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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 767 limbi şi încă mai 

numărăm. Ediţia 2016 a fost special redactată pentru 
a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru a te 
poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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ŢINTE PENTRU ACEASTĂ LUNĂ      

 Imaginea de pe copertă surprinde beneficiari ai 
Rapsodiei Realităţilor în timpul unei campanii de 
distribuire masivă a devoţionalului în Slovacia.
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Versetul nostru tematic ilustrează imaginea unui 
om care nu este născut din nou; descrie starea 

duhului său înaintea lui Dumnezeu; este o descriere de-a 
dreptul sumbră. În Efeseni 2:12, Biblia spune: „În vremea 
aceea eraţi fără Cristos, fără drept de cetăţenie în Israel, 
străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără 
Dumnezeu în lume.”

Cum ar putea trăi cineva fără Dumnezeu? Aceşti 
oameni sunt morţi în greşelile şi în păcatele lor şi umblă 
după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, 
care este Satan (Efeseni 2:1-2). Îngrozitor! Aceasta arată cât 
de important este să continuăm predicarea Evangheliei şi 
mijlocirea pentru sufletele pierdute. În Efeseni 3:18, Biblia 
declară că aceşti oameni sunt străini de viaţa lui Dumnezeu, 
iar în Efeseni 2:12 spune că sunt fără nădejde.

Cei care nu sunt născuţi din nou sunt „copii ai mâniei” 
(Efeseni 2:3), ceea ce înseamnă că se îndreaptă spre judecata 
lui Dumnezeu. Aceasta ar trebui să te facă să te gândeşti la 
prietenii tăi, la cei dragi, la colegii şi la asociaţii tăi care nu Îl 
cunosc pe Isus; aceştia sunt responsabilitatea ta. Nu îi lăsa 
să moară fără să Îl cunoască pe Dumnezeu, deoarece vor 
ajunge în iad, iar aceasta nu este voia lui Dumnezeu pentru 

Iată, dar, ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să 
nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii în deşertăciunea 

gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de 
viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află 

în urma împietririi inimii lor (Efeseni 4:17-18).

SÂMBĂTĂ

1
Nu-i lăsa să trăiască 

fără Dumnezeu



| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că m-ai făcut eficient în lucrarea 
împăcării. Mă rog pentru cei din 
jurul lumii care nu Îl cunosc pe Isus, 
ca lumina glorioasă a Evangheliei 
să strălucească puternic în inimile 
lor şi să distrugă orice încătuşări 
ale întunericului. Mă rog ca ei să 
răspundă astăzi chemării Duhului 
Sfânt la mântuire, în Numele lui Isus. 
Amin.

Efeseni 6:10-24
Isaia 31-32

nimeni. Biblia spune că El nu doreşte să piară nici un om, ci 
vrea ca toţi să vină la pocăinţă (2 Petru 3:9). 

Tu eşti un custode al mesajului Său de mântuire 
pentru cei din lume; nu păstra tăcerea. Predică Evanghelia 
mai mult ca niciodată. Mijloceşte în rugăciune pentru 
sufletele pierdute. Fixează-ţi drept scop în viaţă ca nimeni 
din mediul tău de influenţă să nu moară neîmpăcat cu 
Dumnezeu; şi să nu continue să trăiască o viaţă lipsită de 
nădejde. Împărtăşeşte-le Evanghelia. Spune-le că viaţa 
veşnică din Dumnezeu este acum disponibilă; de aceea 
nu trebuie să mai zacă în păcat şi în vinovăţie. Spune-le 
că neprihănirea lui Dumnezeu a fost descoperită şi este 
accesibilă în mod gratuit pentru oricine primeşte Evanghelia 
şi declară domnia lui Isus Cristos în viaţa sa.

Tit 1:1-16
Ieremia 49

Matei 28:19-20;
 Faptele apostolilor 26:16-18

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Indiferent de starea ta sau de provocările cu care 
te-ai putea confrunta, atât timp cât faci uz de 

Numele lui Isus, victoria îţi este asigurată. Numele lui 
Isus este superior oricărui alt nume. Boala este un nume; 
moartea este un nume; sărăcia este un nume; depresia 
este un nume, însă Numele lui Isus este mai mare decât 
toate celelalte nume. Utilizează acest Nume!

În Coloseni 3:17, Biblia ne îndeamnă ca orice 
facem, cu cuvântul sau cu fapta, să facem totul în Numele 
Domnului Isus Cristos. Numele Lui deschide orice uşă şi 
ţi-a fost dat pentru a trăi prin el. Ţie ţi-a fost delegată 
autoritatea legală de a întrebuinţa Numele lui Isus.

Frica te poate ataca şi poate încerca să te ţină 
înlănţuit, însă refuză să cedezi; foloseşte Numele lui 
Isus! Declară: „În Numele lui Isus, refuz să mă tem!” 
Toată autoritatea lui Dumnezeu a fost inclusă în acel 
Nume; utilizează-l împotriva boli, a neputinţei şi a 
morţii; foloseşte-l împotriva fricii. Toţi putem şi ar trebui 
să facem uz de Numele lui Isus. Nu trebuie să te temi 
nici de pericolele din timpul nopţii, nici de vreun atac 
neaşteptat care ar putea surveni ziua (Psalmul 91:5), căci 
noi trăim în Numele Lui.

DUMINICĂ
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De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi 
I-a dat Numele care este mai presus de orice nume 

(Filipeni 2:9).

Utilizează Numele Lui 
cu îndrăzneală



În Faptele apostolilor 3, Petru şi Ioan au întâlnit un 
om care nu putea umbla. Bărbatul avea peste 40 de ani 
şi nu mersese niciodată. Nimeni nu îi spusese vreodată 
că ar mai putea să umble normal. Îţi poţi imagina că, 
târându-se tot timpul, picioarele lui erau înţepenite şi 
pline de bătături. Însă Petru s-a uitat ţintă în ochii lui şi 
i-a zis : „Argint şi aur n-am, dar ce am, îţi dau: În Numele 
lui Isus Cristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!” (Faptele 
apostolilor 3:6). Şi chiar aşa s-a întâmplat! Paralizatul din 
naştere a sărit în picioare şi L-a lăudat pe Dumnezeu 
(Faptele apostolilor 3:7-8).

Poate fi imposibil să ieşi dintr-o anumită situaţie 
negativă cu ajutorul numelui tău, însă nu şi în Numele 
lui Isus. În Numele Lui poţi depăşi orice necaz. Numele 
lui Isus este Numele în care te poţi încrede; este Numele 
care nu eşuează niciodată! Utilizează Numele Lui cu 
îndrăzneală!

Filipeni 1:1-30
Isaia 33-34

Tit 2:1-15
Ieremia 50

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că 
mi-ai delegat autoritatea de a face uz 
de inegalabilul Nume al lui Isus pentru 
a efectua schimbări şi a controla 
circumstanţele. Umblu în victorie şi 
în stăpânire astăzi şi întotdeauna, 
pentru că trăiesc în Numele lui Isus 
şi fac toate lucrurile prin puterea Lui. 
Amin.

Marcu 16:17-18; Filipeni 2:9-11
Faptele apostolilor 3:16
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Noul Testament relatează numeroasele minuni 
pe care Isus le-a înfăptuit pe parcursul slujirii 

Sale pe pământ. În Ioan 2:23 citim că mulţi au crezut în 
El atunci când au văzut minunile pe care le făcea. Pe de 
altă parte, erau mulţi care nu au crezut în El, în ciuda 
minunilor. La fel se întâmplă şi astăzi; unii oameni spun 
că nu există minuni, însă opinia lor este deformată. 
Unii dintre noi au trăit şi au experimentat miraculosul; 
vedem, respirăm şi experimentăm minuni tot timpul. 

 Simpla idee de a crede în existenţa lui Dumnezeu 
înseamnă a crede în supranatural. Dacă nu crezi în 
minuni, înseamnă că nu crezi în Dumnezeu! Minunea 
este intervenţia supranaturală a lui Dumnezeu în viaţa 
oamenilor. Dumnezeu este Duh şi trăieşte în tărâmul 
spiritual. Când te rogi lui Dumnezeu care este invizibil 
ochilor fizici, iar El îţi răspunde din tărâmul spiritual, 
înseamnă că experimentezi o minune. Răspunsul la 
rugăciunile tale reprezintă reacţia Lui; şi tocmai aceasta 
schimbă lucrurile.

 Dumnezeu nu trebuie să îţi răspundă la rugăciune 
dacă nu ai nevoie de un miracol. De exemplu, El nu te 
ajută să te îmbraci, sau să te încalţi şi nici nu îţi pune 
mâncare în gură, deoarece poţi face aceasta şi singur. 

… Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi 
felurite minuni şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite 

după voia Sa (Evrei 2:4).

LUNI

3
Încrede-te în El pentru 

un miracol



Dacă îţi este sete, El nu îţi oferă ceva de băut. În schimb, 
dacă nu ai acces la apă, poţi acţiona prin credinţă şi El va 
înfăptui un miracol.

Când ai nevoie de un miracol, înseamnă că ai 
nevoie de ceva ce numai Dumnezeu poate realiza; atunci 
când acţionezi pe baza Cuvântului Său, El răspunde! El nu 
Se lasă aşteptat, ci întotdeauna răspunde la credinţă. Îţi 
poţi pune încrederea în El pentru o minune în ce priveşte 
sănătatea, finanţele, studiile, serviciul, afacerile şi rudele 
tale.

Isus Cristos este acelaşi ieri, astăzi şi în veci (Evrei 
13:8). Dacă crezi Cuvântul Său şi acţionezi pe baza sa, la 
fel cum au făcut şi eroii credinţei din vremea Bibliei, vei 
obţine aceleaşi rezultate. Aşa procedează mulţi oameni 
în zilele noastre şi experimentează minunile Lui.

Filipeni 2:1-18
Isaia 35-37

Tit 3:1-15
Ieremia 51

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru prezenţa Ta glorioasă în 
viaţa mea şi pentru slava care îmi 
umple inima! Îţi mulţumesc pentru 
harul Tău şi pentru binecuvântările 
pe care le experimentez astăzi şi 
întotdeauna. Celebrez harul Tău şi 
puterea de a trăi viaţa veşnică, în 
Numele lui Isus. Amin.

Marcu 9:23; Ieremia 32:27; 
Luca 18:27

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
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 Când Dumnezeu Se uită la tine, vede că tot 
ceea ce ar fi putut fi greşit în viaţa ta înainte 

să te naşti din nou, acum s-a dus. Se poate să nu „simţi” 
sau să nu gândeşti astfel, însă aceasta nu anulează 
adevărul Lui. Mai mult, acesta este şi motivul pentru 
care ţi-a spus acest lucru – deoarece altfel nu puteai afla, 
decât prin Cuvântul Lui. Acum trebuie să acţionezi pe 
baza Cuvântului Sau.

Dacă este adevărat că cele vechi s-au dus, înseamnă 
că odată ce conştientizezi şi declari prin credinţă 
Cuvântul lui Dumnezeu, nu mai poţi avea blesteme 
sau boli moştenite. Pentru tine nu mai există blesteme 
generaţionale, deoarece eşti o făptură nouă - una care nu 
a mai existat. Dar ce se întâmplă dacă te-ai născut bolnav 
de leucemie sau cu probleme de inimă?

Ei bine, cele vechi s-au dus şi toate lucrurile s-au 
făcut noi. Versetul 18 explică faptul că toate lucrurile noi 
vin de la Dumnezeu. Leucemia nu provine de la Dumnezeu! 
Problemele cu inima nu provin de la Dumnezeu! De aceea, 
spune: „eu sunt o făptură nouă în Cristos Isus, am o viaţă 
nou-nouţă, fără boală sau neputinţă.” Este posibil să mai 
simţi simptome în trupul tău, însă Dumnezeu spune că 
s-au dus; continuă să rosteşti Cuvântul Său. Continuă să 
declari: „trupul meu a devenit nou. Cristos trăieşte în mine 

MARŢI

4
Cele vechi s-au dus

Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. 
Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi          

(2 Corinteni 5:17).



acum; El mi-a dat o viaţă nouă care nu poate fi infestată 
cu boală, neputinţă sau infirmităţi!”

Noua creaţie este noul supraom în Cristos. Tu ai fost 
chemat la o viaţă de glorie. Ai fost separat de eşec, de 
înfrângere, de sărăcie şi de o viaţă plină de incertitudini, 
fiind transferat într-o viaţă de victorie, de bunăstare, de 
nădejde şi de siguranţă. Meditează asupra acestui adevăr 
astăzi: aparţii unei seminţii speciale. Aparţii unei noi clase 
de fiinţe, eşti o făptură nouă; eşti plin de viaţă veşnică; eşti 
imun faţă de infecţii, eşti superior lui Satan şi elementelor 
corupte ale acestei lumi. Aleluia!

Filipeni 2:19-3:11
Isaia 38-39

Filimon 1:1-9
Ieremia 52

| Proclamaţie
Binecuvântatule Tată, Îţi 
mulţumesc că mi-ai dat o viaţă 
cu totul nouă în Cristos. Fiecare 
domeniu al vieţii mele este inundat 
de divinitate şi mărturiseşte slava 
Ta. Tu mi-ai dat viaţă veşnică, 
dragoste, sănătate, pace, bucurie, 
neprihănire şi bunăstare! Îţi 
mulţumesc pentru această viaţă 
extraordinară de glorie şi de 
excelenţă pe care o am în Cristos, 
în Numele lui Isus. Amin.

Galateni 6:14-16; Ioan 1:12-13; 
Romani 6:4

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
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Esenţa versetului tematic vorbeşte despre un 
singur cuvânt: „scop.” Motivul pentru care 

evreii au fost scoşi din Egipt a fost ca El să îi poată aduce 
într-o altă ţară! Aşa Îşi doreşte El să privim mântuirea în 
Isus Cristos; El ne-a salvat (ne-a scos din păcat), pentru 
a ne aduce în moştenirea Lui. Această mentalitate va 
realiza o mare diferenţă în viaţa ta; îţi va schimba complet 
destinul şi îl va umple de măreţie.

Nu doar că El ne-a salvat, ci a făcut-o cu un motiv. 
Adevăratul mesaj al creştinismului nu este doar despre 
„Mântuitorul” - Isus. Într-adevăr, El este Mântuitorul, însă 
a realizat mult mai mult decât să ne salveze. Dacă El ar fi 
venit pe pământ doar ca să ne salveze, nu ar mai fi fost 
vorba de creştinism. Mântuirea a fost un mijloc pentru a 
atinge un scop. Acum că eşti mântuit, eşti binevenit într-o 
nouă lume, însă este vorba de mult mai mult decât atât. 
El ne-a salvat pentru a ne aduce în unitate cu El, ceea 
ce reprezintă locul nostru de neprihănire, de glorie, de 
măreţie, de stăpânire şi de excelenţă.

Observă din nou scopul pentru care au fost ei scoşi 
din Egipt: a fost acela de a le oferi ţara pe care Domnul 
le-o promisese părinţilor lor – ţara pe care au moştenit-o 
– şi pentru a îi face un popor măreţ, aşa cum îi promisese 

Şi ne-a scos de acolo, ca să ne aducă în ţara 
pe care jurase părinţilor noştri că ne-o va da             

(Deuteronom 6:23).   

MIERCURI

5
Este vorba despre 

mult mai mult…



lui Avraam: „Dumnezeu i-a spus lui Avraam: «Voi face 
din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face 
un nume mare şi vei fi o binecuvântare»” (Geneza 12:2). 
Însă ei ajunseseră sclavi în Egipt, iar acest lucru nu era 
ceva măreţ. Însă Dumnezeu i-a eliberat pentru ca scopul 
Lui pentru viaţa lor să se poată realiza, pentru ca ei să 
devină aşa cum Şi-a dorit El să fie. Ca sclavi, ei nu puteau 
stăpâni ţara, aşa că El a trebuit să îi aducă într-un loc de 
libertate pentru a le da ţara.

Isus ne-a scos din păcat pentru a moşteni 
neprihănirea Lui. Ne-a scos din moarte, din durere şi 
din lipsă, pentru a avea viaţă din belşug, pentru a trăi în 
bunăstare şi în sănătate zi de zi pe acest pământ. Acum 
îi putem ajuta pe cei care încă nu Îl cunosc să descopere 
lumina Lui, să înveţe despre El şi să primească neprihănirea 
Lui. Din acest motiv suntem martorii Lui. El ne-a mântuit 
pentru a fi parteneri în câştigarea de suflete. Aşadar, 
mântuirea noastră în Cristos înseamnă mult mai mult...

Filipeni 3:12-4:3 
Isaia 40-41

Filimon 1:10-25
Plângerile lui Ieremia 1

1 Petru 2:9; 
Faptele apostolilor 26:16-18

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că m-ai făcut un reprezentant 
al Împărăţiei Tale divine aici, pe 
pământ. Eu fac ucenici în toate 
naţiunile şi am influenţă asupra lumii 
mele cu Evanghelia, mântuindu-i pe 
cei pierduţi şi instaurând pacea Ta, 
neprihănirea, dragostea, bucuria, 
sănătatea şi bunăstarea în viaţa 
oamenilor, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Ceva remarcabil legat de felul în care Pavel şi Sila 
Îl lăudau pe Domnul în Faptele apostolilor 16 a 

fost faptul că ei erau exuberanţi în laudele şi în închinarea 
lor pentru Domnul. Era de aşteptat ca pentru ei să fie un 
moment de jale, de singurătate şi de deznădejde, însă 
în loc să fie copleşiţi de disperare, ei au cântat laude 
la adresa lui Dumnezeu. Nu au murmurat cântecele de 
frica celor ce îi păzeau, ci au cântat cât de tare au putut, 
astfel încât au fost auziţi şi de ceilalţi deţinuţi.

Acesta este unul dintre modurile credinţei de a 
răspunde în faţa situaţiilor ostile; Îl lauzi şi I te închini 
Domnului într-un mod exuberant, ştiind că în El eşti mai 
mult decât biruitor. Dacă se pare că te afli în „cele mai 
negre clipe” din viaţa ta, nu dispera! Nu încerca să-I 
aduci aminte Domnului de problema ta, nu, ci laudă-L! 
Poate zici: „Dacă nu îi spun problemele mele, El nu va şti 
ce este în mintea mea”; greşeşti. El ştie totul deoarece 
este Dumnezeu.

Nu te mai concentra asupra problemei, ci, cu o 
inimă mulţumitoare, închină-te înaintea Domnului şi 
preamăreşte-I maiestatea; laudă-I Numele, pentru că 
El este vindecătorul, sursa, furnizorul tuturor lucrurilor 
bune şi El este mai mare decât toţi. Adoră-L pentru că 

Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi Îi cântau 
cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi îi 

ascultau (Faptele apostolilor 16:25).

Laudă-L pe Domnul

JOI
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El este mare şi vrednic de laudă. Chiar acum, indiferent 
de situaţie, laudă-L! Gândeşte-te la dragostea, îndurarea 
şi harul Lui faţă de tine; gândeşte-te la binecuvântările 
minunate şi glorioase din viaţa ta şi laudă-L din toată 
inima ta!

Filipeni 4:4-23
Isaia 42-43

Evrei 1:1-14
Plângerile lui Ieremia 2

Evrei 13:15; Psalmul 28:7; 
Psalmul 150:1-6

| Rugăciune
Dragă Tată, îmi găsesc bucuria în 
Tine, pentru că Tu eşti singurul 
Dumnezeu adevărat şi înţelept; 
eşti binecuvântatul şi singurul 
Atotputernic, Regele regilor şi 
Domnul domnilor! Îţi mulţumesc 
şi astăzi pentru bunătatea, 
bunăvoinţa, dragostea şi îndurarea 
pe care le arăţi faţă de mine. Te laud 
acum şi întotdeauna, în Numele lui 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic este foarte profund. Versiunea 
Amplificată ne oferă o traducere şi mai clară: 

„Rugaţi-vă neîncetat (cu orice ocazie, în orice moment) în 
Duhul, cu orice [tip de] rugăciuni şi cereri…” Rugăciunea 
este foarte importantă. De multe ori, atunci când vorbim 
despre rugăciune, primul gând care le vine oamenilor în 
minte este să-I ceară lui Dumnezeu lucruri, să-I adreseze 
petiţii şi rugăminţi; iar aceasta este tot ceea ce ştiu 
despre rugăciune. Într-adevăr, o astfel de rugăciune îşi 
are locul ei, atunci când Îi aduci Lui cererile tale, însă 
rugăciunea are scopuri mai înalte decât doar a-I cere lui 
Dumnezeu rezolvarea nevoilor tale. 

Rugăciunea pentru nevoi materiale, adică să Îi ceri 
lui Dumnezeu ceva ce ai nevoie, este de fapt, cea mai mică 
rugăciune. Atunci când te rogi în acel mod, din punct de 
vedere spiritual nu depăşeşti nivelul pruncilor în credinţă. 
Cineva ar putea să se roage: „O, Doamne, am nevoie de un 
loc de muncă,” sau: „Doamne, am nevoie de ceva bani,” 
sau „Dragă Tată, dă-mi o maşină, o soţie, un soţ etc.”; însă 
acesta este cel mai puţin important scop al rugăciunii.

Există scopuri mai importante ale rugăciunii. Unul 
dintre ele este părtăşia cu Tatăl prin Duhul Sfânt. Alt scop 
înalt al rugăciunii este privilegiul de a-ţi exercita autoritatea 

Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de 
rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată 

stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii (Efeseni 6:18).

Există scopuri mai 
înalte ale rugăciunii

VINERI
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în Cristos. Acolo, îţi ocupi locul tău de autoritate şi faci ca 
lucrurile să se întâmple prin puterea care ţi-a fost dată în 
Isus Cristos. De asemenea, rugăciunea ne ajută să activăm 
şi să umblăm în conştientizarea prezenţei divine. În plus, 
prin intermediul rugăciunii, instaurăm voia lui Dumnezeu 
pe pământ.

De asemenea, rugăciunea este şi un exerciţiu al 
duhului uman. Acum, trebuie să înţelegi că există diferite 
tipuri de rugăciune; există o rugăciune care este un 
antrenament pentru duhul uman. De asemenea, toate 
nevoile deja menţionate sunt acoperite de diferite tipuri 
de rugăciuni. Poţi achiziţiona şi studia cărţile noastre 
despre rugăciune: „Roagă-te corect” şi „Cum să te rogi 
eficient” pentru a învăţa mai multe.

Coloseni 1:1-23
Isaia 44-45

Evrei 2:1-9
Plângerile lui Ieremia 3

1 Ioan 5:14-15; 
1 Timotei 2:1-3

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc şi astăzi 
pentru revelaţia Cuvântului Tău 
pentru mine, care mă învaţă să 
mă rog corect, în concordanţă cu 
Cuvântul Tău. Îţi mulţumesc pentru 
că mi-ai arătat principiile corecte 
ale credinţei pe care să le aplic în 
rugăciunile mele pentru a produce 
rezultatele potrivite, în Numele lui 
Isus.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Noiembrie, în Lagos, Nigeria, mii de pastori şi 
parteneri de misiune din întreaga lume se vor reuni 

pentru ediţia din 2016 a Conferinţei Internaţionale a 
Pastorilor şi Partenerilor.

Se prefigurează a fi un timp de reîmprospătare a 
viziunii prin Duhului Sfânt şi prin părtăşie cu Cuvântul 
lui Dumnezeu. Participanţii vor fi revigoraţi, inspiraţi şi 
întăriţi pe măsură ce

•  se vor înfrupta din Cuvântul lui Dumnezeu şi se 
vor bucura de o părtăşie intensă cu Duhul Sfânt

• vor învăţa mai multe despre impactul global al 
lucrării la Expoziţia LoveWorld

• vor retrăi drumul credinţei parcurs de lucrare 
de-a lungul anilor la Arhivele LoveWorld

• for avea parte de recunoaşterea efortului depus 
în câştigarea lumii prin Evanghelie în 2016 la 
prestigioasele Premii LoveWorld... şi multe 
altele!!!

Va fi un timp special! Finalizaţi-vă planurile de a participa 
la conferinţa de o săptămână în Lagos, Nigeria. Aceasta 
vă va catapulta la niveluri superioare de operare 
spirituală şi de bogăţie a experienţei în umblarea cu 
Cristos.

N
O

T
E



N
O

T
E

NOTE



Matei 15:21-28 ne spune povestea unei femei 
canaanite care a vrut o minune pentru fiica 

ei şi a venit la Isus. Ea a strigat: „Învăţătorule, ai milă 
de mine; fiica mea este muncită rău de un drac.” Biblia 
spune că Isus nu i-a acordat atenţie. Deoarece femeia 
insista, ucenicii lui Isus au venit la El şi L-au rugat să îi dea 
drumul, întrucât ea continua să strige după ei.

Poate că ea şi-a dat seama că strigătul ei nu avea 
să schimbe nimic; Biblia spune: „Dar ea a venit şi I s-a 
închinat, zicând: «Doamne, ajută-mi!»” (Matei 15:25). 
Acest gest a atras atenţia Domnului şi El S-a întors spre 
ea. El a lăudat-o pentru credinţa ei şi i-a împlinit cererea, 
pentru că închinarea ei era un act de credinţă. Fiica ei 
a fost vindecată într-un mod miraculos chiar în acel 
moment.

Atunci când ne închinăm înaintea Domnului, 
ne bucurăm de atenţia Lui. Nu plângerile noastre sau 
vechimea problemelor Îi captează atenţia, ci credinţa 
noastră; şi închinarea este un act de credinţă. Dumnezeu 
nu este mişcat nici de firea pământească, nici de 
săptămânile prelungite de plâns. El este mişcat doar 
de răspunsul duhului omului şi credinţa este răspunsul 
duhului omului la Cuvântul lui Dumnezeu. Uneori, 
oamenii cred că Dumnezeu ar trebui să le răspundă 

Iar credinţa este substanţa lucrurilor sperate, dovada 
lucrurilor nevăzute (Evrei 11:1, versiunea Fidela).

Credinţa captează 
atenţia Domnului

SÂMBĂTĂ

8



pentru că ei au fost „buni.” Ei spun: „Doamne, sunt o 
persoană bună; atunci de ce trec prin situaţia aceasta?”

Dumnezeu nu este mişcat de situaţia ta sau de 
faptul că eşti bun. Biblia nu spune: „Fără bunătate este cu 
neputinţă să Îi fim plăcuţi”; ci spune: „Şi, fără credinţă, 
este cu neputinţă să Îi fim plăcuţi Lui!” (Evrei 11:6). 
Trebuie să răspunzi cu duhul tău la Cuvântul Lui; aceasta 
Îi captează atenţia. Credinţa nu se plânge. Credinţa 
nu cerşeşte. Credinţa persistă şi menţine integritatea 
Cuvântului. Credinţa acţionează pe baza Cuvântului lui 
Dumnezeu, refuză să se clatine sau să renunţe în faţa 
opoziţiilor ameţitoare. Aceasta este ceea ce Îi atrage 
atenţia lui Dumnezeu.

Coloseni 1:24-2:5
Isaia 46-47

Evrei 2:10-18
Plângerile lui Ieremia 4-5

Matei 9:20-22; 
Romani 4:19-21

| Rugaciune
Dragă Tată, astăzi mă închin Ţie. 
Tu eşti Cel Preaînalt, Dumnezeul 
cel viu, adevărat, înţelept şi 
credincios; eşti Vindecătorul, 
sursa mea şi furnizorul oricărui 
lucru bun. Proslăvesc maiestatea 
Ta, deoarece Tu eşti mai presus de 
toate. Numele Tău este înălţat şi 
glorificat pe tot pământul, acum 
şi întotdeauna, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Biblia spune: „… dar bogăţiile păcătosului 
sunt păstrate pentru cel neprihănit” 

(Proverbe 13:22); este un verset frumos, dar 
în calitate de copil al lui Dumnezeu, trebuie să 
depăşeşti acel nivel. Ar trebui să trăieşti mai bine 
şi mai sus decât doar să aştepţi ca bogăţiile celui 
păcătos să-ţi parvină. Conştientizează cine eşti: tu 
eşti sămânţa lui Avraam! Avuţiile şi bogăţiile tale 
în Cristos sunt nesfârşite!

Cei păcătoşi nu au ceea ce este necesar 
pentru a înfăptui lucrurile extraordinare şi pline 
de putere pe care le facem noi pentru extinderea 
Împărăţiei lui Dumnezeu – acesta este un adevăr. 
Prin urmare, ar fi nepotrivit să le aşteptăm de la ei. 
Nu conta pe avuţiile celui păcătos, sperând ca ele 
să vină la tine; tu eşti un moştenitor al Suveranului 
şi trăieşti în conformitate cu principiile Împărăţiei 
Lui. Aceasta este garanţia ta pentru o viaţă de 
abundenţă absolută.

Înţelege că în Vechiul Testament sunt 
binecuvântări care nu se compară cu cele pe care 
le avem în Noul Testament. Noi aparţinem de 
Noul Testament, nu de Vechiul Testament. Eşti 
împreună-moştenitor cu Cristos (Romani 8:17). 

Căci ale Mele sunt toate vieţuitoarele pădurii şi vitele 
de pe o mie de dealuri (Psalmul 50:10, versiunea NTR).

Cristos ne este sursă 
şi capabilitate

DUMINICĂ
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Cristos deţine totul: El deţine lumea; la fel şi tu. 
În 1 Corinteni 3:21, Biblia spune: „Nimeni să nu se 
fălească, dar, cu oameni, căci toate lucrurile sunt 
ale voastre.” 

De ce să aştepţi atunci ca bogăţiile 
păcătosului să vină la tine? Nu; tu eşti prea mare 
pentru aceasta; mai degrabă, tu şi Tatăl tău ceresc 
– Regele Universului – aţi devenit parteneri în a-i 
binecuvânta pe ceilalţi, inclusiv pe cei păcătoşi. 
Matei 5:45 spune: „ca să fiţi fii ai Tatălui vostru 
care este în ceruri; căci El face să răsară soarele 
şi peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaia peste 
cei drepţi şi peste cei nedrepţi.” Suntem precum 
Tatăl nostru ceresc, o binecuvântare pentru lumea 
noastră; nu ducem lipsă de nimic, deoarece Cristos 
ne este sursă şi capabilitate.

Coloseni 2:6-23
Isaia 48-49

Evrei 3:1-11
Ezechiel 1-2

2 Corinteni 9:8; Psalmul 23:1; 
2 Petru 1:3

| Rugăciune
Domnul meu drag, Tu eşti Păstorul 
meu, de aceea niciodată nu voi 
duce lipsă de nimic! Umblu în 
lumina bunăstării mele, fiind 
sămânţa lui Avraam. Am acces la 
bogăţii nespuse, pentru că sunt 
conectat la sursa inepuizabilă a lui 
Dumnezeu. Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Este atât de important să ne închinăm 
Domnului! Prin intermediul închinării, tu 

creezi o atmosferă de miracole în jurul tău; creezi mediul 
propice pentru ca Duhul lui Dumnezeu să opereze. Poate 
fi un cântec sau un pasaj din Scriptură; pe măsură ce 
cânţi sau declari în închinare, prezenţa lui Dumnezeu 
poate literalmente să invadeze situaţia ta, producând 
un miracol. Acesta este unul dintre motivele pentru care 
compunem muzică pentru Domnul.

Cântecele duhovniceşti potrivite de închinare te 
pot poziţiona să-L auzi pe Dumnezeu. Odată, Elisei era 
împreună cu trei regi care veniseră la el pentru un sfat. 
Dar pentru că a fost ofensat de regele Israelului şi i-a 
răspuns acestuia cu mânie, nu a putut sluji sub ungere 
(2 Împăraţi 3:13-14). Regii voiau să primească Cuvântul 
Domnului de la el, însă el nu a putut profeţi. Aşadar, ce 
a făcut? A spus: „Aduceţi-mi un cântăreţ.” Biblia spune 
că atunci când menestrelul – cântăreţul – a cântat, 
Duhul Domnului a venit peste Elisei şi el a început să 
profeţească (2 Împăraţi 3:15).

Dacă eşti creştin de mult timp şi nu L-ai auzit 
niciodată pe Dumnezeu vorbindu-ţi, aceasta ar putea fi 
veriga care lipseşte. Tu ai un rol de îndeplinit. Trebuie 

„Acum aduceţi-mi un cântăreţ cu harpa.” Şi pe când 
cânta cântăreţul din harpă, mâna Domnului a fost peste 

Elisei (2 Împăraţi 3:15).

Cântecele potrivite în închinare

LUNI
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să te poziţionezi pentru a-L auzi. Trebuie să fii liber 
în prezenţa Lui, nu rigid, fără vlagă, plictisit sau fără 
inspiraţie; închină-te înaintea Domnului din duhul tău, cu 
cântecele potrivite şi, în scurtă vreme, duhul tău va face 
acel contact divin cu El şi vei putea auzi cum îţi vorbeşte. 
El este un expert în comunicare; El îţi poate sluji chiar şi 
în acelaşi timp când tu Îi slujeşti.

Nu este vorba despre a-I cânta „cele mai bune 
cântece” ale tale; este vorba despre a cânta cântecele 
potrivite pentru a mişca Duhul Sfânt. Există o vreme 
pentru cel mai bun cântec al tău sau pentru cântecul 
tău preferat, însă există şi o vreme pentru cântecul 
potrivit. Aşa că, atunci când I te închini Lui, trebuie să 
cânţi cântecele potrivite; cântece care sunt inspirate de 
Cuvântul Lui, nu orice cântec. Acesta va acorda duhul tău 
pe frecvenţa potrivită şi vei auzi vocea Domnului.

Coloseni 3:1-4:1
Isaia 50-51

Evrei 3:12-19
Ezechiel 3

1 Cronici 16:8-12; Efeseni 5:18-20; 
Psalmul 66:1-4

| Rugăciune
Dragă Tată, pe măsură ce proclam 
Cuvântul Tău în psalmi, imnuri şi 
cântece duhovniceşti, cântându-Ţi 
melodii în inima mea, duhul meu se 
acordează pe frecvenţa Ta pentru a 
primi revelaţiile, sfatul, călăuzirea şi 
îndrumările Tale, prin Duhul Sfânt. 
Îţi mulţumesc pentru călăuzirea Ta şi 
pentru înţelepciunea Ta în viaţa mea, 
în Numele lui Isus. Amin

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În jurul nostru putem vedea mulţi oameni 
ale căror poveşti vorbesc despre frustrare şi 

disperare, despre durere şi lipsă; oamenii sunt afectaţi, 
confuzi şi neputincioşi. Unii văd acest tablou teribil al 
celor neajutoraţi şi întreabă: „Există Dumnezeu sau nu? 
Nu poate El să facă nimic în acest caz?” Ba da, există 
Dumnezeu şi El deja a făcut ceva.

Pentru început, El ne-a dat minte să ne gândim la 
astfel de oameni, să vedem starea în care se află şi apoi 
ne-a înzestrat cu abilitatea de a ne implica şi de a-i ajuta. 
Însă trimiterea lui Isus Cristos pe pământ depăşeşte cu 
mult orice ajutor pe care l-am putea oferi noi. Isus este 
răspunsul lui Dumnezeu la toate provocările cu care 
se confruntă oamenii, este soluţia fiecărei probleme. 
Oamenii au nevoie de mult mai mult pe lângă hrană, apă, 
adăpost, medicamente şi bani; oamenii au nevoie de 
viaţa divină, iar Isus este singurul care dă acea viaţă. El a 
spus: „... Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din 
belşug” (Ioan 10:10).

Uneori considerăm că dacă cineva ar dispune 
de foarte mulţi bani, situaţia lui ar fi mai bună, însă nu 
este adevărat. Tot ar putea fi zdrobit sau bolnav, cu toată 

Şi deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime 
de oaste cerească, lăudându-L pe Dumnezeu şi zicând: 
„Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe 

pământ între oamenii plăcuţi Lui” (Luca 2:13-14).

Răspunsul lui Dumnezeu 
la strigătul umanităţii

MARŢI
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bogăţia sa. Isus a zis că viaţa unui om nu stă în belşugul 
averii lui (Luca 12:15). Banii nu pot aduce viaţă, bucurie 
sau pace, însă Cristos poate. Aşadar, toată lumea are 
nevoie de Isus; El este răspunsul lui Dumnezeu la strigătul 
umanităţii. Dumnezeu a ştiut că dacă avea să Îl trimită 
pe Isus în lume, aceasta ar însemna sfârşitul frustrării, al 
necazului, al tristeţii şi al întunericului din viaţa tuturor 
celor ce cred.

Acesta este motivul pentru care noi propovăduim 
Evanghelia în întreaga lume, înştiinţându-i pe oameni că, 
indiferent care ar fi problema, Cristos este nădejdea lor. 
În Cristos ei au fost eliberaţi şi au victoria, slava şi viaţa 
divină. Indiferent de locul în care s-ar afla în viaţă; dacă 
Îl primesc pe Cristos, El îi va propulsa în viaţa veşnică. În 
Cristos, noi suntem mai mult decât biruitori.

Cristos este răspunsul. El este soluţia pe care o 
caută oamenii. Cunoaşte-L şi urmează-L în şi prin Cuvântul 
Lui, iar viaţa ta va fi excelentă şi plină de slavă.

Coloseni 4:2-18
Isaia 52-53

Evrei 4:1-16
Ezechiel 4

1 Ioan 5:11-12; 1 Ioan 4:9; 
Ioan 10:10

| Proclamaţie
Cristos este viu în mine; viaţa 
Lui divină este manifestată în 
fiecare fibră a fiinţei mele în duh, 
în suflet şi în trup. El m-a făcut 
un campion pentru eternitate. El 
este viaţa mea; în El trăiesc, mă 
mişc şi îmi am fiinţa. El m-a făcut 
o minune. Slavă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Un element vital al rugăciunii eficiente este 
focalizarea minţii asupra lucrului pentru care 

te rogi. Imaginează-ţi că cineva se roagă pentru mântuirea 
sufletelor dintr-o anumită regiune a lumii. El mijloceşte 
ca, prin predicarea şi aprofundarea Cuvântului lui 
Dumnezeu, neprihănirea să domnească asupra oraşelor 
şi a regiunilor apropiate, fără impedimente. În timp ce 
se roagă pentru aceasta, mintea lui se mută asupra altui 
lucru şi el începe să se gândească la maşini, la case sau 
la o întâlnire cu prietenul său programată pentru mai 
târziu. Rugăciunea lui nu ar mai fi eficientă în acest caz, 
iar aceasta li se întâmplă multora.

Este foarte important să îţi concentrezi cu toate 
forţele mintea şi emoţiile asupra lucrului pentru care 
te rogi, iar rugăciunea în Duhul Sfânt îţi oferă un mare 
avantaj în acest caz. Când te rogi în Duhul Sfânt, duhul tău 
se roagă; mintea ta este neroditoare (1 Corinteni 14:14). 
Prin urmare, este important să te supui Duhului Sfânt, 
acordându-I întreaga ta atenţie în timp ce te rogi. Astfel, 
vei fi în perfectă sincronizare cu El; viziunile, şoaptele, 
ideile şi gândurile Lui îţi vor fi clare.

Rugăciunea în Duhul Sfânt te ajută să te sincronizezi 
voii, scopului şi planului lui Dumnezeu pentru tine. Însă 

Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, duhul 
meu se roagă, dar mintea mea este fără rod                               

(1 Corinteni 14:14).

Rămâi focalizat în rugăciune

MIERCURI

12



şi mintea ta joacă un rol important în aceasta; tu trebuie 
să îţi stăpâneşti gândurile în timp ce te rogi în alte limbi. 
Poate că spui: „Oricât aş încerca, nu mă pot concentra; 
mintea mea fuge în toate părţile când mă rog.” Menţinerea 
concentrării în timp ce te rogi este ceva ce faci în mod 
conştient, intenţionat. Mintea ta este o unealtă. Va trebui 
să o disciplinezi pentru a gândi în direcţia rugăciunilor 
tale şi să revină mereu la lucrul pentru care te rogi. Dacă 
vrea din nou să fugă în altă parte, adu-o înapoi până când 
înţelege mesajul.

Când te rogi, arestează-ţi mintea; concentrează-ţi 
gândurile şi emoţiile în direcţia Duhului Sfânt şi vei avea 
parte de intervenţia Lui.

1 Tesaloniceni 1:1-2:16
Isaia 54-56

Evrei 5:1-14
Ezechiel 5-6

1 Corinteni 14:14-15; Iuda 1:20; 
1 Corinteni 14:39

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
impactul şi pentru binecuvântările 
nespuse ale vorbirii în alte limbi. Pe 
măsură ce îmi concentrez mintea la 
realităţile Împărăţiei Tale şi mă rog 
în Duhul Sfânt, mă sincronizez cu 
scopul Tău şi cu direcţia Ta pentru 
mine, împlinind voia Ta desăvârşită şi 
aducând slava Ta în toate lucrurile, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Fiecare persoană este rezultatul lucrurilor pe care 
le crede. Viaţa ta de zi cu zi vorbeşte cel mai clar 

despre ceea ce crezi. Prin urmare, în calitate de creştin, este 
simplu să observi lucrurile pe care le crezi cu adevărat şi să 
determini dacă într-adevăr duci o viaţă autentică de creştin – 
poţi face aceasta printr-o analiză personală a ta şi a acţiunilor 
tale.

Cercetează-te. Întreabă-te: „Ce fel de viaţă duc 
eu?” „Ce fel de persoană sunt?” „Manifest eu cu adevărat 
dragostea lui Dumnezeu?” „Influenţează lumea modul în 
care eu reprezint Împărăţia lui Dumnezeu, în smerenie şi în 
neprihănire?” Trebuie să cântăreşti aceste lucruri în mod 
periodic şi să îţi evaluezi viaţa cu scopul de a-ţi zidi şi de a-ţi 
menţine un caracter de excelenţă.

Asigură-te că pui în aplicare Cuvântul lui Dumnezeu în 
viaţa ta. Asigură-te că voia şi emoţiile tale sunt întotdeauna 
supuse domniei Cuvântului Său. Asigură-te că eşti o persoană 
care îşi ţine întotdeauna cuvântul. Verifică-te şi evaluează-
ţi viaţa şi acţiunile în mod consecvent, folosind Cuvântul lui 
Dumnezeu drept etalon, pentru a te asigura că într-adevăr 
trăieşti în credinţă.

Foarte mulţi oameni nu şi-au făcut niciodată timp să 
se autoevalueze. Nu vorbesc despre privitul în oglindă, ci 

Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe 
voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus 

Cristos este în voi? (2 Corinteni 13:5).

Îndreaptă reflectorul spre tine

JOI
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mă refer la faptul că nu au momente de evaluare personală. 
Aceasta este ceva ce trebuie să faci din când în când – să îţi 
măsori dezvoltarea personală şi progresul pe care l-ai făcut 
în viaţă, cu şi prin Cuvântul lui Dumnezeu. Nu ai nevoie de 
altcineva care să facă aceasta pentru tine.

Gândeşte-te la tine. Cine eşti tu? Ce crezi tu cu adevărat 
despre mesajul mântuirii, despre sănătatea, bunăstarea 
şi dragostea pe care le-ai primit? Încă mai eşti dominat de 
frică, de gelozie şi de mândrie? Te numeri printre aceia care 
se înfurie din orice şi pe care numai puterea lui Dumnezeu îi 
poate îmblânzi?

Evaluează-ţi astăzi viaţa, având Cuvântul lui Dumnezeu 
drept etalon. Judecă-te pe tine în baza Cuvântului Său. 
Cuvântul lui Dumnezeu este unealta ta infailibilă pe care ai 
primit-o de la El pentru a-ţi transforma viaţa din slavă în slavă. 
Este singurul lucru de care ai nevoie pentru a cultiva o viaţă şi 
o personalitate de excelenţă şi un caracter plin de dragoste, 
de bunătate, de puritate, de har şi de îndurare. Foloseşte-l 
pentru a-ţi zidi viaţa.

1 Tesaloniceni 2:17-3:13
Isaia 57-58

Evrei 6:1-10
Ezechiel 7 

Romani 12:2; 2 Corinteni 13:5;
Faptele apostolilor 24:16

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată scump, 
pentru puterea şi pentru impactul 
Cuvântului Tău în viaţa mea. Cuvântul 
Tău mi-a dat o mentalitate corectă 
şi m-a ajutat să îmi construiesc un 
caracter de excelenţă. Eu sunt o 
reflectare şi o lumină a harului Tău, a 
adevărului Tău, a slavei, a dragostei 
şi a neprihănirii Tale. Cuvântul Tău 
predomină în viaţa mea 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



Cel mai mare dar oferit omului în viaţa sa 
naturală este darul cuvintelor – abilitatea de a 

se exprima prin cuvinte. Acesta este un dar extraordinar 
de la Dumnezeu pentru oameni. Personalitatea ta 
ascunsă este dezvăluită prin cuvinte. Cuvintele tale sunt 
importante; ele dau înţeles oricărui lucru. Din nefericire, 
mulţi oameni nu au înţeles aceasta încă. De aceea, au 
parte de o viaţă obişnuită aici, pe pământ.

Orice lucru pe care ni l-a dat Dumnezeu se activează 
prin cuvinte. Chiar şi mântuirea noastră depinde de 
cuvinte. Ai primit mântuirea prin cuvinte şi o menţii tot 
prin cuvinte (Romani 10:9-10). Viaţa sau moartea stau în 
puterea cuvintelor tale (Proverbe 18:21). Fie că eşti bolnav 
sau sănătos, sărac sau bogat, înfrânt sau victorios – toate 
acestea depind de cuvintele tale. Domnul ţi-a dat abilitatea 
de a vorbi şi de a-ţi folosi gura pentru a-ţi trasa drumul în 
viaţă.

Funcţia primară a gurii nu este de a mânca, de a bea 
şi de a comunica; funcţia primară a gurii şi limbii tale este de 
a-ţi îndrepta viaţa în direcţia pe care Dumnezeu ţi-a dat-o. 
Învaţă să vorbeşti corect. Să vorbeşti corect înseamnă să 
nu dai glas decât Cuvântului lui Dumnezeu, întotdeauna. 
Mai înseamnă şi să pui preţ pe cuvintele tale – învaţă-te 
să îţi păstrezi promisiunile. Cuvintele tale trebuie să aibă 
integritate; ele trebuie să aibă valoare pentru tine.

Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din 
cuvintele tale vei fi osândit (Matei 12:37).

Cuvintele au cea mai 
mare importanţă

VINERI

14



Există oameni care nu acordă importanţă cuvintelor 
pe care le folosesc. Când îţi vorbesc, ei conştientizează lipsa 
de valoare a cuvintelor lor, deoarece nu intenţionează să 
îşi ţină promisiunile. Tu trebuie să spui ce crezi şi să crezi 
ce spui. Nu spune cuvinte goale şi inutile. În Matei 12:36, 
Domnul Isus a zis: „Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii 
vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l 
vor fi rostit.” Dumnezeu te socoteşte responsabil pentru 
fiecare cuvânt pe care îl spui. Nu face afirmaţii neglijente, 
deoarece acestea vor avea efect asupra ta.

Unul dintre modurile în care lumea din jurul tău Îl 
poate vedea pe Isus este prin caracterul tău care este 
exprimat prin cuvintele tale. Prin urmare, rosteşte cuvinte 
folositoare, amabile oriunde şi oricând. Continuă să strângi 
Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, căci din prisosul inimii 
vorbeşte gura (Matei 12:34). Atunci când Cuvântul lui 
Dumnezeu va locui din belşug în inima ta, vei rosti cuvintele 
potrivite, pline de har şi de credinţă.

1 Tesaloniceni 4:1-18
Isaia 59-60

Evrei 6:11-20
Ezechiel 8-9

Marcu 11:23; 
Iacov 3:2-6

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-
ai arătat importanţa şi valoarea 
cuvintelor. Eu trăiesc prin Cuvântul 
Tău; prin urmare, comunicarea mea 
este modelată conform gândurilor, 
planurilor şi direcţiei Tale pentru viaţa 
mea. Eu rostesc întotdeauna cuvinte 
pline de credinţă, ştiind că ele sunt 
pline cu puterea de a-mi transforma 
viaţa şi de a-mi trasa calea spre 
victorie, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Biblia este şi astăzi extrem de relevantă, la fel cum a fost 
timp de mii de ani. Ea conţine Cuvântul viu al lui Dumnezeu 
şi este o unealtă evanghelică eficientă pentru câştigarea 
lumii nemântuite. De asemenea, este o unealtă desăvârşită 
pentru studierea eficientă a Cuvântului lui Dumnezeu.

În 2016, „Anul extinderii,” sponsorii Bibliei cu comentarii 
din Rapsodia Realităţilor sunt hotărâţi să răspândească 
Evanghelia lui Cristos până la marginile pământului, prin 
intermediul campaniei „Biblia cu comentarii din Rapsodia 
Realităţilor – PROIECTUL FIECARE”. Această campanie 
vrea să atingă toţi oamenii cu Cuvântul lui Dumnezeu, 
transformându-le astfel viaţa şi cariera, indiferent de locul 
în care trăiesc sau de profesia lor.

Campania „Biblia cu comentarii din Rapsodia Realităţilor – 
PROIECTUL FIECARE” le oferă tuturor oamenilor oportunităţi 
egale de a primi Evanghelia lui Cristos. Alătură-te proiectului 
astăzi şi începe să realizezi o schimbare în viaţa a milioane 
de oameni din întreaga lume.

Pentru mai multe detalii despre modul în care poţi participa 
la acest proiect individual sau împreună cu biserica/
organizaţia ta, te rugăm să ne scrii la adresa sponsors@
rhapsodybible.org sau să suni la numerele de telefon +234 
817 198 7339, +234 701 550 0092.

        Campania „Biblia cu 
comentarii din Rapsodia 
Realităţilor – PROIECTUL     

                          FIECARE” 
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Schimbarea este ceva ce toţi ar trebui să ne dorim 
şi să experimentăm în mod continuu; schimbare 

din slavă în slavă. Însă fie pozitivă, fie negativă, schimbarea 
este produsul cuvintelor pe care le asculţi cu atenţie şi a 
gândurilor pe care acestea le produc în inima ta. Domnul 
Isus i-a învăţat pe ucenicii Lui să asculte şi să vorbească în 
mod corect. În Marcu 4:24, El a spus: „... Luaţi seama la ce 
auziţi...” Apoi, în Luca 8:18, El a zis: „Luaţi seama, dar, la 
felul cum ascultaţi... ”

Modul în care asculţi este la fel de important ca 
lucrurile pe care asculţi, deoarece de multe ori, acesta îţi 
determină atât răspunsul şi atitudinea, cât şi abilitatea 
de a-ţi însuşi puterea cuvintelor pe care le primeşti. Viaţa 
noastră este influenţată de cuvinte; atmosfera din casa 
ta depinde de cuvintele care sunt rostite acolo. Relaţiile 
tale sunt construite pe cuvinte. Viaţa noastră se află într-o 
legătură atât de strânsă cu cuvintele încât acestea nu ne 
influenţează doar atitudinea, ci şi starea de sănătate şi 
condiţiile de trai.

Faptul că trăieşti în credinţă sau în frică se află în 
relaţie directă cu ceea ce auzi. Credinţa vine prin auzirea 
Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu conţine 
informaţie pozitivă care întăreşte credinţa, în timp ce frica 
vine prin intermediul informaţiilor negative. Mulţi oameni 

Fiindcă aşa cum gândeşte în inima lui, aşa este el… 
(Proverbe 23:7, versiunea Fidela).

Ascultă şi gândeşte corect

SÂMBĂTĂ
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trăiesc în frică din cauza ştirilor despre starea deplorabilă a 
economiei mondiale. Dacă şi-ar aţinti privirea la Domnul şi 
la Cuvântul Său infailibil, situaţia lor s-ar schimba!

Iov 22:29 spune că atunci când oamenii sunt 
doborâţi, tu vei spune: „Va fi înălţare” (versiunea Fidela). Tu 
eşti în lume, însă nu eşti din lume. Bunăstarea ta şi succesul 
tău nu sunt influenţate de capriciile naturii, ale economiei 
şi ale finanţelor lumii – trebuie să fii conştient de aceasta. 
Gândeşte ca un biruitor. Trăieşte ca un campion. 1 Ioan 
4:4 spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi 
biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel 
ce este în lume.”

Crede şi acceptă integritatea Cuvântului lui 
Dumnezeu. Gândeşte în conformitate cu Cuvântul Lui. 
Dumnezeu ţi-a dat Cuvântul Său ca un instrument veritabil 
pentru a-ţi schimba şi a-ţi transforma viaţa din slavă în slavă: 
„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).

1 Tesaloniceni 5:1-28
Isaia 61-63

Evrei 7:1-10
Ezechiel 10-11

Marcu 11:23; Romani 12:2; 
Filipeni 4:8

| Proclamaţie
Cuvântul lui Dumnezeu creşte 
cu putere şi triumfă în mine. 
Eu progresez prin Cuvântul Lui, 
înregistrând succes după succes. 
Viaţa mea este plină de bunăstare, 
de bucurie şi de creştere, iar 
Cristos este înălţat şi glorificat în 
mine 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



Un copil de o zi este om în aceeaşi măsură ca un 
adult de nouăzeci de ani, însă adultul are anumite 

caracteristici umane pe care copilul nu le-a dezvoltat încă. 
În acelaşi mod, atunci când ai fost născut din nou, te-ai 
născut având toate caracteristicile unice ale duhului uman 
recreat, enumerate în versetul tematic. Aceasta înseamnă 
că în duhul tău există dragoste, bucurie, pace, îndelungă 
răbdare, bunătate, facere de bine, credincioşie, blândeţe şi 
capacitatea de înfrânare a poftelor.

Pe măsură ce studiezi şi trăieşti Cuvântul lui 
Dumnezeu, aceste caracteristici spirituale care există deja în 
tine, vor ieşi la suprafaţă, iar tu le vei manifesta într-o tot mai 
mare măsură. Aceste caracteristici ale vieţii locuiesc deja în 
duhul tău, însă tu trebuie să le cultivi. Viaţa, caracterul şi 
natura lui Dumnezeu există deja în duhul tău, însă tu trebuie 
să petreci timp cultivându-ţi şi hrănindu-ţi duhul, învăţând 
şi meditând asupra Cuvântului lui Dumnezeu. 1 Petru 2:2 
spune că noi trebuie să dorim laptele duhovnicesc şi curat, 
pentru ca prin el să creştem spre mântuire.

Adevărata maturitate spirituală vine atunci când 
roadele neprihănirii rămân în viaţa ta; atunci când lucrările 
neprihănirii se manifestă în cuvintele şi în acţiunile tale. 

Dar rodul Duhului este dragoste, bucurie, pace, 
îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, 

credinţă, blândeţe, înfrânare; împotriva acestora nu 
este lege (Galateni 5:22-23, versiunea Fidela).

Abilităţile noii tale naturi

DUMINICĂ
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Antrenează-te să umbli în dragoste. Manifestă şi exprimă 
bucurie, pace, răbdare, blândeţe, bunătate, credinţă şi 
supunere.

Observă că Biblia spune: „... Împotriva acestor lucruri 
nu este lege.” Nu există nici o lege sau cultură împotriva 
umblării în dragoste; dragostea este acceptată în general 
de toţi oamenii din lume. La fel, nu există nici o lege care 
spune că nu ar trebui să fii bucuros, răbdător, blând, liniştit 
sau bun. Nici o lege nu interzice credincioşia, supunerea sau 
înfrânarea poftelor. Acestea sunt caracteristici intrinsece 
ale duhului uman recreat şi pe care omul vechi nu le are. 
Prin urmare, simte-te liber să exprimi şi să manifeşti din 
plin caracteristicile noii tale naturi în Cristos.

2 Tesaloniceni 1:1-12
Isaia 64-66

Evrei 7:11-28
Ezechiel 12-13

Matei 7:15-20; 
Efeseni 4:21-24

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa 
Ta, pentru natura Ta din duhul meu 
şi pentru harul Tău care acţionează 
cu putere în mine şi mă fac să umblu 
în lumina Ta şi să împlinesc dorinţele 
Tale, întotdeauna. Pe măsură ce 
meditez asupra Cuvântului Tău, 
atributele divine ale duhului meu 
sunt hrănite şi se manifestă prin mine 
pentru a binecuvânta lumea mea. 
Eu sunt întruchiparea dragostei, a 
bucuriei, a păcii, a îndelungii răbdări, a 
bunătăţii, a facerii de bine, a credinţei, 
a credincioşiei, a blândeţii şi a înfrânării 
poftelor, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



2 Corinteni 4:7 spune: „Comoara aceasta o 
purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această 

putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, şi nu de 
la noi.” Duhul Sfânt este puterea Divinităţii iar El trăieşte 
în tine în toată plinătatea: „Ci voi veţi primi o putere, 
când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi...” (Faptele 
apostolilor 1:8). Puterea Lui acţionează în duhul tău. 
Versetul nostru tematic spune: „A Lui, Care poate să 
facă mult mai mult decât cerem sau gândim, potrivit cu 
puterea care lucrează în noi...” (Efeseni 3:20, versiunea 
Fidela). Ce gând înălţător!

Observă că nu spune: „potrivit cu puterea care 
lucrează în ceruri...” Aceasta indică rolul pe care tu îl 
joci în manifestarea miraculosului şi a supranaturalului 
în viaţa ta. Slava lui Dumnezeu este manifestată în viaţa 
ta conform puterii care lucrează în tine. Tu poţi avea 
încredere în această putere, deoarece este puterea 
Duhului Sfânt. Activeaz-o şi utilizeaz-o întotdeauna, iar 
ea va produce pentru tine rezultate nemaipomenite.

Deşi în măreţia Lui, Dumnezeu poate face ca 
unele lucruri sa se întâmple în viaţa ta, El nu Îşi doreşte 
să lucreze independent faţă de tine. Unii creştini se 

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate 
să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, 
a Lui să fie slava în Biserică şi în Cristos Isus, din neam 

în neam, în vecii vecilor! Amin (Efeseni 3:20-21).

Conştientizează puterea 
care acţionează în tine

LUNI
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simt descurajaţi şi frustraţi deoarece ei se roagă „ca 
Dumnezeu să facă ceva pentru ei,” însă fără rezultate. 
Problema nu este la Dumnezeu; ei sunt cei care trebuie 
să activeze puterea lui Dumnezeu din ei pentru a aduce 
la împlinire schimbările dorite.

Conştientizează faptul că Dumnezeu trăieşte în 
tine. Puterea Lui este în duhul tău. Activează acea putere 
care să lucreze în tine prin meditare conştiincioasă asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu şi prin vorbire în alte limbi. 
Declanşează această putere în orice lucru sau domeniu 
al vieţii tale. Refuză să te gândeşti la eşec, la înfrângere 
sau la imposibilitatea de a face ceva; conştientizează şi 
recunoaşte abilitatea Duhului Sfânt care ţi-a fost dată 
pentru a obţine rezultate supranaturale şi vorbeşte în 
concordanţă cu această conştientizare.

 Tesaloniceni 2:1-17
Ieremia 1-2

Evrei 8:1-13
Ezechiel 14-15

2 Corinteni 3:5; Coloseni 1:29; 
Faptele apostolilor 1:8; Mica 3:8

| Proclamaţie
Cristos este viaţa şi destoinicia 
mea; El mă energizează în 
întregime şi harul Lui îmi este 
îndeajuns în toate lucrurile. Pot 
face toate lucrurile prin abilitatea 
supranaturală a Duhului Sfânt care 
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



Fiecare om merită şi se califică să fie iubit, inclusiv 
aceia pe care tu îi percepi ca fiind „inamicii” tăi. 

Isus a zis: „Dar Eu vă spun: iubiţi-i pe vrăjmaşii voştri, 
binecuvântaţi-i pe cei ce vă blestemă, faceţi-le bine 
celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi 
vă prigonesc” (Matei 5:44). Nu îi iubi doar pe aceia care 
te iubesc; iubeşte-i pe toţi cu dragostea necondiţionată 
a lui Cristos.

Toţi oamenii sunt la fel atunci când vine vorba despre 
dragoste. Fiecare om are capacitatea de a iubi şi de a fi iubit. 
Toţi oamenii vor să fie iubiţi, însă nu toţi vor să ofere dragoste 
sau să răspundă în acelaşi mod iubirii pe care o primesc. 
Dragostea este cea mai mare forţă din Univers. Ea trece dincolo 
de diferenţele culturale şi de barierele religioase, etnice sau 
sociale.

Antrenează-te să umbli în dragoste. Este o alegere 
conştientă pe care trebuie să o faci şi care îţi va transforma 
viaţa. În Ioan 13:34, Isus a zis: „Vă dau o poruncă nouă: să vă 
iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi 
unii pe alţii.” Decide şi tu: „Voi umbla în dragoste, indiferent de 
situaţie. Îi voi iubi pe ceilalţi cu o dragoste sinceră, chiar dacă 
acţiunile lor nu sunt demne de iubit.”

Biblia ne spune că Dumnezeu Şi-a arătat dragostea 
Lui pentru noi chiar dacă noi nu meritam bunătatea Lui: 

Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este 
împlinirea Legii (Romani 13:10).

Antrenează-te să iubeşti

DUMINICĂ
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„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul 
că, pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos a murit pentru 
noi” (Romani 5:8). Prin urmare, noi trebuie să iubim aşa cum 
iubeşte El, în calitate de copii preaiubiţi ai Săi: „Urmaţi, dar, 
pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi. Trăiţi în dragoste, 
după cum şi Cristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca 
un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu” (Efeseni 
5:1-2).

Umblarea cu Dumnezeu este umblarea în dragoste. 
1 Ioan 4:7-8 spune: „Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, 
pentru că dragostea este din Dumnezeu; şi oricine iubeşte, 
este născut din Dumnezeu şi Îl cunoaşte pe Dumnezeu” 
(versiunea Fidela). Lasă dragostea Lui să strălucească în viaţa ta.

2 Tesaloniceni 3:1-18
Ieremia 3-4

Evrei 9:1-10
Ezechiel 16

Ioan 13:35; 1 Ioan 4:7-8; 
1 Tesaloniceni 3:12-13

| Proclamaţie
Viaţa mea este expresia dragostei 
Tatălui. Şi astăzi sunt plin de 
dragoste pentru cei din jur şi 
pentru toţi oamenii. Declar că 
inima mea este întărită, fără vină 
şi fără prihană înaintea Domnului, 
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Întreaga natură a lui Dumnezeu este dragoste. 
Acest nivel depăşeşte dragostea pe care cineva o 

poate purta în inima lui sau abilitatea de a iubi; înseamnă 
că El este dragostea întruchipată! Dumnezeu este 
dragoste. Şi întrucât El este dragoste, El nu are abilitatea 
de a urî; nu este posibil ca Dumnezeu să urască. Ura vine 
din întuneric. Dumnezeu este lumină şi în El nu există 
întuneric deloc (1 Ioan 1:5). Biblia spune: „Fiecare dar 
bun şi fiecare dar desăvârşit este de sus, coborând de la 
Tatăl luminilor, la care nu este schimbare, nici umbră de 
întoarcere” (Iacov 1:17, versiunea Fidela).

Cineva poate să aducă în discuţie pasajul biblic 
din Romani 9:13 şi să întrebe de ce a zis Dumnezeu: 
„Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât” (Citeşte 
Maleahi 1:2-3). Aici intervine capacitatea de a distinge 
între poezie şi profeţie şi dihotomia diferitelor stiluri 
de exprimare folosite în Scriptură. Limbajul profeţilor 
Vechiului Testament nu ar trebui interpretat neapărat 
la sensul propriu; ar trebui comparat cu cuvintele altor 
profeţi pentru a-l putea interpreta. De asemenea, ar 
trebui să interpretezi mesajul lor în raport cu revelaţiile 

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea 
este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din 
Dumnezeu şi Îl cunoaşte pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte 

nu L-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu 
este dragoste (1 Ioan 4:7-8).

Dumnezeu este dragoste
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lui Dumnezeu pe care le întâlnim în Noul Testament, în 
persoana lui Isus.

Dumnezeu este dragoste. Când Duhul Sfânt Ţi-L 
revelează pe Dumnezeu, iar tu începi să Îl cunoşti, 
dragostea Lui te va cuceri. Aceasta se întâmplă deoarece, 
cu cât Îl iubeşti mai mult, cu atât devii mai mult ca El. Pe 
măsură ce meditezi asupra dragostei Lui pentru tine, vei 
descoperi că şi tu arăţi aceeaşi dragoste în viaţa ta.

Tu eşti un produs al dragostei. Lasă dragostea lui 
Dumnezeu din duhul tău să te conducă. Este ceva ce 
faci în mod deliberat. Biblia spune să nu vorbim doar cu 
vorba, ci şi cu fapta (1 Ioan 3:18). Fii ca Dumnezeu, a 
cărui esenţă este dragoste, deoarece cum este El, aşa 
eşti şi tu în această lume (1 Ioan 4:17).

1 Timotei 1:1-20
Ieremia 5-6

Evrei 9:11-28
Ezechiel 17

Ioan 15:13; Ioan 17:23; 
1 Ioan 4:16

| Rugăciune
Dragostea lui Dumnezeu se 
exprimă şi astăzi prin mine; 
modul în care comunic, acţiunile 
şi tot ceea ce fac astăzi reprezintă 
expresia naturii dragostei lui 
Cristos din duhul meu. Eu sunt 
întruchiparea şi expresia dragostei 
lui Cristos. Aleluia!     

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Isus le-a spus ucenicilor Săi: „Pentru că vouă 
v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei 

cerurilor, iar lor nu le-a fost dat” (Matei 13:11). Dacă 
eşti un copil al lui Dumnezeu, înţelegerea Scripturilor 
reprezintă abilitatea ta şi dreptul tău divin. Una dintre 
strategiile lui Satan este să îi facă pe oameni să creadă că 
ei nu pot înţelege Cuvântul lui Dumnezeu; el face aceasta 
semănând îndoială în mintea lor. El minte creştinii, în 
acelaşi mod în care a încercat să Îl mintă şi pe Cristos: 
„... Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele 
acestea să se facă pâini” (Matei 4:3).

Satan a încercat să Îl facă pe Isus să creadă că El nu 
era Fiul lui Dumnezeu. Aşa că îţi poate spune şi ţie: „Dacă 
eşti cu adevărat creştin, cum de nu înţelegi Scriptura?” 
Declară: „Eu am o inimă pricepută; Duhul Sfânt mă învaţă 
Scriptura şi mă ajută să înţeleg toate lucrurile.” Refuză să 
găzduieşti minciunile lui Satan. Nu te lăsa pradă decepţiilor 
lui. Tu ai acces la tainele Împărăţiei cerurilor prin Duhul 
Sfânt.

Aminteşte-ţi că în Ioan 20:21-22, după învierea lui 
Isus, în timp ce ucenicii erau într-o cameră, El a venit în 
mijlocul lor şi le-a zis: „«Pace vouă! Cum M-a trimis pe 
Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.» După aceste vorbe, 
a suflat peste ei şi le-a zis: «Luaţi Duh Sfânt!»” Când le-a 

Tu ai o inimă pricepută

JOI
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orice lucru (1 Ioan 2:20).



dat darul Duhului Sfânt, El le-a deschis capacitatea de a 
cunoaşte şi de a înţelege Scriptura (Luca 24:45). Acelaşi 
Duh Sfânt locuieşte şi în tine astăzi şi te învaţă Cuvântul 
lui Dumnezeu.

2 Timotei 1:7 spune că tu ai o minte sănătoasă; 
aceasta înseamnă o minte care are capacitatea de a 
înţelege. Afirmă ce a spus Dumnezeu cu privire la tine, 
nu gândurile pe care diavolul încearcă să le inducă în 
mintea ta. Conştientizează şi acceptă faptul că tu ai o 
minte sănătoasă, că ai mentalitatea şi înţelepciunea 
celor neprihăniţi (Luca 1:17). Tu eşti foarte inteligent şi 
perspicace. Tu ai o mare capacitate de înţelegere în Duhul 
Sfânt. Aleluia!

1 Timotei 2:1-15
Ieremia 7-8

Evrei 10:1-18
Ezechiel 18-19

Matei 13:10-11; 
Luca 24:45 

| Proclamaţie
Sunt născut din sămânţa lui 
Dumnezeu care nu poate putrezi 
– Cuvântul Lui. Prin urmare, eu 
înţeleg Cuvântul Său. Funcţionez 
într-o înţelepciune extraordinară 
– înţelepciunea celui neprihănit. 
Cărarea mea în viaţă este ca lumina 
strălucitoare care merge mereu 
crescând până la miezul zilei.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În primul rând, a onora înseamnă a arăta respect faţă de 
cineva. Înseamnă a stima, a recunoaşte meritele cuiva. 

De asemenea, înseamnă şi a trata preferenţial. Versetul nostru 
tematic îi îndeamnă pe copii să îşi onoreze părinţii. Atunci când 
îţi onorezi părinţii, Dumnezeu spune că vei avea parte de o viaţă 
lungă şi fericită. Aceasta înseamnă că Dumnezeu îţi va asigura o 
susţinere specială pe pământ şi Se va îngriji să ai o viaţă prosperă 
şi glorioasă. 

Mulţi oameni îşi caută de lucru, dar nu găsesc şi nici nu 
au ideile potrivite ca să îşi înceapă propriile afaceri; lucrurile nu le 
merg bine. Este posibil ca motivul să fie faptul că nu îşi onorează 
părinţii, sau pe cei pe care Dumnezeu i-a pus în poziţii de autoritate 
peste ei. 

Tu le eşti dator părinţilor tăi şi celor care te-au crescut în 
viaţă. Le eşti dator şi trebuie să îţi plăteşti această datorie. În 1 
Timotei 5:4, versiunea Amplificată scrie astfel: „Dar dacă o văduvă 
are copii sau nepoţi de la copii, veghează ca aceştia să înţeleagă 
că au datoria evlavioasă [să îşi împlinească obligaţia naturală 
faţă de cei care sunt] în casa lor, şi să-i răsplătească pe părinţii 
şi pe bunicii lor [pentru toată purtarea lor de grijă contribuind 
la întreţinerea acestora], căci lucrul acesta este plăcut înaintea 

Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este 
drept. „Să-i cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – 

este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă –„ca 
să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ”       

(Efeseni 6:1-3).

Tratează-i pe oameni 
cu onoarea cuvenită

VINERI
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lui Dumnezeu.” Modul în care trebuie achitată această datorie 
constă în a-i onora şi în a le da o parte din ceea ce ai primit de la ei.

În acest adevăr mai este inclusă o categorie de oameni. În 
Noul Testament, unde Dumnezeu ne porunceşte să ne onorăm 
părinţii, El nu Se referă doar la părinţii fizici, ci şi la părinţii spirituali. 
Părinţii tăi spirituali sunt cei care te-au crescut în credinţă. Biblia 
spune: „Căci chiar dacă aţi avea zece mii de învăţători în Cristos, 
totuşi n-aveţi mai mulţi părinţi, pentru că eu v-am născut în 
Cristos Isus, prin Evanghelie” (1 Corinteni 4:15).

Există oameni care încep bine în Biserică şi apoi devin 
indisciplinaţi în casa lui Dumnezeu. Vin la biserică doar când vor 
şi vorbesc împotriva liderilor în cel mai degradant mod. Astfel 
de oameni nu îi onorează pe cei pe care trebuie să îi onoreze. 
Cinsteşte-i pe cei care sunt în autoritate deasupra ta. Acesta este 
un lucru foarte important în Împărăţia lui Dumnezeu, deoarece îţi 
influenţează succesul şi bunăstarea: „Ascultaţi de mai marii voştri 
şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca 
unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face 
lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de 
nici un folos” (Evrei 13:17).

1 Timotei 3:1-16
Ieremia 9-10

Evrei 10:19-39
Ezechiel 20

Marcu 12:14-17; 1 Timotei 5:4; 
1 Petru 2:17

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că 
m-ai învăţat să îi stimez, să îi onorez 
şi să îi respect pe cei pe care Tu i-ai 
pus în poziţia să mă hrănească şi să 
mă crească pe cărarea adevărului şi 
a neprihănirii. Îţi mulţumesc pentru 
binecuvântările Tale din viaţa mea; eu 
progresez 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



Bucură-te de conţinutul motivaţional al paginii SuperUser-
ului Rhapsody Of Realities (Rapsodia Realităţilor) pe 

KingsChat

Mulţi dintre noi îndrăgesc KingsChat, aplicaţia de mesagerie 
pentru telefoane mobile, cu care le poţi trimite simplu şi rapid 
mesaje tuturor celor cu care îţi face plăcere să vorbeşti!

Îmbunătăţeşte-ţi experienţa pe care o ai pe KingsChat, 
urmărind pagina RHAPSODY OF REALITIES SUPERUSER. Vei 
fi inspirat, pe măsură ce vei primi în mod regulat postările şi 
ultimele noutăţi cu privire la:

• Răspândirea şi influenţa Îngerului Mesager în întreaga 
lume

• Impactul traducerilor Rapsodiei Realităţilor 
• Comentariile zilnice din devoţional
• Mărturii motivatoare
• Rugăciuni şi proclamaţii
• Ştirile Rhapsody TV... şi multe altele!

Pentru a te putea bucura de toate aceste extraordinare 
facilităţi, urmează pasii următori:

1. Descarcă aplicaţia KingsChat din AppStore sau din 
Google Play Store

2. Porneşte aplicaţia
3. Apasă pe semnul plus (+) aşezat în partea de jos a 

ecranului, în dreapta
4. Apasă pe butonul de căutare. 
5. Introdu numele paginii, Rhapsody of Realities
6. Apasă butonul FOLLOW din colţul de sus din dreapta. 

Felicitări! De acum urmăreşti pagina Rapsodiei Realităţilor.

Rapsodia Realitaților

N
O

T
E



NOTE

N
O

T
E



Creştinul are la dispoziţie un limbaj spiritual. De 
aceea, în calitate de copil al lui Dumnezeu, trebuie 

să exersezi să vorbeşti întotdeauna doar din Cuvântul lui 
Dumnezeu, pentru că viaţa supranaturală este bazată pe 
cuvintele tale. Limba ta îţi guvernează viaţa. Apostolul Iacov a 
comparat limba cu cârma unei corăbii mari, pe care căpitanul 
o foloseşte ca să îndrepte corabia încotro doreşte (Iacov 3:4-5).

În Matei 12:36-37, Isus a spus: „Vă spun că, în ziua 
judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor 
pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără 
vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit.” Literalmente, aceasta 
înseamnă că omul va merge în rai sau în iad drept urmare a 
cuvintelor pe care le-a rostit; drept urmare a ceea ce a spus 
sau nu. Cuvintele apostolului Pavel despre mântuire din 
Romani 10:8-10 sună astfel: „Dacă Îl 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. Căci prin credinţa din inimă se 
capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge 
la mântuire.”

Viaţa ta are caracterul cuvintelor tale. Dacă vorbele 
unui om sunt confuze şi viaţa sa va fi plină de confuzie. La fel, 
dacă vorbele tale sunt drepte, sănătoase, atunci viaţa ta va fi 
perfectă, de excelenţă, iar tu vei fi o sursă de inspiraţie pentru 
mulţi. În Proverbe 15:4, Biblia spune astfel: „Limba dulce 

Eşti prins în capcană prin cuvintele gurii tale, prin cuvintele 
gurii tale eşti prins (Proverbe 6:2, versiunea Fidela).

Cuvintele tale îţi conduc viaţa
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este un pom de viaţă...” Ai grijă la cuvintele tale – la ceea ce 
mărturiseşti – deoarece ele îţi controlează viitorul. În Proverbe 
12:18, citim: „... limba înţelepţilor aduce vindecare.” Te poţi 
menţine în sănătate, în pace şi în siguranţă prin cuvintele tale.

Vorbeşte cu credinţă, rosteşte succes şi creştere! 
Pasajul din 1 Petru 3:10 spune astfel: „Căci cine iubeşte viaţa 
şi vrea să vadă zile bune, să-şi înfrâneze limba de la rău şi 
buzele de la cuvinte înşelătoare.” A-ţi păzi buzele de la cuvinte 
înşelătoare înseamnă să nu le permiţi să rostească vorbe de 
frică, de îndoială sau de necredinţă. Dacă te afli în sărăcie, în 
boală sau în orice situaţie care este contrară vieţii bune care 
ţi-a fost dată în Cristos, motivul este că nu îţi foloseşti gura 
corect. Este momentul să schimbi lucrurile.

Biblia spune să lăsăm Cuvântul lui Cristos să locuiască 
din belşug în noi în toată înţelepciunea şi priceperea spirituală 
(Coloseni 3:16). Umple-ţi inima cu Cuvântul lui Dumnezeu şi 
rosteşte-l. Trasează-ţi necontenit parcursul de victorie prin 
puterea cuvintelor tale.

1 Timotei 4:1-16
Ieremia 11-12

Evrei 11:1-16
Ezechiel 21

Psalmul 34:12-13; 
Proverbe 18:21

| Proclamaţie
Eu am limbajul înţeleptului şi al 
învăţatului; eu rostesc cuvinte 
pline de credinţă care îmi 
transformă viaţa din slavă în slavă 
şi care schimbă circumstanţele. 
Sunt propulsat în direcţia voii 
desăvârşite a lui Dumnezeu şi 
a destinului Său pentru mine 
şi declar că viitorul meu este 
asigurat în Cristos. Binecuvântat 
să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



A fi prosper înseamnă mult mai mult decât a 
strânge bogăţie pentru tine însuţi; înseamnă a 

putea să îi ajuţi şi pe alţii. Motivul pentru care Dumnezeu 
ne-a binecuvântat este ca noi să-I putem sluji Lui şi să-i 
putem binecuvânta şi pe alţii. Acest lucru este foarte 
clar enunţat în pasajul din 2 Corinteni 9:8-9, care spune 
astfel: „Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, 
pentru ca, având întotdeauna din toate lucrurile din 
belşug, să prisosiţi în orice faptă bună, după cum este 
scris: «A împrăştiat, le-a dat săracilor, neprihănirea lui 
rămâne în veac.»” 

Adevărata bunăstare este a căuta oportunităţi de 
a fi o binecuvântare pentru alţii. Este a-ţi găsi plăcerea şi 
bucuria în a-i ajuta pe cei din jur şi a le oferi dragoste. O 
persoană cu adevărat prosperă are un suflet binevoitor; 
nu se codeşte să dea şi se bucură să-i ajute şi pe alţii să 
devină prosperi.

Nu contează dacă ai avut o experienţă negativă 
încercând să-i ajuţi pe alţii. Poate ai ajutat pe cineva 
să devină un om de succes şi acea persoană s-a întors 
împotriva ta; nu te amărî. Continuă în lucrarea ta bună, 
ştiind că Domnul este Acela care va răsplăti faptele tale 
făcute în dragoste. Pasajul din Evrei 6:10 spune astfel: 

Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea 
potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de 

oboseală (Galateni 6:9).

Ajută-i şi pe ceilalţi
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„Căci Dumnezeu nu e nedrept ca să uite osteneala 
voastră şi dragostea pe care aţi arătat-o pentru Numele 
Lui, voi, care i-aţi ajutorat şi îi ajutoraţi pe sfinţi.” Mai 
mult, Isus a făcut următoarea afirmaţie: „Voi însă iubiţi-i 
pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără 
să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi 
mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu 
cei nemulţumitori şi răi” (Luca 6:35).

Rămâi un om săritor şi darnic. Ţine minte, a-i 
ajuta pe alţii este un dar; este o abilitate unică de la 
Dumnezeu. Şi Biblia spune: „... dacă slujeşte cineva, 
să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu...” 
(1 Petru 4:11). Pe măsură ce îi ajuţi pe alţii, Dumnezeu 
va continua să crească harul pe care l-a pus în viaţa ta, 
pentru a obţine victorii tot mai mari.

1 Timotei 5:1-25
Ieremia 13-14

Evrei 11:17-40
Ezechiel 22

Evrei 13:16;
 2 Tesaloniceni 3:13

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că mi-ai oferit resursele, ideile, 
discernământul şi oportunităţile 
de a-i câştiga şi pe alţii pentru 
Tine şi de a fi o binecuvântare în 
lumea mea. Am înţelepciune şi 
discernământ, tărie şi abilitate 
pentru a-i ridica pe alţii şi pentru 
a-i ajuta să reuşească, în Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unul dintre frumoasele beneficii care decurg dintr-o 
părtăşie consecventă cu Domnul este acela al 

sincronizării cu Duhul Sfânt; eşti la curent cu toate informaţiile 
de ultimă oră de la „sediul central.” Prin această comuniune, 
primim idei şi strategii de la Tatăl; ajungem să înţelegem mai 
mult lucrurile pe care vrea să le facem şi cum să le facem în 
concordanţă cu standardele, dorinţele şi voia Lui absolută.

Chiar şi atunci când faci ceea ce Dumnezeu ţi-a spus, dacă 
nu eşti consecvent în părtăşia cu El, s-ar putea să-ţi îndeplineşti 
însărcinarea fără „informaţia de ultimă oră” a Tatălui. Pe măsură 
ce umbli cu El, cunoaşterea exactă a voii, a planurilor, a scopurilor 
şi a intenţiilor Lui devine tot mai clară pentru tine.

Haidem să privim lucrurile din punctul acesta de vedere 
un moment: dacă i-ai spune cuiva să îţi construiască o casă, iar el 
îţi aduce un plan arhitectural foarte frumos, pentru că acea casă 
este a ta şi pentru că ai şi cunoşti planul, poţi hotărî ce schimbări 
este nevoie să faci. Chiar şi în timp ce casa se construieşte, din 
când în când poate doreşti să adaugi ceva nou. Vezi tu, viaţa este 
dinamică; oraşele şi societăţile noastre sunt dinamice. Nu poţi 
spune: „Am creat acest plan acum zece ani şi aşa va rămâne;” 
nu! Va fi nevoie să faci multe schimbări şi ajustări pe măsură ce 
înaintezi.

Şi M-am arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob, prin 
Numele de Dumnezeu Atotputernic, dar prin Numele 

Meu IEHOVA nu le-am fost cunoscut (Exod 6:3, 
versiunea Fidela).

Fii la curent cu ultimele 
Lui comunicate

LUNI
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Aşa este şi viaţa umană. Dumnezeu Se zideşte pe Sine 
în noi, iar noi suntem instrumentele Sale în zidirea propriei 
noastre vieţi şi în clădirea vieţii altora. Trebuie să fim acordaţi pe 
frecvenţa Lui în părtăşie pentru a afla „ultimele ştiri.” Ai nevoie 
de informaţia Sa de ultimă oră pentru a putea clădi exact aşa 
cum doreşte El.

De exemplu, deşi Avraam, Isaac şi Iacov L-au cunoscut 
pe Dumnezeu ca fiind El Shaddai, în Exod 6, Dumnezeu i S-a 
prezentat lui Moise ca fiind Iehova. În acel moment, Moise avea 
informaţia proaspătă. Însă Dumnezeu S-a revelat tot mai mult şi 
cunoştinţa a crescut; noi nu ne rugăm Tatălui folosind numele 
„Iehova,” nici nu scoatem demoni în numele lui Iehova; noi 
folosim Numele lui Isus.

Aceasta este informaţia de ultimă oră, diferită de cele 
precedente care Îl prezentau pe Dumnezeu sub numele de 
Iehova, El Shaddai, sau orice alt nume în care S-a revelat El în 
Vechiul Testament. Astăzi, Tatăl ni Se revelează în Fiul Său, Isus; 
El S-a întruchipat pe Sine în Isus: „Căci Dumnezeu a vrut ca 
toată plinătatea să locuiască în El” (Coloseni 1:19).

1 Timotei 6:1-21
Ieremia 15-16

Evrei 12:1-13
Ezechiel 23

1 Cronici 12:32; 2 Petru 1:12;
 Coloseni 1:9

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău, care este cea mai 
importantă sursă de cunoaştere. 
Pe măsură ce îl studiez, duhul meu 
este inundat cu lumina de a discerne 
voia Ta desăvârşită şi de a umbla în 
ea întotdeauna, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



A trăi pentru Isus Cristos şi a fi partenerul Său în 
zidirea şi transformarea vieţii oamenilor din 

întreaga lume este ceea ce contează cel mai mult în viaţă. 
Dumnezeu a făcut tot ceea ce era necesar, a făcut gestul 
suprem atunci când L-a dat pe Fiul Său să moară pentru 
noi ca să ne câştige pentru Sine. Aşadar totul în viaţa ta 
– gândurile, ideile tale şi excelenţa cu care trăieşti – ar 
trebui să graviteze în jurul câştigării de suflete.

Mulţi se preocupă de lucrurile mai puţin importante 
în viaţă; însă tu trebuie să te concentrezi asupra Evangheliei. 
Adevărata împlinire în viaţă vine doar din trăirea pentru 
Domnul şi din împlinirea visului Său. Mulţi sunt distraşi de 
nevoile lor sau de visele lor personale; este greşit. Nu te 
mai concentra asupra ta, ci urmează şi împlineşte visul lui 
Dumnezeu. Trăieşte-ţi viaţa ca ambasador şi administrator 
al tainelor lui Cristos; acesta este scopul vieţii tale.

El a spus deja că toate lucrurile sunt ale tale (1 
Corinteni 3:21). El a spus: „… Nu vă îngrijoraţi de viaţa 
voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici 
de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. 
Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai 
mult decât îmbrăcămintea? Căci toate aceste lucruri 

Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru 
un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru 
nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au 

nevoie de pocăinţă (Luca 15:7).

Concentrează-te asupra lucrurilor 
care contează cu adevărat

MARŢI
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Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că 
aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui 
Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi 
se vor da pe deasupra” (Matei 6:25, 32, 33).

Nu da prea multă importanţă lucrurilor minore; 
împlineşte visul lui Dumnezeu. Fii plin de pasiune în ceea 
ce priveşte câştigarea de suflete, dedică-ţi viaţa şi resursele 
acestui lucru. Aşa cum am văzut în versetul de mai sus, 
Dumnezeu nu vrea ca nimic, nici măcar „trebuinţele tale” 
(pentru că, de fapt, nu mai ai nici o nevoie neîmplinită 
– vezi Filipeni 4:19) să îţi distragă atenţia de la a predica 
Evanghelia. Acesta este motivul pentru care ţi-a dat 
toate lucrurile (2 Petru 1:3) şi te-a conectat la o provizie 
nelimitată. Aşadar, concentrează-te asupra lucrurilor care 
contează cu adevărat. Fii un câştigător de suflete fervent, 
persistent şi consecvent.

2 Timotei 1:1-18
Ieremia 17-18

Evrei 12:14-29
Ezechiel 24

1 Corinteni 4:1-2; 
2 Corinteni 5:18-19

| Rugăciune
Dragă Tată, eu sunt un partener 
al Tău în câştigarea de suflete, 
un ambasador al Evangheliei şi 
un slujitor al slujbei împăcării. 
Eu trăiesc pentru a-mi influenţa 
lumea cu Evanghelia lui Isus Cristos, 
întorcând păcătoşii din întuneric la 
lumină şi de sub puterea diavolului, 
la Dumnezeu. Îţi mulţumesc pentru 
harul Tău care acţionează în mine 
pentru a împlini această lucrare 
glorioasă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Nu trebuie să te aştepţi vreodată ca diavolul să 
spună adevărul cu privire la ceva. Biblia spune 

că el rosteşte minciuni pentru că este străin de natura sa 
să vorbească adevărul. Imaginează-ţi că încearcă să pună 
un gând în mintea ta cum că de fapt nu eşti născut din 
nou sau că nu vei putea niciodată să fii un creştin serios. 
Nu trebuie să te preocupe lucrurile acestea, pentru că 
ţi-a spus o minciună. 

Adu-ţi aminte ce I-a făcut lui Isus: Dumnezeu Îi 
vorbise de curând din cer, la botez, spunând: „... Acesta 
este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea” 
(Matei 3:17). Vocea Lui era audibilă, astfel încât atât Isus, 
cât şi Ioan Botezătorul au auzit-o; îngerii şi toţi demonii 
au auzit-o şi, cu toate acestea, Satan a venit la El şi I-a zis: 
„... dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele 
acestea să se facă pâini” (Matei 4:3). Satan a pus sub 
semnul întrebării ceea ce Dumnezeu însuşi spusese 
despre Isus în Matei 3:17.

Situaţia din Geneza este foarte asemănătoare. 
Dumnezeu îi spusese lui Adam să îngrijească şi să 
păzească Grădina Eden şi că poate mânca din orice pom 
din grădină, cu excepţia pomului cunoştinţei binelui şi 
răului. Cu toate acestea, Satan a înşelat-o pe Eva, iar ea 

… El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, 
pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune 

o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi 
tatăl minciunii (Ioan 8:44).

Nu asculta minciunile 
diavolului

MIERCURI
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a mâncat din pomul interzis. El i-a zis: „... Dumnezeu 
ştie că în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide 
ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul” 
(Geneza 3:5).

Satan ştia ce îi zisese Dumnezeu lui Adam, însă a 
pus la îndoială instrucţiunile lui Dumnezeu. Aceasta este 
natura lui; el vorbeşte întotdeauna împotriva a ceea ce a 
spus Dumnezeu cu privire la tine. Te poate întreba: „Dacă 
eşti mântuit cu adevărat, cum se face că nu te simţi aşa?” 
Gândul acesta vine de la el şi pune la îndoială ceea ce ţi-a 
spus Dumnezeu în pasajul din Efeseni 2:8: „Căci prin har 
aţi fost mântuiţi, prin credinţă; şi aceasta nu vine de la 
voi, ci este darul lui Dumnezeu.” Nu ceea ce simţi te-a 
mântuit, aşa că nu asculta minciunile lui.

Satan îţi va spune întotdeauna că nu eşti neprihănit, 
că nu eşti vindecat şi că nu eşti un copil al lui Dumnezeu, 
însă nu asculta minciunile lui. Împotriveşte-te diavolului 
tare în credinţă folosind Cuvântul lui Dumnezeu şi el va 
fugi.

2 Timotei 2:1-26
Ieremia 19-22

Evrei 13:1-25
Ezechiel 25-26

Apocalipsa 12:9-10; 
1 Petru 5:8-9

| Proclamaţie
Eu nu sunt în necunoştinţă faţă 
de lucrările diavolului. Astăzi 
şi întotdeauna, eu rămân ferm 
pe Cuvântul lui Dumnezeu de 
neprihănire, de biruinţă şi de 
dragoste, găsindu-mi plăcerea în 
Domnul. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Adeseori întâlneşti oameni a căror viaţă 
este plină de durere, de descurajare şi de 

înfrângere. Te-ai aştepta ca astfel de oameni să accepte 
cu bucurie şi cu promptitudine ajutorul la cea mai mică 
ocazie, însă ei preferă să se autocompătimească şi să se 
plângă de problemele cu care se confruntă. Un exemplu 
tipic de astfel de om este omul paralizat cu care S-a 
întâlnit Isus la scăldătoarea Betesda. Acest om suferea 
de paralizie de treizeci şi opt de ani lungi.

Cu toate că Isus ştia că omul era bolnav de mult 
timp, l-a întrebat totuşi: „Vrei să te faci sănătos?” Omul 
nu a răspuns la această întrebare, ci a trecut în defensivă 
şi a început să se plângă de faptul că a fost abandonat de 
toţi şi nu avea pe nimeni care să-l ajute să intre în apă 
atunci când îngerul tulbura apa. Nici măcar nu I-a cerut 
ajutorul lui Isus, ci a ignorat complet întrebarea aceea 
atât de importantă şi a continuat să se plângă de situaţie.

Aşa sunt unii oameni; se plâng la Dumnezeu de 
problemele lor, dând vina pe alţii şi pe societate pentru 
provocările cu care se confruntă, în loc să acţioneze 
bazându-se pe Cuvântul Lui. Biblia spune: „... să priviţi 
ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări” 
(Iacov 1:2). Pasajul din Romani 8:35-37 spune de 

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

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

Nu te plânge… Acţionează 
pe baza Cuvântului Său

JOI
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asemenea: „Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui 
Cristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau 
foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, 
sau sabia? ... Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem 
mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit.”

Atunci când te confrunţi cu provocări, nu plânge. 
Menţine-ţi poziţia în credinţă şi continuă să afirmi 
Cuvântul lui Dumnezeu, ştiind că mai mare este Cel 
care este în tine decât cel care este în lume. Refuză să 
fii descurajat de enormitatea problemei. Cu cât este mai 
mare problema, cu atât va fi mai mare slava manifestată. 
Aceasta este realitatea. Eşti mai mare decât provocările 
cu care te confrunţi. Aleluia!

2 Timotei 3:1-17
Ieremia 23-25

Iacov 1:1-27
Ezechiel 27

Romani 8:28; Iacov 1:22-25; 
2 Corinteni 4:17-18

| Rugăciune
Dragă Tată, sunt încrezător şi 
mulţumitor pentru viaţa de 
biruinţă la care m-ai chemat. Toate 
lucrurile lucrează împreună pentru 
binele meu, inclusiv provocările şi 
problemele cu care mă confrunt; 
acestea lucrează pentru mine 
tot mai mult o greutate veşnică 
de slavă. Prin urmare, acum şi 
întotdeauna, inima mea este plină 
de bucurie negrăită şi strălucită, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Pe măsură ce avansezi în studierea Cuvântului 
lui Dumnezeu, vei descoperi atât tipul de 

viaţă pe care Dumnezeu vrea să o trăieşti cât şi modul 
în care vrea să o trăieşti. El L-a trimis pe Isus în lume ca 
să fie exemplul perfect pentru noi. Cum a trăit Isus? El a 
fost îmbrăcat cu smerenie. Biblia spune: „... S-a smerit 
şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte 
de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de 
mult...” (Filipeni 2:8-9).

Citeşte din nou propoziţia subliniată în versetul de 
mai sus; ne arată că dacă ne smerim, Dumnezeu este Cel 
care ne va înălţa. Nu trebuie să încerci sau să te chinuieşti 
să te înalţi; fii smerit doar. Adevărata smerenie este a te 
supune autorităţii, influenţei şi impactului Cuvântului lui 
Dumnezeu. Adevărata smerenie înseamnă să primeşti 
Cuvântul Lui în inima ta şi să acţionezi în concordanţă cu 
el; înseamnă apoi să operezi schimbări clare în caracterul 
tău şi în atitudinea ta, prin acelaşi Cuvânt al Său.

De exemplu, dacă eşti la un serviciu religios, 
ascultând Cuvântul lui Dumnezeu, cum reacţionezi? 
Primeşti tu Cuvântul Său în inima ta, sau îţi doreşti ca 
persoana care te-a ofensat să fie atentă la ceea ce se 
predică? Nu te comporta aşa; un semn al smereniei este 

Tot aşa şi voi, tinerilor, să le fiţi supuşi celor bătrâni. 
Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu 
smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor 

mândri, dar celor smeriţi le dă har” (1 Petru 5:5).

Împodobeşte-te cu smerenie

VINERI

28



acela că întotdeauna primeşti Cuvântul Domnului pentru 
tine, permiţându-i să-ţi schimbe viaţa din slavă în slavă. 

Urmează exemplul de smerenie al lui Cristos şi al 
altora care au umblat în smerenie şi a căror trăire a fost 
consemnată în Biblie ca să ne slujească drept model. David 
este un astfel de om. Chiar şi atunci când Saul încerca să 
îl omoare şi el avea oportunitatea să se răzbune, David a 
ales să pună Cuvântul lui Dumnezeu în aplicare. El a spus: 
„... Să mă ferească Domnul să fac împotriva domnului 
meu, care este unsul Domnului, o aşa faptă ca să pun 
mâna pe el! Căci este unsul Domnului” (1 Samuel 24:6).

Nu este de mirare faptul că Dumnezeu l-a descris ca 
fiind „... un om după inima Lui” (Faptele apostolilor 13:22). 
Ce onoare să fii descris astfel de Dumnezeul Atotputernic! 
Elimină mândria şi aroganţa din viaţa ta. Împodobeşte-te 
cu smerenie, iar Dumnezeu te va promova şi te va înălţa 
cu siguranţă.

2 Timotei 4:1-22
Ieremia 26-28

Iacov 2:1-26
Ezechiel 28

Proverbe 29:23;
Iacov 4:6

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
învăţat Cuvântul Tău şi că mi-ai 
arătat esenţa smereniei, o calitate 
glorioasă care atrage favoarea 
şi promovările divine. Umblu şi 
astăzi în dragoste şi în supunere 
faţă de Cuvântul Tău, în Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Mulţi oameni de pe glob sunt capabili să 
zâmbească în fiecare dimineaţă, primind 

lumina Evangheliei în limba maternă prin acest 
Înger Mesager care este Rapsodia Realităţilor. 
Aceasta este disponibilă în prezent în 759 limbi, iar 
fiecare nouă traducere a ei înseamnă că şi mai mulţi 
oameni au de acum acces nestingherit la Cuvântul 
lui Dumnezeu explicat, odată ce barierele lingvistice 
au fost îndepărtate.

Însă atât de mulţi factori sunt necesari pentru a asigura 
distribuirea lunară a tuturor traducerilor Rapsodiei 
Realităţilor la toate destinaţiile. Şi aici poţi interveni şi 
tu.
Poţi să ni te alături prin:

• Sponsorizarea traducerii în şi mai multe limbi
• Sponsorizarea distribuirii lunare a tuturor 

traducerilor în câmpul de misiune
• Traducere efectivă sau editare
• Utilizarea traducerilor Rapsodiei Realităţilor

Fiecare exemplar tradus al Rapsodiei Realităţilor 
reprezintă un suflet şi un zâmbet. Aşadar, cu fiecare 
exemplar pe care îl expediezi în lume, trimiţi mesajul 
speranţei unui suflet şi aduci un zâmbet pe faţa cuiva.
Pentru mai multe informaţii despre modul în care 
poţi deveni partener, te rugăm să trimiţi un email 
la una dintre următoarele adrese: rortranslators@ 
loveworld360.com sau rortranslations@blwinc.org 

Adoptă o limbă
Leagă-ţi numele

 de un
 Înger Mesager
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Pasajul din Efeseni 1:21 vorbeşte despre Cristos cel 
înviat şi ne învaţă că El este aşezat în locurile cereşti, 

„mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice 
putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate 
numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.” Aici, cuvântul 
„domnie” înseamnă două lucruri: în primul rând, înseamnă 
autoritatea care guvernează şi, în al doilea rând, înseamnă 
decretele prin care guvernează. Se referă la domnie şi la legile ei. 
Aceasta înseamnă că indiferent ce reguli au fost făcute, Isus este 
mult deasupra oricăror reguli sau legi. El nu este aşezat puţin 
deasupra, sau imediat deasupra, ci MULT deasupra, mai presus 
de orice domnie, autoritate, putere şi dregătorie. Aleluia!

De aceea, atunci când faci uz de Numele lui Isus, nu există 
loc pentru îndoială. Dumnezeu nici măcar nu a spus să utilizezi 
acest Nume doar atunci când ai credinţă. Atunci când este vorba 
de întrebuinţarea Numelui lui Isus, este vorba despre autoritate, 
nu despre credinţă. Gândeşte-te la următoarea situaţie: atunci 
când este în exerciţiul funcţiunii, poliţistul rutier care dirijează 
traficul nu are nevoie de credinţă când le face semn vehiculelor 
să oprească. Credinţa care l-a pus în slujbă la început este 
îndeajuns. Şi Biblia spune: „... potrivit cu măsura de credinţă pe 
care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia” (Romani 12:3).

Pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice 
genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub 

pământ (Filipeni 2:10).

Utilizarea Numelui lui Isus: 
o chestiune de autoritate

SÂMBĂTĂ 
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Toată credinţa de care ai avut nevoie ca să vii la Cristos 
Isus ţi-a fost dată. Acum ai autoritate peste orice demon al 
întunericului. Nu ai nevoie de cineva care să te ajute să scoţi 
demonii azi. În Matei 17:5, citim mărturisirea pe care Dumnezeu 
a făcut-o cu privire la Isus. El a spus astfel: „... Acesta este Fiul 
Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea; de El să ascultaţi.” 
Această afirmaţie era adresată tuturor făpturilor şi lucrurilor 
care au inteligenţă, care au viaţă şi care nu au viaţă. Dumnezeu 
le-a poruncit tuturor să asculte de Isus.

Acelaşi decret a fost dat în ceea ce te priveşte, în ziua 
în care ai fost născut din nou. Întreaga natură, îngerii, demonii 
etc., au primit porunca să asculte de tine atunci când vorbeşti, 
pentru că reprezinţi şi vorbeşti cu autoritatea lui Isus. Atunci 
când decretezi sau faci cereri în Numele lui Isus, cuvintele tale 
au aceeaşi greutate ca şi cum Isus însuşi ar vorbi. De aceea, 
îndrăzneşte să faci uz de Numele lui Isus cu autoritate, pentru 
a controla circumstanţele existenţei tale şi a îmblânzi forţele 
naturii.

Tit 1-2
Ieremia 29-30

Iacov 3:1-18
Ezechiel 29

Ioan 14:12-14; 
Marcu 16:17-18 

| Rugăciune
Tată scump, Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul autorităţii de a utiliza 
Numele lui Isus. Eu trăiesc în şi 
prin Numele Lui, realizând lucruri 
mari în puterea acestui Nume. 
Umblu în victorie, în stăpânire şi în 
neprihănire, progresând 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



Pasajul din Evrei 5:12 spune astfel: „În adevăr, 
voi, care de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi 

iarăşi trebuinţă de cineva să vă înveţe cele dintâi adevăruri 
ale cuvintelor lui Dumnezeu, şi aţi ajuns să aveţi nevoie de 
lapte, nu de hrană tare.” Ca să creşti spiritual este nevoie să 
te hrăneşti din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că acesta este 
hrana pentru sufletul tău. În 1 Petru 2:2 citim următoarea 
afirmaţie: „Şi ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi 
laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre 
mântuire.”

A existat o perioadă în viaţa ta în care, copil fiind, ai 
trăit hrănindu-te cu lapte, însă la un moment dat ai ajuns la 
un punct în care nu ai mai putut să te bazezi doar pe lapte 
pentru hrana ta zilnică. Tot aşa stau lucrurile şi cu Cuvântul 
lui Dumnezeu. Începi cu laptele Cuvântului lui Dumnezeu 
(adevărurile simple), însă nu rămâi la acest stadiu al creşterii 
tale, ci progresezi la „hrana tare” a Cuvântului. Această hrană 
este pentru cei care au ajuns la maturitate în Cristos (Evrei 
5:14).

De exemplu, pentru nou-născutul în plan spiritual, 
spunem: „Dumnezeu te va vindeca;” pentru că el nu este 
priceput în Cuvântul neprihănirii. Cei maturi spiritual ştiu mai 
multe; ei trăiesc în sănătate divină şi nu „aşteaptă” vindecare 

Şi oricine nu se hrăneşte decât cu lapte nu este 
obişnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un 

prunc (Evrei 5:13).

Continuă să creşti prin 
Cuvântul lui Dumnezeu

DUMINICĂ
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de la Dumnezeu. Ei ştiu cum să utilizeze Cuvântul Domnului 
şi trăiesc în acesta. Ei folosesc Cuvântul lui Dumnezeu ca să 
supună circumstanţele şi să biruiască împotriva adversităţilor.

A deveni matur în lucrurile Duhului Sfânt şi în Împărăţia 
lui Dumnezeu reprezintă visul Său pentru tine. În pasajul din 
Efeseni 4:13 este scris astfel: „până vom ajunge toţi la unirea 
credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om 
mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Cristos.” Adevărata 
maturitate spirituală înseamnă să te supui antrenamentului 
Cuvântului lui Dumnezeu şi să trăieşti deasupra simţurilor tale. 
A rămâne imatur spiritual înseamnă a te autoînşela şi a nu te 
bucura de ce are Dumnezeu mai bun pentru tine.

Biblia spune: „... câtă vreme moştenitorul este 
nevârstnic, eu spun că nu se deosebeşte cu nimic de un rob, 
măcar că este stăpân pe tot” (Galateni 4:1). Această afirmaţie 
înseamnă pur şi simplu că cel imatur spiritual nu poate umbla 
în moştenirea, drepturile şi privilegiile pe care le are în Cristos. 
Aşadar, continuă să creşti în şi prin Cuvântul Domnului, 
bucurându-te de slava şi de comorile lui Cristos.

Tit 3:1-15
Ieremia 31-32

Iacov 4:1-16
Ezechiel 30

Matei 4:4; Iacov 1:22;
1 Corinteni 13:11

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău, care este eficient în 
mine, producând bucurie şi excelenţă. 
Sunt poziţionat pentru viaţa biruitoare 
prin Cuvântul Tău, iar circumstanţele 
mele se aliniază destinului pe care mi 
l-ai pregătit, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Domnul Isus a spus: „Dacă Mă iubiţi, veţi 
păzi poruncile Mele” (Ioan 14:15), ceea ce 

înseamnă că dovada dragostei tale pentru El constă în 
împlinirea Cuvântului Său. Mai mult, versetul tematic 
spune că oricine nu Îl iubeşte pe Domnul Isus Cristos 
să fie „anatema” (adică blestemat). A-L iubi pe Isus nu 
este ceva opţional, nu este la alegerea ta. Este ceva ce 
trebuie să faci.

Isus este cununa cerului şi bucuria întregului pământ. 
Întreg Universul se învârte în jurul Său. El este întruparea 
şi plinătatea revelaţiei dragostei lui Dumnezeu! Tatăl S-a 
manifestat şi Şi-a exprimat dragostea deplin în El. Nu există 
modalitate mai bună prin care Tatăl să-Şi poată demonstra 
dragostea şi prin care să Se poată revela oamenilor decât prin 
Isus! Isus este bucuria inimii Tatălui. Tot ceea ce face Dumnezeu 
gravitează în jurul Lui. Acesta este motivul pentru care trebuie 
să-L iubeşti pe Isus cu toată inima ta. Poate unii se întreabă: 
„Dar cum Îl pot iubi dacă nu Îl văd fizic?”

El a spus deja cum: „Dacă Mă iubiţi, păziţi Cuvântul 
Meu!” Aşadar, răspunsul este prin Cuvântul Lui. El ne 
guvernează inima şi viaţa prin Cuvântul Său. A-L iubi înseamnă 
a iubi Cuvântul lui Dumnezeu, a trăi în concordanţă cu Cuvântul 
Său. Cineva a făcut odată următoarea afirmaţie: „Cred în 

Dacă nu Îl iubeşte cineva pe Domnul nostru Isus 
Cristos, să fie anatema! „Maranata!” (Domnul nostru 

vine!) (1 Corinteni 16:22).

Iubeşte-L pe Domnul Isus

LUNI
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Dumnezeu şi Îl iubesc, dar nu cred în Isus.” Aceasta este o 
contradicţie, pentru că Biblia spune: „Oricine Îl tăgăduieşte pe 
Fiul, nu-L are pe Tatăl. Oricine Îl mărturiseşte pe Fiul, Îl are şi 
pe Tatăl” (1 Ioan 2:23). Dacă Îl iubeşti pe Tatăl, trebuie să ÎL 
iubeşti şi pe Fiul.

Dovada dragostei tale pentru Dumnezeu este dragostea 
ta pentru Isus. Şi nu există nici o modalitate prin care îţi poţi 
dovedi dragostea pentru Domnul decât aceea de a împlini 
Cuvântul Său. Dragostea ta pentru El trebuie să se exprime 
în închinarea şi în acţiunile tale. Ea ar trebui să fie cea mai 
puternică atracţie a ta şi atributul definitoriu al vieţii tale.

Filimon 1:1-25
Ieremia 33

Iacov 5:1-20
Ezechiel 31

Romani 5:5; 
Ioan 14:21-23

| Rugăciune
Doamne Isuse, Te iubesc; Îţi mulţumesc 
pentru tot ce ai făcut pentru mine. 
Preţuiesc şi celebrez slava Ta în viaţa 
mea. Îţi mulţumesc că mi-ai dat viaţă 
veşnică şi că mă iubeşti cu o iubire 
copleşitoare şi eternă. Tu eşti totul 
pentru mine. Numai Tu eşti vrednic de 
toată lauda, de toată gloria, de toată 
onoarea şi de toată adorarea în veci de 
veci. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



USA:
Tel.:+1 (0) 980 219 5150
 +1-281-759-5111;
 +1-281-759-6218

Credem ca ai fost binecuvântat de acest devotional.
Te invitam acum sa Îl faci pe Isus Cristos Domnal 

vietii tale, rugându-te astfel:

„Doamne, Dumnezeule, cred din toată inima mea în 
Isus Cristos, Fiul Dumnezeului cel Viu. Cred că El a murit 
pentru mine si că Dumnezeu L-a înviat din morți. Cred 
că este viu si astăzi. Mărturisesc cu gura mea că Isus 
Cristos este Domnul vieții mele de astăzi înainte. Prin El 
și în Numele Lui, am viață veșnică; sunt născut din nou. 
Îți mulțumesc, Doamne, că îmi mântuiești sufletul! De 
acum sunt copilul lui Dumnezeu! Aleluia!”  

Felicitări! De acum eşti copilul lui Dumnezeu. Pentru mai 
multe informaţii despre modalităţi prin care poţi să te 

dezvolţi în calitate de creştin, te rugăm să ni te adresezi 
folosind informaţiile de contact de mai jos:

MAREA BRITANIE:  
Tel:+44(0) 1708 556 604 

AFRICA DE SUD:  
Tel:  + 27 113260971, 
        + 27 113260972

NIGERIA:
Tel.:+234-703-000-0927
 +234-812-340-6791
 +234-812-340-6816
 +234-01-462-5700

RUGĂCIUNE 
PENTRU

MÂNTUIRE

ROMÂNIA:
Bucureşti, Aleea Gura Câlnăului 12-22  
www.bisericariulvietii.ro www.raul-vietii.ro ;
Pentru consiliere, rugăciune şi comenzi
sunaţi la: Tel.: +40.31.432.7000

CANADA:
Tel.:1 647-341-9091;
Tel/Fax:+1-416-746 5080



Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTOR

Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele 
corporaţiei Believers LoveWorld Inc este un 
dedicat slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu 
al cărui mesaj aadus realitatea vieţii divine în 
inima multora.

Milioane de oameni au fost binecuvântaţi 
prin emisiunea sa televizată „Atmosphere for 
Miracles” (Atmosfera pentru miracole, n.tr.), 
prin misiunile, cruciadele şi revistele lui, ca şi 
prin numeroase alte cărţi şi materiale audio- 
vizuale, care exprimă realitatea Cuvântului lui 
Dumnezeu în adevăr, în simplitate şi cu putere.
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 Rapoarte
ALE SLAVEI

„Mi-am găsit scopul în viaţă prin Rapsodia Realităţilor”

„Am luat contact cu Rapsodia Realităţilor prin fratele meu mai mare care a 
primit un exemplar de la un prieten. În calitate de creştin proaspăt convertit, 
ştiam că Dumnezeu are o chemare specială pentru mine, dar nu ştiam cum 
să răspund la această chemare. Atunci când am început să citesc Rapsodia 
Realităţilor, am fost atât de atins de lecţiile din devoţional încât am citit întregul 
exemplar într-o zi. După ce am terminat de citit, nu am putut dormi în noaptea 
aceea, pentru că eram atât de plin de Duhul Sfânt şi vorbeam în alte limbi. Apoi 
Duhul Sfânt a început să îmi arate exact ce vrea să fac. Acum îi învăţ pe alţii din 
Cuvântul lui Dumnezeu în biserica mea locală şi am devenit şi  partener. Îi sunt 
foarte mulţumitor lui Dumnezeu pentru Rapsodia Realităţilor.“                                 
     -E.Mwesige; Uganda.

„Eliberat de duhul de poftă prin Rapsodia Realităţilor”

„Cândva anul trecut mă confruntam cu poftă trupească şi nu ştiam cum să 
scap. Într-o zi binecuvântată, am luat contact cu Rapsodia Realităţilor, care 
era exact soluţia de care aveam nevoie. Am început să citesc devoţionalul 
şi am ajuns la un articol care vorbea despre „păcate exterioare” şi „păcate 
interioare.” În articol, Pastorul Chris spunea că păcatele interioare sunt păcate 
ale sufletului şi Dumnezeu le poate vedea chiar dacă alţii nu le văd. Am început 
să lupt cu situaţia din sufletul meu şi am aplicat Cuvântul Domnului, rostind 
şi meditând asupra Scripturilor. Pe măsură ce studiam, am simţit un foc care 
a trecut prin trupul meu şi de atunci sunt liber de poftă. Slavă lui Dumnezeu!”
     -  J. Dapaah; Ghana

„Eforturile de evanghelizare au fost întărite”

„Ce viaţă minunată avem în Cristos Isus! Rapsodia Realităţilor m-a adus într-o viaţă 
de slavă şi de victorie. Niciodată nu am crezut că pot trăi viaţa unui rege şi că pot 
manifesta salva lui Dumnezeu până când nu am citit Rapsodia Realităţilor. Acum 
ştiu că sunt excepţional, special. Harul lui Dumnezeu este peste viaţa mea. Am fost 
îmbogăţit de Cuvântul lui Dumnezeu pentru mântuire şi bunăstare. Trasez cărări 
noi! Vă mulţumesc, domnule Pastor Chris, pentru că mi-aţi arătat adevărata cale a 
neprihănirii şi slavei în Cristos!”                                               - R. Akpaeze; Nigeria



MAREA BRITANIE:  
Tel.: +44 (0)1708 556 604

AFRICA DE SUD:  
Tel.: + 27 113260971, 
        + 27 113260972nigeria:

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

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

LOVEWORLD 

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:
Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

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

Cărţi disponibile de la editura


