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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 552 limbi şi încă 

mai numărăm. Ediţia 2015 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru 
a te poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul 
anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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INFORMAŢII PERSONALE

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 centrul unui oraş din 
Spania.
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Domnul Isus ne-a chemat să stabilim Împărăţia 
Lui pe pământ. El Şi-a întemeiat această 

Împărăţie la prima Sa venire, iar după revenirea Sa în 
glorie şi domnia Sa fizică pe acest pământ, va urma 
judecata de la Marele Tron Alb unde El va sta şi îi va 
judeca pe toţi cei ce au trăit în această lume. Biblia 
spune că noi vom sta împreună cu El pe tronuri şi vom 
judeca naţiunile. Dar înainte de toate acestea, trebuie 
să facem ceea ce ne-a spus El.  

Motivul pentru care te afli în această lume este 
pentru a stabili Împărăţia neprihănirii Lui pe acest 
pământ. Ai o slujbă de îndeplinit aici: să conduci cât mai 
mulţi oameni la neprihănire. Acesta este un lucru de 
care trebuie să devii pasionat. Nici un creştin nu este 
exclus; nici unul dintre noi nu a fost chemat la o viaţă 
de lenevie. Noi suntem o armată, armata lui Dumnezeu, 
angajaţi în slujba împăcării: „că adică, Dumnezeu 
era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-
le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă 
propovăduirea acestei împăcări” (2 Corinteni 5:19).

Armata este o slujbă care necesită disciplină şi 
tărie. Un soldat nu trăieşte la fel ca civilii; el are un stil de 
viaţă condiţionat. El se supune unui antrenament dur, 
atât fizic cât şi mental şi întotdeauna este gata de luptă. 

În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în 
mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice 

domnie, orice stăpânire şi orice putere  
(1 Corinteni 15:24).

DUMINICĂ

1
Întărit pentru lucrarea 

Împărăţiei



Note

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul de a participa la stabilirea 
Împărăţiei Tale pe pământ. Duhul 
Tău acţionează în mine, abilitându-
mă să-Ţi manifest neprihănirea şi 
iubirea! Viaţa mea este o absolută 
demonstraţie a gloriei Tale! După 
cum Cristos domneşte peste tot 
pământul, domnesc şi eu împreună 
cu El, în extinderea Împărăţiei Sale 
pe pământ şi în inima oamenilor, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Marcu 9:14-32
Numeri 7-8

Trupul lui Cristos este o armată. 
Trebuie să fii puternic pentru 
slujba pusă înaintea ta. Când este 
timpul să te rogi şi ţi se cere să te 
ridici, ridică-te şi roagă-te! Dacă 
ţi se cere să îngenunchezi, atunci 
îngenunchează! 

Fiind soldat în armata lui 
Dumnezeu, eşti chemat la o viaţă 
de disciplină spirituală, pentru a 
fi întărit pentru Împărăţie! Pentru 
tine, câştigarea de suflete nu este 
negociabilă, pentru că acesta este 
stilul tău de viaţă. Fii înflăcărat 
şi zelos cu privire la lucrurile lui 
Dumnezeu. Fii implicat în stabilirea 
Împărăţiei Lui pe pământ; fii plin 
de râvnă în câştigarea de suflete. 
El te-a întărit pentru scopul Lui. 

Matei 19:1-12
Exod 10

1 Corinteni 3:9; Matei 24:14; 
2 Timotei 2:4
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Există oameni care, în loc să vadă partea pozitivă 
a celorlalţi şi să înveţe de la ei, se angajează 

într-o concurenţă inutilă. Succesul altuia nu numai că 
îi supără şi declanşează în ei un duh competitiv, ci se 
simt chiar complexaţi. Nu ar trebui să fie astfel. Succesul 
altora nu înseamnă că tu ai eşuat; de aceea bucură-te 
şi celebrează împreună cu ei. Fii plin de dragoste. Nu te 
angaja în competiţii nesănătoase cu alţii. 

De exemplu, dacă îţi începi o afacere, nu o face 
doar din dorinţa de a fi în competiţie cu altcineva. Nu te 
lupta cu alţii şi nu te strădui. Lasă-L pe Dumnezeu să te 
conducă. Dacă îţi încredinţezi lucrarea în mâinile Lui şi 
te încrezi în El, El te va face să fii plin de succes. El deja 
te-a zidit pe Stâncă şi Stânca aceasta este Isus, de aceea 
nu ai de ce să te temi.  

Mai mult de cât atât, succesul este relativ şi are 
niveluri diferite. Succesul tău poate fi măsurat conform 
cu viziunea şi scopul pe care Dumnezeu ţi le-a dat. Dacă 
vrei cu adevărat să-ţi împlineşti lucrarea încredinţată de 
Dumnezeu, numai El poate aprecia cât succes ai. Ce ţi-a 
spus El să faci poate să nu fie ce i-a spus altcuiva să facă; 
aşadar nu este nevoie să te compari cu alţii, sau să te 
evaluezi pe baza succesului sau eşecului lor. 

Prin urmare, în tot ceea ce faci, motivele tale să 
fie curate şi lipsite de egoism. Când auzi de succesul 

LUNI
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Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă 
deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul 

mai presus de el însuşi (Filipeni 2:3). 

Celebrează succesul altora



Note

altora, nu permite atitudinii 
de autocompătimire să pună 
stăpânire pe tine. Bucură-te. 
Refuză să te compari cu alţii. Adu-
ţi aminte că, înaintea Domnului, 
eşti unic. 

Marcu 9:33-50
Numeri 9-10

Matei 19:13-22
Exod 11

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc 
pentru iubirea Ta, care a fost 
turnată în inima mea prin Duhul 
Sfânt. Eu extind această iubire 
nediluată faţă de toţi cei din jur, 
arătând preocupare sinceră pentru 
provocările lor şi exprimând bucurie 
şi fericire reală pentru succesele 
lor. Invidia, gelozia şi mândria nu 
au nici un loc în mine, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Geneza 4:4-7;
1 Corinteni 13:4
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Din cauza extinderii răului în lumea de azi, 
multora li s-a făcut frică şi s-au întrebat: „Oare 

lui Dumnezeu Îi mai pasă? Putem avea încredere că El 
Se va îngriji de noi? Este suficient de aproape pentru 
a face ceva?” Bineînţeles că da! De fapt, El nu trebuie 
să mai facă nimic. A făcut deja ce era necesar pentru 
protecţia şi siguranţa ta.  

Biblia spune că El ne-a înviat împreună şi ne-a 
aşezat în locurile cereşti în Cristos Isus (Efeseni 2:6). Cel 
care se mai îngrijorează de problemele acestei lumi este 
cel care nu este în Cristos. Cristos este siguranţa, pacea 
şi protecţia noastră. El este locul nostru de adăpost. 
Versetul nostru tematic este foarte clar în această 
privinţă: „Cel ce locuieşte în locul ascuns al celui 
Preaînalt va trăi la umbra celui Atotputernic.” 

Să locuieşti în locul ascuns al Celui Preaînalt 
înseamnă să locuieşti în Cristos; aceasta înseamnă că El 
devine locuinţa ta. Oricine locuieşte în acel loc tainic, stă 
(se odihneşte) la umbra celui Atotputernic; însemnă că 
este sub protecţia Celui Preaînalt. 

În Noul Testament, apostolul Pavel spune astfel: 
„Căci dacă este cineva în Cristos este o făptură nouă” 
(2 Corinteni 5:17). Cristos este acel loc tainic; pentru 
că eşti în Cristos, eşti şi vei fi întotdeauna în siguranţă. 
Psalmul 91:8-9 spune: „Doar vei privi şi vei vedea 

Cel ce locuieşte în locul ascuns al celui Preaînalt va 
trăi la umbra celui Atotputernic  
(Psalmul 91:1, versiunea Fidela).

MARȚI
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Cristos: locul tainic 



Note

răsplătirea celor răi. Pentru că 
zici: «Domnul este locul meu de 
adăpost!» şi faci din Cel Preaînalt 
turnul tău de scăpare.”

În calitate de copil al lui 
Dumnezeu nu ai nici un motiv de 
teamă. Domnul, Cel Preaînalt este 
locul tău tainic! Biblia spune: „Nu 
trebuie să te temi nici de groaza 
din timpul nopţii, nici de săgeata 
care zboară ziua” (Psalmul 
91:5). Eşti în Cristos, prin urmare 
ai protecţie supranaturală! Tu 
locuieşti la umbra Celui Preaînalt. 

Marcu 10:1-31
Numeri 11-13

Matei 19:23-30
Exod 12

| Proclamaţie
Cristos este locul meu de adăpost şi 
Cel în care îmi pun toată încrederea! 
De aceea, după cum este înconjurat 
Ierusalimul de munţi, aşa sunt şi eu 
protejat de scutul Lui împotriva 
oricărei forme de rău din această 
lume. Nici o nenorocire nu mă 
va ajunge şi nici o urgie nu se va 
apropia de cortul meu, pentru că 
viaţa mea este ascunsă cu Cristos în 
Dumnezeu! Aleluia!

Isaia 43:1-2
STUDIU SUPLIMENTAR
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De multe ori, ne gândim la lucrurile care se 
întâmplă în jurul nostru, iar atunci când ceva 

neplăcut se întâmplă cu oamenii pe care îi considerăm 
a fi oameni foarte „buni,” spunem: „Dacă i s-a întâmplat 
lui, cu mine cum rămâne? Omul acela a fost mai bun 
decât sunt eu!” Ei bine, trebuie să înţelegi că nu are 
nimic de-a face cu cine este mai bun. Are de a face cu 
umblarea noastră cu Dumnezeu; cu credinţa noastră în 
Cuvântul Sau. Are legătură cu mărturisirea noastră.

Versetul nostru tematic transmite cuvintele unse 
ale psalmistului David. El a declarat: „Voi zice despre 
Domnul: «El este locul meu de scăpare şi cetăţuia 
mea, Dumnezeul meu în care mă încred.»” Aceasta 
a fost mărturisirea lui David. Aceasta trebuie să fie şi 
mărturisirea ta. Declară că Domnul este adăpostul tău şi 
Cetăţuia ta, Dumnezeul tău în care te încrezi. Acesta să-
ţi fie proclamaţia şi aşteptarea; personalizeaz-o pentru 
tine! 

Dacă mărturisirea ta este greşită, atunci şi 
lucrurile vor merge în direcţia greşită. Mărturisirile 
noastre ne conduc viaţa; aduceţi-vă aminte de lucrul 
acesta. Biblia spune: „dacă eşti legat prin făgăduinţa 
gurii tale, dacă eşti prins de cuvintele gurii tale” 
(Proverbe 6:2). Observă că Biblia nu a spus că eşti prins 
în capcană de vrăjmaşii tăi, sau de răutatea din afară. 

MIERCURI
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El este refugiul tău... declară 

acest lucru!
Zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare 

şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred” 
(Psalmul 91:2).



Note

El a spus că eşti prins de cuvintele 
gurii tale. Păstrează întotdeauna 
cuvântul credinţei în gura ta, după 
modelul biblic: „... El însuşi a zis: 
«Nicidecum n-am să te las, cu 
nici un chip nu te voi părăsi.» Aşa 
că putem zice plini de încredere: 
«Domnul este ajutorul meu, nu 
mă voi teme: ce mi-ar putea face 
omul?»” (Evrei 13:5-6). 

Continuă să declari ceea 
ce spune Cuvântul lui Dumnezeu 
despre tine. El este locul tău de 
scăpare şi tăria ta. Umblă prin viaţă 
plin de încredere şi refuză să te 
temi! Indiferent cu ce te confrunţi, 
sau cine alege să comploteze 
împotriva ta, înţelege eşti protejat 
în mod divin! „Mai mare este Cel 
care este în tine, decât cel care 
este în lume” (1 Ioan 4: 4).

Marcu 10:32-52
Numeri 14-15

Matei 20:1-16
Exod 13

| Proclamaţie
Domnul este tăria vieţii mele! Chiar 
dacă ar fi să merg prin valea umbrei 
morţii, nu mă tem de nici un rău, 
pentru că El este cu mine; toiagul 
şi nuiaua Lui mă mângâie. El mă ia 
de mâna dreaptă şi îmi spune: „Nu 
te teme! Eu te voi ajuta.” De aceea 
sunt întărit în El şi în tăria puterii 
Lui! 

Psalmul 62:8; 
Psalmul 94:22

STUDIU SUPLIMENTAR
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Viaţa înseamnă mai mult decât cuprinde ştiinţa 
şi toate descoperirile ei. Există o realitate în 

Cuvântul lui Dumnezeu, care trece dincolo de ştiinţă şi 
de simţuri. Ştiinţa este ceea ce omul a fost în stare să 
dezvolte prin folosirea eficientă a simţurilor sale; dar 
există tărâmuri dincolo de simţuri. În calitate de făpturi 
noi în Cristos Isus, noi conducem lumea, prin credinţă! 
Domnim peste circumstanţe şi dominăm forţele naturii 
prin puterea Duhului Sfânt şi prin forţa neprihănirii. 

De exemplu, atunci când „ne punem mâinile” peste 
bolnavi, bolile terminale sau maladiile se dezintegrează! 
Prin puterea Cuvântului rostit distrugem cancerul, 
deschidem ochii orbilor şi urechile surzilor! Suntem 
asemenea lui Isus Cristos, care a intervenit în tărâmul 
firesc! Când El intervenea, lucrurile se schimbau. Când 
El a spus: „Capătă-ţi vederea,” omul care se născuse orb 
a început să vadă. Când El a spus: „Scoală-te şi umblă,” 
şchiopii se ridicau şi alergau.  

Cuvântul lui Dumnezeu este dincolo de ştiinţă, de 
natură şi de simţuri! Trebuie ca Biserica să îşi însuşească 
această realitate. Aceasta este esenţa trăirii prin Cuvântul 
lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost dat nu 
numai pentru a ne informa cu privire la lucrurile spirituale, 
ci şi pentru a-l folosi în trăirea vieţii supranaturale. Acest 
fel de viaţă este mai presus de circumstanţele acestei lumi. 
Aleluia!

Cel neprihănit va trăi prin credinţă... (Evrei 10:38).

JOI
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Dincolo de ştiinţă şi de simţuri!



Note

Marcu 11:1-26
Numeri 16-17

Matei 20:17-23
Exod 14

Luca 10:19; 
Romani 5:17

| Proclamaţie
Trăiesc deasupra economiei şi 
a sistemelor din lumea aceasta, 
pentru că mai mare este Cel 
care locuieşte în mine decât cel 
care este în lume! Nu sunt supus 
elementelor din lumea aceasta, iar 
viaţa mea este o mărturie a măreţiei 
lui Dumnezeu. Puterea divină 
acţionează în mine, iar victoria mea 
în Cristos este asigurată pe deplin. 
Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
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Versetul nostru tematic dezvăluie o exprimare 
profetică a lui Dumnezeu. În versetele 

precedente, psalmistul David depune o mărturie 
personală a experienţei cu Dumnezeu, din perspectiva 
sa. Apoi însă, Duhul lui Dumnezeu preia controlul şi ne 
transmite mesajul profetic de pe buzele Tatălui: „Pentru 
că Mă iubeşte, îl voi salva, îl voi pune pe înălţime, 
pentru că a cunoscut Numele Meu” (Psalmul 91:14, 
versiunea GBV). Nu este înălţător? Ne spune despre 
protecţia lui Dumnezeu. Întrebarea este: „Îl iubeşti tu 
pe Domnul?” 

Dacă Îl iubeşti pe Domnul, drept răspuns, El te 
va salva şi te va aşeza pe înălţimi. Aceasta înseamnă 
că vei fi totdeauna poziţionat pentru măreţie şi pentru 
posibilităţi nelimitate în viaţă. Tot ce trebuie să faci este 
să Îl iubeşti, iar apoi să revendici rezultatul pentru tine. 
Spune: „Pentru că Îl iubesc, El mă salvează şi mă aşează 
pe înălţimi, pentru că am cunoscut numele Lui!” Aceasta 
să fie proclamaţia ta. 

În versetul al cincisprezecelea, Dumnezeu 
continuă: „Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu 
el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.” De ce? 
El spune: „Pentru că mă iubeşte.” Dumnezeu nu numai 
că îl izbăveşte pe cel ce Îl iubeşte, dar îl şi onorează.

„Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul – de aceea îl 
voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu 

(Psalmul 91:14).

Iubeşte-L pe Domnul!

VINERI
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Note

Dacă ai deja mâinile ridicate 
în semn de laudă la adresa Lui, 
citeşte versetul al şaisprezecelea şi 
vei dansa de bucurie. El spune: „Îl 
voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi 
arăta mântuirea Mea” (Psalmul 
91:16). Astfel de binecuvântări 
vei experimenta dacă Îl vei iubi pe 
Domnul din toată inima, cu emoţie 
şi cu pasiune şi dacă vei face din El 
desfătarea ta.

Marcu 
11:27-12:17

Numeri 18-19

Matei 20:24-34
Exod 1

Psalmul 84:11; Isaia 26:3; 
Proverbe 30:5

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că mă păzeşti în permanenţă. Îţi 
mulţumesc pentru viaţa de măreţie 
în care m-ai adus. Tu eşti tăria mea, 
gloria mea şi mântuirea mea, iar 
eu Te iubesc din toată inima! Îţi 
mulţumesc pentru bunătatea Ta 
nemărginită, pentru harul Tău şi 
pentru îndurarea de care mă bucur 
şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Din versetul nostru tematic şi din alte scrieri 
ale sale, vedem că psalmistul David a fost 

protejat în mod supranatural în vremea lui. Domnul 
i-a purtat de grijă. El a fost protejat de toţi duşmanii 
săi şi de orice rău. La fel se întâmplă şi cu tine astăzi. 
Psalmul 91:10 spune: „de aceea nici o nenorocire nu te 
va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.” 
Aleluia! Meditează din nou la versetul al unsprezecelea: 
„Căci El le va porunci îngerilor Săi să te păzească în 
toate căile tale.” Aceasta înseamnă că îngerii au primit 
instrucţiuni clare de a se ocupa de tine! Următorul 
verset este remarcabil: „şi ei te vor duce pe mâini, ca nu 
cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.” Poate că nu 
simţi că sunt acolo, dar Domnul spune că sunt. El îţi arată 
cât de aproape se află îngerii şi modul în care trebuie să 
aibă grijă de tine: „... ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul 
de vreo piatră...” Atât de precis este Domnul. Atât sunt 
ei de aproape şi atât sunt de atenţi la detaliile din viaţa 
ta, oferindu-ţi protecţie supranaturală! Ai putea spune: 
„Dar eu nu am experimentat aşa ceva!” Poate că nu ai 
fost suficient de conştient de acest aspect pentru a face 
din el declaraţia ta. 

Trebuie să conştientizezi că eşti protejat în mod 
divin şi să vorbeşti în conformitate cu ceea ce crezi. 

De aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o 
urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El le va 

porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale 
(Psalmul 91:10-11). 

Protecţie supranaturală

SÂMBĂTĂ
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Note

Biblia spune: „de aceea nici o 
nenorocire nu te va ajunge, nici 
o urgie nu se va apropia de cortul 
tău. Căci El le va porunci îngerilor 
Săi să te păzească în toate căile 
tale” (Psalmul 91:10-11).

Dumnezeu vrea să ştii că, 
în ciuda distrugerii care este în 
lume, tu eşti protejat în mod 
supranatural: „Da, El te scapă 
de laţul vânătorului, de ciumă şi 
de pustiirile ei” (Psalmul 91:3). 
Aceasta este declaraţia suverană 
a Dumnezeului cel Atotputernic! 
El te salvează de fiecare laţ şi te 
protejează de orice molimă. Nu 
uita: tu ai protecţie supranaturală 
şi vei fi în afara oricărui pericol, 
pentru că Domnul este păzitorul 
tău! 

Marcu 12:18-44
Numeri 20-21

Matei 21:1-11
Exod 16

Psalmul 34:7; 
Proverbe 3:25-26

| Rugăciune
Binecuvântatule Domn, Tu eşti 
păzitorul meu, stânca mea, scutul 
meu, turnul meu tare şi Mântuitorul 
meu! Tu îmi păzeşti duhul, sufletul 
şi trupul de orice rău; Tu mă 
întăreşti cu credincioşie şi mă 
protejezi de cel rău, pentru că eşti 
refugiul meu! Astăzi şi întotdeauna 
umblu în protecţie supranaturală 
şi sunt călăuzit de Duhul Tău în 
înţelepciune şi în neprihănire să 
împlinesc voia Ta, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



„Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită 
în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor 
neamurilor. Atunci va veni sfârşitul” (Matei 24:14). 

Avem o viziune clar conturată de a distribui anul 
acesta 120 de milioane de exemplare ale Rapsodiei 
Realităţilor pe tot globul şi de a creşte cu încă 100 
numărul limbilor în care aceasta se traduce. În 
atingerea acestui scop suntem motivaţi de faptul că 
nu există nici un alt nume sub ceruri în care trebuie 
să fim mântuiţi, decât Numele lui Isus Cristos.

Este timpul să facem mai mult pentru Domnul!

Deja facem foarte mult, însă există încă destul teren 
care trebuie cucerit pentru Domnul. Astfel, El ne 
cere să fim şi să realizăm mai mult ca oricând. Prin 
urmare, în acest an:
• VOM DISTRIBUI MAI MULT...
• VOM TRADUCE MAI MULT...
• NE VOM RUGA MAI MULT...
• CÂŞTIGA MAI MULŢI OAMENI PENTRU DOMNUL...

Vino alături de noi să atingem cât mai mulţi oameni 
cu Evanghelia şi să strângem un seceriş măreţ pentru 
Împărăţia lui Dumnezeu!

Pentru informaţii despre parteneriatul cu Rapsodia 
Realităţilor, te rugăm să apelezi următoarele numere 
de telefon: +234 7086459246, +234 7067562233, 
+234 1-4488444, +234 8054640796.
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S-a spus de multe ori că „dintr-un copac nu poţi 
să faci o pădure,” dar Cuvântul lui Dumnezeu 

ne învaţă altceva. În calitate de creştini noi suntem 
strejari ai neprihănirii (Isaia 61:3) şi orice copac poate 
deveni o pădure datorită ungerii! Dumnezeu te-a uns, 
iar tot ceea ce ating mâinile tale este menit să prospere. 
Nu eşti o persoană obişnuită; eşti plin de Duhul Sfânt. 
Peste viaţa ta este o ungere de creştere, de multiplicare, 
de dezvoltare. 

Ca stejari ai neprihănirii, noi aducem roade ale 
neprihănirii. Ai fost aşezat în Sion pentru a fi roditor în 
orice lucru bun; ai fost menit pentru a radia slava lui 
Dumnezeu. Biblia spune referitor la cel neprihănit: „El 
este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă 
rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: 
tot ce începe, duce la bun sfârşit” (Psalmul 1:3). Cu alte 
cuvinte, orice faci se înmulţeşte; şi fiind asemănat cu 
un copac, voia lui Dumnezeu pentru tine este să devii 
o pădure! 

În tine există suficient potenţial pentru a deveni o 
pădure. Şi Duhul Sfânt este Cel care te abilitează să faci 
mai mult! El este Cel care îţi poate transforma pustiul 
într-un câmp roditor. Mărturia ta, de acum înainte, va 
fi una de creştere, de expansiune şi de productivitate, 
indiferent de circumstanţe. 

Până când Duhul va fi turnat de sus peste noi şi 
pustiul va fi un câmp roditor şi câmpul roditor socotit 

ca pădure (Isaia 32:15, versiunea Fidela).

„Un copac poate deveni o 
pădure!”

DUMINICĂ
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Note

Eşti deja un câmp roditor; 
dar vreau să observi din nou ce 
spune versetul tematic: „pustiul 
va fi un câmp roditor şi câmpul 
roditor socotit ca pădure.” Pe 
câmp există tot felul de copaci şi 
de buruieni, dar tu eşti un stejar al 
neprihănirii, plantat de Dumnezeu. 
Când tu, în calitate de stejar al 
neprihănirii, produci alţi stejari 
ai neprihănirii, câmpul devine 
roditor. Şi prin Duhul Sfânt, pe 
măsură ce ne înmulţim, câmpurile 
roditoare devin păduri. 

Aceasta este ceea ce facem 
noi atunci când propovăduim 
Evanghelia şi îi conducem pe 
oameni în neprihănire; îi facem şi 
pe ei stejari ai neprihănirii, care, la 
rândul lor, vor produce alţi stejari 
ai neprihănirii.

Marcu 13
Numeri 22-23

Matei 21:12-17
Exod 1

Zaharia 10:1;
2 Corinteni 6:1

| Rugăciune
Dragă Tată, Duhul Tău acţionează 
cu putere în mine, abilitându-
mă să fiu mai eficient în faptele 
neprihănirii! Sunt un stejar al 
neprihănirii şi produc alţi stejari 
ai neprihănirii. Sunt împuternicit 
să fac lucruri dincolo de domeniul 
obişnuit şi realizez mari isprăvi 
prin Duhul Sfânt şi prin puterea 
Cuvântului Tău, spre slava Ta, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic ne vorbeşte despre tânărul 
Samuel, pe care Dumnezeu l-a chemat de trei 

ori într-o seară, însă necunoscând vocea Domnului, el 
a alergat de fiecare dată la preotul Eli şi i-a zis: „Iată-
mă, căci m-ai chemat.” Dar Eli i-a răspuns: „Nu te-am 
chemat.” Acum, trebuie să înţelegi că acest tânăr, 
Samuel, nu avea halucinaţii; dacă vocea pe care o auzise 
nu semăna cu a lui Eli, el nu s-ar fi dus la acesta de trei 
ori la rând. 

Acelaşi lucru se întâmplă şi astăzi cu mulţi dintre 
copii lui Dumnezeu. Vocea lui Dumnezeu, uneori, le 
sună ca o voce cunoscută. Însă trebuie să fii plin de 
Duhul Sfânt ca să recunoşti vocea Domnului atunci când 
îţi vorbeşte. În acest context, părtăşia cu Duhul Sfânt 
prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin vorbirea în alte limbi 
joacă un rol foarte important.

 De multe ori îmi pare rău pentru cei care cred 
că vorbirea în alte limbi nu mai este de actualitate, sau 
că este inutilă; dimpotrivă, este pentru fiecare creştin 
şi astăzi. Cu cât vorbeşti mai mult în alte limbi, cu atât 
duhul tău este antrenat şi acordat pentru a auzi mesajul 

Şi i-a zis lui Samuel: „Du-te, de te culcă; şi dacă vei 
mai fi chemat, să spui: «Vorbeşte, Doamne, căci robul 

Tău ascultă.»” Şi Samuel s-a dus să se culce la locul 
lui. Domnul a venit, S-a înfăţişat şi l-a chemat ca şi 
în celelalte dăţi: „Samuele, Samuele!” Şi Samuel a 

răspuns: „Vorbeşte, căci robul Tău ascultă”  
(1 Samuel 3:9-10).

Antrenează-ţi duhul să 
recunoască vocea Lui

LUNI
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Note

venit de la Dumnezeu. Celor care 
nu vorbesc în alte limbi le este greu 
să ştie când Domnul le vorbeşte; ei 
nu recunosc vocea Lui.

Însă pe măsură ce îţi 
antrenezi tot mai mult duhul prin 
vorbirea în alte limbi, vocea lui 
Dumnezeu va deveni din ce în ce 
mai clară şi mai sonoră în inima 
ta. În plus, trebuie să înveţi să 
răspunzi prompt şi în mod corect 
la Cuvântul Lui Dumnezeu.

Marcu 14:1-26
Numeri 24-26

Matei 21:18-32
Exod 18

Ioan 10:27;
Ioan 8:47

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc 
pentru inspiraţia pe care o primesc 
din Cuvântul Tău. Duhul meu este 
acordat pe frecvenţa Ta. Vocea Ta 
mă călăuzeşte în toate aspectele 
vieţii. Sunt antrenat să discern voia 
Ta şi să umblu în ea! Paşii mei sunt 
rânduiţi de Tine, iar Cuvântul Tău 
este o candelă pentru picioarele 
mele şi o lumină pe cărarea mea, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În versetul nostru tematic, Esau îi reprezintă pe 
oameni trupeşti, carnali din casa Lui Dumnezeu. 

Versetul spune că cei spirituali se vor ridica şi vor judeca 
muntele lui Esau. Dar aici e partea care îmi place: El îi 
numeşte „izbăvitori.” Nu spune: „Un izbăvitor se va sui,” 
ci spune: „izbăvitorii se vor sui.” 

Am fost izbăviţi de Isus Cristos şi am devenit şi 
noi izbăvitori. Ne-a făcut izbăvitori. El ne-a trimis să 
mântuim această lume. Binecuvântat să fie Dumnezeu! 
Acest lucru ar putea suna prea mult pentru a fi acceptat 
de unii oameni religioşi, dar este adevărul Cuvântului 
lui Dumnezeu; nu am fi ştiut dacă Dumnezeu nu ne-ar fi 
spus-o. Ai fost izbăvit pentru a izbăvi. 

Imaginează-ţi cum ar fi dacă ai funcţiona zilnic cu 
această mentalitate de izbăvitor. Îţi va dezvolta un nou 
mod de gândire. Tu trebuie să conştientizezi faptul că ai 
venit în Împărăţie într-un moment ca acesta. Dumnezeu 
te-a ridicat pentru acest moment. Acesta este ceasul 
tău; acesta este timpul tău; împlineşte-ţi chemarea! 
Dumnezeu te-a ridicat pentru a-i binecuvânta şi a-i elibera 
pe alţii. Eşti chemat pentru a face lumea un loc mai bun.

 De multe ori, oamenii se întreabă: „De unde să 
încep?” Pur şi simplu începe prin a căuta o nevoie umană 
şi îngrijeşte-te de această nevoie. Fiecare izbăvitor 

Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sionului ca să judece 
muntele lui Esau. Dar împărăţia va fi a Domnului 

(Obadia 1:21).

Suntem „izbăvitori!”

MARȚI
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Note

trebuie să facă aşa. Pentru a deveni 
un succes cu Dumnezeu, de aici 
trebuie să începi: să cauţi o nevoie 
umană şi să ajungi să împlineşti 
această nevoie, cu mentalitatea 
unui izbăvitor şi a unui campion.

Există o diferenţa întră a 
fi un izbăvitor şi Mesia însuşi. El 
nu ne-a numit „Mesia,” pentru 
că există un singur Mesia, Cristos 
Isus; dar noi suntem parte din El. 
Suntem mădularele trupului Său, 
carne din carnea Lui şi os din oasele 
Lui (Efeseni 5:30); şi totuşi, noi 
recunoaştem cine este El: El este 
Mesia; este Cristos. A făcut din noi 
izbăvitori, pentru a-L reprezenta 
naţiunilor pământului. Fii mereu 
conştient că tu eşti un izbăvitor 
pentru lume.

Marcu 14:27-52
Numeri 27-28

Matei 21:33-46 
Exod 19

2 Corinteni 5:18; 2 Corinteni 5:20; 
Romani 8:14

| Rugăciune
Domnul meu, Regele meu scump, 
Îţi mulţumesc pentru iluminarea 
divină pe care o aduce Cuvântul Tău 
în duhul meu. Da, Tu m-ai făcut un 
izbăvitor pentru cei din jur! Trăiesc 
conştient de această realitate, 
ca un aducător de soluţii, ca un 
răspuns la strigătele multora şi ca 
un credincios distribuitor al harului 
Tău şi al bunătăţii Tale, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul lui Dumnezeu este singurul care 
defineşte corect mândria. Când înveţi şi cunoşti 

bine Cuvântul lui Dumnezeu, îţi poţi da seama dacă ai fost 
mândru sau nu. Şi, cu toate că oamenii pot spune despre 
tine că eşti mândru, ei nu pot arăta aceasta; doar Cuvântul lui 
Dumnezeu poate, pentru că mândria ţine de inima omului.

Însă impoliteţea nu ţine de inimă. Poţi fi bun la inimă 
şi smerit, dar poţi fi şi nepoliticos în acelaşi timp, poate prin 
modul în care răspunzi sau comentezi despre alţii. Poate că 
nu intenţionezi să fii nepoliticos, dar răspunsurile tale sunt. 
Acesta este unul dintre motivele pentru care trebuie să 
înveţi limbajul potrivit de copil al Domnului. Să înveţi cum să 
comunici corect este o parte importantă a creşterii spirituale 
şi a autodezvoltării. Fă un efort conştient de a îmbunătăţi 
modul în care vorbeşti cu cei din jur.

 Gândeşte-te la ce se spunea despre Isus: „Niciodată 
n-a vorbit vreun om ca Omul acesta” (Ioan 7:46). Toţi 
erau atraşi de cuvintele Lui, pentru că erau inspiraţi şi 
binecuvântaţi de ele. Aşa ar trebui să se spună şi despre tine. 
Atinge-i pe cei din jurul tău prin cuvintele tale: „Căci cine 
iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba 
de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare” (1 Petru 3:10).

Cuvintele îţi definesc viaţa, valoarea şi personalitatea. 
Caracterul cuvintelor tale este caracterul personalităţii tale. 
Aşa că vorbeşte întotdeauna lucruri pline de har astfel ca 

Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-
şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte 

înşelătoare (1 Petru 3:10).

Plin de har, iubitor şi bun!

MIERCURI
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Note

mesajul tău să îi zidească pe cei 
care te ascultă. Unii oameni permit 
amărăciunii să intre în inima lor şi 
acest lucru se reflectă în cuvintele pe 
care le rostesc; este greşit. Indiferent 
de situaţie, nu permite nici unei 
amărăciuni să intre în inima sau în 
cuvintele tale.

În Efeseni 4:31, Biblia spune: 
„Orice amărăciune, orice iuţeală, 
orice mânie, orice strigare, orice 
clevetire şi orice fel de răutate să 
piară din mijlocul vostru.” Aşa că 
renunţă la amărăciune, răutate şi 
mânie; renunţă la cuvintele care 
rănesc. Umblă în dragoste. Nu le 
arăta dragoste doar celor ce te 
iubesc; iubeşte-i pe cei care crezi că 
sunt împotriva ta. Cuvintele şi faptele 
tale să fie întotdeauna pline de har şi 
de dragoste.

Marcu 14:53-72
Numeri 29-31

Matei 22:1-14
Exod 20

Matei 5:44

| Rugăciune
Binecuvântatul Tată, Îţi mulţumesc 
pentru că prin Duhul Sfânt ai turnat 
în inima mea iubirea Ta, pe care o 
pot manifesta în mod deliberat faţă 
toţi cei din jur prin vorbe şi prin 
fapte. Amărăciunea, ura şi mândria 
nu au nici un loc în mine, pentru că 
umblu consecvent în dragoste şi în 
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



Isus revine. Timpul chiar s-a scurtat. Mulţi cred că 
lumea va exista pentru totdeauna aşa cum este 

astăzi; cu dezastre, crize şi răutate. Nu se va întâmpla 
aşa; sfârşitul este aproape.

Apocalipsa 17:16 vorbeşte despre distrugerea 
sistemului şi a structurilor religioase în ultimele zile 
dinaintea venirii lui Cristos. Biblia spune că vor fi distruse 
într-o clipă, astfel încât toată lumea va fi surprinsă de 
cât de repede se va întâmpla. 

Însă întrebarea este: „Te pregăteşti tu pentru 
venirea Domnului Isus?” Când cineva aude că Isus vine 
curând, se întristează şi îi este frică să meargă la culcare, 
în caz că poate vine în seara respectivă. Nu trebuie să 
te temi. Doar îndreaptă-ţi viaţa; aceasta trebuie să faci. 
Continuă să umbli în dragoste şi fii pregătit, pentru că 
„Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi” 
(Matei 24:44).

Nu trebuie să te temi de venirea Lui. Biblia spune: 
„Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului...” (Evrei 12:22). 
Tu ai fost născut în Sion atunci când ai fost născut din nou. 
Nu eşti chemat pe muntele Sinai, unde erau judecata şi 
frica; tu eşti chemat în Sion. Aşa că tu continuă să umbli 
în lumina lui Dumnezeu şi vei fi pregătit atunci când 
Domnul Se va întoarce în slavă.

Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca, atunci 
când Se va arăta El, să avem îndrăzneală şi, la venirea 

Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El  
(1 Ioan 2:28).

Pregăteşte-te pentru 
venirea Lui

JOI
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Note

Marcu 15:1-20
Numeri 32-33

Matei 22:15-22
Exod 21

Luca 21:34; 
Matei 16:27

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Doamne, pentru 
privilegiul de a fi printre cei aleşi, 
care s-au pregătit şi sunt gata 
pentru revenirea Ta iminentă! 
Împlinesc voia Ta absolută zi de zi, 
şi prin Duhul Sfânt umblu în lumină 
şi răspândesc lumină în lumea mea 
de influenţă, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii oameni spun: „Un creştin care nu se roagă 
e un creştin lipsit de putere.” Însă puterea 

nu vine prin rugăciune. În Noul Testament, cuvântul 
„putere” este tradus în mod frecvent prin doi termeni: 
„dunamis,” care este puterea dinamică de a efectua 
schimbări şi „exousia,” care este autoritatea.

Isus vorbeşte despre putere în versetul tematic. 
Tu ai primit-o atunci când L-ai primit pe Duhul Sfânt în 
viaţa ta; nu ai primit-o ca răspuns la rugăciune. Pe de 
altă parte, „exousia,” sau autoritate, înseamnă putere 
delegată. Efectul şi eficienţa autorităţii depinde de 
puterea din spatele ei.

Nouă ne-a fost dată autoritatea în Isus Cristos 
să călcăm peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată 
puterea (abilitatea) vrăjmaşului (Luca 10:19). „Puterea” 
din spatele autorităţii noastre este puterea Dumnezeului 
Atotputernic. Din nou, aceasta nu a venit prin rugăciune, 
ci ne-a fost lăsată moştenire în Cristos.

În Matei 28:18, Isus a zis: „...Toată puterea Mi-a 
fost dată în cer şi pe pământ.” Acel cuvânt „putere” este 
tradus tot din cuvântul grecesc „exousia,” autoritate. El 
ne-a delegat autoritatea Lui chiar de atunci. Aleluia!

Este important să ştim ce este al nostru în Isus 
Cristos; avem autoritate în Numele Lui! Noi avem 

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

pământului (Faptele Apostolilor 1:8).

Sursa noastră de putere

VINERI
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Note

puterea de a produce schimbări 
şi de a trăi viaţa supranaturală în 
fiecare zi. Mă rog Domnului ca 
toţi creştinii să ştie aceasta! Ce 
impact am avea şi ce schimbări am 
produce în lume!

Tu eşti complet echipat 
cu puterea divină de a predica 
Evanghelia şi de a schimba lumea! 
Acea putere este în tine prin Duhul 
Sfânt.

Marcu 15:21-47
Numeri 34-36

Matei 22:23-33
Exod 22

Ioan 14:16; Romani 13:1;
1 Ioan 4:4

| Proclamaţie
Acelaşi Duh care L-a înviat pe Isus 
din morţi locuieşte în mine! De 
aceea, sunt triumfător asupra 
oricăror circumstanţe! Umblu 
în supranatural, demonstrând 
înţelepciune şi caracterul Duhului 
Sfânt, singura mea sursă de putere, 
abilitate şi inspiraţie. El m-a făcut o 
minune pentru lumea mea! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Al patrulea capitol al Evangheliei după Luca ne 
spune cum Domnul Isus a intrat în sinagogă 

într-o zi de Sabat şi a citit din cartea prorocului Isaia. A 
citit partea unde scrie: „Duhul Domnului este peste Mine, 
pentru că M-a uns să le vestesc săracilor Evanghelia; 
M-a trimis să-i tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să 
le propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor 
căpătarea vederii; să le dau drumul celor apăsaţi şi să 
vestesc anul de îndurare al Domnului” (Luca 4:18-19). 

Însă vreau să fii atent în special la versetul 19. În 
original, profetul Isaia a scris: „Să vestesc un an de îndurare 
al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; 
să-i mângâi pe toţi cei întristaţi” (Isaia 61:2). Însă Domnul, 
când a citit, a ajuns la partea care spune „să vestesc un 
an de îndurare al Domnului...” şi a închis cartea. În mod 
intenţionat, el a omis partea în care spune: „... şi o zi de 
răzbunare a Dumnezeului nostru.” De ce? Pentru că El 
nu a venit pentru judecată şi răzbunare; El a venit pentru 
mântuirea tuturor oamenilor.

Versetul tematic subliniază această realitate; spune: 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a 
dat...” Observă că nu spune: „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu creştinii sau evreii”; nu. Atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea (păcătoşilor), că L-a dat pe singurul Lui 
Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa 

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a 
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să 

nu piară, ci să aibă viaţa veşnică (Ioan 3:16).

Mântuire pentru toţi oamenii

SÂMBĂTĂ
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Note

veşnică. Isus a venit pentru ca toţi 
oamenii să fie mântuiţi şi să aibă 
viaţa veşnică. El a confirmat asta şi 
când a zis: „Dumnezeu, în adevăr, 
nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca 
să judece lumea, ci ca lumea să fie 
mântuită prin El” (Ioan 3:17).

Nu este de mirare că apostolul 
Pavel, adresându-se prezbiterilor 
Bisericii din Efes a zis: „Şi acum, 
fraţilor, vă încredinţez în mâna lui 
Dumnezeu şi a Cuvântului harului 
Său...” (Faptele apostolilor 20:32). 
Domnul Isus a venit pentru a arăta 
harul lui Dumnezeu. El a venit pentru 
ca oamenii să ştie că, prin Evanghelie 
ei au obţinut harul pentru care, 
altfel, nu s-ar fi calificat. Acesta este 
mesajul pe care El ni l-a încredinţat 
să îl vestim în toată lumea.

Marcu 16
Deuteronom 1-2

Matei 22:34-46
Exod 23

Tit 2:11;
2 Petru 3:9

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul de a manifesta iubirea 
Ta faţă de cei din jur. Sunt energizat 
să fiu un distribuitor de nădejde 
al mesajului Tău de mântuire în 
lumea mea. Pe măsură ce predic 
Evanghelia, oamenii îşi deschid 
inima să primească mântuirea. Îţi 
mulţumesc, Tată pentru că m-ai 
socotit vrednic şi mi-ai încredinţat 
Evanghelia. Îţi mulţumesc că mă şi 
ajuţi să-mi îndeplinesc acest mandat 
divin, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Una dintre cele mai mari binecuvântări din lume astăzi 
este posibilitatea de a folosi Biblia, care conţine 

Cuvântul viu al lui Dumnezeu, ca o unealtă eficientă de 
evanghelizare pentru a ajunge la oamenii nemântuiţi. 
De exemplu, mulţi au mărturisit cum, după ce au citit 
pe Biblia găsită în camera de hotel, şi-au predat inima 
lui Cristos, chiar dacă nu era nimeni acolo să le predice.

De aceea suntem bucuroşi să propovăduim Evanghelia 
Domnului nostru Isus Cristos prin distribuirea gratuită de 
Biblii de studiu cu lecţii din Rapsodia Realităţilor în toată 
lumea, în diferite limbi şi formate. Deja am distribuit 
câteva mii de Biblii în diferite comunităţi, spitale, 
închisori, instituţii private şi guvernamentale şi la nivel 
naţional în câteva state din jurul lumii, printre care şi 
Gambia, Ghana, Nigeria, Africa de Sud, Filipine, Brazilia, 
Egipt, Polonia, Cambodgia, Sri Lanka şi Turcia.

Imaginează-ţi cât de importantă este această carte! Şi, 
cu numai 4$ pe lună, te poţi alătura partenerilor noştri 
MBPT (Misiunea Biblia Pentru Toţi) pentru a face ca Biblia 
să fie disponibilă mai multor oameni din diferite ţări.

Pentru informaţii despre parteneriat, te rugăm să vizitezi: 
www. bibleforallmission.org

Sau ne poţi contacta prin e-mail la adresa: info@
bibleforallmission.org

+234 8022185604, +234 8129011396, 
+23408171987339.

...astăzi schimbăm lumea ta pentru totdeauna.

Trimite Biblii pe tot pământul!!!
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Pentru a-I fi plăcut lui Dumnezeu, trebuie să umbli 
prin credinţă. Asta subliniază versetul tematic; 

spune: „Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să-I fim plăcuţi 
Lui....” Dă-mi voie să îţi arăt ceva: Geneza 2:16-17 spune: 
„Domnul Dumnezeu i-a dat omului porunca aceasta: «Poţi 
să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar 
din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci 
în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.»” Aici, 
Dumnezeu l-a învăţat pe Adam să nu mănânce din pomul 
cunoştinţei binelui şi răului; el putea mânca din orice alt 
pom din Grădină. 

În grădină, era şi pomul vieţii; el nu a mâncat din 
acesta, ci a mâncat direct din pomul cunoştinţei binelui şi 
răului, singurul pom din care Dumnezeu îi spusese să nu 
mănânce. A mâncat din el şi a murit. Poate te întrebi de ce 
a pus Dumnezeu pomul acolo; ca să îl ispitească pe Adam? 
Nu; Adam a demonstrat lipsa credinţei lui în Dumnezeu când 
a ales să acţioneze împotriva instrucţiunilor Lui, iar această 
alegere i-a adus moartea. Credinţa este răspunsul duhului 
uman la Cuvântul lui Dumnezeu, iar umblarea împotriva 
Cuvântului înseamnă să umbli conform firii. Cei care trăiesc 
prin fire şi după pofta cărnii, nu Îi pot fi plăcuţi lui Dumnezeu.

Romani 8:6-8 ne spune: „Şi umblarea după lucrurile 
firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după 
lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Fiindcă umblarea 

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

Credinţă pentru a-I fi plăcuţi

DUMINCIĂ
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Note

după lucrurile firii pământeşti este 
vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, 
căci ea nu se supune Legii lui 
Dumnezeu şi nici nu poate să se 
supună. Deci cei ce sunt pământeşti 
nu pot să Îi placă lui Dumnezeu.” 
Dacă trăieşti după îndemnul 
simţurilor, eşti precum Adam, care a 
ales neînţelept moartea în locul vieţii. 
Însă Dumnezeu vrea ca tu să alegi 
viaţa şi nu moartea. El spune: „Alege 
viaţa, ca să trăieşti...” (Deuteronom 
30:19). Galateni 3:11 spune că cel 
neprihănit va trăi prin credinţă. Să 
trăieşti prin credinţă înseamnă să 
trăieşti în Cuvânt şi prin Cuvânt; 
înseamnă să crezi şi să împlineşti 
voia lui Dumnezeu. Oricine crede în 
Dumnezeu şi împlineşte voia Lui, are 
viaţa veşnică. Când ai în tine viaţa 
lui Dumnezeu, trebuie să trăieşti 
acea viaţă pe deplin; manifestă 
neprihănirea Lui trăind prin credinţa 
în Cuvântul Lui. Aşa Îi vei fi plăcut.

Luca 1:1-25
Deuteronom 3-4

Matei 23:1-12
Exod 24

Ioan 14:15; 
2 Corinteni 5:7

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-
ai dat viaţa Ta şi credinţa de a 
o trăi victorios. Eu nu umblu în 
raţionamente carnale şi nu încerc 
să mă autojustific prin fapte bune, 
ci trăiesc prin credinţă şi astfel Îţi 
sunt plăcut în orice faptă bună prin 
puterea Duhului Sfânt, în Numele 
Domnului Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dumnezeu vrea să ştii că viaţa veşnică este 
disponibilă pentru toţi oamenii, iar cei care 

cred în Isus o primesc. De aceea nu mă pot opri să 
predic Evanghelia; toţi oamenii trebuie să ştie că viaţa 
dumnezeiască le stă la dispoziţie prin Cristos. Nimeni nu 
ar trebui să mai trăiască în durere, înfrângere, nefericire 
sau sub stăpânirea păcatului; nu! Există o viaţă nouă în 
Cristos: o viaţă de stăpânire, succes, măreţie, slavă şi 
triumf! Şi fiecare o poate primi.

Aceasta este viaţa pe care ar trebui să o avem; 
o viaţă care nu cunoaşte moartea. Nu e de mirare că 
Isus a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă 
cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa 
veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la 
viaţă” (Ioan 5:24). Binecuvântat să fie Domnul! El nu a 
spus: „... ci va trece din moarte la viaţă,” ci spune că deja 
a trecut din moarte la viaţă. Ioan a spus acelaşi lucru: 
„Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că 
îi iubim pe fraţi...” (1 Ioan 3:14). Cel ce este în Cristos a 
fost născut din viaţa triumfătoare.

Uneori, oamenii trec prin probleme atât de 
groaznice şi prin frustrări atât de mari în viaţa lor, 
încât se întreabă: „Poate Dumnezeu să mă ajute cu 
adevărat?” O, da! De fapt, El deja a făcut-o, când L-a 
trimis pe Isus şi a pus viaţa veşnică la dispoziţia tuturor 

V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi 
în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică  

(1 Ioan 5:13).

A venit viaţa!

LUNI
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Note

prin El. Dacă Isus Cristos trăieşte în 
tine, nu contează prin ce treci; El 
te va face triumfător! Viaţa Lui din 
tine te face de neînvins!

Aceasta este Evanghelia: Noi 
trebuie să spunem întregii lumi 
că Isus Cristos a venit şi, odată cu 
El, a venit şi viaţa. Gata cu boala, 
durerea, înfrângerea şi moartea! 
Acum că El trăieşte în tine, tu ai 
esenţa divinităţii. Viaţa veşnică 
este acum în tine! Lumina a venit 
în tine şi întunericul a plecat. 
Aleluia!

Luca 1:26-56
Deuteronom 5-7

Matei 23:13-22
Exod 25

1 Ioan 3:8; 
Ioan 3:16

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-
ai dat în duh viaţa veşnică, prin 
Fiul Tău, Isus Cristos. Viaţa divină 
distruge orice plan al celui rău în 
mine şi peste tot în jurul meu. Eu 
manifest gloria Ta, înţelepciunea 
Ta şi neprihănirea Ta astăzi şi 
întotdeauna, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Un adevăr foarte important despre identitatea 
ta în Cristos este acela că îi eşti superior lui 

Satan; tu ai biruit lumea şi ai răstignit firea, cu suferinţele 
şi poftele ei. Tu ai stăpânire peste păcat, boală şi 
moarte. De aceea, pentru tine, viaţa este un neîntrerupt 
marş triumfal! Tu eşti aşezat împreună cu Cristos, mult 
deasupra domniilor şi stăpânirilor. Aceasta înseamnă că 
tu te afli într-un loc de autoritate, împreună cu Cristos, 
mult deasupra lui Satan şi a tuturor lucrurilor care au 
legătură cu el.

Nu îi permite bolii, maladiei sau infirmităţii să 
rămână în trupul tău! Nu îl lăsa pe Satan să aibă de-a face 
cu familia, afacerea, jobul sau finanţele tale. Izgoneşte-l 
şi umblă în stăpânire şi în victorie absolută! Unii oameni 
cred că victoria absolută nu este posibilă. Aceasta 
înseamnă că ei nu cred în ce a venit Isus să facă. Isus a 
venit în această lume pentru a ne da victoria absolută; 
ne-a adus în viaţa veşnică. El nu a venit să ne dea o 
religie; nu! Isus a venit să ne dea viaţă şi, prin Duhul 
Sfânt, să ne ajute să trăim această viaţă triumfătoare în 
fiecare zi – stăpânind asupra diavolului, a lumii şi a firii 
(Romani 5:17).

Observă ce a spus El în Ioan 10:10: „... Eu am 
venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” Nu 

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 El

MARȚI
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Note

este uimitor? Aceasta este ceea 
ce vrea Dumnezeu cu adevărat 
pentru noi: să ne bucurăm de viaţă 
şi să o avem din belşug, până la 
revărsare; aceasta este o viaţă de 
triumf!

Dar cum se poate bucura 
cineva de viaţă când lucrurile nu 
merg cum trebuie? Cum se poate 
bucura cineva de viaţă când este 
bolnav şi în durere? Cum se poate 
bucura cineva de viaţă când visele 
i-au fost distruse şi are probleme în 
familie? Acestea nu sunt lucrurile 
bune pe care Dumnezeu le are 
pentru tine! Dorinţa Lui este ca tu 
să fii sănătos, întotdeauna prosper 
şi să trăieşti în victorie absolută!

Luca 1:57-80
Deuteronom 8-10

Matei 23:23-39
Exod 26

Ioan 5:39;
1 Timotei 4:15

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că 
mi-ai dat viaţa de victorie absolută, 
de stăpânire şi de glorie. Trăiesc 
triumfător şi astăzi, fructificând 
harul Tău şi conştientizând faptul 
că înţelepciunea Ta şi puterea Ta 
acţionează în mine, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Biblia spune că înţelepciunea preţuieşte cât o 
moştenire (Eclesiastul 7:11); contează ce fel 

de moştenire vrei să le laşi copiilor tăi sau generaţiei 
următoare. Unii se gândesc la moştenire doar în 
termeni de posesiuni materiale, cum ar fi terenuri şi 
case; aceasta este tot ce au de oferit. Nu este nimic în 
neregulă cu aceasta, însă aminteşte-ţi că nimeni nu îşi 
va lua pământul şi casele pe lumea cealaltă. Aceasta 
înseamnă că moştenirea este mai mult decât posesiunile 
materiale.

Eclesiastul 7:12 spune: „Căci ocrotire dă şi 
înţelepciunea, ocrotire dă şi argintul; dar un folos mai 
mult al ştiinţei este că înţelepciunea îi ţine în viaţă pe 
cei ce o au.” Atât banii, cât şi înţelepciunea au acelaşi 
scop: de a-l ocroti, de a-l păzi pe cel care le are, însă 
cunoaşterea este mai de folos, pentru că înţelepciunea, 
pe lângă faptul că oferă protecţie, le dă viaţă celor ce o 
au. Banii te pot apăra, însă nu îţi vor da viaţă.

Să luăm în considerare întâmplarea când Petru 
şi Ioan s-au întâlnit cu omul care era olog din naştere 
şi care stătea la poarta templului, numită „Frumoasă,” 
ca să cerşească. El primea, cu siguranţă, aur şi argint de 
la cei care veneau la templu, însă atunci, Petru i-a zis: 
„... Uită-te la noi!... Argint şi aur n-am; dar ce am, îţi 
dau: în Numele lui Isus Cristos din Nazaret, scoală-te 

Înţelepciunea este cea mai importantă; de 
aceea dobândeşte înţelepciunea şi, cu orice preţ, 

dobândeşte priceperea (Proverbe 4:7, versiunea NTR).

Mai de preţ decât posesiunile 
materiale

MIERCURI
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Note

şi umblă” (Faptele Apostolilor 3:4-
6). 

Apoi l-a apucat pe om de 
mână, l-a ridicat şi a avut loc o 
minune! Gleznele omului s-au 
întărit şi el a sărit în picioare, 
umblând, sărind şi lăudându-L pe 
Dumnezeu (Faptele apostolilor 
3:6-8). Petru şi Ioan au ştiut că ei 
aveau ceva mai mult decât aur 
şi argint. Ei Îl aveau pe Cristos 
şi puterea delegată de a folosi 
Numele lui Isus. Aceasta este mai 
mult decât aurul, mai mult decât 
terenurile şi casele.

Dacă eşti născut din nou, 
acelaşi Cristos este în tine; tu 
ai puterea delegată de a folosi 
Numele Lui pentru a influenţa şi 
a-ţi binecuvânta lumea şi pentru 
a-ţi face viaţa glorioasă.

Luca 2:1-20
Deuteronom 

11-12

Matei 24:1-11
Exod 27

Marcu 8:36;
Proverbe 16:16

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
revelaţia lui Cristos în mine. El 
este viaţa mea, înţelepciunea 
mea, El este totul pentru mine! Îţi 
mulţumesc pentru Cuvântul Tău, 
care este lumina călăuzitoare a 
duhului meu şi pentru instrucţiunile 
Tale care sunt viaţă pentru mine, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În urmă cu ceva vreme, o tânără doamnă mi-a 
povestit cât de dezamăgită era de Dumnezeu, 

pentru că El nu i-a răspuns la rugăciune. Spunea că s-a 
rugat ca sora ei să primească vindecare şi a făcut tot ce ştia 
să facă; cu toate astea, sora ei a murit. Ea a crezut că are 
credinţă, însă nu înţelegea de ce nu a primit răspunsul la 
care se aştepta.

Credinţa funcţionează întotdeauna; dacă nu a 
funcţionat, înseamnă că nu a fost credinţă. Dumnezeu este 
întotdeauna dispus să ne răspundă la rugăciuni; problema 
este întotdeauna la celălalt capăt al firului – la primire. 
Această doamnă a spus că a făcut „tot ce a ştiut să facă,” 
însă sora ei tot a murit. Observă că nu a spus că a făcut 
tot ce trebuia să facă, conform Cuvântului lui Dumnezeu. 
Aceasta este cu totul altceva decât a face tot ce ştii să faci, 
pentru că tot ce ştii poate să nu fie de ajuns.

Mulţi oameni nu ştiu ce să facă atunci când au o 
problemă şi, din lipsă de cunoştinţă, viaţa îi atacă. Acesta 
este motivul pentru care predicăm – pentru ca oamenii 
să ştie tot mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai 
o bună cunoaştere a Cuvântului, în ziua când întâmpini o 
criză, vei şti ce să faci. Această femeie a fost limitată de 
moartea surorii ei şi a fost dezamăgită de Dumnezeu; a 
crezut că Dumnezeu a dat greş în cazul ei. Dar aşa ceva nu 

…Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât 
un grăunte de muştar, i-aţi zice muntelui acestuia: 

„Mută-te de aici acolo” şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu 
neputinţă (Matei 17:20).

Credinţa nu renunţă!

JOI

19



Note

este adevărat; Dumnezeu nu dă greş 
niciodată! Moartea nu este sfârşitul.

Aminteşte-ţi povestea lui 
Lazăr (Ioan 11:1-45); Domnul Isus 
nu a fost tulburat când a ajuns în 
Betania, la patru zile după ce Lazăr 
fusese îngropat! Nimic nu era prea 
târziu sau imposibil pentru El! El 
doar a stat la gura mormântului şi 
l-a strigat pe nume: „Lazăre, vino 
afară!” şi Lazăr a ieşit; viu. Credinţa 
nu renunţă niciodată.

Când nu ai obţinut rezultatele 
dorite, nu Dumnezeu a fost cel care 
te-a dezamăgit, ci El aştepta ca tu 
să faci ceva cu credinţa pe care El 
ţi-a dat-o. El ne-a spus să scoatem 
demoni, să vindecăm bolnavii şi să 
înviem morţii. Aşa că depinde de tine 
să produci schimbările pe care le vrei 
în lumea ta şi să ai o viaţă de victorie, 
acţionând pe baza Cuvântului. Nu 
renunţa niciodată la credinţa ta, 
indiferent de circumstanţe.

Luca 2:21-52
Deuteronom 

13-15

Matei 24:12-22
Exod 28

Evrei 11:1; 
Marcu 9:23

| Proclamaţie
Duhul meu este întărit şi luminat. 
Pătrunderea Cuvântului lui 
Dumnezeu în duhul meu produce 
credinţă puternică. Pe măsură 
ce meditez asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu, victoria şi bunăstarea 
îmi sunt asigurate, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dacă eşti creştin, este posibil să trăieşti o viaţă 
neprihănită, deasupra păcatului? Sigur că da! 

Aceasta a obţinut Isus pentru noi. Oamenii păcătuiesc 
din două motive: din „frică” şi din „egoism.” Însă 
Dumnezeu ne-a dat credinţă şi dragoste în locul fricii 
şi egoismului. Dacă umbli prin credinţă, nu poţi trăi în 
frică. Dacă umbli în dragoste, nu poţi fi egoist. De aceea, 
dacă umbli în credinţă şi în dragoste, nu poţi păcătui; 
nimic făcut prin credinţă şi dragoste nu poate fi păcat.

Dragostea se dăruieşte pe sine. Când iubeşti, 
dăruieşti. Biblia spune: „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat...” (Ioan 3:16). Egoismul 
păstrează pentru sine; pe de altă parte, dragostea se 
gândeşte la alţii şi îi pune pe ei înainte. 1 Ioan 4:18 spune: 
„În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită 
izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi 
cine se teme n-a ajuns desăvârşit în dragoste.” Dacă 
eşti născut din nou, eşti născut din dragoste; tu ai natura 
dragostei şi neprihănirii şi poţi trăi deasupra păcatului.

Însă, dacă faci ceva greşit, Biblia spune: „... avem 
la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Cristos, Cel Neprihănit. 
El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre...” 
(1 Ioan 2:1-2). Apoi, 1 Ioan 1:9 spune: „Dacă ne 
mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să 
ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” 
Cuvântul „a mărturisi” provine în text din traducerea 

Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru 
că nu sunteţi sub Lege, ci sub har (Romani 6:14).

Trăieşte deasupra păcatului

VINERI
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Note

termenului grecesc „homologia,” 
care înseamnă „să declari ceva.” 
Cu toate astea, în acest context, 
principala semnificaţie este „a 
recunoaşte.”

Dacă ne recunoaştem 
păcatele, Dumnezeu este 
credincios şi drept să ni le ierte şi 
să ne cureţe de orice nelegiuire. 
De aceea, tot ce trebuie să faci 
este să spui: „Tată, recunosc că 
lucrurile pe care le-am făcut sunt 
rele şi primesc iertare, în Numele 
lui Isus.” Aşa trăieşti liber de păcat 
şi de vina păcatului.

Luca 3
Deuteronom 

16-17

Matei 24:23-33
Exod 29

Ioan 8:36;
Galateni 5:1

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
harul Tău şi pentru puterea 
neprihănirii Tale care acţionează 
în mine! Trăiesc liber de păcat şi 
de conştiinţa păcatului, pentru că 
umblu prin credinţă şi manifest 
iubirea lui Cristos! Păşesc înainte 
în libertatea Duhului astăzi şi 
întotdeauna, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii oameni se ruşinează de Isus Cristos, iar 
uneori aceasta li se întâmplă chiar şi unor 

lucrători ai Evangheliei, în special atunci când sunt criticaţi. 
Cum te simţi atunci când oamenii ne insultă şi aruncă vorbe 
grele asupra noastră şi asupra Evangheliei? Te ruşinezi şi îţi 
doreşti să nu fi avut nici o legătură cu noi? Acesta era genul 
de situaţie în care se găsea şi apostolul Pavel; fusese închis 
pentru că predica Evanghelia şi, din închisoare, i-a scris 
protejatului său, Timotei, îndemnându-l să nu se ruşineze 
de el, de legătura pe care o avea cu el.

Vă puteţi imagina câte lucruri groaznice au fost 
spuse despre Pavel cât a fost în închisoare; Dumnezeu 
ştia sub ce acuzaţii fusese închis. Cu toate acestea, el îi 
spune lui Timotei: „Să nu-ţi fie ruşine, dar, de mărturisirea 
Domnului nostru, nici de mine, întemniţatul Lui. Ci suferă 
împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu” 
(2 Timotei 1:8). Este multă bucurie şi împlinire în a fi 
persecutat pentru Evanghelie. 2 Timotei 3:12 spune: „De 
altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Cristos Isus 
vor fi prigoniţi.”

Persecuţia face parte din înţelegere; este parte din 
binecuvântarea vestirii Evangheliei. Domnul Isus a spus în 
Matei 5:11-12 astfel: „Ferice va fi de voi când, din pricina 
Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot 

Să nu-ţi fie ruşine, dar, de mărturisirea Domnului 
nostru, nici de mine, întemniţatul Lui. Ci suferă 

împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu 
(2 Timotei 1:8).

Face parte din înţelegere!

SÂMBĂTĂ
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Note

felul de lucruri rele şi neadevărate 
împotriva voastră! Bucuraţi-vă 
şi veseliţi-vă, pentru că răsplata 
voastră este mare în ceruri; căci tot 
aşa i-au prigonit pe proorocii care 
au fost înaintea voastră.”

Conştient de acest fapt, Pavel 
a zis: „Căci mie nu mi-e ruşine de 
Evanghelia lui Cristos; fiindcă ea 
este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuirea fiecăruia care crede...” 
(Romani 1:16). Nimic din ceea ce 
spun sau fac oamenii nu ar trebui 
să te facă să te ruşinezi de Cristos 
sau de Evanghelia Sa. Evanghelia 
este puterea lui Dumnezeu să 
mântuiască, să ajute, să ridice şi să 
îi binecuvânteze pe toţi oamenii! De 
aceea, să nu îţi fie ruşine niciodată 
de Evanghelia lui Cristos; vesteşte-o 
cu îndrăzneală şi mărturiseşte 
întotdeauna unirea ta cu Cristos!

Luca 4:1-13
Deuteronom 18:21

Matei 24:34-44
Exod 30

Matei 5:44;
1 Corinteni 1:18

| Rugăciune
Dragă Tată, vestesc cu curaj 
Evanghelia, singurul mesaj care 
poate mântui păcătoşii şi care 
îi poate scoate din întuneric la 
viaţa glorioasă de neprihănire. 
Prin puterea Duhului Sfânt, le 
administrez şi astăzi har celor 
nemântuiţi din jurul meu, 
conducându-i în libertatea slavei 
fiilor lui Dumnezeu, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Atingem lumea în 552 de limbi!

Faptul că Rapsodia Realităţilor este disponibilă în 552 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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Creştinismul este o viaţă de credinţă. Orice face 
un creştin trebuie să fie făcut prin credinţă 

ca să fie primit de Domnul. Romani 14:23 spune că „... 
tot ce nu vine din încredinţare este păcat.” Iar Romani 
1:17 ne spune că „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” 
Deci, credinţa este stilul de viaţă conştient şi voluntar al 
creştinului. Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă că tocmai 
credinţa este ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii (1 
Ioan 5:4). În această lume există un sistem cu încercări 
şi cu ispite, pe care trebuie să îl biruim zilnic, iar credinţa 
noastră este ceea ce ne garantează victoria.

Prin studiu şi meditare asupra Cuvântului, 
credinţa ta creşte şi biruieşte; atenţia ta trebuie să fie 
întotdeauna asupra Cuvântului lui Dumnezeu şi nu asupra 
circumstanţelor. Refuză să fii mişcat de ceea ce simţi, sau 
de ceea ce îţi spun simţurile tale. Omul a devenit sclavul 
simţurilor prin păcatul lui Adam; duhul lui a devenit supus 
simţurilor sale. Romani 8:8 ne spune că cei care sunt 
controlaţi de simţuri – de carne – nu Îi pot face plăcere lui 
Dumnezeu. Însă, slavă Domnului, versetul nouă spune: 
„Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, 
dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi...”

Dacă eşti născut din nou, ai fost născut din Duhul şi 
de aceea ţi se cere să umbli în Duhul; aceasta înseamnă 
să trăieşti în Cuvânt şi să priveşti toate lucrurile din 
perspectiva lui Dumnezeu. Perspectiva ta asupra vieţii 

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

Viaţa de credinţă a 
credinciosului

DUMINICĂ

22



Note

trebuie să fie din punctul de vedere 
al credinţei, al Cuvântului. Un om 
nu poate umbla decât ori prin 
credinţă, ori prin simţurile sale. 
Biblia spune: „... nu copiii trupeşti 
sunt copii ai lui Dumnezeu...” 
(Romani 9:8). Copiii trupeşti sunt 
cei care sunt guvernaţi şi dominaţi 
de simţurile lor. În loc să umble prin 
credinţă, ei sunt controlaţi de ceea 
ce pot vedea, atinge, gusta, sau 
mirosi pe plan fizic.

Biblia spune că noi „... nu ne 
uităm la lucrurile care se văd, ci 
la cele ce nu se văd; căci lucrurile 
care se văd sunt trecătoare, 
pe când cele ce nu se văd sunt 
veşnice” (2 Corinteni 4:18). Trebuie 
să trăieşti ca un om al credinţei în 
fiecare zi, fără ca acţiunile tale să 
fie dictate de circumstanţele pe 
care le vezi acum, ci concentrându-
ţi atenţia asupra realităţilor eterne 
ale Împărăţiei noastre cereşti. Ţine 
minte, fără credinţă este imposibil 
să-I fim plăcuţi Lui (Evrei 11:6).

Luca 4:14-44
Deuteronom 

22-24

Matei 24:45-51
Exod 31

Romani 8:12-14; 
1 Ioan 5:4

| Proclamaţie
Refuz să le permit simţurilor să 
dicteze circumstanţele vieţii mele. 
Aleg să fiu condus de Duhul Sfânt şi 
motivat de Cuvântul lui Dumnezeu, 
după care trăiesc, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dacă te confrunţi cu o provocare ce pare 
insurmontabilă, afirmaţia lui Isus din 

Marcu 11:23 este soluţia de care ai nevoie. El a spus: 
„Adevărat vă spun că, dacă îi va zice cineva muntelui 
acestuia: «Ridică-te şi aruncă-te în mare» şi dacă nu se 
va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, 
va avea lucrul cerut.” În timpul lucrării Sale pe pământ, 
Domnul Isus a demonstrat o stăpânire absolută asupra 
circumstanţelor vieţii, inclusiv asupra forţelor naturii. 
El ne-a făcut să realizăm că putem vorbi cu orice, 
putem influenţa orice şi putem produce schimbări prin 
cuvintele noastre. 

Isus nu vorbea la figurat când a spus că „dacă îi 
va zice cineva muntelui acestuia: «Ridică-te şi aruncă-
te în mare» şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va 
crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut.” El 
ne arăta eficacitatea cuvintelor noastre. Noi domnim 
prin cuvinte, pentru că tocmai cuvintele noastre ne 
conduc. Cuvintele tale determină calitatea vieţii pe care 
o trăieşti.

Nu contează care este situaţia în care te găseşti; 
poţi produce schimbări prin cuvintele tale! Să ne aducem 
aminte cum este descrisă limba în versetul tematic; este 

Tot aşa şi limba este un mic mădular, şi se făleşte cu 
lucruri mari. Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde! 
Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea 
este aceea dintre mădularele noastre care întinează 

tot trupul şi aprinde roata vieţii… (Iacov 3:5-6).

Condus de cuvinte 

LUNI
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Note

numită un foc. Aceasta înseamnă 
că, prin cuvintele tale poţi arde 
orice din viaţa ta sau din calea 
ta care nu se potriveşte cu voia 
perfectă a lui Dumnezeu. 

Cuvintele tale îţi guvernează 
viaţa, să nu uiţi asta niciodată. 
Pasajul din Proverbe 18:20 
spune astfel: „Din rodul gurii 
lui îşi satură omul trupul, din 
venitul buzelor lui se satură.” 
Este responsabilitatea ta să te 
menţii într-o viaţă triumfătoare, 
vorbind cuvinte creatoare pline de 
credinţă.

Luca 5:1-16
Deuteronom 

25-27

Matei 25:1-13
Exod 32

Matei 12:35-37

| Proclamaţie
Cuvântul credinţei este şi astăzi 
în inima mea şi în gura mea! Şi pe 
măsură ce îl rostesc, munţii sunt 
mutaţi, dealurile sunt netezite şi 
cărările strâmbe sunt îndreptate 
înaintea mea. Nimic nu îmi este 
imposibil, pentru că Cel care este 
mai mare locuieşte în mine. Prin 
puterea Sa care acţionează în şi 
prin mine, viaţa mea devine tot 
mai prosperă şi mai victorioasă, 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



Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă şi ne 
ghidează, însă el este mult mai mult decât un 

ghid sau o carte de instrucţiuni; Cuvântul lui Dumnezeu 
este viaţă! Copiii lui Israel priveau Legea ca pe un set 
de instrucţiuni, însă Moise avea o mentalitate diferită; 
el privea Legea ca fiind viaţă. Citiţi din nou îndemnul 
său adresat israeliţilor în versetul tematic. Evident că 
Moise cunoştea căile Domnului, în timp ce copiii lui 
Israel cunoşteau doar faptele lui Dumnezeu; ei vedeau 
în Cuvântul lui Dumnezeu doar porunci care trebuie 
împlinite, în loc să vadă imaginea neprihănirii Lui.

Cuvântul lui Dumnezeu este oglinda în care vedem 
caracterul, natura şi personalitatea lui Dumnezeu, 
precum şi imaginea pe care El o are despre tine. Cuvântul 
lui Dumnezeu te oglindeşte pe tine. De exemplu, Biblia 
spune: „... să priviţi ca o mare bucurie când treceţi 
prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea 
credinţei voastre lucrează răbdare” (Iacov 1:2-3). Ceea 
ce ne arată Dumnezeu aici este dincolo de o instrucţiune; 
El ne arată slava din Cuvânt şi ce gen de persoană te-a 
făcut să fii: tu eşti cel care consideră că totul este o mare 
bucurie, indiferent de teste şi de ispite, pentru că ştii că 

Le-a zis: „Puneţi-vă la inimă toate cuvintele pe care vă 
jur astăzi să le porunciţi copiilor voştri, ca să păzească 
şi să împlinească toate cuvintele Legii acesteia. Căci 
nu este un lucru fără însemnătate pentru voi; este 
viaţa voastră, şi prin aceasta vă veţi lungi zilele…” 

(Deuteronom 32:46-47).

Gloria este în Cuvântul lui 
Dumnezeu!

MARȚI
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Note

vei triumfa întotdeauna! Aceasta 
este viaţa ta. El vrea să vezi slava 
din instrucţiune.

Gândeşte, vorbeşte şi 
trăieşte în conformitate cu 
imaginea ta pe care o vezi în 
Cuvânt! Fii cine spune Cuvântul lui 
Dumnezeu că eşti! Satan şi situaţiile 
din viaţa ta pot încerca să te 
devieze de la aceasta, dar tu rămâi 
ferm înrădăcinat în imaginea vieţii 
tale pe care ţi-o prezintă Cuvântul 
lui Dumnezeu. Şi pe măsură ce 
priveşti în Cuvântul lui Dumnezeu, 
vei deveni ceea ce vezi: „Noi toţi 
privim cu faţa descoperită, ca 
într-o oglindă, slava Domnului, şi 
suntem schimbaţi în acelaşi chip al 
Lui, din slavă în slavă, prin Duhul 
Domnului” (2 Corinteni 3:18).

Luca 5:17-39
Deuteronom 28

Matei 25:14-30
Exod 33

Iacov 1:22-25;
2 Corinteni 3:18

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
gloria din Cuvântul Tău. Cuvântul 
Tău este mai mult decât un set de 
instrucţiuni; este o descoperire 
a slavei Tale în viaţa mea. Pe 
măsură ce meditez şi astăzi asupra 
Cuvântului Tău, sunt transformat 
în imaginea pe care o văd în el şi 
sunt transportat dintr-un nivel de 
slavă în altul, prin Duhul Sfânt, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de copii ai lui Dumnezeu, suntem 
sămânţa lui Avraam, iar aceasta ne face 

moştenitori, conform promisiunii: „Şi dacă sunteţi ai lui 
Cristos, sunteţi sămânţa lui Avraam, moştenitori prin 
făgăduinţă” (Galateni 3:29). Noi suntem moştenitori ai 
lui Dumnezeu; şi dacă pământul Îi aparţine Lui, atunci ne 
aparţine şi nouă, din moment ce moştenim împreună cu 
Cristos: „Şi dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: 
moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori 
cu Cristos...” (Romani 8:17). Aşadar, lumea aceasta ne 
aparţine; este a noastră ca să ne bucurăm de ea.

Biblia spune că pământul este plin de bunătatea 
Domnului (Psalmul 33:5). Este atât de minunat! Astfel, 
în pofida tuturor lucrurilor groaznice care auzim că se 
întâmplă în lume, pământul încă este plin de bunătatea 
Domnului! Observăm că nu spune „pământul are 
bunătatea Domnului,” ci „pământul este plin de 
bunătatea lui Dumnezeu.” Bunătatea lui Dumnezeu este 
revărsată din belşug pe pământ, ca să se bucure toţi de 
ea.

Citiţi aceste cuvinte ale Stăpânului, în care El 
subliniază foarte clar motivul pentru care a venit: „Eu 
am venit ca oile să aibă şi să se bucure de viaţă, şi să 
o aibă din abundenţă (din belşug, până la revărsare)” 
(Ioan 10:10, versiunea Amplificată). El nu a venit doar 

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea 
şi cei ce o locuiesc! Căci El l-a întemeiat pe mări şi l-a 

întărit pe râuri (Psalmul 24:1-2).

Bucură-te de bunătatea Lui! 

MIERCURI
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Note

ca noi să avem viaţă, ci şi ca să 
ne bucurăm de ea. Trebuie să 
înveţi să te bucuri de ceea ce îţi 
dă Dumnezeu, pentru că aceasta 
arată cât apreciezi tu ceea ce 
primeşti. Dacă nu te bucuri de 
darurile Lui, nu le poţi aprecia cu 
adevărat şi ca atare nu poţi fi cu 
adevărat mulţumitor.

Începe din locul în care eşti 
– cu ceea ce ai – şi cu ceea ce faci! 
Bucură-te de locul tău de muncă, 
de maşina, de casa, de hainele şi 
de mâncărurile pe care le ai! Îţi eşti 
dator ţie să te bucuri de propria ta 
viaţă! Fii fericit cu tine însuţi. Râzi 
mai mult şi celebrează bunătatea 
şi excelenţa lui Dumnezeu în viaţa 
ta!

Luca 6:1-16
Deuteronom 29-30

Matei 25:31-46
Exod 34

Eclesiastul 2:24; 
1 Timotei 6:17

| Proclamaţie
Domnul mi-a făcut viaţa frumoasă! 
Mă bucur în harul Lui infinit şi în 
dragostea Sa nemărginită, pentru 
că El m-a făcut să locuiesc în 
bunăstare în Cristos Isus! Trăiesc 
triumfător în fiecare zi, bucurându-
mă de viaţă şi celebrând măreţia lui 
Dumnezeu în mine. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Odată am ascultat o femeie preţioasă a lui 
Dumnezeu predicând şi, în timpul predicii, a 

făcut o afirmaţie care mi-a rămas întipărită în memorie. 
A zis: „Doamne Isuse, nu am ce să-Ţi dau decât dragostea 
mea.” M-am gândit: „Ce poate fi mai bun decât atât?” 
Ce Îi putem da mai de preţ decât dragostea noastră?

În Proverbe 23:26, Domnul a spus: „Fiule, dă-Mi 
inima ta şi să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele.” 
Aceasta este ceea ce Îşi doreşte El; nu Îi poţi oferi nimic 
mai de preţ decât dragostea ta. Este foarte important, 
pentru că este tot ce ai nevoie ca să împlineşti lucrarea 
Lui. Dragostea ta pentru El te va propulsa să trăieşti 
pentru El şi să împlineşti chemarea pe care o are pentru 
viaţa ta. Întrebarea este: „Îl iubeşti pe Isus?” Dacă da, 
faptul că ai auzit sau nu o voce care te „cheamă” în 
lucrare nu contează foarte mult. Ceea ce contează la 
Dumnezeu este cât de mult Îl iubeşti şi ce anume te 
propulsează acea dragoste să faci pentru slava Numelui 
Lui.

Dacă predici Evanghelia, de exemplu, şi simţi că nu 
eşti „chemat” în lucrare, cercetează-ţi inima: Îl iubeşti 
pe Domnul? Dacă da, atunci înseamnă că ai răspuns 
deja chemării dragostei, iar aceasta este cea mai înaltă 
chemare. Dacă diavolul încearcă să-ţi dea impresia că nu 
eşti chemat, declară: „Eu Îl iubesc pe Domnul şi Îl urmez, 

Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea 
şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este 

dragostea (1 Corinteni 13:13).

Chemarea iubirii, cea mai 
măreaţă chemare!

JOI
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Note

pentru că Îl iubesc.” Aceasta îl va 
paraliza pe Satan imediat, pentru 
că el nu poate rezista dragostei.

Nu există nici o situaţie în 
care să Îl iubeşti pe Domnul şi să 
eşuezi. Nu este posibil. Dragostea 
ta pentru Domnul este garanţia 
faptului că vei învinge întotdeauna. 
Exersează dragostea ta pentru 
El. Protejeaz-o şi păstreaz-o 
înflăcărată tot timpul. Dragostea 
se poate stinge; deci fii sigur că 
îţi stârneşti dragostea şi pasiunea 
pentru El astfel încât nimeni şi 
nimic să nu o poată disipa.

Luca 6:17-49
Deuteronom 

31-32

Matei 26:1-13
Exod 35

Efeseni 3:14-19

| Rugăciune
Doamne scump, Te iubesc din 
toată inima şi Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul şi binecuvântarea de a Te 
sluji şi de a trăi pentru Tine! Nimic 
nu se compară cu extraordinara 
comuniune de iubire şi cu unirea pe 
care le împărtăşesc cu Tine şi pentru 
care Îţi sunt veşnic recunoscător! 
Sunt propulsat şi constrâns de 
iubirea Ta să acţionez continuu 
pentru a stabili neprihănirea Ta pe 
pământ şi în inima oamenilor, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



A doua parte a versetului de mai sus nu spune: 
„... pe cei pe care i-a socotit neprihăniţi 

îi va proslăvi”; ci spune: „pe aceia pe care i-a socotit 
neprihăniţi, i-a şi proslăvit”; El a făcut-o deja. Sunt 
creştini care caută slava şi întotdeauna se roagă şi cer 
ca slava lui Dumnezeu să se coboare. Uneori, într-o 
întâlnire, un cântăreţ este chemat să cânte ca să 
„coboare slava.” Ei nu realizează că cel ce este născut 
din nou este născut în slava lui Dumnezeu.

Noi suntem Biserica lui Isus Cristos, iar El ne-a 
dat slava: „Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, 
pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una” (Ioan 
17:22). Deci, nu ai nevoie de nimeni să coboare slava. Ai 
fost proslăvit.

Imaginează-ţi că eşti într-o cameră şi cineva spune: 
„Haideţi să aducem nişte aer în locul acesta.” Nu are nici 
un sens. Cu toate acestea, unii pot începe să caute cu 
privirea locul prin care va veni aerul, însă adevărul este 
că ei au respirat aer şi până atunci, chiar dacă nu au fost 
conştienţi de acest lucru.

Acum, faptul că suntem obişnuiţi cu anumite 

Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi 
hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului 

Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi 
fraţi. Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a 

şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit 
neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, 

i-a şi proslăvit (Romani 29-30).

Glorificat!

VINERI
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Note

lucruri, cum ar fi aerul, nu 
înseamnă că nu mai trebuie să fim 
conştienţi de realitatea lor. Însă 
binecuvântat să fie Dumnezeu! 
Slava Sa în noi nu este ceva ce 
putem ignora. Această slavă este în 
duhul nostru; ea creşte pe măsură 
ce ne rugăm, studiem şi medităm 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu. 
Ai fost proslăvit. De aceea, umblă 
în slavă; trăieşte conştient de 
identitatea ta în Cristos!

Luca 7:1-35
Deuteronom 

33-34

Matei 26:14-25
Exod 36

2 Corinteni 3:18; 1 Petru 1:10-11; 
2 Petru 1:3

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi celebrez gloria 
şi prezenţa în viaţa mea! Trăiesc 
triumfător, ştiind că nimic nu îmi 
este imposibil şi că toate lucrurile 
lucrează împreună spre binele meu, 
pentru că Te iubesc şi sunt chemat 
după planul Tău. Sunt mereu în 
avantaj, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul de mai sus descrie slava care vine din 
Cuvântul lui Dumnezeu. Această slavă este în 

domeniul duhului; domeniul în care am fost născuţi în 
calitate de creştini. Este acelaşi domeniu în care a trecut 
Isus după învierea Sa; este un loc real, iar noi trăim 
acolo acum. Este un domeniu de slavă şi, prin meditare 
asupra Cuvântului, suntem catapultaţi în acel domeniu; 
Cuvântul lui Dumnezeu ne aduce acea slavă şi ne duce 
pe noi în slavă.

Pe măsură ce privim în oglinda lui Dumnezeu, care 
este Cuvântul, suntem transformaţi în conformitate cu 
aceeaşi imagine a slavei lui Dumnezeu pe care o vedem 
în Cuvânt. Cu cât priveşti mai mult, cu atât eşti schimbat 
mai mult. Cum priveşti în Cuvânt? Nu frunzărind paginile 
Bibliei ca pe un ziar, ci prin studiu şi prin meditare 
intensivă. Prin meditare, Cuvântul prinde rădăcini în 
duhul tău şi devine una cu el; creează o imagine în mintea 
ta: imaginea slavei lui Dumnezeu. Astfel, contează ceea 
ce vezi, atunci când priveşti în „oglinda” lui Dumnezeu.

De exemplu, Cuvântul spune că eşti neprihănirea 
lui Dumnezeu în Cristos Isus; aceasta să fie ceea ce 
vezi. Priveşte-te ca fiind cel justificat; ai fost declarat 
nevinovat! În 1 Corinteni 6:11, Biblia spune: „... dar aţi 
fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, 
în Numele Domnului Isus Cristos şi prin Duhul 

Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava 
Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din 
slavă în slavă, prin Duhul Domnului (2 Corinteni 3:18).

Priveşte pentru a deveni!

SÂMBĂTĂ

28



Note

Dumnezeului nostru.” Priveşte-te 
pe tine însuţi aşa!

Rosteşte Cuvântul în 
mod continuu, indiferent de 
circumstanţele cu care te confrunţi. 
Cuvântul lui Dumnezeu în gura ta 
va creşte cu putere şi va birui orice 
adversitate. Aceasta este slava 
Cuvântului. Pe măsură ce meditezi 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu şi 
îl rosteşti, treci în domeniul slavei, 
unde priveşti viaţa de pe vârful 
muntelui, văzând doar posibilităţi.

Ţine minte, eşti triumfător 
în Cristos Isus; ai biruit deja toate 
lucrurile; toată lumea este a ta. 
Fii conştient de aceste realităţi 
din Cuvântul lui Dumnezeu. 
Vizualizează-te în sănătate şi în 
bunăstare. Aleluia!

Luca 7:36-50
Iosua 1-2

Matei 26:26-35
Exod 37

Iosua 1:8; Evrei 4:12; 
Iacov 1:23-25

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
gloria din Cuvântul Tău care se 
manifestă în viaţa mea. Progresez 
în viaţă şi înving zi de zi. Am 
mentalitatea unui campion, iar 
înţelepciunea lui Dumnezeu îmi 
învăluie inima şi este evidentă 
şi astăzi în excelenţa vorbelor şi 
faptelor mele, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Expoziţie de talente şi abilităţi 
într-un stil extraordinar! 

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

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

3 zile de expoziţie creativă!

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

O strategie divină de vestire a Evangheliei!

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

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

Putem face 
evanghelizare 
ca divertisment, 
înfăptuind lucruri 
măreţe râzând
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Biblia spune: „În adevăr, făgăduinţele lui 
Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt 

„da”; de aceea şi „Amin,” pe care-l spunem noi, prin 
El, este spre slava lui Dumnezeu” (2 Corinteni 1:20). 
Viaţa veşnică pe care ne-a promis-o El înainte să înceapă 
lumea a fost împlinită atunci când a venit Cristos: „... 
pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o şi 
mărturisim despre ea şi vă vestim viaţa veşnică, viaţa 
care era la Tatăl şi care ne-a fost arătată” (1 Ioan 1:2).

Isus a venit să facă mult mai mult decât să moară 
pentru păcatele noastre; El a venit să ne dea viaţa eternă 
– viaţa lui Dumnezeu. Am devenit părtaşi naturii divine 
– asociaţi ai Dumnezeirii (2 Petru 1:4). În 1 Ioan 5:13, 
apostolul Ioan scrie: „V-am scris aceste lucruri ca să 
ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, 
aveţi viaţa veşnică.” Viaţa veşnică nu este ceva ce vei 
avea cândva, cine ştie când; este o promisiune împlinită. 
Este posesiunea celui ce crede în Isus Cristos, un dar de 
la Dumnezeu: „... dar darul fără plată al lui Dumnezeu 
este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul nostru” 
(Romani 6:23).

Viaţa veşnică a venit! Cândva a fost o promisiune, 
o speranţă îndepărtată, însă Cristos a murit; El a înviat şi 

În nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de 
veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă, ci Şi-a 

descoperit Cuvântul la vremea Lui, prin propovăduirea 
care mi-a fost încredinţată, după porunca lui Dumnezeu, 

Mântuitorul nostru (Tit 1:2-3).

Viaţa veşnică – o promisiune 
împlinită!

SÂMBĂTĂ
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Note

noi am înviat împreună cu El într-o 
viaţă nouă. El a adus la lumină 
viaţa şi nemurirea prin Evanghelie 
(2 Timotei 1:10). Aceasta este ceea 
ce ne impulsionează să vestim 
Evanghelia şi să le spunem multora 
despre Isus. El a venit nu doar ca 
să salveze omenirea de păcat, ci şi 
ca să ne dea viaţa eternă – viaţa lui 
Dumnezeu. Creştinismul adevărat 
este viaţa lui Cristos pulsând într-
un om; este revelaţia vieţii veşnice.

Luca 8:1-21
Iosua 3-4

Matei 26:36-46
Exod 38

Matei 28:18-19; 
Faptele Apostolilor 13:48

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul de a vesti Evanghelia în 
lume! Declar că toţi cei care o vor 
auzi astăzi, îşi vor deschide inima 
să o primească şi vor putea să 
înţeleagă, să accepte şi să trăiască 
potrivit mesajului Tău de viaţă, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Cristos Isus avem viaţa veşnică; o viaţă de slavă, 
de virtute şi de excelenţă. Este o experienţă 

zilnică a miraculosului, o umblare în supranatural. Isus 
a demonstrat că este posibil să trăieşti aşa. Atunci 
când a umblat pe pământ, a fost sută la sută om şi 
sută la sută Dumnezeu. El a manifestat viaţa divină, iar 
supranaturalul era realitatea în care umbla în fiecare zi.

Fiind creştini, suntem părtaşi ai acestei naturi 
divine (2 Petru 1:4); aşa cum este El, aşa suntem şi 
noi în lumea aceasta (1 Ioan 4:17). De aceea, urmând 
exemplul Lui şi noi suntem chemaţi să trăim continuu 
în supranatural, prin puterea Duhului Sfânt. Pavel a zis: 
„Iată la ce lucrez eu şi mă lupt, după lucrarea puterii 
Lui care lucrează cu tărie în mine” (Coloseni 1:29). 
Există o forţă care acţionează în tine şi acea forţă este 
supranaturală! Aceasta înseamnă că abilitatea ta fizică 
nu trebuie să mai dicteze sau să determine cât poţi să 
faci; nu mai există limitări pentru tine!

Să ne aducem aminte cum a învins Samson o 
mie de soldaţi antrenaţi pentru război doar cu o falcă 
de măgar. Duhul lui Dumnezeu a venit asupra lui şi a 
fost abilitat în mod divin pentru supranatural. Pentru 
noi lucrurile stau şi mai bine, pentru că Duhul Sfânt 

Prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi 
scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, 

după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin 
pofte (2 Petru 1:4).

Trăieşte în supranatural

SÂMBĂTĂ
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Note

locuieşte în noi. Aceasta înseamnă 
că potenţialul nostru este 
nelimitat! Biblia spune: „Nu că noi, 
prin noi înşine, suntem în stare să 
gândim ceva ca venind de la noi. 
Destoinicia noastră, dimpotrivă, 
vine de la Dumnezeu” (2 Corinteni 
3:5). Abilitatea supranaturală a lui 
Dumnezeu este activă în tine ca 
să te capaciteze să obţii rezultate 
care nu pot fi explicate omeneşte.

Profită de abilitatea divină 
care acţionează în tine; În 2 
Corintei 4:7, Biblia spune astfel: 
„Comoara aceasta o purtăm în 
nişte vase de lut, pentru ca această 
putere nemaipomenită să fie de 
la Dumnezeu, şi nu de la noi.” Ca 
atare, nu avem nici o scuză ca să 
nu trăim triumfători în fiecare zi! 
Isus a făcut tot ce era nevoie ca noi 
să trăim în supranatural zilnic!

Luca 8:22-39
Iosua 5-6

Matei 26:47-56
Exod 39

1 Ioan 4:17; 
1 Petru 2:9

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că m-ai făcut un campion pe 
viaţă! Duhul meu, sufletul meu şi 
trupul meu se află sub stăpânirea 
Cuvântului Tău şi sub influenţa 
Duhului Sfânt! Neprihănirea Ta se 
descoperă prin mine şi astăzi, iar eu 
manifest viaţa lui Cristos domnind 
asupra circumstanţelor, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de creştin, atunci când vorbeşti în alte 
limbi, te zideşti pe tine însuţi; adică te fortifici, 

te înviorezi, te îmbărbătezi. Acesta este antidotul pentru 
timiditate! Este ceva ce poţi şi trebuie să faci pentru tine 
periodic; să îţi întăreşti duhul vorbind în alte lumi. Te 
va transforma automat dintr-o persoană slabă, fricoasă, 
într-o persoană îndrăzneaţă, sigură pe sine şi curajoasă!

Biblia spune: „Căci Dumnezeu nu ne-a dat un 
duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de minte 
sănătoasă” (2 Timotei 1:7). Slavă Domnului pentru că 
ne-a dat cheia de a ne menţine îndrăzneala şi stăpânirea 
în orice moment, chiar în faţa opoziţiei covârşitoare, 
prin vorbirea în alte limbi.

Dacă simţi vreodată că frica începe să îşi facă loc 
în viaţa ta, sau te îngrijorezi cu privire la ceva, vorbeşte 
în alte limbi! Pe măsură ce vei face aşa, credinţa ta se va 
ridica, iar frica se va disipa. În Iuda 1:20, Biblia spune: 
„Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa 
voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt.”

Dacă sunt momente în care nu îţi aminteşti ceva, 
vorbeşte în alte limbi. Motivul este acela că duhul tău 
nu uită niciodată nimic; informaţia este în duhul tău, 
iar atunci când îţi stârneşti duhul, informaţia va veni la 
suprafaţă!

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

Zideşte-te pe tine însuţi!

SÂMBĂTĂ
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Note

Nu trata cu uşurătate 
vorbirea în alte limbi, pentru că 
produce energie divină care alungă 
frica şi îl respinge pe duşman. 
Te face îndrăzneţ, transferând 
curaj în duhul tău. Produce în 
tine un sentiment al domniei în 
viaţă peste orice adversităţi; este 
o comunicare de la duh la Duh 
care te energizează din interior. 
Practică vorbirea în alte limbi cu 
regularitate; este cea mai rapidă 
cale de a-ţi activa duhul şi de a te 
energiza pentru victorie.

Luca 8:40-56
Iosua 7-9

Matei 25:57-68
Exod 40

1 Corinteni 14:14-15; 
Iuda 1:20

| Proclamaţie
Sunt plin de Duhul Sfânt! Pe măsură 
ce vorbesc în alte limbi şi astăzi 
sunt edificat, iar Duhul meu este 
antrenat să recepţioneze călăuzire 
şi lumină de la Domnul! Sunt întărit 
şi abilitat să înfăptuiesc lucrările 
Domnului şi să exercit stăpânire 
asupra oricăror circumstanţe, 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

„Eliberată de coşmaruri”

„Obişnuiam să am coşmaruri. Uneori visam că mă culc cu un bărbat. 
Această stare de lucruri m-a hărţuit mult timp, până când am primit un 
exemplar al Rapsodiei Realităţilor. Studierea zilnică a devoţionalului 
mi-a schimbat viaţa. După puţin timp am realizat că visele au dispărut 
şi sunt complet liberă!”  ̶  Nancy F., Elveţia

„Inspiraţie şi impact spiritual prin Rapsodia Realităţilor”

„Este uimitor cum o carte poate oferi imediat inspiraţie şi impact 
spiritual. Am fost vindecată complet de o boală paralizantă studiind 
Rapsodia Realităţilor. Însă miracolul nu mi-a afectat doar trupul, ci şi 
mintea. Am primit inspiraţie prin studiul consecvent şi nu m-am mirat 
deloc atunci când am primit o slujbă foarte bună câteva luni mai târziu. 
M-am hotărât să mă dedic distribuirii devoţionalului, ca şi alţii să poată 
fi binecuvântaţi la rândul lor.”   ̶  Mutabalura D.; Tanzania Glaser

„Acum am o perspectivă diferită asupra domeniului spiritual!”

“Sunt creştin de mulţi ani, însă nu am citit încă nici o carte sau broşură 
care să îmi deschidă ochii asupra vieţii divine ca Rapsodia Realităţilor. 
Perspectiva mea asupra tărâmului spiritual s-a schimbat; acum ştiu 
că este real, chiar mai real decât domeniul fizic. Devoţionalul mi-a 
schimbat familia; ei practicau altă religie înainte, însă acum sunt 
creştini născuţi din nou. Slavă Domnului!”  ̶  Umoru P, Nigeria
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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   


