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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 563 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 parteneri ai 
Rapsodiei Realităţilor în timpul unei campanii de 
distribuire gratuită din Hamburg Hauptbahnhof, 
principala gară din Hamburg, Germania.
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Expresia „carul de biruinţă” din versetul tematic 
ne sugerează că planul divin al lui Dumnezeu 

este ca noi să trăim o viaţă triumfală în Isus Cristos. A 
triumfa înseamnă a avea victorii importante, a realiza ceva 
măreţ. Mai înseamnă şi să domneşti. Reprezintă sfârşitul 
încununat cu succes al unei lupte sau al unui concurs. 

Să observăm punctele importante din versetul 
tematic. În primul rând, remarcăm expresia: „... care ne 
poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos...” 
Aşadar, dorinţa lui Dumnezeu este să te poziţioneze în 
mod divin pentru avea victorii, succes notabil şi realizări 
mari – nu doar uneori, ci întotdeauna. Aceasta este 
moştenirea ta pe viaţă în Isus Cristos. Nu contează ce se 
întâmplă, situaţia în care te afli, sau cine este împotriva 
ta; Dumnezeu te-a făcut biruitor! 

În Cristos, noi nu ne mai rugăm să fim victorioşi; 
ci aceasta este moştenirea noastră. Ne-am născut 
să biruim întotdeauna, în toate lucrurile. Cuvântul o 
spune; citeşte-l din nou: „Mulţumiri să-I fie aduse lui 
Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de 
biruinţă în Cristos şi care răspândeşte prin noi în orice 
loc mireasma cunoştinţei Lui.” 

Cât de minunat! El răspândeşte mireasma 
cunoştinţei Lui prin noi, nu doar în anumite locuri 

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

cunoştinţei Lui (2 Corinteni 2:14).

LUNI

1
Triumfător întotdeauna, în 

orice loc! 



Note

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
chemat la o viaţă triumfătoare 
în Isus Cristos! Eu înving mereu, 
indiferent de locul sau de situaţia în 
care mă aflu! Am parte de realizări 
marcante şi trăiesc din plin în succes, 
în pace, în bucurie, în sănătate şi în 
bunăstare neîntreruptă, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Ioan 16:17-33; 
1 Cronici 7-8

prielnice, ci în orice loc. Inclusiv 
în locurile fizice, geografice, 
emoţionale şi spirituale. Eşti 
întotdeauna triumfător, peste tot 
şi în toate lucrurile. Dumnezeu a 
spus-o şi aşa este.

Înţelege acest adevăr în 
duhul tău şi trăieşte în consecinţă. 
Eşti un învingător în Isus Cristos; 
triumfător până la capăt. 
Conştientizează acest lucru.

Marcu 14:32-42
Numeri 35

1 Ioan 4:4; 
1 Corinteni 15:57

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dacă primul capitol din cartea Genezei s-ar fi 
rezumat doar la cel dintâi verset: „La început 

Dumnezeu a creat cerurile şi pământul...,” am fi putut 
presupune că Dumnezeu nu vorbeşte, ci că El trece 
direct la fapte! Dar Biblia nu s-a oprit aici. Întâi ne spune 
că la început Dumnezeu a creat cerurile şi pământul, iar 
apoi ne spune şi cum a procedat: a făcut uz de cuvinte, 
arătându-ne astfel că Dumnezeu vorbeşte. Prin energia 
cuvintelor rostite, El a adus restructurare şi ordine în 
lume, care devenise o masă haotică. 

Ceea ce a făcut Dumnezeu la început ne descoperă 
caracterul Lui de Creator, arătându-ne cum putem 
şi noi să aducem ordine, frumuseţe şi glorie în viaţa 
noastră, schimbând circumstanţe şi situaţii prin energia 
cuvintelor. În calitate de copil al lui Dumnezeu, având 
Duhul Sfânt în tine, nu poţi fi niciodată dezavantajat 
(Romani 8:28). Prin cuvinte îţi poţi trasa calea către 
victorie. Poţi face ca viaţa ta să fie una biruitoare. Atâta 
timp cât este în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu, 
orice vei spune se va întâmpla în mod sigur. În mijlocul 
adversităţilor, declară: „Sunt bogat în toate lucrurile, 
căci Domnul mi-a dat din belşug toate lucrurile, ca să 
mă bucur de ele.” Afirmă că lucrurile bune îţi ies în 
cale şi se întâmplă în viaţa ta şi în jurul tău, deoarece 

MARȚI

2

Adevărat vă spun că, dacă 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). 

Energia cuvintelor



Note

Cuvântul spune că pământul este 
plin de bunătatea Domnului. 

Aminteşte-ţi: ai fost creat 
după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu, ceea ce înseamnă că 
tu arăţi ca El şi poţi funcţiona ca El. 
Aşadar, la fel ca El, foloseşte-ţi gura 
şi cuvintele pentru a transforma 
circumstanţele şi a schimba 
situaţii conform voii perfecte a lui 
Dumnezeu pentru tine.

Ioan 17:1-26
1 Cronici 9-10

Marcu 14:43-52
Numeri 36

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău infailibil şi veşnic, 
care mi-a reformat înţelegerea 
şi perspectiva asupra vieţii. 
Cuvintele mele sunt puternice şi 
pline de credinţă, transformând 
circumstanţele până la conformarea 
lor la voia Ta perfectă pentru mine, 
în Numele lui Isus. Amin. 

Evrei 13:5-6; 
Iacov 3:13

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dumnezeu nu ne-a spus niciodată să copiem 
şi să urmăm exemplul celebrităţilor pentru că 

El ne-a spus deja în Cuvântul Său pe cine să avem drept 
model: „Aşadar fiţi imitatori ai lui Dumnezeu [copiaţi-L 
şi urmaţi-I exemplul], ca nişte copii preaiubiţi [care îşi 
imită tatăl]” (Efeseni 5:1, versiunea Amplificată). Astfel, 
trebuie să urmăm pilda lui Dumnezeu; să emulăm stilul 
de viaţă al lui Isus. 

În plus, trebuie să urmăm exemplul bărbaţilor şi 
femeilor credinţei, ale căror isprăvi sunt consemnate 
în Cuvântul lui Dumnezeu: „Aduceţi-vă aminte de mai-
marii voştri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; 
uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de 
vieţuire şi urmaţi-le credinţa” (Evrei 13:7). El vrea să fii 
inspirat de cei care te-au învăţat Cuvântul lui Dumnezeu 
şi au biruit prin acelaşi Cuvânt. Urmează exemplele lor 
de credinţă. Acesta este unul dintre motivele pentru care 
împărtăşim mărturii de credinţă – pentru ca oamenii lui 
Dumnezeu să fie zidiţi, ridicaţi şi întăriţi în viaţa lor de 
credinţă. 

De exemplu, ne punem mâinile peste oameni, 
deoarece Cuvântul spune să o facem şi pentru că avem 
multe exemple remarcabile de la Domnul Însuşi. În 
zilele biblice, El i-a vindecat pe bolnavi şi a restaurat 
sănătatea multora: „... îi aduceau la El pe toţi cei ce 

Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Cristos a suferit 
pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui 

(1 Petru 2:21).

MIERCURI

3
Pe urmele paşilor Lui 



Note

sufereau de felurite boli şi chinuri: 
pe cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi 
pe cei slăbănogi, şi El îi vindeca” 
(Matei 4:24). 

Acelaşi lucru s-a întâmplat şi 
cu apostolii; ei au repetat aceleaşi 
fapte de credinţă pe care le-au 
văzut la Domnul şi acestea au 
funcţionat. Noi facem la fel astăzi, 
în Numele puternic al Domnului 
Isus Cristos, şi avem nenumărate 
mărturii. Mulţi sunt vindecaţi, iar 
alţii, care au văzut slujbe pline de 
putere la televizor, pe internet sau 
prin publicaţiile noastre, au crescut 
în credinţă. Noi doar călcam pe 
urmele Lui. 

Cristos să fie eroul şi 
exemplul tău. Mergi pe urmele 
paşilor Lui în toate lucrurile şi 
trăieşte numai pentru El.

Ioan 18:1-27
1 Cronici 11-13

Marcu 14:53-65
Deuteronom 1

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
credinţa pe care mi-a inspiri 
pe măsură ce studiez Cuvântul 
Tău. Sunt motivat şi provocat de 
exemplul oferit de Cristos, de 
apostoli şi de părinţii credinţei din 
Biblie. Sunt deplin încredinţat că şi 
credinţa mea va birui, pe măsură 
ce o exercit şi astăzi, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Evrei 10:38;
Evrei 11:32-35

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii se întreabă ce s-a întâmplat mai exact în 
Luca 8, când Isus a izgonit demonii din omul 

acela din Gadara. Isus le-a poruncit demonilor să iasă, dar 
nu au ieşit; însă omul a alergat la Isus. De ce a alergat 
omul la Isus, în loc ca mai întâi să iasă demonii din el? 
Permite-mi să explic. 

În primul rând trebuie să înţelegi că fiecare om 
este stăpân peste propria viaţă. Nu poţi scoate demonii 
dintr-un om care nu vrea acest lucru. Trebuie ca persoana 
respectivă să accepte să se poziţioneze sub influenţa 
ta. Biblia spune că acel om din Gadara era posedat de 
demoni de mult timp. Nu purta haine şi trăia în morminte 
şi peşteri. Era atât de chinuit, încât zi şi noapte se tăia 
cu pietre ascuţite, şi ori de câte ori era legat cu lanţuri şi 
obezi, le rupea (Luca 8:27-33). 

Cu toate acestea, când L-a văzut pe Isus, a alergat 
spre El. Ceva se întâmplase înainte ca el să o ia la fugă spre 
Isus; când Isus era încă la distanţă, diavolul din el strigat 
cu glas tare; e ceea ce spune versetul tematic; acest lucru 
s-a întâmplat atunci când Domnul i-a poruncit prima oară 
diavolului să iasă din om. Aşadar, chiar dacă diavolul nu a 
ieşit din om, nu l-a putut împiedica să alerge la Isus. 

JOI

4
Autoritatea noastră asupra 

demonilor
„Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului cel 
Preaînalt? Te rog nu mă chinui.” Căci Isus îi poruncise 
duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese 
stăpânire de multă vreme; era păzit, legat cu cătuşe 

la mâini şi cu obezi la picioare, dar rupea legăturile şi 
era gonit de dracul prin pustiuri (Luca 8:28-29).



Note

Până când omul nu s-a 
poziţionat sub influenţa Domnului, 
alergând către El, nu a putut fi 
ajutat. La fel se întâmplă şi astăzi.

Noi avem autoritate 
asupra demonilor şi cohortelor 
întunericului în Numele lui Isus. 
Dacă o situaţie te deranjează şi 
simţi că Satan este responsabil, 
izgoneşte-l. Nu este nevoie să ţipi 
sau să ieşi din camera ta ca să o 
faci. Nu există distanţă în tărâmul 
spiritual. Cheamă-l pe nume şi 
porunceşte-i să înceteze cu lucrările 
şi uneltirile lui. Indiferent unde se 
află în această lume, te va auzi. 

Cu toate acestea, aminteşte-
ţi că atunci când vine vorba de a-l 
scoate dintr-o persoană, cele mai 
bune rezultate le vei obţine atunci 
când aceasta se plasează sub 
influenţa ta.

Ioan 18:28-19:16
1 Cronici 14-16

Marcu 14:66-72
Deuteronom 2

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată, pentru 
abilitatea de a izgoni demoni în 
Numele lui Isus. Îmi voi exercita 
această stăpânire şi astăzi, nimicind 
influenţa şi manipulările diavolului 
în tot ceea ce mă priveşte, în 
Numele lui Isus. Amin. 

1 Timotei 2:1-2;
Marcu 16:17-18

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Observă că, în versetul tematic, Pavel nu 
spune: „Isus să locuiască în inimile voastre 

prin credinţă...,” ci: „...Cristos să locuiască în inimile 
voastre prin credinţă.” Isus S-a înălţat la cer. Astfel, 
Pavel nu vorbeşte aici despre omul Isus Cristos care să 
locuiască în voi; ci el vorbeşte despre tot ce este cuprins 
în caracterul, personalitatea, puterea slavei şi harul lui 
Cristos; este vorba despre personificarea lui Cristos în 
tine. Şi această lucrare este îndeplinită de Duhul Sfânt.

De aceea, atunci când spunem: „Cristos este 
într-un om” ne referim la caracterul, frumuseţea, toată 
gloria, puterea şi dreptatea lui Dumnezeu încapsulate 
în acel om. Aşa că un creştin nu este doar o persoană 
religioasă; creştinul este omul în care locuieşte Cristos. 

Verbul „a locui,” aşa cum este utilizat în versetul 
tematic, înseamnă şi „a se stabili”; prin urmare, un 
creştin este acela în care Se stabileşte Cristos. Cu alte 
cuvinte, pentru că eşti născut din nou, Cristos Şi-a stabilit 
reşedinţa în cămăruţele inimii tale. Toate calităţile, 
personalitatea şi caracterul lui Cristos îşi au locaşul în 
duhul tău! Ai devenit ca El, pentru că El Şi-a stabilit 
locuinţa în inima ta prin credinţă; tot ce are legătură cu 
El locuieşte acum în duhul tău.

Aşa încât Cristos să locuiască în inimile voastre prin 
credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă 
în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii 

care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea 
(Efeseni 3:17-18).

VINERI

5
Personificarea lui Cristos 

în tine!



Note

Nu este de mirare că Biblia 
declară: „Cum este El, aşa suntem 
şi noi în lumea aceasta…” (1 
Ioan 4:17); pentru că însăşi viaţa 
Lui, toate calităţile personalităţii 
Sale şi caracteristicile slavei Lui 
sunt în tine astăzi. Ce adevăr 
binecuvântat!

Ioan 19:17-42
1 Cronici 17-19

Marcu 15:1-14
Deuteronom 3

Ioan 14:7-9; 
Luca 4:18-19

| Proclamaţie
Sunt aşezat cu Cristos într-un 
loc de influenţă, de putere şi de 
autoritate, de unde domnesc 
împreună cu El. Cristos Şi-a stabilit 
locuinţa în inima mea prin credinţă, 
aşa încât calitatea personalităţii 
Sale, frumuseţile şi harurile Lui 
se manifestă în şi prin mine, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Lumina dă culoare şi frumuseţe vieţii, iar 
lumina în care trăieşti va determina nivelul 

tău de înţelegere, percepţiile şi modul tău de viaţă. Unii 
oamenii trăiesc într-o lumină greşită şi, prin urmare, 
viaţa lor este dezorganizată; se află într-un alt mediu 
ambiant decât mediul lui Dumnezeu. Lumina creează 
ambianţă. Aceasta creează atmosferă pentru mediu. 
Când Dumnezeu îţi dă Cuvântul Lui, prin Duhul Sfânt, El 
creează în Cuvânt un mediu ambiental în care să trăieşti. 
Lumina Cuvântului Său creează atmosfera în acel mediu. 

Cât timp trăieşti în acel mediu, lumina pe care ţi-o 
dă Dumnezeu nu va fi refractată. Nu vei merge niciodată 
în direcţia greşită. El ne conduce prin lumina Lui. Există 
o ambianţă creată de Cuvântul lui Dumnezeu, în care El 
Se aşteaptă să trăieşti. El ne-a trimis să creăm aceeaşi 
atmosferă pentru cei care trăiesc în întuneric. 

Biblia spune că locurile dosnice din ţară sunt 
pline de cuiburi de tâlhari (Psalmul 74:20). Se referă 
la întunericul spiritual, în care locuiesc cei nemântuiţi. 
Sunt pline de răutate şi de demonii care asupresc 
minţile oamenilor pentru a-i face să creadă că sunt 
înţelepţi, în timp ce ei înaintează tot mai mult pe drumul 
nebuniei şi al întunericului. Când noi le luminăm lumea 
cu Evanghelia lui Isus Cristos, se creează o atmosferă 
prielnică, iar întunericul şi cruzimea sunt risipite.

Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; 
cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci 

va avea lumina vieţii” (Ioan 8:12).

Lumina oferă ambianţă

SÂMBĂTĂ

6



Note

Înţelegi de ce predicarea 
Evangheliei este obligatorie pentru 
fiecare creştin? Doar prin lumina 
Evangheliei putem crea atmosfera 
de neprihănire în mediul nostru 
de influenţă, în oraşe şi în naţiuni. 
Aceasta este singura putere 
de mântuire a lui Dumnezeu, 
pentru a-i întoarce pe oameni din 
întuneric la lumina Sa minunată.

Ioan 20:1-18
1 Cronici 20-22

Marcu 15:15-24
Deuteronom 4 

Marcu 16:15; 
Luca 1:79

| Rugăciune
Dragă Tată, declar că un mare 
seceriş de suflete intră în Împărăţie 
şi astăzi, în timp ce Evanghelia 
este propovăduită pe tot cuprinsul 
globului. Mulţi sunt întorşi din 
întuneric la lumină şi de sub 
puterea diavolului la Dumnezeu, 
în timp ce copiii Tăi se angajează în 
lucrarea de câştigare a sufletelor în 
toată lumea, în Numele puternic al 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Ce rugăciune inspirată de Duhul Sfânt a rostit 
apostolul Pavel pentru Biserică! El s-a rugat ca 

potrivit cu bogăţia slavei Sale, tu fii întărit în putere, prin 
Duhul Lui, în omul dinăuntru. Termenul din originalul 
grecesc tradus în acest text „putere” înseamnă capacitatea 
de a înfăptui miracole. Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi 
să primească abilitatea de a face minuni. Aceasta înseamnă 
că nici unul dintre noi nu este un om obişnuit şi nu ar trebui 
să trăiască o viaţă obişnuită. Aceasta este voia lui Dumnezeu 
pentru fiecare dintre noi; El te vrea întărit dinăuntru, pentru 
viaţa supranaturală. 

Nu este nevoie să te uiţi la inabilităţile tale sau la 
lipsa de putere; nu trebuie să te intimidezi de împotrivirile 
cu care te confrunţi! Nu trebuie să te temi de nimic! Voia 
lui Dumnezeu a fost exprimată deja în rugăciunea Duhului 
pentru tine din versetul tematic! Trăieşte conform acelui 
pasaj biblic. Chiar şi atunci când din exterior toţi te văd 
slăbit, declară mereu: „Sunt întărit dinăuntru!” Proclamă-ţi 
credinţa şi puterea neîncetat.

Acesta este modul în care răspunzi la Cuvântul lui 
Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a dat Cuvântul Lui doar 
pentru a-L citi, memora sau recita. El ne-a dat Cuvântul 

Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui 
Domnului nostru Isus Cristos, din care îşi trage numele 

orice familie, în ceruri şi pe pământ, şi-L rog ca, 
potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi 

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

Rosteşte cuvinte de credinţă şi 
de putere

DUMINICĂ
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Note

Lui să-l folosim şi să trăim prin el, 
iar noi trebuie să îi răspundem în 
concordanţă cu ce spune. Trebuie să 
fii în consens cu Cuvântul şi să spui 
în mod repetat: „Eu sunt revigorat 
dinăuntru, prin Duhul Sfânt; eu 
nu sunt slab! Eu sunt împuternicit 
pentru victorie şi pentru viaţa 
supranaturală, pentru că Duhul Sfânt 
locuieşte în mine! Amos 3:3 spune: 
„Merg oare doi oameni împreună 
fără să fie învoiţi?” Aşa că atunci 
când Dumnezeu vorbeşte, spune şi 
tu acelaşi lucru în învoire cu El, şi vei 
obţine rezultate.

Orice îţi spune Dumnezeu 
este pentru binele tău, însă tu 
trebuie să răspunzi în mod corect. 
Aşadar răspunde în concordanţă cu 
Cuvântul Lui. Proclamă întotdeauna 
putere şi credinţa va creşte în tine, 
iar tu vei dispersa împotrivirile 
vrăşmaşului.

Ioan 20:19-31
1 Cronici 23-25

Marcu 15:25-32
Deuteronom 5

Efeseni 6:10;
Coloseni 1:9-11

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă 
întăreşti în omul dinăuntru cu 
abilitatea de a face minuni prin 
Duhul Tău! Cristos locuieşte în 
inima mea prin credinţă, iar eu 
sunt tare în Domnul şi în puterea 
tăriei Lui, poziţionat pentru 
victorie şi energizat 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



Conferinţa Internaţională a Liderilor de Celulă 

ICLC 2015 
Conferinţa internaţională a liderilor de celulă este 
acea conferinţă specială care marchează sfârşitul 
unui an de lucrare ca lider de celulă şi începutul unui 
an nou în calendarul naţiunii BLW. Liderii de celulă din 
toată lumea se adună la această conferinţă ca să fie 
inspiraţi şi reaprinşi de omul lui Dumnezeu, Pastorul 
Chris, pentru şi mai multă productivitate.

Din 18 până pe 21 Iunie, 2015, lideri de celulă 
din toată lumea se vor întâlni în prestigioasa sală 
LoveWorld Convocation Arena în Lagos, Nigeria, 
pentru Conferinţa internaţională a liderilor de celulă 
(ICLC) 2015.

Întâlnirile pline de putere vor avea loc timp de patru 
zile şi îi vor echipa pe toţi participanţii pentru a fi 
mai eficienţi în propagarea Evangheliei lui Cristos, şi 
vor stârni în ei o nouă pasiune pentru câştigarea de 
suflete.

Începe să-ţi faci planuri de participare!



N
O

T
E

NOTE



În versetul tematic, apostolul Pavel dezvăluie 
taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate 

veacurile; taina aceea este: „Cristos în tine, nădejdea 
slavei.” Ce înseamnă acest lucru pentru tine? Cugetă 
asupra lui pentru un moment.

În anumite pasaje din Scriptură unde este folosit 
cuvântul „Cristos”, poate fi vorba despre Isus – Mesia. În 
altele poate fi vorba despre Biserică, care este trupul Lui: 
„Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare 
şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt 
mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Cristos” (1 
Corinteni 12:12). Dar în versetul tematic, consemnarea 
Numelui „Cristos” nu se referă nici la Biserică, nici la 
persoana lui Isus; ci se referă la ungerea de peste Omul 
Isus care L-a făcut să fie diferit. „Cristos” înseamnă, 
de fapt, „Unsul.” Observă aici articolul hotărât, care 
înseamnă că nu numeşti pe oricine Cristos; trebuie să 
fie Unsul. Slavă lui Dumnezeu! 

Când Pavel spune „Cristos în voi, nădejdea slavei,” 
vorbeşte despre ungerea de peste persoana lui Isus 
Cristos. Cu alte cuvinte, spune: „Ungerea care este în 
tine, este nădejdea slavei.” Omul Isus nu trăieşte în tine 

Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în 
toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, 
cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care 

este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi 
anume: Cristos în voi, nădejdea slavei  

(Coloseni 1:26-27).

O înţelegere a expresiei: 
„Cristos în voi”

LUNI
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Note

la propriu; El este în cer. Cu toate 
că uneori poţi spune „Isus este în 
mine,” această terminologie este 
acceptată doar în mod general, 
pentru că Isus, Omul, S-a înălţat 
la ceruri şi stă la dreapta Tatălui. 
Dar Duhul Sfânt aduce prezenţa 
Lui şi face ca ungerea Lui să îţi fie 
cunoscută şi accesibilă astăzi.  

Acum, aceasta este taina: 
plinătatea caracterului şi Numele 
Omului Isus împreună cu tot ceea 
ce reprezintă El – viaţa, puterea, 
înţelepciunea, maiestatea, slava 
şi harul Lui – toate acestea sunt 
în tine. Meditează asupra acestui 
lucru şi adoptă mentalitatea: 
„Cristos în mine.” Centrează-ţi 
viaţa în jurul acestui adevăr, pentru 
că aceasta nu este religie!

Ioan 21:1-25
1 Cronici 26-29

Marcu 15:33-47
Deuteronom 6

Galateni 2:20; 
1 Ioan 2:27

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că în mine locuieşte Isus Cristos, 
adică Unsul şi ungerea Lui. Tot ceea 
ce reprezintă ungerea Lui – viaţa, 
puterea, gloria, înţelepciunea, 
neprihănirea şi harul Lui se exprimă 
în şi prin mine! Cristos în mine 
reprezintă nădejdea mea pentru 
o viaţă glorioasă şi prosperă, în 
Numele lui Isus. Amin.  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de credincios în Isus Cristos, tu eşti 
lumina lumii! Aşa a spus Isus. De aceea, trebuie 

să îţi împlineşti chemarea ca lumină a lumii. Lumina oferă 
înţeles, imagine şi călăuzire; scoate la iveală adevărata 
natură a lucrurilor. Până când nu aprinzi lumina, nu ai 
de unde să ştii ce este învăluit în întuneric. S-ar putea 
să simţi obiectele, dar forma şi înfăţişarea lor reală sunt 
dezvăluite când aprinzi lumina. 

De exemplu, poţi purta un colier scump sau un 
ceas de mână valoros, dar strălucirea lor se pierde 
într-un loc neluminat. Nimeni nu poate recunoaşte 
adevărata lor valoare pe întuneric, chiar dacă le atinge. 
Şi dacă sunt din aur, până când lumina nu străluceşte 
peste ele, valoarea lor nu este văzută şi apreciată. 

Fiind lumina lumii, eşti trimis de Dumnezeu pentru 
a le da oamenilor din jur un sens în viaţă. La aceasta 
se referă şi motto-ul misiunii noastre: „Ambasada 
lui Cristos; îţi dăm un sens în viaţă!” El ne-a trimis să 
dăm sens vieţii oamenilor. Unii spun: „Nu sunt decât o 
persoană obişnuită; viaţa mea nu are sens, trăiesc după 
o zi pe alta!” Nu; acest lucru nu este adevărat dacă eşti 
născut din nou! În Cristos, nu numai că viaţa ta are sens, 
ci tu ai fost rânduit să le oferi şi altora o viaţă plină de 
semnificaţie prin Cuvântul lui Dumnezeu. 

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

Lumina dă semnificaţie

MARȚI
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Note

Isus a spus: „...Cum M-a 
trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit 
şi Eu pe voi” (Ioan 20:21). El a 
venit să dea sens vieţii noastre, 
după care ne-a trimis să predicăm 
aceeaşi Evanghelie pentru a aduce 
slavă, frumuseţe şi sens în viaţa 
oamenilor din toată lumea. El 
ne-a trimis ca lumini într-o lume 
întunecată. Lumina aduce aromă, 
frumuseţe şi culoare. Astfel, ca 
lumină a lumii, tu eşti menit să 
le oferi celor din jur frumuseţe 
şi dulceaţă prin Cuvântul lui 
Dumnezeu – care este Lumina 
lui Dumnezeu! Cuvântul Lui 
risipeşte orice întuneric şi aduce 
valoare, stabilitate şi glorie în viaţa 
oamenilor.

Faptele Apostolilor 
1:1-26

2 Cronici 1-4

Marcu 16:1-11
Deuteronom 7

Matei 5:16;
Faptele Apostolilor 26:18

| Rugăciune
Tată scump din ceruri, Îţi mulţumesc 
pentru privilegiul special, în 
calitate de lumină a lumii, de a le 
oferi oamenilor un sens în viaţă 
prin Cuvântul Tău. Trăiesc în gloria 
Ta astăzi şi întotdeauna, având 
impact în viaţa multora cu lumina 
Evangheliei Tale slăvite, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Tot ce ne-a dat Dumnezeu este activat prin 
vorbire. Cu toate acestea, mulţi nu înţeleg 

puterea cuvintelor. Funcţia principală a gurii tale este 
de a-ţi conduce viaţa în direcţia rânduită de Dumnezeu 
pentru tine. Aminteşte-ţi ce ne spune Biblia în cartea 
Geneza despre Dumnezeu: „La început, Dumnezeu a 
făcut cerurile şi pământul. Pământul era pustiu şi gol; 
peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui 
Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis: 
«Să fie lumină!» Şi a fost lumină” (Geneza 1:1-3). 

Primele cuvinte pe care le-a spus Dumnezeu nu 
au fost adresate cuiva; mai degrabă, El a început prin a 
vorbi situaţiilor şi circumstanţelor. El face ca lucrurile să se 
întâmple prin puterea cuvintelor, arătându-ne ce ar trebui 
să facem şi noi cu ajutorul cuvintelor. El a vrut să fie lumină 
şi a spus: „Să fie lumină”; şi lumina a luat fiinţă. El ne-a dat 
abilitatea de a vorbi astfel încât, ca şi El, să putem chema în 
fiinţă lucrurile pe care vrem să le vedem în viaţa noastră şi 
în mediul nostru de influenţă (Romani 4:17). Aleluia!

Cuvintele tale te localizează; ceea ce spui determină 
unde vei fi în viaţă. Acesta este cel mai important motiv 
pentru care ar trebui să eviţi să vorbeşti negativ. De pildă, 
când un creştin declară: „Nu pot să fac cutare şi cutare,” 
el ar putea să creadă că ceea ce a zis se aplică numai în 
contextul acelei declaraţii individuale, dar nu este aşa! 
Acea afirmaţie începe să lucreze imediat în duh şi începe 

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

Îndreaptă-ţi viaţa în direcţia lui 
Dumnezeu… prin cuvinte

MIERCURI
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Note

să îi afecteze natura lui divină. 
Aceasta este explicaţia 

situaţiei creştinilor care se confruntă 
cu o dificultate pe drumul credinţei 
lor. Ei cred că ştiu Cuvântul credinţei; 
cu toate acestea, nu obţin rezultatele 
potrivite ale Cuvântului în viaţa lor 
şi se întreabă de ce sunt în această 
situaţie contradictorie. Motivul este 
acela că au programat prea mult 
negativism în duhul lor, iar acesta 
trebuie schimbat. Şi Cuvântul lui 
Dumnezeu este singurul care poate 
face această schimbare. 

Gândeşte şi vorbeşte corect. 
Vorbeşte conform Scripturii! 
Asigură-te că îţi sincronizezi 
întotdeauna cuvintele cu Cuvântul 
revelat al lui Dumnezeu. În felul 
acesta vei face progrese mereu, 
trasându-ţi parcursul drumului din 
slavă în slavă.

Faptele Apostolilor 
2:1-21

2 Cronici 5-7

Marcu 16:12-20
Deuteronom 8

Romani 12:2; 
Filimon 1:6

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
slava Ta în viaţa mea şi pentru 
influenţa Cuvântului Tău în duhul 
meu, în sufletul meu, în trupul meu 
şi pe buzele mele! Prin puterea 
Cuvântului Tău în gura mea, viaţa 
mea este tot mai frumoasă zi de 
zi; mintea îmi este înnoită şi sunt 
transformat din slavă în slavă, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În urmă cu câţiva ani, erau câteva expresii 
îndrăgite de mulţi, care pur şi simplu nu se 

potriveau cu duhul meu. De exemplu, dacă voiau să zică 
despre un anumit lucru că este la modă sau în vogă, 
spuneau: „Rochia aceasta este regină” sau „Marca 
aceasta de maşini domneşte acum.” Eu nu puteam 
accepta acest lucru sau să îi permit cuiva să îl spună 
când eram prin preajmă, pentru că nimic şi nimeni 
altcineva nu domneşte, nu împărăţeşte în afară de Isus, 
iar El împărăţeşte prin mine.

Eu gândesc astfel, deoarece Cuvântul lui 
Dumnezeu mi-a conferit o mentalitate extraordinară; 
nu pot gândi în alt mod. Hotărăşte-te să te laşi cultivat, 
educat de Cuvânt; este o hotărâre pe care trebuie să o 
iei singur. Urmăreşte Cuvântul; fă ce făcea Isus; preia 
stilul Lui de viaţă. Studiază despre modul în care El a 
trăit şi a slujit şi urmează-I exemplul. 

Cuvântul lui Dumnezeu este singurul care te 
poate modela să devii omul care te-a menit El să fii. Nu 
contează mediul din care ai venit; poţi căpăta o nouă 
educaţie prin Cuvânt; aceasta este o alegere pe care 
trebuie să o faci chiar tu. Poate că nu cunosc influenţele 
la care ai fost expus şi de ce gândeşti aşa cum o faci, dar 

Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu 
şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufleteşte 
şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi 

(Faptele Apostolilor 20:32).

Dezvoltat în cultura Cuvântului

JOI
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Note

ştiu sigur: Cuvântul lui Dumnezeu 
îţi poate da o nouă mentalitate. 

Lasă Cuvântul lui Dumnezeu 
să fie lumina prin care vezi toate 
lucrurile. Lasă-l să te conducă 
în căsnicie, în lucrare, în ceea 
ce priveşte studiile, afacerile 
şi finanţele tale şi în orice alt 
domeniu al vieţii tale. Lasă ca 
viziunea pe care o ai asupra vieţii 
să vină prin perspectiva Cuvântului 
lui Dumnezeu. Când Îi permiţi 
Cuvântului lui Dumnezeu să îţi 
educe duhul, slava şi proviziile Lui 
abundente devin realitate pentru 
tine.

Faptele Apostolilor 
2:22-47

2 Cronici 8-11

Luca 1:1-10
Deuteronom 9

Coloseni 3:16; 
1 Petru 2:21

| Rugăciune
Binecuvântatule Tată, desfătarea 
mea este în Cuvântul Tău, pe care 
îl preţuiesc mai mult decât hrana! 
Prin Cuvântul Tău, mintea îmi 
este înnoită, iar duhul îmi este 
programat pentru măreţie! Sunt ca 
un pom sădit lângă izvor, înflorind, 
rodind şi atingând lumea din jur cu 
neprihănirea Ta, în Numele lui Isus, 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul „fervenţi” din versetul tematic provine 
din traducerea termenului grecesc „zeo,” care 

se referă la temperatura de fierbere a lichidelor, sau la 
topirea incandescentă a solidelor. Aşadar a fi „fervent în 
duh” înseamnă să clocoteşti de Cuvântul lui Dumnezeu în 
duhul tău şi să străluceşti în exterior. De aceea, versiunea 
Moffat spune: „Menţineţi strălucirea”; pentru că în viaţa ta 
există un tip de strălucire de la Duhul Sfânt. Versiunea New 
King James spune: „Păstraţi-vă duhul aprins”; versiunea 
Amplificată spune: „Fiţi plini de râvnă aprinsă cu Duhul...”

Aceasta este dorinţa lui Dumnezeu; El nu vrea ca 
tu să fii leneş, indiferent sau iresponsabil. El vrea să fii 
totdeauna vibrant, exuberant şi înflăcărat în duhul. Unii 
oameni sunt leneşi când vine vorba să meargă la biserică 
sau să îndeplinească lucrurile lui Dumnezeu; nu sunt 
interesaţi de activităţile spirituale. Tu să nu fii ca ei! Fii activ 
în câştigarea sufletelor; implică-te în încurajarea oamenilor 
şi aducerea lor în casa Domnului. Roagă-te cu pasiune şi 
mijloceşte pentru sufletele nemântuite; aceasta este o 
parte a slujirii tale pentru Evanghelie, în calitate de copil al 
lui Dumnezeu. 

Tu eşti un ambasador al lui Isus Cristos şi al bisericii 
de care aparţii; nu uita acest lucru niciodată. Tu trebuie să 
vorbeşti în Numele lui Cristos şi al bisericii tale. Biserica 
este familia ta spirituală; adu-i şi pe alţii în familia ta pentru 
ca şi ei să poată auzi Cuvântul lui Dumnezeu, acelaşi care 

Nu leneşi în muncă; fervenţi în duh; servindu-I 
Domnului (Romani 12:11, versiunea Fidela).

Vibrant şi aprins în  
Duhul Sfânt!

VINERI
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Note

te-a zidit şi care te-a edificat şi pe 
tine! Influenţează şi viaţa altora cu 
Evanghelia. 

Menţine-ţi râvna şi focul 
pentru Evanghelie. Păstrează-ţi 
pasiunea pentru lucrurile spirituale; 
cu alte cuvinte, fii înflăcărat în duh 
şi străluceşte în exterior! Cum obţii 
această manifestare? În primul 
rând, prin rugăciunea în alte limbi. 
Dacă vrei să excelezi din punct de 
vedere spiritual şi să ai un impact 
vizibil asupra acestei lumi, învaţă să 
petreci timp de calitate rugându-te 
în alte limbi. Şi roagă-te des. Când 
eşti singur, în loc să stai degeaba sau 
să te gândeşti la lucruri lipsite de 
importanţă, roagă-te în alte limbi!

De asemenea, studiază 
Cuvântul; dedică-te lucrării 
Cuvântului. Aşa îţi menţii inspiraţia şi 
zelul pentru Domnul – prin rugăciune 
şi prin lucrarea Cuvântului. 

Faptele Apostolilor 
3:1-26

2 Cronici 12-15

Luca 1:11-25
Deuteronom 10

Matei 5:14; 
Isaia 60:1

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
socotit vrednic şi m-ai pus în 
slujba împăcării. Sunt pasionat, 
vibrant şi aprins în duhul meu şi 
astăzi. Sunt înflăcărat şi gata de a 
le vesti Evanghelia celor din jur. Îţi 
mulţumesc pentru lumina Ta care 
străluceşte cu putere în şi prin 
mine, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dacă nu cunoşti Cuvântul lui Dumnezeu, nu 
vei trăi la înălţimea visului pe care Dumnezeu 

îl are pentru tine. Viaţa ta nu va fi expresia exactă a 
dorinţei Lui; nu vei putea împlini întru totul dorinţa şi 
planurile Lui pentru viaţa ta. Prea mulţi oameni trăiesc 
în baza acestei presupuneri; a ceea ce „cred” ei că spune 
Cuvântul, nu a ceea ce spune cu adevărat, iar acesta 
este un adevăr trist. Doar pentru că cineva a spus ceva 
frumos şi religios, nu este suficient ca tu să şi accepţi. 
Verifică tu însuţi. Doar pentru că pare ceva ce ar spune 
Dumnezeu, nu înseamnă că a venit de la El. 

Biblia consemnează o întâmplare motivatoare 
despre un anumit grup de creştini din oraşul Bereea, pe 
care îi descrie ca având o inimă aleasă: „Iudeii aceştia 
aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au 
primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile 
în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa” 
(Faptele apostolilor 17:11). Ai văzut? Ei nu au lăsat loc de 
presupuneri. Orice erau învăţaţi din Cuvânt, ei verificau 
în Scriptură pentru a se asigura că învăţătura primită se 
alinia la gândurile revelate ale lui Dumnezeu.

 Nu poţi cunoaşte mintea lui Dumnezeu până 
când nu cunoşti Cuvântul Lui. Cuvântul lui Dumnezeu 
este expresia voii şi a minţii Lui. De aceea, studiază tu 
însuţi Scriptura. Nu spune: „Şi dacă nu înţeleg?” Tu ai 

Să cunoaştem, să căutăm să-L cunoaştem pe 
Domnul… (Osea 6:3).

Cuvântul lui Dumnezeu: 
expresia voii Lui

SÂMBĂTĂ
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Note

Duhul Sfânt, iar parte a lucrării Lui 
în tine este să te ajute să înţelegi 
Scripturile. Ce altceva ai nevoie? 
Isus a spus că înţelegerea Scripturii 
şi a tainelor Împărăţiei este 
moştenirea ta: „Vouă v-a fost dat 
să cunoaşteţi tainele Împărăţiei 
lui Dumnezeu...” (Luca 8:10).

Gloria şi frumuseţea vieţii 
tale vor fi pe măsura cunoaşterii 
pe care o ai asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu. Nu contează de cât 
timp te afli în biserică; viaţa ta nu 
poate progresa deasupra nivelului 
tău de înţelegere a lui Dumnezeu. 
Aşa că trebuie să cunoşti Cuvântul 
pentru tine. Studiază-l, meditează 
asupra lui şi gândeşte-te la el 
din toată inima, pentru că toate 
domeniile vieţii tale depind de el.

Faptele Apostolilor 
4:1-31

2 Cronici 16-19

Luca 1:26-38
Deuteronom 11

Marcu 12:24; Iosua 1:8; 
1 Timotei 4:15; 2 Timotei 2:15

| Rugăciune
Dragă Tată, mă dăruiesc pe 
deplin Cuvântului Tău şi declar că 
înaintarea mea este vizibilă, pe 
măsură ce progresez prin Cuvânt. 
Îţi mulţumesc că mă poziţionezi 
prin Cuvântul Tău să domnesc peste 
circumstanţe, triumfând zilnic, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dacă nu te-ai hotărât deja să te bucuri de viaţă, 
poţi lua această decizie chiar astăzi, pentru că 

aceasta este voia lui Dumnezeu pentru tine (Ioan 10:10). 
El vrea ca tu să ai sănătate deplină, să fii puternic, plin de 
viaţă, prosper şi să ai influenţa necesară pentru a-i ajuta 
şi pe alţii. Tu trebuie să fii într-o poziţie avantajoasă şi 
să fii o binecuvântare pentru a-i putea ridica şi pe alţii.  

Pentru a avea un impact notabil în răspândirea 
Evangheliei în jurul lumii, trebuie să te afli într-o poziţie 
de influenţă din punct de vedere financiar. De exemplu, 
în lucrarea noastră, impactul extraordinar pe care îl 
avem în întreaga lume prin marile cruciade şi conferinţe 
pe care le organizăm, prin programe TV, etc., ne costă o 
mulţime de bani. Şi Îi suntem recunoscători Domnului 
pentru că ne-a dat puterea de a face toate aceste lucruri!

Predicarea Evangheliei se aseamănă cu pescuitul 
într-un râu; poate fi făcută în mai multe moduri. Poţi 
sări în apă, să înoţi şi să încerci să prinzi peştii cu mâinile 
goale – însă astfel nu vei prinde foarte mulţi peşti! 
Sau ai putea să dai la undiţă într-un punct strategic şi 
să aştepţi ca peştele să înghită momeala. Nici aşa nu 
ai avea o captură prea mare. O altă modalitate ar fi să 
arunci un năvod în apă. Astfel vei avea o şansă mai mare 
de a obţine o captură bogată, un rezultat mai bun. Însă, 
evident, te va costa mai mult să foloseşti năvodul.

Preaiubitule, mai presus de toate doresc ca tu să 
prosperi şi să fii sănătos, aşa cum prosperă sufletul tău 

(3 Ioan 2, versiunea Fidela).

Abilitat să-i ajuţi pe alţii

DUMINICĂ
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Note

Dumnezeu vrea ca noi să fim 
prosperi. Cei care L-au cunoscut 
pe Isus în timpul lucrării Lui pe 
pământ au primit puterea de a-i 
binecuvânta şi pe alţii; influenţa 
lor a crescut şi au avut un mare 
impact în vremea lor. Acelaşi 
lucru l-a făcut El în viaţa ta – tu 
eşti binecuvântat pentru a fi o 
binecuvântare. 

Faptele Apostolilor 
4:32-5:11

2 Cronici 20-22

Luca 1:39-56
Deuteronom 12

1 Corinteni 9:16; 
2 Samuel 24:24

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
lucrarea pe care mi-ai încredinţat-o 
de a-i câştiga pe cei nemântuiţi cu 
Evanghelia lui Isus Cristos. Cu tot 
ce am mai bun din resurse, timp 
şi energie, mă dedic neabătut 
însărcinării divine de a câştiga 
lumea cu Evanghelia. Astfel voi avea 
un mare impact pentru Împărăţia 
Ta, în Numele lui Isus, Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



120 milioane de exemplare... împlinirea unei 
trimiteri divine!

Fără îndoială, Evanghelia este răspunsul la problemele lumii! 
Deja atingem multe vieţi cu Evanghelia, însă mult mai mulţi 
au nevoie să audă vestea bună a puterii mântuitoare a lui 
Dumnezeu. De aici şi mandatul de a distribui 120 MILIOANE 
de exemplare ale Rapsodiei Realităţilor, în FIECARE ORAŞ, ÎN 
FIECARE NAŢIUNE şi în 652 DE LIMBI.

Cursa de a duce la îndeplinire acest mandat a început deja 
prin următoarele activităţi:

• Distribuire: Distribuirea  a 120 de milioane de 
exemplare în format tipărit, audio sau digital

• Traduceri: Facem devoţionalul disponibil în mult mai 
multe limbi

• Misiune: Ducem Evanghelia în diferite oraşe, sate şi 
comune 

• Campania de evanghelizare online: Înregistrăm noi 
abonaţi la Rapsodia Realităţilor

• Campanii de distribuire masivă: Organizarea de 
campanii de distribuire masivă în fiecare naţiune

• Campanii de difuzare mass-media a Rapsodiei: 
Difuzarea programelor Rapsodiei pe cât mai multe 
canale radio şi TV

 Alătură-te nouă ca să face distribuirea a 120 de 
milioane de exemplare ale Rapsodiei Realităţilor în 2015 o 
realitate în toată lumea. Domnul contează pe tine!

Pentru mai multe informaţii, scrie-ne pe adresa de e-mail 
partners@rhapsodyofrealities.org sau rhapsodymissions@
loveworld360.com 

milioane de 
exemplare

În fiecare oraş, în fiecare naţiune

în 652 de limbi
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Unii oameni spun că Dumnezeu nu trimite 
oameni; doar îngeri. Nu! Versetul tematic 

spune: „A venit un om trimis de Dumnezeu...” Dacă El 
a trimis oameni în vremurile biblice, înseamnă că El încă 
mai face acest lucru, deoarece Dumnezeu nu Se schimbă!

Când oamenii se roagă pentru trezire într-un oraş 
sau pentru mântuirea sufletelor, Dumnezeu nu coboară 
El Însuşi din cer pentru a le îndeplini cerinţa; El trimite 
un om. El unge şi trimite întotdeauna un om când 
trebuie să ajute oameni. Pentru mântuirea lumii, El L-a 
trimis pe Isus în forma unui om. Când a vrut să aducă 
bucurie în oraşul Samaria, El l-a trimis pe Filip (Faptele 
Apostolilor 8:5-8). 

Osea 12:13 spune: „Dar printr-un proroc l-a scos 
Domnul pe Israel din Egipt şi printr-un proroc a fost 
păzit Israel.” Observă că El nu a lucrat prin îngeri; de 
ce a ales un profet? Motivul este acela că ungerea lui 
Dumnezeu este purtată de om, care a fost creat după 
chipul şi asemănarea Lui. Dumnezeu unge şi trimite pe 
cineva la tine şi Se aşteaptă ca tu să recunoşti ungerea, 
pentru că este pentru beneficiul tău. 

De exemplu, omul lui Dumnezeu sau pastorul 
pe care Dumnezeu ţi-l trimite, poartă ungerea pentru 
beneficiul tău. Când pastorul rămâne în acea funcţie 
şi funcţionează în ea, ungerea va lucra prin el pentru 
binecuvântarea ta. Este chemarea Duhului pentru viaţa 

A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan 
(Ioan 1:6).

El unge şi trimite oameni

LUNI
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Note

lui, însă, în acelaşi timp, este şi 
binecuvântarea Duhului pentru 
tine. Acesta este unul dintre 
motivele pentru care trebuie să 
fii un membru activ într-o biserică 
unde oamenii sunt învăţaţi 
Cuvântul lui Dumnezeu. 

Când vii la Cristos, Dumnezeu 
îţi trimite un om al Lui – un om pe 
care El l-a uns să te hrănească prin 
Cuvântul Lui şi să te îndrume în 
calitate de pastor. Un astfel de om 
este uns pentru a-ţi aduce mesajul 
lui Dumnezeu care să te protejeze 
împotriva oricărei adversităţi. 2 
Cronici 20:20 spune: „... Încredeţi-
vă în Domnul Dumnezeul vostru, 
şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în 
prorocii Lui, şi veţi izbuti.” Chiar 
dacă ai întâmpina dificultăţi, sfatul 
Domnului primit prin omul trimis 
de El te va scoate din acea situaţie 
şi te va readuce pe calea cea bună. 

Faptele Apostolilor 
5:12-42

2 Cronici 23-25

Luca 1:57-66
Deuteronom 13

2 Cronici 20:20; 
Osea 12:13

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată, că mi-ai dat 
o inimă ascultătoare, dispusă 
să urmeze cu credincioşie 
instrucţiunile Tale. Cuvântul Tău 
este viaţa mea şi mă menţine 
permanent pe calea neprihănirii, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unul dintre motivele pentru care tinerii au 
succes în situaţiile în care oamenii mai 

în vârstă eşuează este acela că ei nu au suficiente 
cunoştinţe ca să ştie de ce să se teamă. Mulţi dintre 
cei din urmă ştiu prea multe; au prea multă informaţie 
despre ce funcţionează şi ce nu. Îşi amintesc când au 
încercat ceva în trecut şi au dat greş, aşa că devin cinici. 
Este mult mai greu să îi convingi pe aceşti oameni să 
încerce ceva nou sau să o ia de la capăt.

Trebuie să înţelegi că în acest context, bătrâneţea 
nu se referă neapărat la vârstă, ci la mentalitatea şi 
concepţiile unei persoane. Trupul tău poate îmbătrâni, 
însă opune-te îmbătrânirii minţii. Împrospătează-ţi 
gândirea; gândeşte în termeni de succes. Lui Dumnezeu 
Îi place să lucreze cu tinerii, pentru că ei nu au un 
mod de gândire învechit, le este uşor să creadă şi sunt 
întotdeauna pasionaţi să înveţe lucruri noi.

Nu este niciodată prea târziu să înveţi şi să te laşi 
inspirat de vise de succes. Chiar dacă părul ţi-a albit deja 
şi eşti înaintat în vârstă, Dumnezeu încă te poate folosi. 
Moise a murit la vârsta de 120 de ani şi atunci încă era 
puternic şi plin de viaţă. Biblia spune că „... vederea nu-i 
slăbise, şi puterea nu-i trecuse” (Deuteronom 34:7). 

Cum vei fi la 92 de ani? Pot să-ţi spun că dacă vei 
pune în practică acest mesaj, nu te vei plânge că nimic 

Niciodată nu pregetaţi în sârguinţă şi în dedicare; fiţi 
plini de râvnă aprinsă cu Duhul. Slujiţi-I Domnului 

(Romani 12:11, versiunea Amplificată).

Gândeşte proaspăt; 
gândeşte succes!

MARȚI
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Note

nu funcţionează. În schimb, vei 
învăţa şi îi vei inspira pe tineri să 
aibă credinţă. Vei transforma viaţa 
multora cu ajutorul Evangheliei, 
vorbind în alte limbi, profeţind şi 
proclamând cuvinte de credinţă 
prin puterea Duhului Sfânt. 

Faptele Apostolilor 
6:1-15

2 Cronici 26-28

Luca 1:67-80
Deuteronom 14

Psalmul 103:5; 
Iosua 14:10-11

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că prin 
Cuvântul Tău îmi stârneşti inima 
să primească inspiraţia potrivită! 
Mintea mea este unsă să vadă şi să 
accepte posibilităţi. Sunt energizat 
şi înflăcărat în duh să produc impact 
în lumea din vremea mea, prin idei 
supranaturale inspirate de Duhul 
Tău, în Numele lui Isus, Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Şi în vremurile biblice era la fel de mult rău în 
lume cum este şi astăzi; lumea era la fel de 

rea şi de murdară atunci ca şi în prezent. Deşi multe 
evenimente mediatizate din întreaga lume sunt teribile, 
Biblia ne spune clar că ele nu sunt noi: „Ce a fost va mai 
fi, şi ce s-a făcut se va mai face; nu este nimic nou sub 
soare” (Eclesiastul 1:9). 

Au fost şi în trecut recesiuni şi crize economice 
cum sunt şi astăzi. Oamenilor le era teamă de terorism. 
Acestea au fost mereu tertipurile folosite de cel rău 
pentru a stăpâni şi a asupri oamenii. De fapt, el nu are 
alte strategii; le are doar pe acestea care sunt învechite 
şi care vor eşua întotdeauna.

Însă Domnul nostru a fost credincios de-a lungul 
tuturor generaţiilor. În mijlocul întunericului, El Şi-a 
condus oamenii în permanent triumf şi Şi-a ţinut 
promisiunile. Nu este de mirare că psalmistul a spus: 
„Voi cânta totdeauna îndurările Domnului, voi spune 
din neam în neam, cu gura mea, credincioşia Ta” 
(Psalmul 89:1). 

Indiferent câte veşti negative sunt difuzate de 
mass-media, refuză să te temi. Nu te panica! 1 Ioan 
4:4 spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi 
i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare 

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

cunoştinţei Lui (2 Corinteni 2:14).

Triumfător în toiul crizelor

MIERCURI
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Note

decât cel ce este în lume.” Tatăl 
tău ceresc a avut de-a face cu 
răul, cu necazurile, cu dificultăţile 
economice, cu răutatea şi cu 
teroarea de multă vreme. El ştie 
exact cum să aibă grijă de tine şi 
cum să îţi înfrumuseţeze viaţa.

Citeşte din nou cuvintele 
inspirate ale apostolului Pavel 
din 2 Corinteni 2:14, de data 
aceasta din versiunea Message 
(Mesajul, n.tr.): „În Mesia, în 
Cristos, Dumnezeu ne conduce 
din loc în loc într-o neîntreruptă 
paradă a victoriei…” Dumnezeu 
ţi-a rânduit victoria, promovarea 
şi bunăstarea în toiul recesiunii, al 
crizei economice, al inflaţiei şi al 
dezastrelor. El a planificat deja ca 
tu să fii un succes în această viaţă, 
indiferent ce se întâmplă în lume 
în jurul tău.

Faptele Apostolilor 
7:1-53

2 Cronici 29-30

Luca 2:1-7
Deuteronom 15

Psalmul 37:18-19; 
Psalmul 91:5-6

| Proclamaţie
Indiferent de pericolele şi de 
necazurile din această lume, 
sunt blindat şi protejat; sunt ca 
un pom sădit lângă ape, care 
îşi întinde rădăcinile spre râu. 
Nu sunt afectat de arşiţă. Sunt 
triumfător întotdeauna în Cristos! 
Am biruit lumea şi sistemele ei! Îţi 
mulţumesc, Doamne Isuse! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Creştinismul este viaţa lui Dumnezeu care 
pulsează şi se manifestă într-o persoană; 

este Cristos care locuieşte în tine. Creştinismul este 
divinitatea care trăieşte şi acţionează în tine şi prin tine; 
este relaţia dintre o fiinţă umană şi Dumnezeul cel viu. 

Creştinismul nu este deloc o religie. Religia 
reprezintă lucrarea omului faţă de Dumnezeu, adică 
modalităţile şi eforturile umane de a ajunge la El. Pe 
de altă parte, creştinismul este lucrarea lui Dumnezeu 
într-un om. Este o chemare la uniune cu Divinitatea; 
este o umblare cu Dumnezeu în neprihănire, o chemare 
la viaţa veşnică de glorie şi de dragoste. Coloseni 1:27 
spune: „Cristos în voi, nădejdea slavei.” Acesta este 
creştinismul: Cristos trăind în tine. 

Cineva a spus cândva: „Acum, de când sunt creştin, 
sunt o persoană foarte religioasă.” O, nu! Aceasta este 
o înţelegere complet greşită a identităţii de creştin. 
Un creştin este o persoană în care trăieşte Dumnezeu; 
un părtaş al naturii divine (2 Petru 1:4) – un asociat 
al Dumnezeirii; este ceea ce face creştinismul atât de 
minunat. Dumnezeu nu S-a mulţumit doar să fie cu noi 
sau să trăiască printre noi, ci a ales să Îşi stabilească 
reşedinţa în inimile noastre! Aceasta este frumuseţea şi 
gloria creştinismului! Este viaţa lui Dumnezeu trăită prin 
tine. Este descoperirea Cuvântului Viu în viaţa umană!

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

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

Frumuseţea creştinismului

JOI
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Note

Până când nu vei vedea 
creştinismul astfel, tot ce vei 
avea va fi simplă religie. Esenţa 
creştinismului, principalul motiv 
pentru care mergem la biserică, 
ne rugăm, predicăm Evanghelia 
şi facem toate celelalte lucruri în 
calitate de creştini, nu constă în 
faptul că am ales o religie, ci în 
faptul că noi am primit natura lui 
Dumnezeu – viaţa Lui. Este exact 
ceea ce ne-a adus Isus. El a făcut 
posibil ca noi să primim viaţa 
veşnică – viaţa care nu poate fi 
redusă la un nivel inferior, viaţa 
de neînvins, viaţa incoruptibilă a 
lui Dumnezeu: „Şi mărturisirea 
este aceasta: Dumnezeu ne-a dat 
viaţa veşnică, şi această viaţă 
este în Fiul Său. Cine Îl are pe Fiul 
are viaţa; cine nu-L are pe Fiul lui 
Dumnezeu n-are viaţa.”

Faptele Apostolilor 
7:54-8:8

2 Cronici 31-32

Luca 2:8-20
Deuteronom 16

Psalmul 87:2-3; 
Evrei 12:22-24

| Proclamaţie
Sunt un asociat al Dumnezeirii, 
întipărirea slavei lui Dumnezeu şi 
distribuitor al bunătăţii Lui! Sunt 
moştenitor al lui Dumnezeu şi 
împreună moştenitor cu Cristos; 
prin urmare, toată lumea este 
a mea. Mai mare este Cel care 
este în mine decât cel care este în 
lume. Eu sunt o slavă la adresa lui 
Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Scriptura ne povesteşte despre personaje 
biblice foarte prospere – oameni precum 

Avraam, Isaac, Iacov, David, Solomon etc. Dumnezeu a 
mărturisit lucruri foarte frumoase despre ei.

Să examinăm câţiva dintre aceşti oameni şi ce 
spune Scriptura despre ei, începând cu Avraam. Biblia 
spune că el: „... era foarte bogat în vite, în argint şi 
în aur” (Geneza 13:2). Apoi, în Geneza 26:12-14 ni se 
spune că fiul său, Isaac: „... avea cirezi de vite şi turme 
de oi, şi un mare număr de robi; de aceea filistenii îl 
pizmuiau.” 

Cum rămâne cu Iacov? Geneza 36:6-7 ne arată că 
Iacov şi Esau aveau bogăţii prea mari ca să poată locui 
împreună în acelaşi loc; ţinutul nu era suficient pentru 
averile amândoura – turmele de animale. Aşa că Esau 
a trebuit să se mute la o distanţă considerabilă faţă de 
fratele său Iacov. Dumnezeu S-a identificat cu aceşti 
mari patriarhi. El a spus: „Eu sunt Dumnezeul tatălui 
tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi 
Dumnezeul lui Iacov...” (Exodul 3:6).

Un alt personaj este David. Biblia ne spune că el 
era „... sătul de zile, de bogăţie şi de slavă. Şi în locul 
lui a domnit fiul său Solomon” (1 Cronici 29:28). Aceştia 
erau prietenii lui Dumnezeu şi mărturia lui Dumnezeu 
despre ei este extraordinară. El l-a numit pe Avraam 
„prietenul Lui” (Iacov 2:23). L-a numit pe David „un 

Şi, dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi „sămânţa” lui 
Avraam, moştenitori prin făgăduinţă (Galateni 3:29).

Prosper şi influent

VINERI
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Note

om după inima Lui” (Faptele 
apostolilor 13:22). Ambii erau 
foarte prosperi. Dar Iov? Biblia ne 
spune că el era cel mai bogat om 
de la Răsărit (Iov 1:3).

Fiind născut din nou, tu 
eşti sămânţa lui Avraam; un 
moştenitor al lui Dumnezeu şi 
împreună moştenitor cu Cristos. 
De aceea, bunăstarea este dreptul 
tău din naştere. Crede şi trăieşte în 
bunăstare. A fi prosper nu înseamnă 
a strânge bogăţii pentru tine până 
când nu mai ştii ce să faci cu ele; 
înseamnă să fii cine te-a făcut 
Dumnezeu să fii; să îţi ocupi poziţia 
de om care îi binecuvântează pe 
alţii. Citeşte 2 Corinteni 9:8, pentru 
a înţelege ideea lui Dumnezeu 
despre abundenţă: „Şi Dumnezeu 
poate să vă umple cu orice har, 
pentru ca, având totdeauna 
în toate lucrurile din destul, să 
prisosiţi în orice faptă bună...”

Faptele Apostolilor 
8:9-40

2 Cronici 33-34

Luca 2:21-32
Deuteronom 17

2 Corinteni 8:9; 
1 Corinteni 3:21

| Proclamaţie
Sunt conectat la un flux nesfârşit 
de bunăstare, bogăţii şi glorie. 
Niciodată nu voi fi falit sau sărac, 
pentru că sunt moştenitor al lui 
Dumnezeu şi împreună moştenitor 
cu Cristos! Am o moştenire 
inestimabilă şi inepuizabilă în Isus 
Cristos. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Când Isus a murit pe cruce, din punct de vedere 
juridic, întreaga lume a murit împreună cu 

El, pentru că El a murit pentru toţi oamenii. Cu toate 
acestea, creştinismul nu s-a născut din moartea Lui, ci 
din învierea Sa. Când Dumnezeu L-a înviat din morţi, tu 
ai fost înviat împreună cu El şi ai devenit o creaţie nouă, 
viu pentru Dumnezeu şi având viaţa veşnică. Făptura 
nouă este rodul răscumpărării Lui (Romani 8:23). Tu ai 
fost adus din moarte – moartea spirituală – la viaţă! Tu 
ai înviat împreună cu Cristos, având viaţa învierii Lui.

Aşa că acum, cunoscând acest lucru, ştiind că ai 
fost înviat împreună cu Cristos şi aşezat împreună cu El 
în locurile cereşti (Efeseni 2:6), Biblia spune că ar trebui 
să cauţi lucrurile de sus! Trebuie să conştientizezi că ai 
fost născut de sus şi eşti aşezat împreună cu Cristos într-
un loc mai presus de orice domnie, stăpânire şi putere! 
Lucrurile lui Dumnezeu, Împărăţia Lui cerească în care 
ai fost născut trebuie să însemne mai mult pentru tine 
decât lucrurile trecătoare de pe acest pământ. 

Tu nu eşti din această lume; ai fost născut de sus. 1 
Petru 1:23 spune: „... fiindcă aţi fost născuţi din nou nu 
dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care 
nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este 
viu şi care rămâne în veac.” Isus este Cuvântul Viu şi El a 
spus despre Sine: „Eu sunt de sus” (Ioan 8:23)! Tu ai fost 

Dacă deci aţi înviat împreună cu Cristos, să umblaţi 
după lucrurile de sus, unde Cristos şade la dreapta lui 

Dumnezeu (Coloseni 3:1).

Înviat împreună cu Cristos

SÂMBĂTĂ
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Note

născut din acelaşi Cuvânt Viu care 
a venit din cer. De aceea şi tu poţi 
declara cu îndrăzneală ca Isus: „Eu 
sunt de sus!” Conştientizează acest 
lucru. Va schimba totul cu privire 
la tine şi îţi va aduce o perspectivă 
supranaturală asupra vieţii tale. 

Foloseşte un alt limbaj. 
Vorbeşte ca un om ceresc, pentru 
că aşa eşti (1 Corinteni 15:48)! 
Refuză să rosteşti cuvinte de boală, 
de maladie, de lipsă sau de eşec.

Faptele Apostolilor 
9:1-31

2 Cronici 35-36

Luca 2:33-40
Deuteronom 18

Ioan 8:23; 
Efeseni 1:21

| Proclamaţie
Sunt născut din nou, din Cuvântul 
care provine de sus. Am aceeaşi 
viaţă de sus ca Isus. Prin urmare, 
nu mă conformez tiparelor şi 
problemelor care distrug viaţa 
oamenilor, ci îmi îndrept afecţiunea 
către împărăţia cerească, unde nu 
există decât bunăstare, victorie, 
promovare şi glorie, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Inspirat de Duhul Sfânt, Luca ne explică în 
versetul tematic cum Barnaba şi Pavel au mers 

să viziteze fraţii şi au văzut harul lui Dumnezeu. Ce 
înseamnă să „vezi harul lui Dumnezeu?” 

Cuvântul „har” provine din grecescul „charis”; se 
referă la influenţa divină asupra inimii care se reflectă 
în viaţa unui om. Este expresia exterioară ale unei 
influenţe divine dinăuntrul inimii tale. Cu alte cuvinte, 
este lucrarea interioară a gloriei şi puterii lui Dumnezeu 
din viaţa ta care străluceşte, radiază în exterior. Ceea ce 
au văzut apostolii era reflectarea exterioară a harului lui 
Dumnezeu din ei – au văzut efectele acelui har.

Noi nu putem vedea decât expresia exterioară 
a harului lui Dumnezeu. Este ca şi cum ai spune: „Am 
văzut cum bate vântul.” De fapt, tu nu ai văzut vântul; 
ai văzut efectele vântului. Efectele ar putea fi mutarea 
obiectelor sau mişcarea ramurilor unui copac; astfel îţi 
dai seama imediat că este vânt puternic. Nu vezi vântul 
– vezi efectele lui!

 La fel se întâmplă şi în cazul descrierii din versetul 
tematic. Harul lui Dumnezeu nu poate fi văzut în sine, 
însă îi vezi efectele. Aşa că Domnul îţi influenţează 
inima prin Cuvântul Său şi prin Duhul Sfânt, iar lucrurile 
depozitate de acea influenţă pot fi văzute în exterior. 
Aşa putem spune şi noi, ca cei din Biserica primară, 

Când a ajuns el şi a văzut harul lui Dumnezeu, s-a 
bucurat şi i-a îndemnat pe toţi să rămână cu inimă 

hotărâtă alipiţi de Domnul (Faptele apostolilor 11:23).

Efectele harului

DUMINICĂ
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Note

că „am văzut harul lui Dumnezeu 
peste ei.”

De aceea, este important 
să creştem în har. 2 Petru 3:18 
ne spune: „Ci creşteţi în harul 
şi în cunoştinţa Domnului şi 
Mântuitorului nostru Isus 
Cristos...” Verbul „a creşte” 
provine în acest text din traducerea 
termenului grecesc „auxano,” care 
înseamnă „a spori în ceva.” Să 
creşti în har înseamnă să sporeşti 
în lucrările puterii lui Dumnezeu 
în viaţa ta. Şi pe măsură ce creşti 
în har, mai mult din gloria lui 
Dumnezeu străluceşte, radiază şi 
este văzută prin tine. Aleluia!

Faptele Apostolilor 
9:32-43
Ezra 1-3

Luca 2:41-52
Deuteronom 19

2 Petru 1:2; 
Ioan 1:14

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
cunoaşterea Cuvântului Tău care 
mă face să umblu în revărsare 
de har. Harul care este puterea 
promovării se reflectă în exterior 
şi produce în viaţa mea favoare, 
frumuseţe, bunăvoinţă, iubire, 
perfecţionare, glorie şi abilitate, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Atingem lumea în 652 de limbi!

Faptul că Rapsodia Realităţilor este disponibilă în 652 de limbi 
ne conferă oportunitatea de a le prezenta eficient Cuvântul 
lui Dumnezeu multor milioane de oameni zi de zi. Însă pentru 
a ne asigura că toate aceste traduceri ajung în fiecare lună 
în mâinile oamenilor de pretutindeni, este nevoie de multe 
resurse.

Aici poţi interveni şi tu. Poţi să ne ajuţi în următoarele moduri:

1. Să lucrezi ca traducător sau editor: Cunoşti oameni care 
ar vrea să se alăture echipei noastre de traducători? 
Trimite-ne datele lor de contact la adresa rortranslators@
loveworld360.com, sau la rortranslations@blwinc.org.

2. Să sponsorizezi distribuirea gratuită a Rapsodiei 
Realităţilor: în fiecare lună, poţi participa la distribuirea 
gratuită a Rapsodiei Realităţilor undeva în lume şi 
să fii braţul întins al lui Dumnezeu pentru un cămin, 
un oraş sau chiar o naţiune. Pentru a sponsoriza o 
limbă sau pentru a adopta o naţiune, trimite-ne un 
e-mail la adresa partners@rhapsodyofrealities.org sau 
rhapsodymissions@loveworld360.com.

3. Să foloseşti ediţiile traduse ale Rapsodiei Realităţilor: 
de asemenea ne poţi ajuta să ne asigurăm că ediţiile 
traduse în limba locală a Rapsodiei Realităţilor sunt 
folosite individual, în grupuri de părtăşie, în biserici şi în 
organizaţii.

Alătură-te nouă în încercarea de a face ca adevărurile din 
Rapsodia Realităţilor să fie o binecuvântare pentru toţi 
oamenii, oriunde, în cele 552 de limbi în care este tradusă, 
în fiecare lună!
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Versetul tematic ne arată un ingredient-cheie 
pentru o viaţă prosperă şi plină de succes – 

sârguinţa! Unii oameni au ajuns într-o stare deplorabilă 
din lipsă de hărnicie în alegerile lor şi în lucrurile pe care 
Dumnezeu i-a chemat să le împlinească. 

Domnul Isus a fost sârguincios dar şi plin de 
smerenie; El a spus în Ioan 4:34: „Mâncarea Mea este 
să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea 
Lui.” El a recunoscut că succesul Lui stătea în împlinirea 
şi desăvârşirea lucrărilor Tatălui. De asemenea, a 
recunoscut importanţa şi semnificaţia veşnică a sarcinii 
Lui şi i S-a dedicat cu disciplină şi sârguinţă de excepţie.

Sunt oameni care nu duc la bun sfârşit nici una 
dintre lucrările încredinţate, iar alţii sunt mereu în 
întârziere la locul de muncă sau găsesc fel de fel de scuze 
pentru a-şi justifica mediocritatea. Cu toate acestea, ei 
se întreabă de ce lucrurile nu le ies bine sau de ce nu 
sunt promovaţi. Motivul pentru situaţia negativă în care 
se află este unul simplu: din cauza lenei, ei refuză să fie 
sârguincioşi în viaţa de zi cu zi. Sârguinţa este un factor-
cheie care produce în tine un real succes. Mă refer aici 
la succesul care vine de la Dumnezeu, nu cel la care se 
referă lumea.

Vezi tu un om harnic în ocupaţia lui? El va sta în 
picioare înaintea împăraţilor; nu va sta în picioare 

înaintea celor neînsemnaţi (Proverbe 22:29,  
versiunea Fidela).

O inevitabilă cheie pentru 
succes

LUNI
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Note

Sârguinţa te conduce printre 
regi şi te onorează, pe când lenevia 
aduce sărăcie şi întuneric. Oamenii 
sârguincioşi îşi fac organizaţiile 
mai prospere decât erau înainte să 
vină ei în funcţie. Aceasta este una 
dintre caracteristicile oamenilor 
care au cu adevărat succes. Fii 
sârguincios în orice lucru şi în tot 
ce îţi este încredinţat. 

O privire mai atentă asupra 
oamenilor de succes din întreaga 
lume, indiferent de domeniul în 
care lucrează, îţi va dezvălui un 
factor comun în viaţa tuturor: 
sârguinţa. Acelaşi lucru se aplică şi 
în lucrările Duhului. Pe măsură ce 
studiezi Cuvântul lui Dumnezeu cu 
diligenţă şi Îl pui în aplicare, acesta 
îţi îmbogăţeşte duhul, astfel încât 
vei avea tot mai mult succes în 
duhul tău şi părtăşia ta cu Domnul 
va fi îmbunătăţită.

Faptele Apostolilor 
10:1-23
Ezra 4-6

Luca 3:1-11
Deuteronom 20

Eclesiastul 9:10; Proverbe 10:4; 
Proverbe 14:23

| Proclamaţie
Funcţionez cu abilitatea Duhului 
Sfânt întotdeauna, nu numai în 
dispoziţia mea de a începe un lucru, 
ci şi în a-l duce la excelenţă în rodire. 
Sunt asigurat pentru o viaţă de 
onoare, pentru că aplic sârguinţă în 
fiecare domeniu al vieţii. Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Există unele tipuri de adevăruri inferioare care sunt 
admise doar creştinilor cu un nivel mai scăzut de 

înţelegere spirituală. De exemplu, la o evanghelizare aş 
putea să spun: „Dumnezeu te va vindeca astăzi” şi diferite 
minuni de vindecare vor avea loc. Această propoziţie este 
adevărată, însă este un adevăr inferior. Vă voi explica. 

Geneza 1:16 vorbeşte despre două lumini: 
„Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: 
luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, şi 
luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut 
şi stelele.” De multe ori, lumina reprezintă adevărul. Aşa 
că sunt adevăruri mai mici şi adevăruri mai mari. Adevărul 
mai mic şi general este că „Dumnezeu te va vindeca.” Dar 
poţi fi şi specific – ca specializările din domeniul academic. 
La primul nivel, eşti învăţat lucruri de bază. Pe măsură ce 
înaintezi, începi să înveţi domenii specifice, accesibile doar 
celor iniţiaţi. Şi în spiritual este aceeaşi situaţie.

Cu cât te adânceşti în Cuvântul lui Dumnezeu, cu 
atât mai mult realizezi că Dumnezeu nu mai „face” nimic 
pentru nimeni astăzi, în sensul pe care îl înţeleg cei mai 
mulţi. El a făcut deja tot ce trebuia să facă; El a împlinit 
totul în Isus Cristos! Aşa că El nu mai lucrează să te vindece; 
deja a făcut-o! Dacă te-ai gândit: „O, Doamne, Tu chiar mă 
vei vindeca astăzi,” acesta este adevărul inferior.

Cât despre mine, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor 
oameni duhovniceşti, ci a trebuit să vă vorbesc ca 

unor oameni lumeşti, ca unor prunci în Cristos  
(1 Corinteni 3:1).

Există niveluri mai înalte

MARȚI
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Note

În anumite tipuri de întâlniri, 
noi învăţăm şi predicăm adevărul 
general, pentru ca şi necreştinii 
prezenţi la întâlnire să poată auzi 
Cuvântul lui Dumnezeu, să fie 
binecuvântaţi şi să Îl primească 
pe Cristos. Însă la alte întâlniri, le 
descoperim Cuvântul copiilor lui 
Dumnezeu pentru ca ei să Îl poată 
învăţa şi aplica pentru sine. Acolo 
trecem la cursuri mai avansate 
pentru a le descoperi realitatea 
Cuvântului lui Dumnezeu. 

Refuză să rămâi într-o clasă 
inferioară, precum creştinii din 
Corint, pe care apostolul Pavel i-a 
mustrat pentru că erau lumeşti. 
Trebuie să depăşeşti perioada 
copilăriei spirituale; creşte în 
Cristos şi avansează în cunoaşterea 
Cuvântului lui Dumnezeu! Creşte şi 
funcţionează la niveluri superioare, 
pentru că există o viaţă superioară 
în Cristos!

Faptele Apostolilor 
10:24-48
Ezra 7-8

Luca 3:12-22
Deuteronom 21

2 Timotei 2:15; 
1 Petru 2:1-2

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi 
luminezi inima să poată pătrunde 
adevăruri mai adânci şi revelaţii 
mai înalte din Cuvântul Tău. Sunt 
inspirat să trăiesc viaţa veşnică de 
slavă. În Cristos sunt totdeauna 
triumfător, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Domnul Isus a folosit ilustraţia din versetul tematic 
pentru a explica o idee importantă despre 

autoritate. El Şi-a învăţat apostolii să păzească şi să împlinească 
orice le spuneau cărturarii şi fariseii, pentru că aceştia din 
urmă îl reprezentau pe Moise. Cu toate acestea, El i-a învăţat 
imediat pe apostoli să nu se comporte ca ei. 

În calitate de creştin, tu eşti aşezat cu Isus pe tronul 
Lui (Efeseni 2:6). Autoritatea pe care o ai asupra demonilor 
şi puterilor întunericului nu se bazează pe abilitatea ta; este 
autoritatea lui Cristos (Luca 10:19). Întregii creaţii, inclusiv lui 
Satan şi cohortelor lui, le-a fost poruncit să asculte de tine, 
la fel cum le-a fost poruncit să asculte de Isus (Matei 17:5). 
De aceea, orice le-ai spune să facă, ei trebuie să se supună! 
Acesta este un principiu spiritual pe care Satan şi demonii lui îl 
înţeleg; izgoneşte-i şi vor pleca. Chiar dacă Satan ţi s-ar opune 
şi ar spune: „Tu nu mă poţi alunga, pentru că nu ai suficientă 
putere, pentru că nu te-ai rugat suficient,” răspunsul tău 
ar trebui să fie: „Eu stau pe scaunul lui Isus! De aceea, îţi 
poruncesc să ieşi!”

Trebuie să înţelegi cine este Satan: el este potrivnicul şi 
pârâşul: „... pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra 
înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos” (Apocalipsa 
12:10). În Zaharia 3, el l-a acuzat pe Iosua în prezenţa lui 

Atunci Isus le-a vorbit mulţimilor şi ucenicilor Săi. 
El le-a zis: „Cărturarii şi fariseii stau pe scaunul lui 

Moise. Deci să faceţi şi să păziţi toate lucrurile pe care 
vi le spun ei, dar să nu faceţi după faptele lor, pentru 
că ei zic, dar nu fac” (Matei 23:1-3, versiunea NTR).

Tu stai pe scaunul lui Isus!

MIERCURI
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Note

Dumnezeu: „El (îngerul) mi l-a arătat 
pe marele preot Iosua stând în 
picioare înaintea Îngerului Domnului 
şi pe Satan stând la dreapta lui ca 
să-l pârască. Domnul i-a zis lui Satan: 
«Domnul să te mustre, Satan...»” 
(Zaharia 3:1-2). Domnul nu i-a spus 
lui Iosua: „Vezi, dacă ai fi făcut ce 
trebuia, Satan nu ar fi fost aici să ţi se 
împotrivească.” Nu! Ci El S-a întors spre 
Satan şi i-a zis: „Domnul să te mustre!”  
În Cristos, tu eşti fără cusur. Cristos 
te-a împăcat cu Tatăl prin trupul Lui 
de carne, prin moarte, ca să te facă să 
te înfăţişezi sfânt, fără prihană şi fără 
vină înaintea lui Dumnezeu. Satan te 
poate acuza cât vrea şi poate protesta 
împotriva abilităţii tale de a-l izgoni – 
nu contează! Tu stai pe tronul lui Isus: 
tu eşti aşezat împreună cu El în locurile 
cereşti, la dreapta Dumnezeului cel 
Atotputernic – în locul de domnie, de 
putere şi de autoritate!

Faptele Apostolilor 
11:1-18

Ezra 9-10

Luca 3:23-38
Deuteronom 22

Efeseni 2:5-6; Coloseni 1:22; 
Romani 8:1

| Rugăciune
Sunt aşezat împreună cu Cristos într-
un loc de putere, mai presus de orice 
domnie, de orice stăpânire, de orice 
putere, de orice dregătorie şi de orice 
nume care se poate numi, nu numai 
în veacul acesta, ci şi în cel viitor. 
Trăiesc în stăpânire asupra păcatului, 
a bolii, a infirmităţii şi a oricăror 
forţe de opoziţie, de acuzaţie sau de 
obstrucţie, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Biblia ne spune că în Isus Cristos sunt ascunse 
toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei 

(Coloseni 2:3), iar tu ai totul deplin în El (Coloseni 
2:10). De aceea, tu poţi cunoaşte toate lucrurile prin 
Duhul Sfânt. Eu îi sfătuiesc pe oamenii lui Dumnezeu 
să vorbească tot timpul în alte limbi, pentru că acesta 
este limbajul codat al Duhului Sfânt! Este cea mai rapidă 
cale de a-ţi activa şi a-ţi condiţiona duhul să primească 
informaţii şi îndrumări spirituale.

Poate că ai nevoie de îndrumare pentru un anumit 
lucru sau îţi trebuie o informaţie; vorbeşte în alte limbi. 
Continuă până când ştii că ai obţinut îndrumarea sau 
informaţia de care aveai nevoie. Răspunsul îţi poate fi 
dat în duh, în alte limbi. În acest caz, vei avea nevoie 
de darul tălmăcirii limbilor. Acest lucru este important, 
pentru că dacă nu poţi interpreta răspunsul astfel încât 
să îl înţelegi, nu poţi beneficia de el. În acest caz, va trebui 
să Îi ceri Duhului Sfânt să te ajute să aduci răspunsul în 
formă profetică pentru a-l înţelege.

Dacă ai crezut că ai fost binecuvântat pentru că 
vorbeşti în alte limbi, aşteaptă să vezi când vei primi darul 
tălmăcirii! Biblia spune: „De aceea, cine vorbeşte în altă 
limbă să se roage să aibă şi darul s-o tălmăcească” (1 
Corinteni 14:13); atât este de simplu! Cere-i Domnului 
prin credinţă să îţi dea tălmăcirea limbilor pe care 

De aceea, cine vorbeşte în altă limbă să se roage să 
aibă şi darul s-o tălmăcească (1 Corinteni 14:13).

Vorbeşte în alte limbi şi 
tălmăceşte! 

JOI
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Note

le vorbeşti, primeşte-o tot prin 
credinţă şi continuă să vorbeşti 
pentru a înţelege. 

Faptele Apostolilor 
11:19-30

Neemia 1-3

Luca 4:1-13
Deuteronom 23

Efeseni 5:18; 
1 Corinteni 14:15

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
binecuvântarea de a rosti taine 
în alte limbi, într-un limbaj 
ceresc dincolo de interferenţa 
pământească şi carnală. Primesc 
inspiraţie, putere, mângâiere şi 
edificare pe măsură ce vorbesc în 
alte limbi chiar acum, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În 2 Cronici 18:21, Biblia ne spune că un duh de 
minciună era în gurile tuturor profeţilor pentru 

a-i face să mintă. Acel duh nu a murit şi din cauză că 
lucrarea lui a dat roade, astăzi şi alte duhuri fac acelaşi 
lucru. Pun stăpânire pe un om şi îl fac să spună minciuni 
fără nici o reţinere.

De aceea este important să testezi fiecare duh; nu 
crede orice; crede doar ce este adevărat, onest, drept, 
pur, minunat, bun şi vrednic de laudă. Nu crede bârfe; 
unii spun că „În toate legendele e un sâmbure de adevăr.” 
Dar cum ar putea fi un sâmbure de adevăr într-o bârfă 
care a pornit de la o minciună? Ce element de adevăr au 
avut când au minţit în legătură cu Isus? Biblia spune că 
L-au urât fără temei şi au minţit în legătură cu El (Matei 
26:59). 

Astfel de lucruri încă se întâmplă şi astăzi! Încă 
sunt duhuri de minciună. Este acelaşi diavol; el nu are 
trucuri noi. Strategiile lui sunt aceleaşi. Dacă el a putut 
fi un duh de minciună în gura profeţilor din Vechiul 
Testament, îţi poţi imagina ce poate face în şi cu cei care 
îi permit. 

El poate fi un duh de minciună în gura copiilor faţă 
de părinţii lor sau invers. Ar putea fi un duh de minciună 
în gura unui prieten sau al unui membru din familia ta, 

Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să 
cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în 

lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi (1 Ioan 4:1).

„Nu da crezare oricărui duh”

VINERI
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Note

vorbind împotriva altui prieten 
sau membru al familiei. Aşa 
este el; este Satan, amăgitorul şi 
manipulatorul. Însă noi cunoaştem 
strategiile lui. 

Urmează Cuvântul lui 
Dumnezeu şi permite-I Duhului 
Sfânt să te conducă în toate 
lucrurile. El este Duhul adevărului 
şi este singurul care te poate 
călăuzi întotdeauna pe calea 
adevărului.

Faptele Apostolilor 
12:1-25

Neemia 4-6

Luca 4:14-32
Deuteronom 24

Proverbe 13:5; Psalmul 101:7; 
1 Ioan 2:20

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc 
pentru înţelepciunea Ta care 
acţionează în mine şi mă conduce pe 
calea adevărului. Resping falsitatea 
şi sunt ferm ancorat în Cuvântul 
Tău, care face ca neprihănirea să se 
manifeste 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



Cu mulţi ani în urmă, când mergeam în oraşe şi 
sate îndepărtate pentru evanghelizări, Duhul 

lui Dumnezeu ne dădea unele strategii specifice pentru 
lucrare, în timp ce ne pregăteam în rugăciune. Când urmăm 
acele instrucţiuni, noi luam pământul în stăpânire. Uneori 
eram conduşi la şefii şi conducătorii localităţilor respective, 
pentru a le sluji mai întâi lor.

Cu alte ocazii, când mergeam la o instituţie, cum ar fi 
o şcoală, eram conduşi de Duhul Sfânt la piatra de temelie 
a instituţiei pentru a ne pune mâinile pe ea şi a ne ruga. 
Nu eram îndemnaţi să facem mereu aceleaşi lucru; acestea 
erau strategiile Duhului Sfânt, care variau după îndemnul 
Lui. În predicarea Evangheliei şi câştigarea cartierului 
tău, a oraşului tău, a capitalei sau a naţiunii tale pentru 
Domnul, va trebui să înveţi să te supui Duhului Sfânt şi să 
devii dependent de El pentru a obţine strategiile potrivite. 
Aminteşte-ţi cine este El: este „Strategul Extraordinar.”

În câştigarea sufletelor, noi luptăm pentru sufletele 
oamenilor; de aceea, trebuie să aplicăm strategii divine. 
Cei care nu înţeleg că lucrarea de câştigare a sufletelor 
este un război, nu se gândesc nici la strategii. Când te 
rogi, Duhul Sfânt te va învăţa ce să faci. Uneori, El îţi poate 
spune: „Mergi şi procedează şi aşa”; îţi poate spune chiar 
lucrurile pe care să le spui mai departe şi pe măsură ce 
le rosteşti, are loc minunea mântuirii. Gândeşte-te la 
experienţa lui Moise din versetul tematic; a fost o strategie 

Când îşi ridica Moise mâna, era mai tare Israel; şi când 
îşi lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec (Exod 17:11).

El are cele mai bune strategii!

SÂMBĂTĂ
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Note

a Duhului care a avut ca rezultat 
victoria copiilor lui Israel. Se rezuma 
la ridicarea mâinilor lui Moise; nu 
conta cât de sus le ţinea. De aceea, 
când Moise a obosit şi a trebuit să se 
aşeze, cât timp Aaron şi Hur îi ţineau 
mâinile ridicate, Israel îi domina pe 
adversari. Aceea a fost strategia lui 
Dumnezeu pentru victoria asupra 
lui Amalec. Nu trebuia ca Aaron sau 
Iosua să îşi ridice mâinile; ci trebuia 
ca mâinile lui Moise să fie ridicate! 

Care este strategia pe 
care Dumnezeu ţi-a dat-o pentru 
afacerea ta, pentru serviciul tău, 
pentru lucrarea ta sau pentru 
finanţele tale? Pune-o în aplicare! El 
ştie cea mai bună strategie de care 
ai nevoie pentru a trece la un nivel 
superior; de aceea, fii dependent 
de El şi urmează instrucţiunile pe 
care ţi le dă: „Recunoaşte-L în toate 
căile tale, şi El îţi va netezi cărările” 
(Proverbe 3:6).

Faptele Apostolilor 
13:1-12

Neemia 7-8

Luca 4:33-44
Deuteronom 25

Proverbe 16:9; Psalmul 37:23; 
Psalmul 32:8

| Proclamaţie
Am Duhul de înţelepciune şi de 
pricepere! El mă învaţă şi îmi arată 
calea pe care trebuie să merg. 
Ştiu ce trebuie să fac şi când să 
fac, prin strategia Duhului Sfânt. 
Nici unul dintre paşii mei nu va 
aluneca, pentru că aud şi urmez 
glasul Duhului Sfânt întotdeauna! 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

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, trebuie să 
fii conştient de faptul că Dumnezeu ţi-a delegat 

îngeri, pentru a te păzi şi pentru a te sluji. Ei sunt în 
serviciul tău: „Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise 
să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni 
mântuirea?“ (Evrei 1:14). Astfel, când de exemplu, faci 
o declaraţie în Numele lui Isus, îngerii tăi o preiau, o 
susţin; ei au grijă ca să se întâmple. Ce vrei să fie făcut? 
Rosteşte şi trimite-ţi îngerii. 

Observă cu atenţie textul din Evrei 1:14; spune că 
îngerii sunt „…duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească 
o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea.“ Aceasta 
înseamnă că ei te SLUJESC. Însă o fac sub autoritatea lui 
Isus; ei se ocupă de lucrurile pe care le spui în Numele 
Domnului Isus. Ei nu urmează instrucţiuni omeneşti. 
Isus ne-a dat puterea legală de a folosi Numele Său. 
Aşa că, atunci când foloseşti Numele lui Isus, nu mai 
foloseşti autoritatea omenească; foloseşti autoritatea 
lui Isus Cristos!

Să luăm în considerare cuvintele Domnului nostru 
din versetul tematic. Petru a vrut să se lupte pentru El, cu 
sabia lui, dar Isus l-a oprit şi i-a zis: „Crezi că n-aş putea să 
Îl rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână 

Atunci Isus i-a zis: „Pune-ţi sabia la locul ei; căci 
toţi cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Crezi că n-aş 
putea să Îl rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată 

la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de 
îngeri?” (Matei 26:52-53).

Îngeri în slujba ta!

DUMINICĂ
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Note

mai mult de douăsprezece legiuni 
de îngeri?“ (Matei 26:52-53) Isus 
era perfect conştient că dacă ar fi 
rostit ceva, îngerii aveau obligaţia 
de a interveni! Acest lucru este 
valabil şi pentru noi. El, însă, ne-a 
dezvăluit procedura simplă de 
angajare a slujirii angelice, când 
a zis: „… Cuvintele, pe care vi le 
spun Eu, nu le spun de la Mine; 
ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El 
face aceste lucrări ale Lui“ (Ioan 
14:10).

Îngerii răspund la Cuvântul 
lui Dumnezeu (Psalmul 103:20). 
Atât timp cât vei umbla în voia 
perfectă a lui Dumnezeu, îngerii 
vor fi în slujba ta; ei vor fi bucuroşi 
să lucreze cu tine şi pentru tine.

Faptele Apostolilor 
13:13-52

Neemia 9-10

Luca 5:1-11
Deuteronom 26

Psalmul 34:7; 
Luca 1:13

| Proclamaţie
Domnul a trimis îngerii Lui înaintea 
mea, să lucreze pentru mine zilnic! 
În timp ce fac declaraţii de credinţă 
din Cuvântul lui Dumnezeu, ei 
sunt dislocaţi pentru a îndeplini 
ce rostesc eu şi pentru a se asigura 
că nu se întorc cuvintele mele 
fără rod. Nu sunt singur niciodată, 
pentru că oştirea cerului este cu 
mine întotdeauna! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Sesiunea de vară a Şcolii de Vindecare din 2015 
va avea loc anul acesta în Ontario, Canada, în 
perioada 31 iulie – 14 septembrie. Va fi pentru 
mulţi un timp de împărtăşire, transformare şi 
eliberare din chinurile bolii şi infirmităţii. Puterea 
de vindecare a lui Dumnezeu va fi eliberată, 
iar oamenii vor primi restaurare în trupul lor 
sub ungerea administrată de către omul lui 
Dumnezeu.  cu multe 

ÎNREGISTRARE

Dacă vrei să participi la Şcoala de vindecare în 
Ontario, Canada, este necesar să te înregistrezi 
din timp, întrucât locurile sunt limitate.

Te poţi înscrie trimiţând un email pe adresa: 
application@healing-school.org

Te mai poţi înregistra şi de pe dispozitivul tău 
mobil accesând site-ul 
www.enterthehealingschool.mobi

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

ŞCOALA DE
VINDECARE
SESIUNEA DE VARĂ

CANADA
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Pe măsură ce vei studia Biblia, vei observa că 
Dumnezeu niciodată nu Şi-a asumat toate 

diligenţele de a schimba viaţa oamenilor. El nu ne-a 
spus niciodată, de exemplu, că va câştiga suflete singur. 
El ne-a spus nouă să facem acest lucru. Dumnezeu ne-a 
spus nouă să vindecăm bolnavii; El nu a spus: „Cere-mi 
Mie să fac aceasta; sau roagă-te ca Eu să o fac”; nu! El 
ne-a înştiinţat că este responsabilitatea noastră, însă noi 
funcţionăm cu autoritatea Sa. Ce binecuvântare!

Biblia spune: „Iar ei au plecat şi au propovăduit 
pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi întărea 
Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Amin“ (Marcu 
16:20). Aceasta se întâmplă şi în zilele noastre! Pe 
măsură ce predicam Evanghelia, Dumnezeu confirmă 
mesajul nostru. Au loc semne şi minuni! 

Fii curajos pentru Cristos. Predică Evanghelia 
cu pasiune şi, pe măsură ce predici, Dumnezeu va 
confirma Cuvântul Lui cu semne. Avem ceva de dat 
lumii; este Evanghelia lui Isus Cristos. Aminteşte-ţi ce 
a spus Domnul: „Vindecaţi bolnavii, curăţiţi leproşii, 
înviaţi morţii, scoateţi dracii: fără plată aţi primit, fără 
plată să daţi” (Matei 10:8). El ne-a dat nouă puterea 
şi autoritatea să facem lucruri mari în Numele Lui şi 

Şi mergând, predicaţi, spunând: Împărăţia cerului 
este aproape. Vindecaţi bolnavii, curăţiţi leproşii, 

înviaţi morţii, scoateţi draci; în dar aţi primit, în dar să 
daţi (Matei 10:7-8, versiunea Fidela).

Ocupă-ţi locul în lucrarea 
Evangheliei

LUNI
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Note

să demonstrăm în mod eficient 
caracterul Duhului Sfânt în lumea 
noastră.

Prin urmare, ocupă-ţi locul 
în lucrarea Evangheliei. Predică 
Evanghelia cu îndrăzneală.

Faptele Apostolilor 
14:1-28

Neemia 11-13

Luca 5:12-26
Deuteronom 27

Ioan 14:12; 
Marcu 16:18

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
socotit vrednic să îmi încredinţezi 
slujba împăcării şi să-Ţi fiu un 
partener eficient în evanghelizarea 
lumii, transformând astfel viaţa 
multora cu binecuvântările 
Evangheliei, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Biblia relatează o întâmplare în 2 Împăraţi 
20 despre regele Ezechia. El era bolnav de 

moarte şi Domnul l-a trimis pe profetul Isaia să-i spună 
că va muri. La auzirea acestor veşti, el şi-a întors faţa la 
perete şi s-a rugat, plângând amarnic. Domnul i-a vorbit 
lui Isaia şi el s-a întors şi i-a spus regelui că Dumnezeu a 
auzit rugăciunea lui şi a adăugat încă cincisprezece ani 
la anii vieţii lui. Te-ai putea întreba atunci: „Dumnezeu 
Se răzgândeşte?“ 

Această relatare nu sugerează că Dumnezeu Se 
decisese să-i scurteze viaţa lui Ezechia. Acesta urma să 
moară în baza dreptăţii lui Dumnezeu şi a legilor date 
anterior. El păcătuise şi Dumnezeu l-a trimis pe profet 
să-i spună că avea să moară, deoarece legea Vechiului 
Testament spunea că sufletul care păcătuieşte trebuie 
să moară (Ezechiel 18:4). Totuşi, regele s-a pocăit, şi-a 
schimbat viaţa şi astfel devenea nedrept ca Dumnezeu 
să Îşi mai ducă decizia până la capăt, care era bazată pe 
starea morală anterioară a lui Ezechia. Aşa că, de fapt, 
Domnul S-a răzgândit.

Aceasta nu înseamnă că El Îşi schimbă 
standardele; însă este contrar caracterului Său să 
continue să pedepsească un om care s-a pocăit. Oricine 
păcătuieşte este condamnat după cum spune Biblia, dar 
prin mântuirea prin Isus Cristos, pocăinţa este posibilă.

Şi Domnul S-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l 
facă poporului Său (Exod 32:14).

El Se poate răzgândi!

MARȚI
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Note

În cazul în care te afli într-o 
situaţie şi vrei ca Domnul să Îşi 
schimbe hotărârea, trebuie să 
te schimbi tu mai întâi. Dacă îţi 
schimbi starea şi comportamentul, 
atunci şi Dumnezeu Îşi va schimba, 
în concordanţă cu caracterul Lui, 
modul în care Se raportează la 
tine. Biblia spune că El ne dă un har 
şi mai mare şi vei afla că favoarea 
lui Dumnezeu se poate multiplica 
în viaţa ta continuu, pe măsură ce 
umbli cu El şi cauţi să-I fii plăcut.

Faptele Apostolilor 
15:1-21

Estera 1-4

Luca 5:27-39
Deuteronom 28

Amos 7:1-6

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
că şi astăzi mi-ai luminat inima cu 
Cuvântul Tău. Sunt sincronizat cu 
Duhul Sfânt, cunoscând şi umblând 
în voia Ta perfectă pentru mine. 
Prin Duhul Tău, mă port într-un chip 
vrednic de Tine, ca să-Ţi fiu plăcut 
în orice lucru, aducând roade în 
tot felul de fapte bune şi crescând 
în cunoştinţa Cuvântului Tău, 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

„Cuvântul lui Dumnezeu m-a corectat prin Rapsodia Realităţilor!”

„Am găsit recent în camera mea de hotel o Rapsodie a realităţilor din 
octombrie 2014. Am deschis-o aleator la data de 13, care avea titlul: 
„Susţine programarea binelui în tine,” iar Duhul Sfânt m-a cercetat 
cu privire la rostirea unor cuvinte jignitoare la adresa unor oameni. 
Obişnuiam să mă aşez lângă un prieten şi începeam să bârfesc 
colegii de birou, discutându-le greşelile şi slăbiciunile până îi făceam 
zdrenţe. În ziua când am citit acel devoţional, mi-am dat seama că 
făceam un lucru oribil şi am decis să nu mai fac niciodată aşa ceva.”  ̶  
Mgbeorurukwe E.; Nigeria 

„Am învăţat despre credinţă din Rapsodie!”

„Am ascultat citirea Rapsodiei la radio şi am fost cu adevărat mişcat în 
duhul meu. Am învăţat că există diferenţă între credinţă şi convingere. 
Mulţi oameni au convingerile lor despre Cuvânt, dar viaţa lor rămâne 
neschimbată. La fel eram şi eu. Citeam Biblia de la Geneza la Apocalipsa, 
dar mai tot timpul eram bolnav. Atunci când am auzit învăţătura despre 
credinţă, mi-a tresăltat duhul. În ziua aceea am luat legătura cu un 
membru dintr-o biserică Christ Embassy care m-a condus cu adevărat 
la Cristos. Slavă Domnului!”   ̶  Sefo K.; Tonga

“Am scăpat de datorii!”

“De când am început să citesc Rapsodia realităţilor în limba Setswana, 
percepţia mea asupra vieţii s-a schimbat radical. Obişnuiam să împrumut 
mulţi bani şi aveam o serie întreagă de datorii. Dar prin studierea 
Cuvântului lui Dumnezeu, am primit înţelepciune de administrare şi am 
putut să-mi achit toate datoriile. Ba chiar am început să-mi construiesc 
o casă din acelaşi salariu pe care l-am avut în toţi aceşti ani.”  ̶  Mme M.; 
Botswana
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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   


