentul tău ar trebui să fie exemplar. 
Atitudinea şi comportamentul tău trebuie să Îl 
mulţumească pe Domnul, nu pe tine. Dacă modul tău 
de viaţă nu este conform Cuvântului lui Dumnezeu, nu 
poţi experimenta ungerea Duhului Sfânt în viaţa ta, aşa 
cum ar trebui! Viaţa ta nu Îl va glorifica pe Dumnezeu. 
Vei fi ca sămânţa „semănată între spini” – spinii vor 
sufoca rodul.

Cât de curată este mintea ta? Cât de curate sunt 
gândurile tale? Cât de curate sunt dorinţele tale? Este 
important să îţi reînnoieşti mintea cu Cuvântul Domnului 
şi să te asiguri că pasiunile, alegerile, gândurile şi 
dorinţele tale sunt aliniate Cuvântului Său. Fii un creştin 
adevărat, atât în inima ta, cât şi în faptele tale.

Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost dat ca etalon 
pentru a ne verifica acţiunile, motivaţiile, gândurile şi 
dorinţele. Scriptura ne-a fost dată cu scopul de a ne 
zidi, antrena, instrui şi corecta pentru a duce o viaţă de 
neprihănire.

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

înţelepciune în neprihănire (2 Timotei 3:16).

Trăieşte adevărata viaţă 
creştină

SÂMBĂTĂ
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Lasă Cuvântul lui Dumnezeu să te îndrume. Pe 
măsură ce te dedici tot mai mult Cuvântului Său, acesta 
îţi va transforma viaţa şi te va ajuta să îţi formezi un 
caracter corect şi o conştiinţă sănătoasă. Va îndepărta 
toate lucrurile negative şi te va curăţa de toate 
impurităţile. Isus a spus: „Acum voi sunteţi curaţi, din 
pricina Cuvântului pe care vi l-am spus” (Ioan 15:3). 
Cuvântul lui Dumnezeu te va purifica şi te va sfinţi.

Chiar acum, Cuvântul Domnului îşi împlineşte 
lucrarea Lui în tine, curăţindu-te şi ridicându-te la un 
nou nivel de slavă. Hotărăşte-te să trăieşti Cuvântul lui 
Dumnezeu şi să fii o expresie a neprihănirii Lui. Înlătură 
orice lucru din viaţa ta care nu este conform Cuvântului 
lui Dumnezeu. Trăieşte o viaţă de creştin adevărat.

Matei 25:31-46
Exod 31

Faptele Apostolilor 
15:32-41

Psalmii 1-2

1 Tesaloniceni 4:7; 
1 Petru 1:14-16

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru iubirea Ta şi pentru 
îndurările Tale veşnice. Tu m-ai 
chemat să Te slăvesc şi să exprim 
neprihănirea Ta pe pământ. De 
aceea mă supun Cuvântului Tău, 
pentru a trăi viaţa divină pe care Tu 
mi-ai dat-o, spre lauda şi slava Ta, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dumnezeu vrea ca tu să fii neclintit în 
umblarea ta prin credinţă, pentru că, la 

vremea potrivită, vei secera, dacă nu vei renunţa. Fiind 
un copil al lui Dumnezeu, El a pus în tine nişte abilităţi 
unice. Poate că te afli într-o etapă a vieţii în care, din 
cauza provocărilor, a persecuţiei şi a încercărilor cu care 
te confrunţi, nu eşti sigur dacă ar trebui să continui să 
faci lucrurile pe care Dumnezeu ţi le-a încredinţat. Dar 
dă-mi voie să îţi spun: rămâi focalizat asupra lucrului pe 
care îl faci. Nu renunţa.

Biblia spune că, dacă te clatini în ziua necazului, 
din cauza problemelor şi a provocărilor cu care te 
confrunţi, puterea îţi este mică (Proverbe 24:10). Dar 
puterea ta nu este mică, deoarece Domnul Însuşi este 
puterea ta. Dacă renunţi în ziua necazului, înseamnă 
că te-ai încrezut în tine însuţi. Biblia mai spune: „Nu că 
suntem capabili prin noi înşine să gândim un lucru ca 
venind de la noi înşine, ci destoinicia noastră este de la 
Dumnezeu” (2 Corinteni 3:5, versiunea GBV). Încrede-te 
în El şi El te va ajuta până la capăt; El este abilitatea ta.

Nu este de mirare că Duhul lui Dumnezeu, prin 
apostolul Pavel, Se roagă să fii întărit în putere (puterea 
de a face miracole), prin Duhul, în omul dinăuntru 
(Efeseni 3:16). Cum îţi întăreşti omul dinăuntru? Prin 
Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciunea în Duhul 
Sfânt. Când petreci timp studiind Cuvântul Domnului, 

Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă  
(1 Corinteni 16:13). 

Rămâi focalizat; nu renunţa!

DUMINICĂ
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meditând asupra lui şi vorbind cu regularitate în alte 
limbi, duhul tău este energizat cu abilitatea de a face 
miracole. Dintr-odată, întreaga lume se micşorează în 
faţa ta şi vezi că nimic nu îţi este cu adevărat imposibil.

Când eşti împuternicit cu autoritate divină în 
omul dinăuntru, devii prea hotărât pentru a mai putea 
fi descurajat. Devii ca Avraam care, fiind pe deplin 
încredinţat, nu s-a îndoit de promisiunea lui Dumnezeu, 
prin necredinţă, ci a fost tare în credinţă, dându-I slavă 
lui Dumnezeu (Romani 4:20-21).

Matei 26:1-30
Exod 32-33

Faptele Apostolilor 
16:1-10

Psalmii 3-4

1 Corinteni 15:58; 
Evrei 10:23

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
inspiraţia şi pentru siguranţa care 
vin din Cuvântul Tău. Harul Tău 
îmi este de ajuns în toate lucrurile 
şi sunt deplin încredinţat că 
destoinicia mea vine de la Tine. 
Îţi mulţumesc că mi-ai stabilit un 
parcurs de succes etern. Triumf 
astăzi şi întotdeauna, 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



Sesiunea de toamnă a Şcolii de vindecare, 
programată să înceapă în luna februarie, în 

Iohannesburg, Africa de Sud, oferă o oportunitate 
unică pentru mulţi oameni din lumea întreagă de 
a intra în contact cu puterea vindecătoare a lui 
Dumnezeu!

Prin lucrarea de vindecare făcută de omul lui 
Dumnezeu, Pastorul Chris, mulţi au primit 
restaurare deplină în trupul şi în viaţa lor. 
Această sesiune va fi o nouă oportunitate pentru 
manifestarea intervenţiei puterii lui Dumnezeu în 
însănătoşirea copiilor Săi. 

Pentru a participa la Sesiunea de toamnă din 
2016 a Şcolii de vindecare, în Iohannesburg, 
Africa de Sud, înscrie-te trimiţând un email la 
adresa application@healing-school.org, sau 
accesând direct de pe telefonul mobil site-ul www.
enterthehealingschool.mobi.

Pentru mai multe informaţii, vizitează şi site-ul 
www.enterthehealingschool.org

Sesiunea de
toamnă

Şcoala de vindecare

ÎNSCRIE-TE ACUM!
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Uneori, oamenii se întreabă: „Dacă însuşi 
Cuvântul lui Dumnezeu spune că eu sunt un succes, de 
ce lucrurile din viaţa mea nu merg cum ar trebui?” Ce 
nu au realizat ei este că, deşi Dumnezeu vrea ca tu să fii 
prosper, plin de succes, excelent şi sănătos, tu trebuie 
să te aliniezi la Cuvântul Său şi să decizi să fii tot ce vrea 
El să fii. Aceasta este o alegere personală, pe care tu 
trebuie să o faci.

Oricine poate face aproape orice pentru tine, 
inclusiv să se roage pentru tine şi să îţi împărtăşească 
Cuvântul lui Dumnezeu; însă nimeni nu poate face alegeri 
în locul tău. Tu trebuie să faci propriile tale alegeri. Rolul 
lui Dumnezeu este să te ghideze şi să te îndrume prin 
intermediul Cuvântului Său şi al Duhului Sfânt, pentru a 
putea face alegerile corecte. Mulţi oameni au probleme 
în viaţă din cauza alegerilor greşite. Viaţa ta din prezent 
este rezultatul alegerilor pe care le-ai făcut. În acelaşi 
mod, viitorul tău depinde de deciziile pe care le iei 
astăzi. Dumnezeu ţi-a dat dreptul de a alege fie viaţa 
şi binecuvântarea, fie moartea şi blestemul. El nu a 
predestinat pe nimeni pentru eşec, ci, mai degrabă, vrea 
ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea 
ta să sporească (3 Ioan 1:2); El ţi-a predestinat o viaţă 
minunată. De aceea, decide să împlineşti visul pe care El 

Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că 
v-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi 
blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta 

(Deuteronom 30:19).

Eşti răspunzător pentru viaţa ta

LUNI
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îl are pentru tine şi să fii cine te-a destinat El să fii. Este 
responsabilitatea ta; nimeni nu poate să facă acest lucru 
în locul tău. Cum îţi trăieşti viaţa şi alegerile pe care le 
faci – reprezintă în întregime responsabilitatea ta.

Poţi alege să fii plin de succes! Poţi alege să duci 
o viaţă excelentă. Este o alegere pe care tu trebuie să o 
faci. Poate te întrebi: chiar este atât de simplu? Da! Şi 
eu te sfătuiesc să faci această alegere astăzi, dacă nu ai 
făcut-o deja. Nu permite circumstanţelor să determine 
ce vei fi în viaţă. Decide să te bucuri de viaţa glorioasă 
pe care Dumnezeu a plănuit-o pentru tine.

Matei 26:31-56
Exod 34-35

Faptele Apostolilor 
16:11-18

Psalmii 5-8

3 Ioan 1:2; 
Isaia 30:21

| Proclamaţie
Cuvântul lui Dumnezeu este în 
inima şi în gura mea, producând 
rezultate, transformându-mi viaţa 
şi răsturnând situaţiile în favoarea 
mea. Viaţa mea este pentru slava 
lui Dumnezeu, şi progresez din 
slavă în slavă, pentru că Isus Cristos 
trăieşte în mine. Sunt prosper şi 
umblu în sănătate divină! Înaintez 
biruitor prin Cuvântul Domnului! 
Glorie lui Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



De multe ori, oamenii zic: „Aştept ca Domnul 
să facă aşa şi aşa pentru mine.” Dacă aştepţi 

ca Domnul să facă ceva pentru tine, dă-mi voie să-ţi 
spun că El Se aşteaptă ca tu să faci ceva şi să efectuezi 
schimbarea necesară! Versetul nostru tematic nu 
spune că Dumnezeu ne va binecuvânta; spune că El 
ne-a binecuvântat! Aceasta este o realitate uimitoare 
şi partea cea mai frumoasă este că nu există clauze; 
binecuvântarea este necondiţionată! Tu deja ai fost 
binecuvântat.

Sunt două lucruri pe care trebuie să le înţelegi 
din acest verset: primul este că domeniul spiritual îl 
controlează pe cel fizic; adică, dacă El te-a binecuvântat 
cu toate binecuvântările spirituale, tu eşti binecuvântat 
şi cu toate binecuvântările pământeşti! Rangul inferior 
este inclus în cel superior! Apoi trebuie să înţelegi că, 
din punctul de vedere al lui Dumnezeu, orice lucru de 
care vei avea nevoie vreodată pentru a duce o viaţă 
glorioasă şi excepţională, deja ţi-a fost dat. 

Din nefericire, mulţi nu se bucură de aceasta. Noi 
avem parte de binecuvântări nespuse în Isus Cristos; 
însă mulţi nu cunosc această realitate. Dumnezeu nu te 
împiedică să obţii nimic; El deja a făcut totul. Ce trebuie 
tu să faci este să acţionezi pe baza Cuvântului Său şi să 

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru 
Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de 
binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în 

Cristos (Efeseni 1:3).

Activează binecuvântările Lui în 
viaţa ta

MARȚI
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aduci din spiritual în viaţa fizică ceea ce El a făcut deja. 
Pasajul biblic din 2 Împăraţi 7:1 ne spune ceva 

plin de învăţăminte. Elisei, împreună cu copiii lui Israel 
şi regele lor, aşteptau ca Dumnezeu să facă ceva care să 
schimbe economia Israelului. Însă nimic nu s-a întâmplat 
până când Elisei nu a rostit Cuvântul: „Elisei a zis: 
«Ascultaţi cuvântul Domnului! Aşa vorbeşte Domnul: 
‘Mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei 
o măsură de floare de făină cu un siclu, şi două măsuri 
de orz cu un siclu’»” În decurs de douăzeci şi patru de 
ore de când Elisei a făcut această declaraţie, economia 
ţării s-a schimbat, exact cum a spus el!

Preia frâiele vieţii tale, cu Cuvântul lui Dumnezeu 
în inima şi în gura ta! Crede, rosteşte şi acţionează pe 
baza Cuvântului Său. Astfel activezi binecuvântările lui 
Dumnezeu în viaţa ta.

Matei 26:57-75
Exod 36-37

Faptele Apostolilor 
16:19-28

Psalmii 7-8

1 Corinteni 3:21; 
2 Petru 1:3

| Proclamaţie
Eu sunt sămânţa lui Avraam, născut 
să domnesc şi să conduc lumea! 
Umblu în abundenţă, pentru că 
toate lucrurile sunt ale mele! Viaţa 
mea este mărturia harului, gloriei 
şi măreţiei lui Dumnezeu. Nu 
sunt doar binecuvântat, ci sunt şi 
distribuitor al binecuvântărilor şi al 
bunătăţii lui Dumnezeu. Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Nu există dezavantaje pentru copiii lui 
Dumnezeu. Crede acest lucru! Nu contează 

originea ta, cine sunt părinţii tăi, din ce mediu social 
provii sau experienţele prin care ai trecut; când ai fost 
născut din nou, viaţa ta a fost menită de Dumnezeu să 
se îndrepte doar spre succes. Poate că te-ai născut într-o 
familie foarte săracă; aceasta nu înseamnă nimic! Tu eşti 
sămânţa lui Avraam. De aceea, bogăţia ta nu depinde de 
părinţii tăi biologici sau de arborele tău genealogic.

Nu există nici o regulă care să spună că cei născuţi 
în palate vor avea mai mult succes în viaţă decât cei 
născuţi într-un cătun părăsit dintr-o regiune săracă a 
ţării. De fapt, cu cât condiţiile în care ai venit pe lume 
sunt mai rele, cu atât este mai mare potenţialul mărturiei 
tale! Aşa că nu fi niciodată ruşinat de circumstanţele 
naşterii tale, de originile familiei tale sau de locul în 
care trăieşti. Mai degrabă, hotărăşte-te să ai succes din 
plin şi să fii răspunsul la strigătele multora. Fii cel care 
schimbă lucrurile!

Dacă eşti un tânăr provenit dintr-o familie săracă, 
nu fi stânjenit de familia ta! Rămâi acolo şi croieşte-
ţi calea înainte şi în sus! Doar pentru că vecinul tău 
are o casă mai frumoasă decât a ta, nu înseamnă că 

El îl ridică din pulbere pe cel sărac, îl ridică din gunoi 
pe cel lipsit. Ca să-i pună să şadă alături cu cei mari. 

Şi le dă de moştenire un scaun de domnie îmbrăcat cu 
slavă; căci ai Domnului sunt stâlpii pământului şi pe ei 

a aşezat El lumea (1 Samuel 2:8).

Încredinţează-I viaţa ta

MIERCURI
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trebuie să o râvneşti atât de mult încât, atunci când 
eşti întrebat: „Care este casa ta?” să arăţi spre ea şi nu 
spre casa părintească. Bucură-te de locul din care provii. 
Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru el! Acolo te-a plasat 
El; şi aceasta face parte din gloria ta.

Aminteşte-ţi că Dumnezeu este Cel care îl ridică 
din pulbere pe cel sărac şi îl înalţă din gunoi pe cel 
nevoiaş, ca să-i facă să şadă alături de căpetenii şi să 
moştenească tronul gloriei. Încrede-te în El pentru 
a-ţi face viaţa glorioasă. Încrede-te în El pentru a te 
împuternici să îi binecuvântezi şi să îi ridici şi pe alţii. Nu 
există limitare pentru tine, dacă Îi încredinţezi Domnului 
viaţa ta.

Matei 27:1-26
Exod 38-39

Faptele Apostolilor 
16:29-40

Psalmii 9-10

Psalmul 113:5-9; 
Psalmul 40:1-4

| Rugăciune
Binecuvântatule Domn, Îţi sunt atât 
de recunoscător pentru iubirea Ta 
plină de bunătate! Tu mi-ai pus 
picioarele pe stâncă şi mi-ai întărit 
paşii. Înainte de a mă naşte, Tu m-ai 
cunoscut şi m-ai predestinat pentru 
o viaţă de măreţie. Prin Cuvântul 
Tău şi prin Duhul Sfânt progresez 
cu paşi de uriaş, aducând roade 
în neprihănire, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Puterea lui Dumnezeu este întotdeauna 
disponibilă pentru a mântui, a binecuvânta, 

a vindeca şi a transforma viaţa; însă nu funcţionează 
decât pentru cei care cred. Romani 1:16 evidenţiază 
acest lucru: „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui 
Cristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuirea fiecăruia care crede...” Acest verset clarifică 
anumite presupuneri şi păreri eronate ale unor oameni. 
De exemplu, sunt unii care spun: „Fiecare persoană 
bolnavă pentru care S-a rugat Isus, s-a vindecat.” Însă 
Biblia nu spune aceasta. 

În unele locuri, Biblia spune: „Şi i-a vindecat pe 
mulţi...” (Marcu 1:34, versiunea Fidela). În altă parte 
spune că El „... i-a vindecat pe toţi bolnavii” (Matei 
8:16, versiunea Fidela). Aşa că ar trebui să ştim care 
este diferenţa între situaţia în care Dumnezeu spune 
„mulţi” şi cea în care spune „toţi.” Vreau să vă arăt un 
loc în care lui Isus I-a fost greu să înfăptuiască miracole 
de vindecare: în oraşul Lui natal, Nazaret. 

Biblia ne spune că, datorită purtării Lui, oamenii 
au început să întrebe: „Nu este acesta tâmplarul, fiul 
Mariei, fratele lui Iacov şi al lui Iose şi al lui Iuda şi al lui 
Simon? Şi nu sunt surorile lui aici cu noi? Şi se poticneau 
de El” (Marcu 6:3, versiunea Fidela). Ei erau atât de 
obişnuiţi cu El, încât L-au desconsiderat. Erau ofensaţi 
deoarece El Se comporta diferit. De aceea, Biblia spune: 

Isus a răspuns: „Tu zici: «Dacă poţi!»… Toate lucrurile îi 
sunt cu putinţă celui ce crede” (Marcu 9:23).

Puterea acţionează pentru cei 
ce cred

JOI
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„N-a putut să facă nici o minune acolo, ci doar Şi-a pus 
mâinile peste câţiva bolnavi şi i-a vindecat” (Marcu 
6:5).

Acum, dacă Biblia spune că Isus „n-a putut să 
facă nici o minune,” înseamnă că a încercat; El a vrut 
să facă minuni, însă acestea nu au avut loc. Nu a putut 
face lucrări mari precum vindecarea orbilor, a surzilor şi 
a ologilor. Nu a putut face astfel de miracole în Nazaret, 
deoarece oamenii nu credeau. Biblia spune că El „S-a 
mirat de necredinţa lor.” Necredinţa lor a scurtcircuitat 
puterea lui Dumnezeu. 

Dacă studiezi Evanghelia lui Ioan, vei afla că atunci 
când Isus Şi-a pus mâinile peste oameni, unora le-a 
spus: „crede numai,” pentru că dacă nu crezi, nu poţi 
experimenta puterea lui Dumnezeu. Dacă nu crezi, El nu 
te poate salva. Puterea lucrează pentru cei care cred. Nu 
există nimic imposibil pentru tine; trebuie doar să crezi: 
„Şi Isus i-a spus: «Dacă poţi...»?! Toate lucrurile sunt 
posibile pentru cel care crede” (Marcu 9:23, versiunea 
NTR).

Matei 27:27-44
Exod 40

Faptele Apostolilor 
17:1-9

Psalmii 11-13

 1 Ioan 5:5; 
Marcu 11:23-24

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău, care transferă 
credinţă în duhul meu. Credinţa 
mea este puternică şi neclintită. 
Ştiu cine sunt şi pot totul prin 
Cristos care mă întăreşte. Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În viaţa noastră de creştini ne putem confrunta 
cu vremuri grele. Crizele vieţii pot veni la tine 

sub formă de încercări, tentaţii şi persecuţii. Însă în 
astfel de vremuri, rezistă; nu renunţa, pentru că toate 
vor trece.

Aminteşte-ţi ce le-a spus Isus temnicerilor Lui 
când a fost arestat; El a zis: „În toate zilele eram cu voi 
în Templu, şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar acesta este 
ceasul vostru şi puterea întunericului” (Luca 22:53). 
Era doar o situaţie de moment. Când aceasta s-a sfârşit, 
Fiul lui Dumnezeu S-a manifestat în glorie. Aleluia! 
Aşa că poate şi tu treci prin dificultăţi şi momente ale 
întunericului, însă Biblia spune să priveşti ca o mare 
bucurie când treci prin felurite încercări, ştiind că 
încercarea credinţei tale lucrează răbdare (Iacov 1:2); 
totul se va termina cu bine pentru tine.

Poate că, deşi I-ai dat Domnului daruri, ai plantat 
seminţe şi ţi-ai plătit zeciuiala, dintr-odată ţi-ai pierdut 
locul de muncă. Dacă se întâmplă astfel, nu te panica. 
Nu spune: „O, Doamne, de ce mi se întâmplă mie aşa 
ceva?” Cineva poate chiar să îţi zică: „Dacă ai fi fost cu 

 Căci întristarea noastră uşoară, de o clipă (acest 
mic necaz din ceasul acesta trecător), pregăteşte, 

produce şi realizează din ce în ce mai mult pentru noi 
o greutate veşnică de slavă [dincolo de orice măsură, 
depăşind excesiv orice comparaţii şi calcule, o vastă şi 
nepieritoare glorie şi o binecuvântare fără sfârşit] (2 

Corinteni 4:17, versiunea Amplificată).

Sigur va trece

VINERI
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adevărat creştin, nu ar fi trebuit să ţi se întâmple una ca 
asta”; aceasta nu este adevărat. Unele lucruri ţi se pot 
întâmpla chiar dacă eşti creştin, însă nimic nu schimbă 
ceea ce eşti; tot biruitor eşti! 

Circumstanţele vieţii tale nu descriu şi nici nu 
dictează calitatea personalităţii tale. Isus a zis: „Prin 
răbdarea voastră, vă veţi câştiga sufletele voastre” 
(Luca 21:19). Rămâi încrezător în Cuvântul lui Dumnezeu, 
indiferent ce ţi se întâmplă ţie sau ce se întâmplă în 
jurul tău. Dacă eşti aruncat în închisoare, nu are nici o 
importanţă! Dacă eşti urât de alţii şi ostracizat, nu are 
nici o importanţă. Cel ce este mai mare locuieşte în tine 
şi aceasta este tot ce contează.

Problemele nu durează decât o clipă! Adversitatea 
este doar de moment; a venit pentru a trece! Oricare 
ar fi presiunile cu care te confrunţi, toate sunt întristări 
uşoare; ele vor produce pentru tine tot mai mult 
o greutate veşnică de slavă, pe măsură ce tu rămâi 
focalizat pe Cuvântul Domnului.

Matei 27:45-66
Levitic 1-3

Faptele Apostolilor 
17:10-21

Psalmii 14-16

Isaia 43:2; Ioan 16:33; 
2 Petru 1:19

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
mângâierea Cuvântului Tău. 
Declar că toate lucrurile lucrează 
întotdeauna spre binele meu şi sunt 
triumfător şi astăzi prin Cuvântul 
Tău, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Zi de zi auzim şi vedem lucruri care ne 
influenţează viaţa, evenimente care ne pot 

influenţa stările sufleteşti şi deciziile. Însă dorinţa lui 
Dumnezeu este ca noi să studiem şi să medităm asupra 
Scripturii, şi să ne lăsăm influenţaţi de Cuvântul Lui, nu 
de circumstanţe. Cuvântul lui Dumnezeu are abilitatea 
de a te face înţelept şi de a-ţi aduce moştenirea ta în 
Isus Cristos. Nu lăsa niciodată ca mintea ta să se abată 
de la Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece gloria este în 
Cuvântul Lui.

Biblia spune: „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). Când continui să priveşti 
slava lui Dumnezeu în Cuvântul Său, vei fi transformat 
pentru a deveni ceea ce vezi acolo. Pavel i-a spus lui 
Timotei: „Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-
te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută 
de toţi” (1 Timotei 4:15). 

Cuvântul lui Dumnezeu este ca un album care 
conţine fotografiile lui Dumnezeu cu tine şi, pe măsură 
ce răsfoieşti paginile studiind şi meditând, vei continua 
să îţi vezi reflectările glorioase, iar ele vor deveni din 
ce în ce mai bune, deoarece viaţa ta merge din slavă în 
slavă. Aşa că lasă-te influenţat de Cuvântul Domnului. 

Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi 
dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa 

în Cristos Isus (2 Timotei 3:15).

Fii inspirat de Cuvântul Lui

SÂMBĂTĂ
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Hrăneşte-ţi duhul şi mintea cu Cuvântul Său. Ajustează-
ţi şi înnoieşte-ţi gândirea cu Scriptura.

Când mintea ta este înnoită prin Cuvântul lui 
Dumnezeu, gândurile, opiniile şi ideile Lui îţi vor domina 
mintea. Atunci mentalitatea ta va fi una de victorie, de 
sănătate, de bunăstare şi de măreţie. Aleluia!

Matei 28:1-20
Levitic 4-5

Faptele Apostolilor 
17:22-34

Psalmii 17-18

Psalmul 119:10-11; Filipeni 4:8; 
Psalmul 1:1-3

| Rugăciune
Dragă Tată, mă supun cu totul 
Cuvântului Tău, care este capabil 
să mă facă înţelept şi să îmi dea 
moştenirea mea în Cristos. Inima 
mea este deschisă tot timpul la 
influenţa principiilor infailibile de 
succes, de victorie, de sănătate, de 
bunăstare şi de măreţie revelate 
în Cuvântul Tău! Astfel calea mea 
este prosperă şi sunt triumfător 
întotdeauna, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Mulţi oameni au o percepţie greşită asupra 
creştinismului. Unii spun că este închinarea 

la Dumnezeu. Alţii spun că este credinţa în Isus Cristos; 
iar alţii spun că este mersul la biserică. Deşi creştinii I 
se închină lui Dumnezeu, cred în Isus Cristos şi merg la 
biserică, nici una dintre aceste caracteristici nu defineşte 
cu adevărat creştinismul.

Creştinismul este viaţa lui Cristos trăită într-o fiinţă 
umană. Este manifestarea neprihănirii lui Dumnezeu 
într-o persoană. Este umblarea zilnică a divinităţii în 
natura omenească; umblarea zilnică a lui Dumnezeu 
într-un om; acesta este creştinismul! Creştinismul este 
manifestarea Cuvântului lui Dumnezeu; creştinii trăiesc 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Viaţa ta, în calitate de creştin, este expresia 
Cuvântului lui Dumnezeu; tu eşti epistola lui Cristos. De 
aceea stilul tău de viaţă ar trebui să reflecte cine eşti 
cu adevărat; tu eşti un martor adevărat, o dovadă vie a 
faptului că Isus Cristos a fost înviat din morţi prin gloria 
Tatălui şi că este viu şi astăzi. Apostolul Pavel, explicând 
acest lucru, a spus că noi suntem nişte epistole vii. 

Voi sunteţi epistola noastră, scrisă în inimile noastre, 
cunoscută şi citită de toţi oamenii. Voi sunteţi arătaţi 
ca fiind epistola lui Cristos, scrisă de noi, ca slujitori ai 
Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului cel Viu; 

nu pe nişte table din piatră, ci pe nişte table care sunt 
inimi de carne (2 Corinteni 3:2-3).

Influenţează lumea cu viaţa  
lui Cristos

DUMINICĂ
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Viaţa ta este citită de toţi; de aceea cuvintele, 
acţiunile şi atitudinea ta ar trebui să transmită şi să 
transfere viaţa lui Cristos către toţi oamenii din jurul 
tău. Influenţează-i pe cei din lumea ta cu harul şi gloria 
Împărăţiei lui Dumnezeu. Revarsă asupra lor viaţa lui 
Cristos! Aceasta este chemarea ta, scopul tău, viaţa ta!

Marcu 1:1-20
Levitic 6-7

Faptele Apostolilor 
18:1-11

Psalmii 19-20

Coloseni 1:26-27; Efeseni 5:1-2; 
1 Ioan 3:10

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că 
m-ai făcut o expresie a divinităţii 
Tale şi o manifestare a Cuvântului 
Tău. Umblu pe acest pământ cu 
conştientizarea că viaţa mea este 
expresia neprihănirii lui Dumnezeu! 
Cum este Domnul Isus, aşa sunt şi 
eu în această lume. Sunt mâna Ta 
întinsă către lume, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Mulţi oameni de pe glob sunt capabili să 
zâmbească în fiecare dimineaţă, primind 
lumina Evangheliei în limba maternă prin 
acest Înger Mesager care este Rapsodia 
Realităţilor. Aceasta este disponibilă în prezent 
în 667 de limbi, iar fiecare nouă traducere a ei 
înseamnă că şi mai mulţi oameni au de acum 
acces nestingherit la Cuvântul lui Dumnezeu 
explicat, odată ce barierele lingvistice au fost 
îndepărtate.

Însă atât de mulţi factori sunt necesari 
pentru a asigura distribuirea lunară a tuturor 
traducerilor Rapsodiei Realităţilor la toate 
destinaţiile. Şi aici poţi interveni şi tu.

Poţi să ni te alături prin:

• Sponsorizarea traducerii în şi mai multe 
limbi

• Sponsorizarea distribuirii lunare a tuturor 
traducerilor în câmpul de misiune

• Traducere efectivă sau editare
• Utilizarea traducerilor Rapsodiei 

Realităţilor

ADOPTĂ 
O LIMBĂ

Leagă-ţi numele de un 
Înger Mesager



N
O

T
E

NOTE

Fiecare exemplar tradus al Rapsodiei 
Realităţilor reprezintă un suflet şi un zâmbet. 
Aşadar, cu fiecare exemplar pe care îl expediezi 
în lume, trimiţi mesajul speranţei unui suflet 
şi aduci un zâmbet pe faţa cuiva.

Pentru mai multe informaţii despre modul în 
care poţi deveni partener, te rugăm să trimiţi 
un email la una dintre următoarele adrese: 
rortranslators@loveworld360.com sau 
rortranslations@blwinc.org



Ioan 1:17 spune: „căci Legea a fost dată prin 
Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus 

Cristos.” Isus Cristos nu a venit cu Legea; El a venit cu 
har şi ne-a adus neprihănirea în dar. Neprihănirea 
este expresia voii şi naturii Tatălui. El ne-a declarat 
neprihăniţi, pentru că noi suntem noi creaţii în El. 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.”

Biblia ne spune că Isus „a fost dat pentru greşelile 
noastre şi a fost înviat pentru îndreptăţirea noastră” 
(Romani 4:25, versiunea GBV). Astfel, El este cel care 
ne-a achitat de orice vină. Când ai auzit Evanghelia şi ai 
crezut, declarându-L pe Isus Cristos Domn peste viaţa 
ta, tu ai devenit beneficiarul harului şi neprihănirii Lui. 
Tu nu ai fost îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu datorită 
propriei tale neprihăniri; nu! Tu stai în neprihănirea lui 
Cristos; este rezultatul a ceea ce a făcut Isus.

Isus nu a venit doar pentru a descoperi, a 
demonstra şi a manifesta neprihănirea lui Dumnezeu 
(voia şi natura Tatălui), ci şi pentru a ne face pe noi 
neprihănirea lui Dumnezeu. El ţi-a dat natura, abilitatea, 
autoritatea şi însărcinarea de a duce mai departe ceea 

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).

Tu ai neprihănirea Lui

LUNI
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ce El a început să propovăduiască şi să facă.
 El te-a înzestrat cu darul şi abilitatea de a revela şi 

a manifesta voia, scopul şi caracterul Tatălui Tău ceresc. 
Ce viaţă! Nu este de mirare că El te numeşte un asociat 
al Dumnezeirii: „Prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui 
nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi 
firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care 
este în lume prin pofte” (2 Petru 1:4). Meditează asupra 
acestui adevăr şi trăieşte în concordanţă cu el.

Marcu 1:21-45
Levitic 8

Faptele Apostolilor 
18:12-23

Psalmii 21-22

2 Corinteni 13:14; 
2 Corinteni 8:9

| Rugăciune
Doamne Isuse, Îţi mulţumesc că 
îmi revelezi natura Tatălui! Îţi 
mulţumesc că mă faci expresia şi 
manifestarea gloriei, naturii, iubirii, 
frumuseţii şi harului Tatălui! Voia Ta 
şi plăcerea Ta se exprimă prin mine 
astăzi şi întotdeauna! Binecuvântat 
să fie Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic spune că El te-a chemat din 
întuneric la lumina Lui minunată. Aceasta 

înseamnă că tu ai fost chemat şi trimis de Dumnezeu 
pentru a manifesta şi administra voia, scopul şi caracterul 
lui Dumnezeu în lumea ta; tu ai devenit un distribuitor 
al bunătăţii Lui.

Din nefericire, unii cred că au fost chemaţi din 
întuneric şi „călătoresc” spre lumina minunată; nu! Tu ai 
fost adus din întuneric şi strămutat, transferat în lumina 
minunată a lui Dumnezeu. În viziunea lui Dumnezeu, tu 
nu încerci să ajungi acolo, ci chiar acum eşti acolo!

Tu nu eşti doar beneficiarul binecuvântărilor 
lui Dumnezeu sau al neprihănirii Lui, ci ai devenit şi 
distribuitorul bunătăţii Lui. Aceasta este slujba ta; este 
lucrarea ta; este viaţa ta. Este ceea ce a făcut Isus; El a 
venit să reveleze, să demonstreze şi să manifeste voia 
şi natura Tatălui. Acum El ţi-a dat ţie natura, abilitatea 
şi autoritatea Lui pentru a face aceleaşi lucruri. El te-a 
înzestrat cu acest dar – abilitatea de a revela şi a manifesta 
voia, scopul şi caracterul Tatălui tău ceresc. 

Acum că ai fost născut din nou, tu ai devenit un 
reprezentant al Lui, o expresie a gloriei, dragostei şi harului 

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie 
împărătească, o naţiune dedicată, un popor special 
pe care [Dumnezeu] Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca 
să vestiţi lucrările minunate şi să arătaţi virtuţile şi 

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

Distribuitori ai bunătăţii Lui

MARȚI
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Său. Conştientizează aceste adevăr şi nu vei mai umbla 
niciodată în confuzie sau în deznădejde! Dimpotrivă, viaţa 
ta va fi un parcurs nesfârşit de întâmplări supranaturale, pe 
măsură ce împlineşti scopul lui Dumnezeu – distribuirea 
bunătăţii Lui în lumea ta.

Marcu 2:1-22
Levitic 9-10

Faptele Apostolilor 
18:24-19:7

Psalmii 23-24

Coloseni 1:27-28; 
Romani 5:5

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
neprihănirea Ta, care este revelată 
în mine şi pentru gloria Ta care este 
în duhul meu! Sunt un distribuitor al 
iubirii, al bunătăţii, al blândeţii Tale 
şi al harului Tău! Îţi mulţumesc că 
m-ai făcut o expresie a caracterului 
Tău, a voii Tale şi a scopului Tău 
pentru lumea mea, în Numele lui 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Marcu 2, Biblia ne spune cum o mulţime 
s-a adunat în jurul lui Isus într-o casă, blocând 

intrarea, astfel că nimeni nu mai putea intra sau ieşi. 
Patru oameni, care nu au putut intra din cauza mulţimii, 
au spart o porţiune de acoperiş şi l-au coborât pe acolo 
pe prietenul lor paralizat, aflat pe un pat, aducându-l 
astfel la Isus şi aşteptându-se ca Domnul să Se atingă de 
el şi să îl vindece.

Isus nu l-a atins şi nici nu a spus nimic despre 
boala sau starea fizică a omului. Ci mai întâi, El S-a 
ocupat de condiţia lui spirituală, deoarece starea lui 
fizică se datora celei spirituale. În versetul cinci, Isus i-a 
spus paraliticului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!”

Unii învăţători religioşi s-au revoltat şi ziceau: 
„Cum vorbeşte Omul acesta astfel? Huleşte! Cine poate 
să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?” (Marcu 2:7). 
Vezi tu, ei ştiau că Isus avea puterea de a vindeca, însă 
nu ştiau că El are şi puterea de a ierta păcatele. Aşa că El 
le-a explicat că El, Fiul omului, are putere pe pământ să 
ierte păcatele. Slavă lui Dumnezeu! Şi ştii ceva? El ne-a 
dat aceeaşi autoritate şi nouă, de a distribui lucrurile 
bune! El a spus în Ioan 20:23: „Celor ce le veţi ierta 
păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine, vor fi 
ţinute.”

Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce 
le veţi ţine, vor fi ţinute (Ioan 20:23).

Autoritatea de a ierta păcate

MIERCURI
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De aceea, noi putem rosti vindecare şi alte 
binecuvântări peste alţii şi pentru alţii, în Numele 
lui Isus, în acelaşi mod în care putem vesti iertarea 
păcatelor pentru care El a plătit cu sângele Lui pentru 
toţi oamenii, pentru că funcţionăm în autoritatea Lui. 
El ne-a trimis ca purtători ai Evangheliei Lui, pentru a 
le descoperi naţiunilor lumii inima Tatălui, plină de 
dragoste şi de compasiune. Ce binecuvântare!

Marcu 2:23-3:12
Levitic 11-12

Faptele Apostolilor 
19:8-20

Psalmii 25-26

1 Ioan 4:17; Luca 9:1; 
Luca 10:19

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată, pentru că mi-
ai dat autoritatea de a vindeca 
bolnavi, de a învia morţi, de a vesti 
iertarea păcatelor şi de a întoarce 
inima oamenilor spre neprihănire. 
Funcţionez în autoritatea lui Isus 
şi, aşa cum El este întipărirea slavei 
Tale, distribuitorul îndurărilor, al 
bunătăţii Tale şi al harului Tău, 
tot aşa sunt şi eu în această lume! 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic sună foarte frumos în 
versiunea Amplificată: „Şi îmbrăcaţi-vă 

cu noua natură (sinele regenerat) care este creată 
conform imaginii lui Dumnezeu [Dumnezeiască] în 
adevărata neprihănire şi în sfinţenie.” Expresia „făcut 
după chipul lui Dumnezeu...” înseamnă „asemenea 
lui Dumnezeu.” Tu ai fost creat să fii asemenea lui 
Dumnezeu în neprihănire şi în sfinţenie adevărată. Şi ce 
este neprihănirea? Este expresia voii şi naturii Tatălui.

De aceea, când Biblia spune să ne îmbrăcăm cu 
omul cel nou, care este creat în neprihănire, înseamnă 
că ar trebui să umbli în lumina a ceea ce eşti: expresia 
voii şi naturii Tatălui! În duhul tău este puterea de a-L 
mulţumi pe El în orice vreme, în orice loc şi în orice lucru 
– mărturisind caracterul şi natura Lui prin viaţa, acţiunile 
şi cuvintele tale. Tu ai fost chemat să manifeşti şi să 
administrezi voia, scopul şi caracterul lui Dumnezeu. 
Aceasta este adevărata neprihănire. 

Isus a fost revelaţia voii şi naturii Tatălui, şi 
astfel – expresia neprihănirii lui Dumnezeu. La fel, 
neprihănirea noastră este exprimarea de către noi a 
voii şi naturii Tatălui ceresc! Evrei 1:3 ne spune că Isus 
a fost „reprezentarea exactă” a imaginii Tatălui (Evrei 
1:3, versiunea NTR). A „reprezenta” înseamnă a arăta, 
a dovedi, a manifesta, a exprima şi a demonstra. El a 

Şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul 
lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o 

dă adevărul (Efeseni 4:24).

Manifestarea voii şi naturii lui 
Dumnezeu

JOI
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fost şi este reprezentantul şi reprezentarea perfectă a 
Tatălui. Şi Biblia spune: „... Cum este El, aşa suntem şi 
noi în lumea aceasta” (1 Ioan 4:17). Această neprihănire 
produce în noi abilitatea de a sta în picioare înaintea 
Tatălui, fără frică, inferioritate sau condamnare.

Nouă ne-a fost dăruită abilitatea şi puterea de a 
manifesta, de a exprima şi de a demonstra voia şi natura 
Tatălui oriunde, în orice situaţie. Aceasta este chemarea 
noastră; este ceea ce ne-a trimis El să facem! Aceasta 
este moştenirea noastră. Slavă lui Dumnezeu!

Marcu 3:13-35
Levitic 13-14

Faptele Apostolilor 
19:21-29

Psalmii 27-28

Evrei 1:3; 1 Ioan 4:17; 
1 Petru 2:9

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
făcut o întipărire a slavei Tale, pentru 
a manifesta, exprima şi demonstra 
voia şi natura Ta pretutindeni, în 
orice situaţie. Umblu în realitatea 
vieţii de neprihănire pe care o am 
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



Proverbe 6:2 spune: „Eşti prins în capcană prin 
cuvintele gurii tale, prin cuvintele gurii tale 

eşti prins!” (versiunea Fidela). Acest verset subliniază 
situaţia primejdioasă în care mulţi se află astăzi. Ei au 
fost luaţi în captivitate de mărturisirile lor negative, 
legându-se chiar cu vorbele lor. Însă dacă ai fost învăţat 
corect, vei gândi corect şi, prin urmare, vei vorbi corect. 
În plus, când vorbeşti corect, acţionezi corect. Când 
vorbeşti şi acţionezi cum trebuie, viaţa ta se va desfăşura 
cum trebuie. 

Mărturisirile noastre ne guvernează. Când este 
vorba de cuvintele pe care le rosteşti, nu poţi spune: 
„Nu am vrut să spun chiar aşa.” Isus a spus că vei avea 
ce vei spune, aşa că nu rosti cuvinte care nu au valoarea 
sau semnificaţia pe care o vrei.

Vorbeşte întotdeauna, în mod conştient, în 
concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu – rostind cuvinte 
de credinţă peste viaţa, afacerea, sănătatea, finanţele 
tale ş.a.m.d. Proverbe 18:20 spune: „Pântecele unui om 
va fi săturat cu rodul gurii sale; şi cu câştigul buzelor 
sale se va îndestula” (versiunea Fidela). Versetul face 
referire la cuvintele de înţelepciune care ies din gura ta.

Biblia mai spune: „Moartea şi viaţa sunt în 
puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca roadele” 

Adevărat vă spun că, dacă îi va zice cineva muntelui 
acestuia: „Ridică-te şi aruncă-te în mare” şi dacă nu se 
va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, 

va avea lucrul cerut (Marcu 11:23).

Declaraţiile noastre ne 
guvernează

VINERI
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(Proverbe 18:21). Aceasta înseamnă că poţi rosti viaţă şi 
să culegi o recoltă de lucruri bune. Orice crezi şi rosteşti, 
se va întâmpla în viaţa ta. Aceasta este o lege spirituală 
care funcţionează, indiferent dacă tu crezi sau nu.

Marcu 4:1-20
Levitic 15

Faptele Apostolilor 
19:30-41

Psalmii 29-30

Romani 10:9-10; 
Marcu 11:22-23

| Proclamaţie
Sunt triumfător prin Cuvântul lui 
Dumnezeu astăzi, întotdeauna şi pe 
vecie. Niciodată nu voi fi descurajat, 
nici afectat de principiile paralizante 
ale acestei lumi, pentru că trăiesc 
în şi prin Cuvântul lui Dumnezeu. 
Domnesc peste circumstanţe prin 
proclamaţii pline de credinţă, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Noi avem o însărcinare divină – aceea de a duce 
Evanghelia până la marginile pământului. 

Isus a spus: „... Duceţi-vă în toată lumea şi vestiţi 
Evanghelia la orice făptură!” (Marcu 16:15, versiunea 
NTR). Aşadar, trebuie să înţelegem că merită să suferim 
orice persecuţie pentru cauza Evangheliei. 

Biblia spune: „Într-adevăr, toţi cei ce voiesc să 
trăiască evlavios în Cristos Isus vor fi persecutaţi” (2 
Timotei 3:12, versiunea Fidela). Tu trebuie să rămâi 
statornic şi de neclintit, indiferent de persecuţiile pe 
care le întâmpini pe măsură ce răspândeşti Evanghelia 
Domnului nostru Isus Cristos. Ia-ţi angajamentul de 
a nu-L limita pe Dumnezeu; să nu existe limite pentru 
locurile în care eşti dispus să mergi şi pentru lucrurile pe 
care eşti dispus să le faci pentru înaintarea Evangheliei.

Precum Ieremia, continuă să proclami – indiferent 
de circumstanţe, persecuţii şi încercări – Cuvântul lui 
Dumnezeu, deoarece Cuvântul este ca un foc arzând, 
închis în oasele tale (Ieremia 20:9).

Evanghelia lui Isus Cristos este singura speranţă 
pentru lumea de astăzi. De aceea, dedică-ţi timpul 
şi resursele pentru a te asigura că Evanghelia ajunge 

Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o 
pricină de laudă, căci trebuie s-o vestesc; şi vai de 
mine, dacă nu vestesc Evanghelia! Dacă fac lucrul 

acesta de bunăvoie, am o răsplată. Chiar dacă-l fac de 
silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredinţată  

(1 Corinteni 9:16-17).

Dedicaţi vestirii Evangheliei

SÂMBĂTĂ
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la fiecare naţiune a lumii. Acesta să-ţi fie visul şi 
responsabilitatea. Compensează tu nepăsarea altora. 
Apostolul Pavel a înţeles aceasta şi a considerat că nici 
un sacrificiu nu este prea mare pentru Evanghelie. El a 
spus: „... vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!” (1 
Corinteni 9:16). Aceasta ar trebui să fie mentalitatea ta 
cu privire la Evanghelie; ea merită dedicarea ta absolută. 

Marcu 4:21-41
Levitic 16-18

Faptele Apostolilor 
20:1-12

Psalmii 31-32

1 Corinteni 9:16-18; 
Romani 1:14-16

| Proclamaţie
Mă dedic, mai mult ca oricând, 
evanghelizării lumii pentru că sunt 
convins că Evanghelia este puterea 
lui Dumnezeu pentru mântuirea 
fiecăruia care crede. Îmi ocup 
locul în lucrarea Evangheliei, pe 
deplin devotat în vestirea ei pe 
tot pământul, împlinind planul lui 
Dumnezeu de a-i aduce pe mulţi la 
neprihănire, în Numele Domnului 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Umblarea cu Duhul Sfânt este secretul unei 
vieţi de succes absolut şi nelimitat. Când 

umbli cu El, viziunea ta este înălţată şi El îţi dă abilitatea 
să vezi ca Dumnezeu. Vei vedea ce vede El, ceea ce alţii 
nu văd. Te vei pomeni că trăieşti într-un tărâm despre 
care lumea nu crede că este real – tărâmul miraculosului 
şi al supranaturalului. 

Biblia ne arată ceva remarcabil care se întâmplă 
când umbli cu Duhul: eşti strămutat! Viziunea ta este 
înălţată! Biblia spune: „Prin credinţă a fost strămutat 
Enoh, ca să nu vadă moartea; şi nu a fost găsit, 
deoarece Dumnezeu l-a strămutat…” (Evrei 11:5, 
versiunea Fidela). La fel ca Enoh, tu poţi să umbli 
cu Duhul lui Dumnezeu şi să experimentezi puterea 
Lui care strămută, ca să nu „vezi” moartea; moartea 
nu reprezintă doar încetarea vieţii, ci şi orice boală, 
înfrângere, distrugere, eşec, stagnare şi regres. În 
schimb, nu vei vedea şi nu vei experimenta decât viaţă, 
pace, bunăstare, bunătate, har, victorie şi succes.

Dăruieşte-te Duhului Sfânt; lasă-L pe El să îţi 
înalţe viziunea. Lasă-L să te transporte dincolo de acest 
tărâm pământesc, în tărâmul Duhului lui Dumnezeu. 
Acolo, ochii tăi sunt deschişi pentru a vedea realităţile 

Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca 
să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că 

Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, 
primise mărturia că Îi este plăcut lui Dumnezeu  

(Evrei 11:5).

Lasă-L să-ţi înalţe viziunea

DUMINICĂ
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Împărăţiei lui Dumnezeu, unde totul este posibil. Tu 
eşti în avantaj, pe măsură ce vezi cu ochii Duhului Sfânt 
lucruri invizibile pentru alţii.

Viaţa depinde în principal de victoria lăuntrică; 
este vorba despre victoria pe care o poţi vedea, înţelege 
şi percepe în duhul tău. Viaţa înseamnă a aduce în 
natural ce vezi în spiritual. De aceea, în umblarea ta 
cu Duhul Sfânt, asigură-te că vorbeşti în alte limbi cu 
pasiune şi frecvent. Aceasta îţi va antrena duhul să Îl 
audă pe Dumnezeu şi să vadă la nivelul Lui; îţi va lansa 
viaţa la niveluri tot mai înalte de glorie.

Marcu 5:1-20
Levitic 19-21

Faptele Apostolilor 
20:13-24

Psalmii 33-34

2 Corinteni 13:14; 
1 Corinteni 14:4

| Proclamaţie
Umblu îndeaproape cu Duhul Sfânt, 
care mă transportă în tărâmurile 
înalte şi glorioase ale vieţii, dincolo 
de moarte, de înfrângere, de 
distrugere, de boală, de sărăcie 
şi de eşec. Ochii inimii îmi sunt 
iluminaţi; văd invizibilul şi sunt 
abilitat să înfăptuiesc imposibilul. 
Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Rapsodia la Radio, în întreaga lume!
În 2016, alătură-te nouă pentru a atinge mult mai multe 

suflete din toată lumea prin intermediul radioului!

Radioul este unul dintre cele mai eficiente moduri 
de a răspândi Evanghelia la milioane de oameni 
în acelaşi timp. Prin acest mijloc, Îngerul Mesager 
a binecuvântat mulţi oameni din întreaga lume, 
transmiţând viaţă în fiecare zi, atât prin intermediul 
radioului tradiţional, cât şi prin radioul online (pe 
internet).

Mai multe teritorii de acoperit

Încă mai sunt teritorii de acoperit şi naţiuni de atins 
cu Rapsodia Realităţilor transmisă la Radio. În 2016, 
vino alături de noi pentru a-i atinge pe mulţi din 
întreaga lume, astfel:

 » Sponsorizând Rapsodia citită la radio, pentru cel 
puţin o staţie de radio naţională din cele 242 de 
naţiuni şi teritorii din întreaga lume

 » Asigurând transmiterea Rapsodiei citite în fiecare 
limbă pe web radio.



N
O

T
E

NOTE

Imaginează-ţi impactul pe care l-am avea dacă am 
difuza Îngerul Mesager pe mai multe posturi de 
radio din întreaga lume. Pentru mai multe informaţii 
despre modul în care poţi să iei parte la acţiunea de 
răspândire a Evangheliei în întreaga lume, te rugăm 
să suni la 0812 901 1393 sau trimite-ne un email la 
rhapsodymissions@loveworld360.com



Cuvântul „cunoaştere” (cunoştinţă) din versetul 
tematic este traducerea termenului grecesc, 

din original, „Epignosis” şi înseamnă un tip special de 
cunoaştere. De fapt, înseamnă o cunoaştere precisă, 
absolută, care nu poate veni decât prin revelaţie; este 
tipul de cunoaştere care vine de la Duhul lui Dumnezeu. 

Nu mulţi oameni cunosc voia lui Dumnezeu 
pentru viaţa lor. Nu mulţi umblă în înţelepciune şi 
înţelegere spirituală. Ei speră că acţionează conform 
voii lui Dumnezeu; speră că lucrurile se vor termina cu 
bine, însă dorinţa Duhului este ca tu să fii umplut cu 
cunoaşterea voii lui Dumnezeu, în toată înţelepciunea 
şi înţelegerea spirituală. Aceasta te va face să ieşi în 
evidenţă şi te va face o minune în lumea ta, pentru că tu 
nu vei mai gândi ca un om obişnuit.

Gândeşte-te la Isus: la El a fost adus un om care 
se născuse surd şi mut. Când l-a văzut, Isus nu a răspuns 
cum ar fi răspuns alţii, pe baza înţelegerii lor limitate, 
lumeşti; El nu a spus: „Ştiţi, omul acesta s-a născut aşa; 
nimeni nu poate face nimic pentru el”; nu! El a avut o 
înţelege diferită; El avea discernământ spiritual. El ştia 
cauza problemei respective şi cum să o rezolve.

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).

Cunoaşterea voii Lui

LUNI
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Biblia spune: „Şi l-a luat deoparte afară din 
mulţime şi şi-a pus degetele în urechile lui şi a scuipat 
şi i-a atins limba, Şi privind în sus spre cer, a oftat şi 
i-a spus: Effata, care înseamnă, Deschide-te. Şi îndată 
urechile i-au fost deschise şi frâul limbii sale a fost 
dezlegat şi vorbea clar” (Marcu 7:33-35, versiunea 
Fidela). Nu vei putea găsi o astfel de soluţie prin ştiinţă 
şi în nici un spital sau laborator. Aceasta este expresia 
înţelegerii spirituale. Isus ştia că viaţa, viaţa umană, este 
spirituală.

Dumnezeu Se aşteaptă ca şi noi să trăim la fel. 
Modul în care gândeşti, percepţia ta asupra fiecărui 
lucru şi asupra fiecărei situaţii ar trebui să fie conform 
perspectivei şi interpretării lui Dumnezeu; ar trebui să 
fie din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nu al omului. 
El vrea ca tu să ai discernământ spiritual; să ştii ce să 
faci în orice vreme; să cunoşti voia Lui şi să funcţionezi 
întotdeauna în conformitate cu ea. Aceasta se întâmplă 
prin meditarea asupra Cuvântului lui Dumnezeu şi prin 
părtăşia cu Duhul Sfânt.

Marcu 5:21-43
Levitic 22-23

Faptele Apostolilor 
20:25-38

Psalmii 35-36

Efeseni 1:17; 2 Corinteni 3:18; 
Filimon 1:6

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, pe măsură ce 
meditez şi astăzi asupra Cuvântului 
Tău, ochii inimii îmi sunt iluminaţi 
să-Ţi cunosc voia şi scopul şi 
să umblu în ele. Harul şi pacea 
mi se înmulţesc şi astăzi, prin 
cunoaşterea Cuvântului Tău, în 
Numele Domnului Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Vechiul Testament, Israel a fost chemat să 
asculte şi să urmeze Legea. Însă, în calitate de 

creştini, noi suntem chemaţi să împlinim Cuvântul şi 
să îl practicăm. Este vorba despre „principiul oglinzii.” 
Cuvântul lui Dumnezeu este o oglindă şi oricine aude 
Cuvântul şi nu îl împlineşte (observă că nu spune „nu îl 
ascultă”), este ca un om care se priveşte într-o oglindă 
şi, când se întoarce, uită cine este. Aceasta înseamnă că 
cel care împlineşte Cuvântul este acela care se priveşte 
în oglindă şi îşi aminteşte identitatea lui.

Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Tu eşti 
neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos”; aşadar, 
răspunsul tău ar trebui să fie: „Da, sunt ceea ce spune 
Dumnezeu că sunt! Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în 
Isus Cristos!” Aşa te prezintă oglinda lui Dumnezeu. Când 
te întorci de la acea oglindă, păstrează acea imagine în 
minte şi continuă să spui ce spune Cuvântul Domnului. 
Rezultatul inevitabil este că tu vei trăi ca neprihănirea 
lui Dumnezeu în Isus Cristos.

Acelaşi principiu se aplică şi sănătăţii tale; poate că 
doctorii au privit în interiorul tău şi au văzut o formaţiune 

Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu 
fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească 

într-o oglindă, şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită 
îndată cum era. Dar cine îşi va adânci privirile în legea 

desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui 
în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu 

fapta, va fi fericit în lucrarea lui (Iacov 1:23-25).

Foloseşte oglinda lui 
Dumnezeu

MARȚI
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pe care au diagnosticat-o ca fiind canceroasă. Ei au 
„aprins” lumina greşită. Ei văd reflexia greşită, deoarece 
folosesc oglinda nepotrivită. Cuvântul lui Dumnezeu 
este oglinda lui Dumnezeu şi este, în acelaşi timp, lumina 
adevărată. El revelează adevărul despre cine eşti, ce ai şi 
tot ce poţi face în Cristos.

De aceea, refuză să foloseşti lumina greşită pentru 
a interpreta ce se petrece cu trupul tău sau care este 
situaţia ta. Foloseşte Cuvântul – oglinda lui Dumnezeu. 
Această oglindă îţi arată că ai fost făcut desăvârşit în 
Cristos şi că tu eşti slava lui Dumnezeu; că tu poţi face 
toate lucrurile prin Cristos şi că orice armă făurită 
împotriva ta va fi fără putere. Oglinda îţi arată că tu eşti 
veşnic biruitor şi că nu poţi fi niciodată dezavantajat.

Examinează-ţi viaţă şi situaţia în care te afli doar 
în lumina Cuvântului lui Dumnezeu; acceptă doar acea 
imagine şi reflectare a ta pe care ţi-o arată oglinda lui 
Dumnezeu.

Marcu 6:1-29
Levitic 24

Faptele Apostolilor 
21:1-9

Psalmul 37

Romani 12:2; Iacov 1:25; 
Evrei 4:12

| Rugăciune
Dragă Tată, Trăiesc în şi prin 
adevărul Cuvântului Tău şi astfel 
mă programez pentru o călătorie 
veşnică de glorie, victorie şi 
bunăstare. Cuvântul Tău produce în 
mine roadele despre care vorbeşte, 
determinând circumstanţele să se 
alinieze la voia Ta şi la destinul pe 
care Îl ai 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



Voia lui Dumnezeu este că tu să fii rodnic 
în orice faptă bună şi, între timp, să creşti 

în cunoaşterea lui Dumnezeu. Unii creştini, cu cât 
progresează mai mult la locul de muncă, în afacerea 
sau în cariera lor, cu atât mai puţin timp alocă lucrurilor 
spirituale. În ceea ce-i priveşte, cunoaşterea lui 
Dumnezeu începe să scadă deoarece, dintr-odată, sunt 
prea ocupaţi să mai meargă la biserică sau să studieze 
Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta nu ar trebui să ţi se 
întâmple niciodată.

Versetul nostru tematic spune: „Ca voi să umblaţi 
demni de Domnul spre toată plăcerea, fiind roditori 
în fiecare lucrare bună şi crescând în cunoaşterea 
lui Dumnezeu” (Coloseni 1:10, versiunea Fidela). 
Dumnezeu vrea ca tu să fii rodnic la serviciu, la şcoală 
şi în orice lucrare bună. Nu te număra printre cei care 
merg la biserică doar atunci când se confruntă cu 
provocări, pentru ca apoi, în momentul când îşi primesc 
miracolul şi lucrurile se schimbă, să-L uite pe Cel care a 
făcut miracolul posibil.

Dedicarea ta faţă de Dumnezeu şi faţă de Cuvântul 
Lui trebuie să fie primordială şi necondiţionată. Rangul 
inferior este inclus în cel superior; pe măsură că te dedici 
Domnului şi iei în serios mersul la biserică şi celelalte 

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).

Fii roditor şi creşte în 
cunoaşterea lui Dumnezeu

MIERCURI
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activităţi spirituale, vei fi, cu siguranţă, plin de roade 
bune şi productiv şi în alte domenii ale vieţii tale. Biblia 
spune: „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).

A prospera înseamnă a fi rodnic şi productiv. Aici 
Domnul Se preocupă atât de bunăstarea ta naturală, cât 
şi de cea spirituală. Pe măsură ce prosperi în domeniul 
financiar, în sănătate, în relaţii, în familie etc., El vrea 
să prosperi şi în cunoaşterea lui Dumnezeu. El vrea că 
revelaţia ta asupra Lui să continue să crească. Astfel, 
harul şi pacea Lui se multiplică în viaţa ta: „Harul şi pacea 
să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a 
Domnului nostru Isus Cristos” (2 Petru 1:2).

Continuă să creşti în cunoaşterea lui Dumnezeu, 
meditând la Cuvântul Lui. Rezultatul este că vei fi ca 
un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la 
vremea lui şi vei prospera în tot ceea ce vei face (Psalmul 
1:3). Ce viaţă!

Marcu 6:30-56
Levitic 25

Faptele Apostolilor 
21:10-17

Psalmii 38-39

Efeseni 2:10; Filipeni 1:6; 
Evrei 13:20-21

| Rugăciune
Dragă Tată, Cuvântul Tău este hrană 
pentru duhul meu şi prin el prosper 
tot timpul în toate lucrurile, 
aducând roade în neprihănire. Sunt 
ca un pom sădit lângă un izvor de 
apă, totdeauna înflorit şi progresez 
cu paşi uriaşi, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
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În versetul nostru tematic, vedem o altă dorinţă 
şi voie a Duhului lui Dumnezeu, când El Se roagă 

prin apostolul Pavel pentru sfinţii Lui. El vrea ca noi să 
fim întăriţi cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, 
pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie. 
Ce înseamnă aceasta?

Cuvântul „putere” este traducerea termenului 
grecesc „dunamis”; înseamnă abilitatea de a înfăptui 
miracole; abilitatea de a face să se întâmple lucruri 
supranaturale. Se referă la o abilitate de a face 
imposibilul; o abilitate supranaturală. Aceasta este 
puterea în care şi cu care Dumnezeu vrea ca tu să 
operezi; este voia Lui pentru tine. Tu poţi schimba orice 
situaţie, deoarece puterea Lui lucrează în tine. Această 
„putere” cu care ai fost întărit şi energizat, pentru o viaţă 
supranaturală şi veşnică, nu este de natură omenească, 
ci dumnezeiască. 

Nu este de mirare că El spune: „Nu că noi, prin 
noi înşine, suntem în stare să gândim ceva ca venind 
de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la 
Dumnezeu” (2 Corinteni 3:5). El este abilitatea ta; El este 
tăria ta! De aceea, indiferent ce se întâmplă în jurul tău, 

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, întăriţi, cu toată puterea, 
potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi 
îndelungă răbdare, cu bucurie (Coloseni 1:10-11).

Întărit cu puterea lui 
Dumnezeu

JOI
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tu eşti atât de întărit de Dumnezeu şi atât de revigorat de 
abilitatea de a înfăptui miracole, încât rămâi netulburat 
şi neclintit. Ce viaţă glorioasă şi triumfătoare avem în 
Cristos! Este o viaţă fără imposibilităţi sau limitări! 

Indiferent de problemele, furtunile sau 
adversităţile care pot veni împotriva ta, tu nu te vei agita 
sau frământa când eşti înzestrat cu abilitatea de a face 
minuni. Tu nu vei mai fi deranjat de diavol sau de ceea 
ce poate el să facă, deoarece el nu mai este un factor 
determinant. Tu eşti întotdeauna relaxat şi bucuros, 
indiferent de circumstanţe. Aleluia!

Marcu 7:1-23
Levitic 26-27

Faptele Apostolilor 
21:18-26

Psalmii 40-41

Efeseni 3:14-16; Isaia 28:16; 
Filipeni 4:13

| Rugăciune
Tată scump, Îţi mulţumesc 
pentru puterea Duhului Sfânt 
care acţionează în mine. Sunt 
întărit în duhul meu cu abilitatea 
de a face minuni, prin Duhul 
Sfânt care locuieşte în mine. 
Sunt întărit pentru lucrări şi mai 
mari şi poziţionat pentru viaţa 
supranaturală, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic ne spune că Dumnezeu ne-a 
calificat să fim părtaşi moştenirii sfinţilor în 

împărăţia luminii. Prin propria ta abilitate, tu nu te-
ai putea califica; prin abilitatea părinţilor tăi, nu te-
ai putea califica; prin naţionalitatea ta, nu te-ai putea 
califica; prin cuvintele şi acţiunile tale, nu te-ai putea 
califica. El te-a calificat în Isus Cristos; El te-a modelat să 
fii un asociat al Dumnezeirii. El te-a învrednicit să fii un 
moştenitor al lui Dumnezeu şi moştenitor împreună cu 
Cristos (Romani 8:17). 

Aceasta înseamnă că tu nu ar trebui să ai 
mentalitatea unui om sărac; nu ar trebui să simţi lipsuri 
sau nevoi deoarece Tatăl tău deţine totul. Gândeşte-te, 
de exemplu, la copilaşii care ştiu că părinţii lor au totul 
şi că le vor da orice; ei rareori cer lucruri de la alţi copii. 
Nu ar fura şi nu ar râvni ceva ce le aparţine altor copii 
deoarece ştiu că pot obţine orice îşi doresc de la părinţii 
lor. Însă copilul căruia părinţii nu îi dau nimic este mai 
înclinat să fure sau să râvnească o jucărie care îi aparţine 
unui alt copil.

Tu Îi aparţii Celui care a făcut toate lucrurile şi 
care le deţine pe toate, iar El te-a făcut moştenitorul 
tuturor lucrurilor. Biblia spune: „Dumnezeiasca Lui 
putere ne-a dăruit toate lucrurile necesare pentru 
viaţă şi evlavie, prin cunoaşterea Celui Ce ne-a chemat 
prin slava şi virtutea Lui” (2 Petru 1:3, versiunea NTR). 

Mulţumindu-I Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte 
de moştenirea sfinţilor în lumină (Coloseni 1:12).

El ne-a învrednicit

VINERI
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Efeseni 1:11 ne spune că, în Cristos, noi „… am fost 
făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după 
hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii 
Sale.” Acestea nu sunt promisiuni, ci realităţi actuale. 
De aceea celebrează-ţi moştenirea în Cristos.

Modul în care îţi celebrezi moştenirea în Cristos 
este acela de a-I aduce mulţumiri lui Dumnezeu 
pentru toate lucrurile pe care El le-a făcut pentru tine 
prin Isus Cristos. Celebrează-ţi mântuirea, sănătatea 
divină, bunăstarea, pacea şi neprihănirea; celebrează 
binecuvântările lui Dumnezeu în viaţa ta. Tu nu ai făcut 
nimic pentru a te califica pentru binecuvântările Lui; El 
te-a calificat. Efeseni 2:9 spune: „Nu prin fapte, ca să nu 
se laude nimeni.”

Marcu 7:24-8:13
Numeri 1-2

Faptele Apostolilor 
21:27-39

Psalmii 42-43

Romani 8:15-17; 
2 Petru 1:3-4

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
că m-ai învrednicit să fiu părtaş la 
moştenirea sfinţilor în împărăţia 
luminii. Conştiinţa mea nu este 
orientată asupra nici unei nevoi, 
pentru că Tu mi-ai dat tot ce priveşte 
viaţa şi evlavia. Prin credinţă şi 
cu bucurie scot apă din izvoarele 
mântuirii, având în toate lucrurile 
din belşug şi prisosind în orice faptă 
bună, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Pentru ca tu să experimentezi creştere spirituală 
considerabilă, trebuie să vorbeşti des în alte 

limbi. Rugăciunea în alte limbi este o metodă eficientă 
de a comunica spiritual cu Dumnezeu; ea transcende 
mintea şi înţelepciunea naturală (1 Corinteni 14:14). 
Eşti înflăcărat când vorbeşti în alte limbi, iar ungerea se 
revarsă ca un şuvoi din duhul tău.

Conform versetului tematic, te edifici când vorbeşti 
în limbi. În acest verset, verbul „a zidi” este traducerea 
termenului grecesc, din original, „oikodomeo,” care 
înseamnă să construieşti sau să zideşti, cu sensul de a 
zidi sau a construi un edificiu. Ideea pe care ne-o dă 
Duhul lui Dumnezeu este că atunci când vorbim în alte 
limbi, ne zidim pe noi înşine, ca un edificiu, cărămidă 
cu cărămidă, aşa cum ai face cu o structură fizică (Iuda 
1:20). 

În Faptele apostolilor 20:32, Pavel le-a spus 
fraţilor din Efes: „Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în 
mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său care 
vă poate zidi sufleteşte…” Legând acest verset de 
versetul nostru tematic, descoperim că vorbirea în limbi 
lucrează împreună cu Cuvântul lui Dumnezeu pentru 
a-ţi consolida duhul. Dacă vrei să creşti mai puternic din 
punct de vedere spiritual, nu ar trebui doar să stai şi să 
asculţi Cuvântul lui Dumnezeu, ci ar trebui şi să vorbeşti 
în limbi în mod frecvent.

Cine vorbeşte în altă limbă se zideşte pe sine însuşi... 
(1 Corinteni 14:4).

Consolidează-ţi duhul vorbind 
în alte limbi 

SÂMBĂTĂ
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Biblia spune: „Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă 
sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-
vă prin Duhul Sfânt” (Iuda 1:20). Aşadar, vorbirea în 
alte limbi este o cerinţă necesară pentru creşterea 
şi edificarea ta. Dacă eşti născut din nou şi ai primit 
Duhul Sfânt, poţi, şi ar trebui, să vorbeşti în alte limbi 
în mod frecvent. Nu trebuie să aştepţi un timp special 
de rugăciune; oriunde te-ai afla, vorbeşte în alte limbi. 
Aceasta te va antrena şi îţi va programa duhul pentru o 
viaţă de succes şi de stăpânire.

Marcu 8:14-26
Numeri 3-4

Faptele Apostolilor 
21:40-22:10

Psalmii 44-45

1 Corinteni 14:2; 
1 Corinteni 14:4

| Rugăciune
Dragă Tată, viaţa mea este 
transformată, iar duhul meu 
este programat pentru stăpânire 
şi pentru victorie pe măsură 
ce vorbesc în alte limbi. Sunt 
propulsat în tărâmuri tot mai înalte 
de glorie, fiind întărit în duhul meu 
cu abilitatea Ta 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



Cuvântul „izbăvit” din versetul tematic 
reprezintă traducerea termenului grecesc, din 

original, „rhuomai,” care înseamnă a smulge, a culege şi 
a lua pentru tine. După cum ştii, poţi smulge ceva şi să laşi 
acel lucru să cadă sau să îl pui undeva. Însă este cu totul 
altceva să îl smulgi şi să îl iei pentru tine. Înseamnă să îl 
dezrădăcinezi din locul în care se află şi să îl smulgi, să îl 
tragi către tine. Aşa a făcut Dumnezeu cu noi. El nu S-a 
limitat doar la a ne „smulge” din tărâmul întunericului, 
ci ne-a ridicat şi ne-a luat la El! El te-a dezrădăcinat din 
puterea, stăpânirea, controlul, jurisdicţia şi autoritatea 
întunericului şi te-a „tras” la El, în siguranţă deplină.

Tu ai fost izbăvit de sub puterea întunericului. 
Întunericul reprezintă răul, puterile malefice şi toate 
lucrările lor; reprezintă tot ceea ce este distructiv, orice 
minciună care lucrează împotriva scopului lui Dumnezeu 
şi care te afectează în mod negativ, inclusiv stăpânirea 
lui Satan. Tu ai fost izbăvit de aceste influenţe şi adus la 
Dumnezeu.

Tu nu te mai afli sub jurisdicţia lui Satan, deoarece 
ai fost smuls din tărâmul lui. Boala îţi afectează trupul? 
Frica încearcă să pună stăpânire asupra ta? Te confrunţi 
cu frică de eşec, de întuneric, de viitor sau cu oricare 
alt tip de frică? Toate acestea aparţin domeniului 

Mulţumindu-I Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi 
parte de moştenirea sfinţilor în lumină. El ne-a izbăvit 

de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în 
Împărăţia Fiului dragostei Lui (Coloseni 1:12-13).

El ne-a eliberat pentru Sine

DUMINICĂ
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întunericului, iar tu ai fost izbăvit de fiecare dintre ele! 
Nu te teme de eşec financiar; frica nu este permisă în 
Împărăţia lui Cristos, căreia îi aparţii; frica este ilegală!

 Indiferent de situaţia cu care te confrunţi, în 
viziunea lui Dumnezeu tu ai fost smuls de acolo. El deja 
a făcut acest lucru. Tu nu ai nevoie de izbăvire de diavol; 
nu! Observă timpurile verbelor: „El ne-a izbăvit de sub 
puterea întunericului şi ne-a strămutat...” Verbul „a 
strămuta” înseamnă „a transfera”; El ne-a transferat; 
noi nu suntem în curs de a fi transferaţi, noi nu suntem 
pe drumul către tărâmul slavei; nu. Noi am fost născuţi 
acolo. Aleluia!

Marcu 8:27-38
Numeri 5

Faptele Apostolilor 
22:11-21

Psalmii 46-47

Isaia 33:24; 
Evrei 12:22-24

| Proclamaţie
Eu nu sunt sub jurisdicţia lui 
Satan; el nu are nici o autoritate 
asupra mea şi nu poate decide 
ce se întâmplă cu mine. Locuiesc 
în Împărăţia Fiului dragostei lui 
Dumnezeu, care este tărâmul de 
sănătate, de bogăţie, de bunăstare 
şi de viaţă veşnică, zburând pe 
aripile Duhului Sfânt, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Vă mulţumim, dragi sponsori ai Bibliei cu 
comentarii din Rapsodia Realităţilor! În 2015, 

am reuşit să distribuim peste 20.000 de astfel de 
Biblii în 600 de hoteluri din 9 ţări! Am primit foarte 
multe mărturii de mântuire, printre care şi una a 
unei foste prostituate, care a fost mântuită în mod 
miraculos citind dintr-o Biblie cu comentarii din 
Rapsodia Realităţilor plasată în hotelul unde avea 
să întâlnească un client. Multe persoane au fost nu 
doar mântuite, ci au început şi să meargă la biserică!

În 2016, Anul extinderii, suntem hotărâţi să ducem 
Evanghelia lui Cristos şi mai departe, pentru a 
schimba viaţa multora prin cunoaşterea salvatoare 
a Cuvântului lui Dumnezeu, distribuind Biblii în 
100.000 de camere din 2.000 de hoteluri, din 200 
de oraşe!

Alătură-te campaniei astăzi pentru a schimba viaţa 
a milioane de oameni din lume.
Pentru mai multe informaţii despre modul în 
care poţi deveni partener în această campanie 
– individual, ca biserică sau ca organizaţie, te 
rugăm să apelezi următoarele numere de telefon: 
08025013710, 08086110230 şi 0701 550 0092 
(doar SMS).

Pentru mai multe informaţii, te rugăm să vizitezi 
www.rhapsodybible.org

Misiunea Biblia pentru toți

CAMPANIA 
„O BIBLIE PENTRU 

FIECARE CAMERĂ DE 
HOTEL”
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Lucrarea Duhului Sfânt nu este de a condamna 
poporul lui Dumnezeu pentru păcatele comise. 

Biblia spune că Duhul Sfânt va dovedi lumea, şi nu 
Biserica, vinovată în ce priveşte păcatul. Cu privire la 
Biserică, Biblia spune: „Dacă ne-am judeca singuri, 
n-am fi judecaţi” (1 Corinteni 11:31). Aceasta înseamnă 
că, în duhul nostru, noi ne dăm seama când am făcut 
ceva rău, şi duhul nostru ne judecă. Ne lăsăm conştiinţa 
din duhul nostru să ne judece, pentru a nu fi judecaţi de 
Dumnezeu. Duhul tău are natura lui Dumnezeu.

Când faci ceva greşit, trebuie să acţionezi pe baza 
Cuvântului lui Dumnezeu: primeşte iertarea. Biblia 
spune: „Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de 
scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim 
har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie” (Evrei 
4:16). Ai observat că nu spune: „Să ne apropiem, dar, 
cu deplină încredere de scaunul harului şi să cerem 
îndurare.” În schimb, spune „să căpătăm,” să o primim, 
pentru că Domnul ne-o dă.

Poate ai făcut ceva greşit şi te-ai rugat Domnului 
să te ierte şi, în inima ta, ai ştiut că te-a iertat. Însă după 
câteva zile, vina faptei tale te apasă şi ai impresia că El 
nu te-a iertat complet, aşa că îţi ceri iertare din nou. 
Adevărul este că El nu este responsabil pentru vina pe 
care o simţi, deoarece condamnarea nu face parte din 

Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi. Dar, când 
suntem judecaţi, suntem pedepsiţi de Domnul, ca să 

nu fim osândiţi odată cu lumea (1 Corinteni 11:31-32).

El nu te condamnă pentru 
păcat

LUNI
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lucrarea şi atribuţiile Lui.
Isus este avocatul tău în faţa Tatălui. De aceea, 

când spui: „Tată, primesc iertare pentru ce am făcut,” 
eşti iertat imediat, pe loc. Biblia spune că El este 
credincios şi drept să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de 
orice nelegiuire (1 Ioan 1:9). Nu spune că El este grăbit 
să ne judece şi să ne condamne. Duhul tău face acest 
lucru; însă Dumnezeu este mai mare decât duhul nostru 
(1 Ioan 3:20-21).

Marcu 9:1-13
Numeri 6

Faptele Apostolilor 
22:22-30

Psalmii 48-49

2 Corinteni 5:21; 1 Ioan 1:7-10;
Evrei 4:15-16

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru darul neprihănirii pe care mi 
l-ai dat în Cristos Isus. Funcţionez în 
neprihănire, pentru că am natura 
lui Cristos. Inima şi conştiinţa îmi 
sunt purificate în Cristos. Umblu în 
realitatea vieţii de neprihănire pe 
care o am 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



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

Achitat şi exonerat!

În luna august 2011, am fost concediat din cadrul departamentului de 
poliţie, fiind acuzat de furt. În 2012, am fost adus înaintea judecătorului 
pentru a explica acuzaţia. De atunci şi până în noiembrie 2015, nu am 
lipsit de la nici un termen, însă reclamantul nu a venit niciodată. În 
această perioadă am descoperit Rapsodia Realităţilor, care m-a învăţat 
Cuvântul lui Dumnezeu şi cum să folosesc Cuvântul pentru a mă elibera. 
Apoi m-am rugat şi am încredinţat cazul meu în mâna lui Dumnezeu. 
La scurt timp, am fost achitat şi exonerat fără judecată, după lungi 
înfăţişări la tribunal. Glorie lui Dumnezeu!  − M. Nlebgwam; Botswana

Vindecată de cancer!

Am trecut pe lângă moarte în urmă cu ceva vreme, din cauza unui 
cancer istovitor. De abia mă puteam deplasa fără ajutor; mă aflam într-o 
situaţie fără speranţă. Însă la un moment dat, în luna februarie 2015, 
l-am auzit pe Pastorul Chris spunând la TV că o femeie cu o excrescenţă 
şi o cavitate sub sânul stâng, a fost binecuvântată! Am sărit de bucurie 
şi imediat am început să strig: „Laudă lui Dumnezeu,” revendicându-
mi vindecarea prin credinţă. Pe loc, am realizat că am fost vindecată! 
Fie ca Dumnezeu să continue să îl binecuvânteze pe Pastorul Chris şi 
lucrarea lui, pentru că nu doar că m-a salvat, ci mi-a şi câştigat sufletul 
pentru Domnul. Acum ştiu unde să îl ţin pe diavol – sub picioarele mele. 
Aleluia!  ̶  K. M; Zimbabwe

Eliberată din robia fricii!

Sunt o mamă care suferă de tensiune. Mi-a fost foarte frică de moarte 
şi de ce li s-ar putea întâmpla copiilor mei dacă aş muri, deoarece 
încă sunt mici. Apoi am venit în contact cu Îngerul Mesager, Rapsodia 
Realităţilor! Mi-a transformat viaţa în totalitate! Acum îi pot spune 
cu îndrăzneală fricii să plece, deoarece sunt născută din nou şi am 
Duhul Sfânt. Aleluia! Îţi mulţumesc, Pastore Chris, pentru Rapsodia 
Realităţilor!  ̶  Neni; 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   


