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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.

Bucuraţi‑vă de prezenţa glorioasă a Domnului şi de 
victoria Sa, savurând zilnic fragmente din Cuvântul Său! 
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 807 limbi şi încă mai 

numărăm. Ediţia 2017 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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Unii oameni îşi evaluează valoarea în funcţie 
de suma de bani pe care o deţin. De aceea, ei 

mereu sunt nedezlipiţi de calculator, ca să îşi cunoască 
exact valoarea financiară. Dacă valoarea ta este definită 
de o anumită sumă de bani, îţi supui viaţa unui mare risc. 
Cum îţi poţi subordona viaţa sistemului monetar nesigur 
şi instabil al lumii? 

 Adevărata Ta valoare este Cuvântul lui Dumnezeu 
din duhul tău. Tu trebuie să cunoşti şi să ai Cuvântul 
Lui în tine. Având Cuvântul Său în tine, succesul tău 
este asigurat, indiferent ce se întâmplă în jurul tău. Vei 
rămâne pe linia de plutire ca arca lui Noe, care s-a ridicat 
tot mai mult, pe măsură ce ploua şi apele creşteau, 
astfel încât aceeaşi apă în care alţii s-au înecat, pe el l-a 
menţinut la suprafaţă. Acest lucru arată că circumstanţele 
responsabile astăzi pentru scufundarea afacerilor şi 
carierelor oamenilor vor reprezenta promovarea ta! 

 Tot ce ai nevoie pentru a trăi victorios la orice 
nivel în aceste zile din urmă este să strângi Cuvântul lui 
Dumnezeu în duhul tău. Dacă strângi Cuvântul Domnului 
în duhul tău suficient de mult timp, alţii vor lua la 
cunoştinţă şi se vor întreba: „Ce fel de om este acesta?” 
Pentru că tu vei „merge pe apă” la propriu. Indiferent de 
situaţie, tu rămâi deasupra. 

Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie 
de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui” 

(Luca 12:15).

MIERCURI

1
Adevărata ta valoare



| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că 
îmi arăţi adevărata mea valoare 
în Cuvântul Tău. Pătrunderea 
Cuvântului Tău îmi inundă inima 
cu lumină şi aduce strălucire şi 
frumuseţe în viaţa mea. Cuvântul 
Tău este adânc înrădăcinat în inima 
mea şi creşte, învinge şi produce 
rezultate în fiecare domeniu din 
viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

Matei 22:15-46
Exod 22-23

 Coloseni 3:16 spune: „Cuvântul lui Cristos să 
locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. 
Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări 
de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântându-I lui 
Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.” Încrederea 
ta nu ar trebui să se bazeze decât pe Cuvântul lui Cristos 
pe care îl ai în tine, nu pe câţi bani ai în contul bancar. 
Studiind Scriptura şi meditând asupra sa, tu devii însuşi 
Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl primeşti în duhul tău, 
iar aceasta reprezintă valoarea ta reală. Pe măsură ce 
îi permiţi Cuvântului lui Dumnezeu să preia controlul 
asupra ta, vei avea mentalitatea unui învingător şi, 
indiferent ce s-ar întâmpla, vei rămâne puternic şi 
netulburat.

Matei 11:21-30
Geneza 32

1 Timotei 6:17; 
Iosua 1:8

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
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A umbla în lumină înseamnă a umbla în lumina 
Cuvântului lui Dumnezeu. Înseamnă să umblăm 

în lumina acelor lucruri care sunt în concordanţă cu ideile 
lui Dumnezeu pentru noua făptură, aşa cum este revelat 
în Cuvântul Său. Dacă nu umblăm în lumină, nu putem 
avea părtăşie nici cu Dumnezeu, nici cu ceilalţi credincioşi, 
deoarece lumina este în contradicţie cu întunericul. 

De exemplu Cuvântul Domnului ne dezvăluie că, 
în calitate de făpturi noi, am fost îndreptăţiţi. Ai fost făcut 
neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos Isus (2 Corinteni 5:21). 
Tu trebuie să umbli în lumina neprihănirii tale. Să umbli în 
lumina neprihănirii tale înseamnă să umbli în concordanţă 
cu ceea ce crede Dumnezeu, adică să umbli în lumina Lui 
despre neprihănire. 

Lumina lui Dumnezeu despre neprihănire constă în 
faptul că aceasta este un dar oferit oricărui om care crede în 
Isus Cristos. Aşadar, poţi spune: „Tată, eu locuiesc în lumina 
Ta; în lumina Ta, neprihănirea este un dar pentru toţi cei 
care cred în Isus Cristos; prin urmare, eu am acel dar, în 
Numele lui Isus. Sunt neprihănit. Aleluia.” Aceasta înseamnă 
să umbli în lumina Lui. 

Totuşi, omul firesc umblă prin simţurile sale. El spune: 
„Pur şi simplu nu simt că Dumnezeu este cu mine astăzi; 

JOI

2

Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în 
lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus 
Cristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat (1 Ioan 1:7).

Umblă în lumina Lui



rugăciunile mele nici măcar nu ajung până la tavan. O, Tată, 
cât mă mai lupt.” Vezi tu, acest om contrazice Cuvântul lui 
Dumnezeu prin declaraţiile sale, fără să conştientizeze că 
Biblia spune despre cei care au intrat în odihna lui Dumnezeu 
că au încetat să se mai lupte (Evrei 4:10). El interpretează 
viaţa prin propriile simţuri, însă Cuvântul lui Dumnezeu nu 
are nimic de-a face cu simţurile. 

Fiind născut din nou, tu nu eşti pământesc. „... 
Cei ce sunt pământeşti nu pot să Îi placă lui Dumnezeu” 
(Romani 8:8). Tu trebuie să umbli prin Duhul Sfânt, nu prin 
simţămintele tale. Romani 8:13 spune: „Dacă trăiţi după 
îndemnurile ei, veţi muri dar, dacă, prin Duhul, faceţi să 
moară faptele trupului, veţi trăi.” Acest pasaj nu vorbeşte 
despre moartea fizică; vorbeşte despre moartea spirituală. 
Aceasta înseamnă că dacă trăieşti după îndemnurile firii 
pământeşti, vei fi îndepărtat de Dumnezeu; te vei tot lupta. 
Însă dacă vei umbla în lumina lui Dumnezeu, în Cuvântul 
Său, vei trăi şi vei domni ca un rege.

Matei 23
Exod 24-25

Matei 12:1-9
Geneza 33

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă 
iluminezi prin Cuvântul Tău să pot 
umbla pe calea vieţii. Cuvântul Tău este 
lumină şi slavă; pe măsură ce meditez 
asupra Cuvântului Tău şi trăiesc după 
standardele lui, sunt transformat în 
imaginea glorioasă pe care o văd în 
oglinda sa. Nu există întuneric în mine. 
Mă bucur de o părtăşie bogată şi dulce 
cu Cuvântul Tău şi cu Duhul Sfânt, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Psalmul 36:9; Proverbe 6:23; 
Psalmul 119:105
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Imaginează-ţi o clasă de studenţi învăţând acelaşi 
curs. Printre ei, unii studiază din greu pentru 

a nu pica examenul. Poate că au deja unele examene 
nepromovate. Apoi sunt şi elevi care se pregătesc intens 
pentru a avea note foarte bune. Ei vor să câştige un 
premiu.

Deşi toţi elevii învaţă din greu, motivaţia lor este 
diferită. Aşa este şi în viaţă. Doar pentru că cineva 
lucrează din greu, nu înseamnă că merge în direcţia 
bună. Totul depinde de inspiraţia lui. Tu ar trebui să fii 
inspirat întotdeauna de vise de succes, nu de frica de a 
eşua. Refuză să te laşi influenţat de greşelile din trecut. 
Fii motivat de oportunitatea unui viitor măreţ. Mulţi îşi 
plâng de milă pentru trecutul lor, cârtind şi neştiind ce ar 
mai putea face în acest sens, în loc să privească plini de 
speranţă la viitor şi la oportunităţile de succes pe care 
acesta le poate aduce.

Indiferent de provocările şi de neajunsurile pe 
care le-ai experimentat în trecut, fii inspirat de bucuria 
de a câştiga. Priveşte viitorul luminos şi glorios dinaintea 
ta. Intră în Noul An cu această mentalitate. Pavel a spus: 
„... fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi 

Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur 
lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre 
ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării 
cereşti a lui Dumnezeu, în Cristos Isus (Filipeni 3:13-14).

VINERI

3
Fii motivat să învingi mereu



aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, 
pentru premiul chemării cereşti...” Nu te gândi la eşec. 
Nu te gândi la înfrângere. Lansează-te în acest nou 
an cu puterea Duhului Sfânt, văzând numai victorii şi 
posibilităţi nelimitate.

Tu ai fost născut să învingi; iar Domnul te conduce 
într-un marş triumfal. Uită trecutul; ia-ţi viitorul în mâini 
şi fii mai mult decât biruitor (Romani 8:37)!

Matei 24:1-35
Exod 26-27

Matei 12:10-21
Geneza 34

| Proclamație
Domnul meu, Tu m-ai înzestrat cu 
putere. Tu mi-ai făcut picioarele 
ca ale cerbilor şi m-ai aşezat în 
siguranţă pe înălţimi. Tu eşti 
puterea şi gloria vieţii mele! În 
Tine trăiesc, mă mişc şi îmi am 
fiinţa. Sun învingător astăzi şi 
întotdeauna prin Duhul Tău. 
Aleluia! 

Isaia 43:18-19; 
Filipeni 3:13-14

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În versetul tematic, Dumnezeu le-a dat 
instrucţiuni copiilor lui Israel cu privire la ce ar 

trebui să facă atunci când aveau să recolteze grânele. El 
le-a spus: „... să laşi nesecerat un colţ din câmpul tău 
şi să nu strângi spicele rămase pe urma secerătorilor.” 
Cu alte cuvinte, „Nu secera totul.” El nu voia ca ei să 
strângă spicele rămase; şi aceasta era o lege. Trebuia să 
lase ceva pe câmp pentru săraci, pentru orfani şi pentru 
văduve.

Există oameni care nu ştiu de ce nu au progresat 
foarte mult în viaţa lor. Unii dintre ei s-au rugat şi 
s-au rugat, însă nu au văzut nici o schimbare. Însă 
vezi tu, Dumnezeu nu intră în părtăşie cu un om 
care are mentalitatea sărăciei. Există o mentalitate 
a bunăstării şi una a sărăciei. De exemplu, unii 
oameni şi-ar purta hainele până când acestea s-ar 
transforma în zdrenţe. Cât de trist! Aceasta se aplică 
la toate posesiunile materiale; ei le folosesc până 
când nu mai sunt suficient de bune pentru a putea 
fi date altcuiva. Această mentalitate atrage sărăcia 

SÂMBĂTĂ

4
Mentalitatea bunăstării

Când veţi secera holdele ţării, să laşi nesecerat un colţ 
din câmpul tău şi să nu strângi spicele rămase pe urma 

secerătorilor. Nici să nu culegi strugurii rămaşi după cules 
în via ta şi să nu strângi boabele care vor cădea din ei. Să 
le laşi săracului şi străinului. Eu sunt Domnul Dumnezeul 

vostru (Levitic 19:9-10).



şi i-a ţinut pe mulţi într-o stare deplorabilă timp 
îndelungat.

Orice lucru cu care Dumnezeu te binecuvântează, 
indiferent de cât de mare sau cât de mic este, foloseşte-l 
astfel încât la final să fie suficient de bun pentru a putea 
fi folosit şi de altcineva. Când le oferi aceste lucruri 
altora, asigură-te că sunt într-o stare excelentă pentru 
a putea fi folosite cu demnitate. Acesta ar trebui să fie 
modul tău de viaţă. Nu ar trebui să ai nimic care să nu 
poată fi dat mai departe. 

Dumnezeu vrea să fii întotdeauna o binecuvântare 
pentru alţii care nu sunt la fel de binecuvântaţi ca tine. 
Există lucruri pe care nu le-ai folosit în ultima vreme, 
însă pe care încă le păstrezi. Aceasta nu este o atitudine 
a bunăstării. Împlineşte Cuvântul lui Dumnezeu; 
examinează-ţi dulapul şi caută haine şi obiecte pe care 
le-ai strâns de-a lungul anilor şi pe care probabil nu le 
vei mai folosi în următorii ani. Dă-le altora şi priveşte 
cum viaţa ta o ia înainte şi în sus.

Matei 24:36-51
Exod 28

Matei 12:22-30
Geneza 35

| Rugăciune
Binecuvântat să fie Dumnezeu 
Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, 
care m-a binecuvântat cu toate 
binecuvântările duhovniceşti în 
locurile cereşti în Cristos! Am 
primit din plinătatea Lui har peste 
har. Sunt o binecuvântare pentru 
cei din jur şi, drept rezultat, cresc 
tot mai mult şi mai puternic în 
bunăstare, în Numele lui Isus. 
Amin.

Proverbe 11:24; Luca 6:38; 
2 Petru 1:3

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic era mesajul lui Dumnezeu pentru 
Iosua, când acesta a condus copiii lui Israel prin 

pustie. Dumnezeu i-a spus: „Nu te teme.” De ce? Pentru 
că în drumul lui îl aşteptau experienţe înfricoşătoare. Însă 
Dumnezeu a spus: „Nu te teme.” Apoi a continuat: „... şi nu 
te îngrozi.” Când se pare că ai fost învins, nu te îngrozi, pentru 
că Domnul Dumnezeu este cu tine. Ce asigurare!

În urmă cu mulţi ani am auzit o întâmplare care mi-a 
rămas mereu în minte. Un pastor a povestit cum Dumnezeu 
i-a apărut unui om într-o viziune, arătându-i călătoria vieţii 
lui. În timp ce el şi Domnul mergeau împreună, Domnul 
l-a asigurat: „Eu sunt cu tine, indiferent cât de grea este 
călătoria.” Deşi el nu-L putea vedea pe Domnul, Îi putea vedea 
urmele paşilor. Pe măsură ce înaintau, erau două perechi de 
paşi în urma lor, aşa că el era sigur că Domnul este cu el. Din 
când în când privea în urmă şi, văzând urmele Domnului, îşi 
continua drumul.

Însă la un moment dat, lucrurile au devenit mult mai 
grele, chiar aspre. Apoi, când a privit în urmă, nu a văzut 
decât o pereche de urme. Atunci a strigat: „Doamne, unde 
eşti? Circumstanţele s-au înrăutăţit! Cum m-ai putut părăsi 
tocmai acum, când am cea mai mare nevoie de tine?” Apoi a 

Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi 
îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, 
căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei 

face (Iosua 1:9).

DUMINICĂ

5
El nu te lasă niciodată



auzit vocea Domnului: „Tot aici sunt.” Însă omul a spus: „Nu; 
înainte vedeam două perechi de urme; însă Tu Te-ai oprit. 
Acum nu mai văd decât urmele paşilor mei.” Apoi Dumnezeu 
a spus: „Nu, urmele pe care le vezi nu sunt ale paşilor tăi, ci 
ale paşilor Mei, pentru că acum te duc în braţe.”

Ce răspuns emoţionant al Domnului! Cât de iubitor 
este Domnul nostru! Chiar şi când nu suntem conştienţi de 
aceasta şi ni se pare că El ne-a părăsit, El este tot acolo, cu 
noi. Omul plângea crezând că este singur. Însă Dumnezeu îl 
purta pe braţe. El a spus: „... Nicidecum n-am să te las, cu 
niciun chip nu te voi părăsi” (Evrei 13:5). În cea mai dificilă 
parte a călătoriei, El te va purta pe braţe. 

De fiecare dată când te uiţi împrejur şi nu vezi nici un 
semn al prezenţei Lui, să ştii că Domnul este acolo cu tine. 
El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi; chiar şi atunci când toţi 
ceilalţi te părăsesc, El rămâne cu tine, întotdeauna. Aşadar, 
întăreşte-te, îmbărbătează-te şi fii plin de bucurie. Domnul 
Dumnezeul tău este cu tine. El locuieşte în tine. Tu nu eşti 
niciodată singur!

Matei 25:1-30
Exod 29-30

Matei 12:31-38
Geneza 36

Isaia 49:15; Evrei 13:5; 
Deuteronom 31:6

| Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi 
Scumpul meu Tată, Îţi mulţumesc 
pentru dragostea Ta şi pentru 
credincioşia Ta. Tu eşti plin de har, 
milostiv şi bun. Mă îmbărbătez 
şi mă întăresc în puterea tăriei 
Tale. Nu voi fi epuizat niciodată. 
Îţi mulţumesc pentru harul Tău 
şi pentru prezenţa Ta veşnică. Te 
ador cu toată inima mea. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii creştini pot memora şi cita multe versete 
pe de rost, ceea ce este lăudabil. În acelaşi 

timp, unii presupun în mod greşit că memorarea 
versetelor nu mai este la modă. Odată cu inventarea 
deferitelor programe şi dispozitive electronice pentru 
folosirea Bibliei, prin care poţi găsi versetele dorite 
cu o simplă apăsare de buton, mulţi creştini reduc 
importanţa memorării versetelor în timpul de studiu 
biblic. Însă nu ar trebui să fie aşa.

Memorarea versetelor este o parte fundamentală 
a unei bune creşteri şi dezvoltări în viaţa de creştin. 
Chiar dacă ai acces facil la multe biblii şi materiale 
biblice în format electronic, trebuie să îţi exersezi 
mintea pentru a reţine Cuvântul lui Dumnezeu. Mintea 
ta este uşa către duhul tău (2 Corinteni 4:4). Cuvântul 
lui Dumnezeu trebuie să fie în conştiinţa ta pentru a 
produce rezultate în viaţa ta.

După ce ai citit din Biblie, alege câteva versete şi 
recită-le pe de rost. Acesta este începutul meditării şi 
cu cât faci aceasta mai mult, cu atât mai mult Cuvântul 
lui Dumnezeu va intra în duhul tău. În acelaşi mod în 
care ai pus deoparte timp să înveţi şi să memorezi 

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; 
cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce 

este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările 
tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune (Iosua 1:8).

Memorarea versetelor biblice 
este un bun exercițiu spiritual

LUNI
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informaţii în şcoală, trebuie să îţi disciplinezi mintea să 
reţină versete biblice. Poţi face din aceasta un obiectiv 
al tău pentru restul anului – să memorezi cel puţin un 
verset pe zi şi să îţi măsori progresul în acest domeniu. 
Vei fi uimit de impactul pe care acest exerciţiu îl va 
avea în viaţa ta!

Matei 25:31-46
Exod 31

Matei 12:39-50
Geneza 37

1 Timotei 4:8; Deuteronom 11:18;
 Ieremia 15:16

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
impactul Cuvântului Tău în duhul 
meu. Pe măsură ce meditez asupra 
Cuvântului Tău şi strâng acele 
gânduri nepreţuite în inima mea şi 
în conştiinţa mea, înaintarea mea 
este văzută de toţi. Funcţionez 
întotdeauna dintr-o poziţie 
extraordinară de victorie, de glorie 
şi de bunăstare, de unde domnesc 
peste orice circumstanţe, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În versetul tematic, apostolul Pavel spune că o 
uşă mare de oportunitate i se deschisese pentru 

lucrarea din Efes. Însă era o oportunitate în mijlocul 
potrivnicilor. Duhul lui era suficient de bine antrenat 
pentru a vedea nu doar oportunitatea, ci şi potrivnicii. 
Este ca şi cum ai găsi o comoară între spini; în acest sens, 
este ca o capcană. Dacă trebuie să iei comoara, trebuie 
să ştii ce să faci cu potrivnicii. 

Potrivnicii la care se referea Pavel nu erau nişte 
vrăjmaşi de neglijat; erau feroce! Când şi-a amintit 
experienţa mai târziu, el a spus: „În adevăr, fraţilor, nu 
voim să vă lăsăm în necunoştinţă despre necazul care 
ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsaţi peste măsură 
de mult, mai presus de puterile noastre, aşa că nici nu 
mai trăgeam nădejde de viaţă” (2 Corinteni 1:8). Apoi, în 
1 Corinteni 15:32, el a spus că s-a luptat cu fiarele în Efes: 
„Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele 
în Efes...”.

Această experienţă i-a pus viaţa în pericol, însă 
supunându-se îndrumării şi călăuzirii Duhului Sfânt, el a 
biruit. Pavel a predicat şi a învăţat Cuvântul lui Dumnezeu 
în Efes cu intensitate şi cu mare pasiune, iar Biblia spune în 
mod specific că în Efes, Cuvântul Domnului se răspândea şi 

Voi mai rămâne totuşi în Efes până la Cincizecime, căci 
mi s-a deschis aici o uşă mare şi largă şi sunt mulţi 

potrivnici (1 Corinteni 16:8-9). 

Comori în mijlocul 
împotrivirilor

MARŢI
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se întărea (Faptele apostolilor 19:20). Există multe lucruri 
pe care noi trebuie să le învăţăm în umblarea noastră 
creştină, care ne vor ajuta să obţinem lucrurile pe care 
Dumnezeu le-a plănuit pentru noi şi să trăim viaţa de glorie 
şi de victorie pe care El ne-a dat-o. Însă trebuie să urmezi 
întotdeauna călăuzirea Duhului Sfânt. El ne-a dat Duhul 
Sfânt să ne îndrume în toate împrejurările vieţii.

Înainte să accepţi acel loc de muncă sau să intri în 
acea afacere sau să faci acel pas important, lasă-L pe El să te 
îndrume şi să îţi arate viitorul lucrului în care te pregăteşti să 
păşeşti. Roagă-te fervent în alte limbi, deoarece ar putea fi 
potrivnici la pândă în jurul acelei comori. Însă pe măsură ce 
stai în părtăşie cu Duhul Sfânt, El te va îndruma să identifici 
posibile împotriviri – capcane, baricade sau necazuri - şi să 
navighezi triumfător printre ele.

Matei 26:1-30
Exod 32-33

Matei 13:1-9
Geneza 38

Psalmul 27:1-3; 
2 Corinteni 4:17-18

| Proclamație
Domnul îmi este tărie şi adăpost, un 
ajutor care nu lipseşte niciodată în 
nevoi! El trăieşte în mine şi mă conduce 
în victorie până la capăt. Indiferent de 
adversari, de ostilităţi, de provocări 
şi de vânturi potrivnice, inima mea 
este înrădăcinată în Domnul, care 
îmi este stâncă, fortăreaţă, protecţie 
şi mântuire. Păşesc şi astăzi în 
victoria şi în stăpânirea Cuvântului lui 
Dumnezeu. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Sesiunea de toamnă a Şcolii de 
Vindecare, programată în martie şi 

aprilie 2017 în Iohannesburg, Africa de Sud, 
oferă o oportunitate unică pentru oameni din 
lumea întreagă de a se împărtăşi cu puterea de 
vindecare a lui Dumnezeu!

Prin lucrarea de vindecare a omului lui 
Dumnezeu, Pastorul Chris, mulţi au primit 
restaurare în corpul lor. Această sesiune va fi 
o nouă ocazie pentru demonstrarea puterii lui 
Dumnezeu în ceea ce priveşte sănătatea copiilor 
Săi. 

Pentru a participa la sesiunea de toamnă 
a Şcolii de Vindecare din Iohannesburg, 
Africa de Sud, înregistrează-te prin email la 
adresa application@healingschool.org sau 
accesează direct de pe mobil site-ul www.
enterthehealingschool.mobi.

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

N
O

T
EŞCOALA DE VINDECARE 

SESIUNEA DE TOAMNĂ ÎN IOHANNESBURG, AFRICA DE SUD



N
O

T
E

NOTE



Versiunea Amplificată a versetului tematic 
spune: „şi să vă înnoiţi în mod continuu în 

duhul minţii voastre [având o atitudine mentală şi 
spirituală proaspătă], şi să vă îmbrăcaţi în noua natură 
(sinele regenerat), făcută după chipul lui Dumnezeu 
[dumnezeiască], de o adevărată neprihănire şi 
sfinţenie” (Efeseni 4:23-24). În calitate de om născut 
din nou, tu ai o viaţă nouă şi o natură nouă; acestea 
sunt viaţa şi natura lui Dumnezeu. Tu ai fost recreat 
în neprihănirea şi în sfinţenia adevărului pentru a fi 
expresia voii şi naturii Tatălui; puterea a fost depozitată 
în duhul tău. 

Duhul tău a fost recreat în după chipul lui 
Dumnezeu. Cu alte cuvinte, tu ai fost creat să fii ca El 
şi să funcţionezi ca El. Prin urmare, este posibil ca tu să 
exprimi în lumea ta voia şi natura Lui, viaţa şi atributele 
Lui divine care sunt în duhul tău. 

În orice lucru, în orice loc, în orice eveniment, dă 
frâu liber neprihănirii Lui. În orice lucru în care te implici, 
exprimă voia şi natura Tatălui; fii o mărturie a caracterului 
lui Dumnezeu prin viaţa ta, prin acţiunile şi prin cuvintele 
tale. Fii o expresie a lui Dumnezeu oriunde mergi.

Şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, şi să vă 
îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui 

Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă 
adevărul (Efeseni 4:23-24).

Exprimă viața şi natura 
Lui pretutindeni

MIERCURI
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Tu eşti expresia şi imaginea Lui în lumea ta. 
Aleluia! Aşadar, manifestă slava Lui! Exprimă virtuţile şi 
perfecţiunea Lui. Acesta a fost visul Tatălui dintotdeauna: 
să Se exprime prin tine în totalitate. El deja te-a 
binecuvântat şi te-a făcut o binecuvântare; acum, El 
vrea să binecuvânteze lumea prin tine. Doar prin tine 
poate arăta în lume bunătatea, harul, înţelepciunea şi 
excelenţa Lui. Omul natural sau neregenerat nu poate şti 
cine este Dumnezeu până când nu te întâlneşte pe tine.

Visul tău în viaţă ar trebui să fie ca, prin Duhul 
Sfânt, oriunde ai fi, să Îl reprezinţi pe Cristos; să manifeşti 
viaţa dumnezeiască. Lasă-L să râdă, să zâmbească, să 
binecuvânteze oamenii şi să îi atingă prin tine.

Matei 26:31-56
Exod 34-35

Matei 13:10-23
Geneza 39

1 Petru 2:9; 
2 Corinteni 5:21

| Proclamație
Am fost recreat în neprihănirea 
şi în sfinţenia adevărului, după 
chipul lui Dumnezeu. Funcţionez 
în noua mea natură, manifestând 
voia şi natura Tatălui şi edificând 
neprihănirea Lui în lumea mea. 
Gloria, excelenţa, înţelepciunea 
şi bunătatea Lui se exprimă prin 
mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Există creştini cărora, cu toate că au fost născuţi 
din nou de multă vreme, încă le place să fie 

trataţi ca nişte bebeluşi în Cristos. Când se confruntă cu 
provocări, în loc să înfrunte acele provocări punându-şi 
credinţa în acţiune, încep să caute rugăciuni şi încurajare 
la alţii. Le place să audă cuvinte precum: „Nu te îngrijora; 
Dumnezeu va întoarce răul în bine şi va găsi o cale acolo 
unde pare să nu fie niciuna.” Însă aceasta nu este cea 
mai bună variantă.

Nu rămâne la nivelul la care trebuie mereu să fii 
tras în sus de alţii, căutând întotdeauna oameni care să 
te încurajeze, sperând că totul se va termina cu bine. 
Înfruntă-ţi problema! Biblia 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” 
(1 Ioan 4:4). Romani 8:35-37 declară: „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.”

Tu eşti mai mult decât biruitor; tu eşti învingător 
în Isus Cristos; nici o circumstanţă sau situaţie nu te 
poate copleşi, deoarece tu ai fost născut să câştigi, să 

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin 
felurite încercări (Iacov 1:2).

Fii pregătit să învingi 
orice provocări

JOI
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conduci şi să domneşti peste circumstanţe. Aceasta este 
moştenirea ta în Isus Cristos. Aşadar, încetează să Îl mai 
rogi pe Dumnezeu să izgonească provocările de la tine. El 
nu le va izgoni, deoarece ele au ca scop promovarea ta. 
Acesta este motivul pentru care El spune: „să priviţi ca o 
mare bucurie când treceţi prin felurite încercări.”

Tu faci parte din armata lui Dumnezeu; nu îţi poţi 
permite să fii fricos. Înfruntă provocările şi câştigă. El ştie 
că vei ieşi din ele nevătămat. El a declarat deja: „Dacă 
vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor 
îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra 
nu te va aprinde” (Isaia 43:2).

Nu te ruga ca Dumnezeu să te protejeze de cel rău, 
pentru că deja a rezolvat acest lucru; tu eşti superior 
diavolului (1 Ioan 4:4). Diavolul şi toţi demonii lui sunt 
sub picioarele tale. Aşadar, pregăteşte-te să câştigi, să 
conduci şi să domneşti în lumea ta în fiecare zi, prin 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Matei 26:57-75
Exod 36-37

Matei 13:24-33
Geneza 40

Evrei 5:12-14; Filipeni 4:13; 
2 Corinteni 4:17-18

| Rugăciune
Dragă Tată, privesc ca o mare 
bucurie când în calea mea 
apar încercări sau provocări. 
Rămân bucuros indiferent de 
circumstanţe, fiind încredinţat că 
povestea deja a fost spusă, sfârşitul 
a fost stabilit, iar mărturia mea de 
victorie este asigurată în Cuvântul 
lui Dumnezeu. Îţi mulţumesc, 
Doamne, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Orice lucru pe care îl faci sau pe care îl sacrifici 
pentru Evanghelie nu este doar înregistrat 

(Maleahi 3:16), ci Domnul te şi răsplăteşte pentru el. 
Aşadar, îţi poţi imagina bucuria mea din urmă cu câţiva 
ani când Domnul mi-a arătat versetul tematic. Mi se 
spunea că îmi pierd timpul, că sunt nesăbuit pentru că 
predicam Evanghelia şi organizam cruciade în satele 
îndepărtate. M-am întrebat dacă lui Dumnezeu Îi păsa 
cu adevărat de lucrarea pe care o făceam, însă apoi am 
văzut acest verset şi am plâns de bucurie. L-am lăudat, 
am strigat, m-am închinat înaintea Lui şi am dansat de 
bucurie.

Există momente când faci lucrarea Domnului şi 
întâmpini persecuţii din toate părţile. Atunci ţi se pare că îţi 
iroseşti timpul şi viaţa; în astfel de vremuri, aminteşte-ţi că 
Dumnezeu nu este nedrept ca să uite lucrarea ta făcută cu 
dragoste. El te va răsplăti pentru tot ce ai făcut şi faci pentru 
propovăduirea Evangheliei. El ştie şi te va răsplăti pentru 
toate rugăciunile făcute pentru salvarea sufletelor, pentru 
contribuţia ta financiară la răspândirea Evangheliei, pentru 
eforturile întreprinse în evanghelizări personale şi pentru 
toate sacrificiile tale.

Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite lucrarea 
voastră şi dragostea pe care aţi arătat-o pentru Numele 

Lui, faptul că i-aţi slujit pe sfinţi şi continuaţi s-o faceţi 
(Evrei 6:10, versiunea NTR).

Răsplata lucrării tale

VINERI
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Ce sacrificii ai făcut pentru Cristos şi pentru Evanghelie? 
Poate că ai sacrificat timp, bani, familie, prieteni şi relaţii; la 
orice ai renunţat, Dumnezeu nu a uitat. Iar binecuvântarea 
ta nu este păstrată doar pentru vremea când vei ajunge în 
cer, ci începe aici, pe pământ: „Adevărat vă spun că nu este 
nimeni care să fi lăsat casă, sau fraţi, sau surori, sau tată, 
sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde pentru Mine 
şi pentru Evanghelie şi să nu primească acum, în veacul 
acesta, de o sută de ori mai mult: case, fraţi, surori, mame, 
copii şi holde, împreună cu prigoniri; iar în veacul viitor, 
viaţa veşnică...” (Marcu 10:29-31).

Răsplătirea ta nu este undeva în viitorul îndepărtat; 
este mai aproape decât crezi. Fii sigur că El te va răsplăti la 
timpul potrivit. Orice ai face pentru Domnul, continuă. Nu 
eşti niciodată nesăbuit pentru că Îi eşti devotat lui Cristos. 
Alţii pot spune aceasta despre tine, însă Dumnezeu nu. 
Aşadar, continuă să umbli cu Domnul, răspândind slava Lui 
atât în sfera ta de contact, cât şi dincolo de ea.

Matei 27:1-26
Exod 38-39

Matei 13:34-43
Geneza 41

Apocalipsa 22:12; 
Coloseni 3:23-24

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, binecuvântatul meu 
Domn, pentru privilegiul şi pentru 
oportunitatea de a participa la 
vestirea Evangheliei. Mă bucur 
să ştiu că toate implicările şi 
sacrificiile mele pentru Împărăţia 
Ta nu sunt zadarnice! Îmi 
înflăcărez consacrarea, pasiunea, 
devoţiunea, contribuţiile şi 
eforturile pentru extinderea 
Împărăţiei Tale, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de copil al lui Dumnezeu, este foarte 
important să ştii că numai Duhul Sfânt te poate 

conduce într-un destin măreţ. Bineînţeles, Domnul 
poate folosi oameni pentru a te binecuvânta, însă nu 
face greşeala de a crede că aceşti oameni nu pot fi găsiţi 
decât în „palate” sau în înalta societate. 

Gândeşte-te la acest lucru: unde se afla Iosif când 
l-a întâlnit pe omul care l-a prezentat lui Faraon şi care, 
în cele din urmă, i-a pregătit intrarea în destin? Era în 
temniţă! Motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit să 
fie trimis la închisoare era pentru că omul care avea să 
îl pună în contact cu Faraon avea să fie şi el în acelaşi 
loc. Viaţa lui era programată să meargă în acea direcţie. 
În acelaşi mod, Dumnezeu a programat şi viaţa ta. Viaţa 
ta a fost programată şi aranjată dinainte de Dumnezeu. 
Însă depinde de tine să urmezi îndrumarea şi călăuzirea 
Duhului Sfânt.

Orice are Dumnezeu pregătit pentru tine, este 
plin de măreţie. Nu căuta ajutor în locurile greşite. În 
Psalmul 121:1-2, David a spus: „Îmi ridic ochii spre 
munţi… De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine 
de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul.” David 

Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl, iar El vă va da un al 
Susţinător (Mângâietor, Avocat, Mijlocitor – 

Sfătuitor, Întăritor, Însoţitor), care să fie cu voi în veci            
(Ioan 14:16, versiunea Amplificată).

Susținătorul este în tine

SÂMBĂTĂ
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ştia că ajutorul lui nu venea de la om. El şi-a îndreptat 
privirea spre cer. Însă ştii ceva? Astăzi, ajutorul nostru nu 
mai vine de sus, pentru că Susţinătorul nostru trăieşte 
acum în noi! El este Duhul Sfânt. El a lăsat cerul şi a venit 
pe pământ, să locuiască în noi.

Isus a fost Ajutorul nostru când umbla pe pământ, 
însă înainte de înălţarea Lui, El a spus: „Şi Eu voi ruga pe 
Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână 
cu voi în veac.” Mângâietorul sau Susţinătorul tău – 
Duhul Sfânt – locuieşte în tine acum. Aşadar, nu îţi ridica 
ochii spre munţi, pentru că Ajutorul tău a venit deja din 
cer ca să locuiască în tine. Pe măsură ce menţii o părtăşie 
puternică cu Duhul Sfânt, El îţi va îndruma paşii şi te va 
ajuta să îţi împlineşti destinul în Cristos.

Matei 27:27-44
Exodul 40

Matei 13:44-52
Geneza 42

1 Corinteni 3:16; 
Ioan 14:16-17

| Rugăciune
Dragă Duhule Sfânt, conştientizez 
mereu prezenţa Ta înăuntrul 
meu care m-a făcut învingător şi 
stăpân pe orice situaţie. Temerile, 
îngrijorările, întunericul, confuzia 
şi incertitudinea nu îşi mai găsesc 
nici un loc în mine. Fructific 
prezenţa Ta şi mă delectez în slava 
şi în transformarea pe care le 
aduci 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



Acest verset este edificator; spune că, deşi Isus 
era bogat, El S-a făcut sărac pentru ca, prin 

sărăcia Lui, tu să fii îmbogăţit. Cineva poate spune: „Da, 
El a devenit sărac spiritual pentru noi!”; nu. Pavel nu se 
referea la bogăţia şi sărăcia spirituală, deoarece Isus a 
rămas în întregime Fiul lui Dumnezeu în trupul Său fizic, 
la fel ca şi cum încă ar fi fost în sânul lui Dumnezeu. Când 
studiezi întregul capitol în context, vei înţelege că El se 
referea la bunăstarea materială, financiară. 

Pentru noi, EL şi-a lăsat deoparte reputaţia, 
bogăţiile şi averea; El a lăsat totul şi s-a identificat cu noi, 
după care ne-a luat locul. El a devenit „noi.” Tot ce făcut 
a fost pentru tine. El nu era sărac, însă a devenit sărac 
pentru tine. În acelaşi mod, tu nu erai bogat însă acum, 
prin El, tu ai fost făcut bogat, în acelaşi mod în care, prin 
El, ai fost făcut neprihănit. Însă până când nu vei înţelege 
această revelaţie, nu vei intra niciodată într-un loc de 
prosperitate şi bogăţie cu Dumnezeu.

Tu nu ar trebui să îţi pui încrederea în Guvern, 
în societate sau în slujba pe care o ai. Încrederea ta nu 
ar trebui să fie în vreo reformă bancară. Încrederea ta 
trebuie să fie în Cuvântul lui Dumnezeu; în cine eşti în 

Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Cristos. 
El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, 

pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi                         
(2 Corinteni 8:9).

Crede ce a făcut El pentru tine

DUMINICĂ
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Cristos, în ce ai devenit prin El. El Şi-a împlinit partea 
Lui. El a spus: „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre 
Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!” (Evrei 10:7). 
El a devenit deja sărac pentru ca, prin sărăcia Lui, tu să 
devii bogat. Acum, intră în lucrarea Lui isprăvită pentru 
tine. Crede ce a făcut El pentru tine şi beneficiază de 
moştenirea ta în El.

Matei 27:45-66
Levitic 1-3

Matei 13:53-58
Geneza 43

3 Ioan 1:2; Deuteronom 8:18; 
Isaia 48:17

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi sunt pe veci 
recunoscător pentru glorioasa 
moştenire pe care mi-ai dat-o 
în Cristos! Fiind un moştenitor 
al bunăstării, trăiesc pentru a-i 
binecuvânta pe alţii şi pentru a-i 
elibera din robia sărăciei, prin puterea 
Duhului Sfânt care acţionează în 
mine. Umblu în supraabundenţă şi 
am succes incontestabil în tot ceea 
ce fac, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Progresul înseamnă avans, mişcare înainte. 
Progresul trebuie să fie măsurabil; altfel, nu 

este progres. Trebuie să ai obiective; dacă nu ai obiective 
bine stabilite, nu vei putea să îţi măsori corect progresul.

Când progresezi, trebuie să ţii cont de anumite 
lucruri. În primul rând, ia aminte la poziţia ta curentă în 
domeniul în care vrei să progresezi. Vrei să faci progres 
în finanţe, în sănătate, la slujbă, în afaceri sau în familie? 
Indiferent de domeniul ales, evaluează poziţia în care te 
afli. În al doilea rând, vizualizează cum ar arăta nivelul 
următor pentru tine.

În al treilea rând, stabileşte ce trebuie să faci 
pentru a ajunge la nivelul următor. Aceasta înseamnă 
să evaluezi de cât efort, de cât timp şi de câte resurse 
crezi că va fi nevoie. Aici, resursele pot fi bani, materiale, 
informaţii, etc. În ultimul rând, trebuie să acţionezi. Fă 
tot ceea ce este nevoie pentru a obţine rezultatele pe 
care le doreşti. Altfel, viziunea, obiectivele şi aspiraţiile 
tale vor eşua, rămânând fără efect.

Sunt ferm convins că deja ai câteva obiective 
clar stabilite pentru anul acesta; rămâi concentrat pe 
ele. Din când în când, roagă-te în Duhul Sfânt pentru 

Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă [având temelia] pe 
credinţa voastră preasfântă [progresaţi, ridicaţi-vă ca 
un edificiu tot mai înalt], rugându-vă prin Duhul Sfânt 

(Iuda 1:20, versiunea Amplificată).

Măsoară-ți progresul

LUNI
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obiectivele tale; acesta este un lucru vital deoarece va 
garanta progresul tău în atingerea obiectivelor alese. 
Versetul tematic spune: „Însă voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă 
pe credinţa voastră cea sfântă şi rugaţi-vă prin Duhul 
Sfânt” (Iuda 1:20, versiunea NTR). 

În acest an vei progresa şi vei avansa în viaţă ca 
niciodată înainte, indiferent ce se întâmplă cu tine sau în 
jurul tău. Este timpul tău, este sezonul tău de avansare. 
Şi mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să te inspire şi să te 
îndrume pentru a lua acţiunile necesare care te vor ajuta 
să ai dezvoltare evidentă, nemaiîntâlnită, creştere şi 
bunăstare în 2017 şi în anii următori, în Numele lui Isus.

Matei 28
Levitic 4-5

Matei 14:1-10
Geneza 44

Psalmul 1:1-3; 
1 Timotei 4:15

| Proclamație
Viaţa mea este ca o grădină bine 
udată. Sunt roditor şi productiv, 
înregistrând progrese în fiecare 
domeniu din viaţa mea. Am totul 
deplin în Cristos şi fiecare aspect 
al vieţii mele este perfecţionat 
pentru excelenţă. Duhul Sfânt mă 
conduce şi mă inspiră să întreprind 
acţiuni care garantează progres 
vizibil şi inevitabil, generând 
creştere şi binecuvântări, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În versetul tematic, în scrisoarea către Tit, 
apostolul Pavel, îl instruieşte să pună lucrurile în 

ordine în Creta. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, 
iar când citeşti Scriptura, vezi cât de importantă este 
ordinea pentru Domnul; El nu tolerează dezordinea. 
Biblia ne oferă multă informaţie cu privire la răspunsul 
lui Dumnezeu pentru dezordine.

Dacă, în calitate de creştin, îţi doreşti să vezi harul 
lui Dumnezeu producând rezultate în tine, atunci ordinea 
trebuie să fie un factor vital în viaţa ta. Trebuie să fie 
ordine în inima ta. În primul rând, adu ordine în viaţa ta; 
fă ordine în lucrurile pe care le faci. Uneori le spunem 
oamenilor: „Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc în tot ce 
faci,” iar unii nu înţeleg ce înseamnă aceasta. Să Îl pui pe 
Dumnezeu pe primul loc înseamnă să pui Cuvântul Lui 
pe primul loc; ce crede Dumnezeu? Ce Îşi doreşte El? Să 
Îl pui pe El primul - aceasta este ordinea.

De asemenea, să aplici ordinea lui Dumnezeu 
înseamnă să acorzi prioritate rugăciunii şi studiului 
Cuvântului lui Dumnezeu. Mulţi oameni au aşteptări de 

Către Tit, adevăratul meu copil în credinţa noastră a 
amândurora: Har şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la 

Isus Hristos, Mântuitorul nostru! Te-am lăsat în Creta ca 
să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit şi să aşezi 

prezbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit   
(Tit 1:4-5).

Pune lucrurile în ordine

MARŢI
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la noul an, la începutul acestuia. În această vreme, anul 
este încă la început, iar mulţi sunt încântaţi de noul an; 
şi noi ar trebui să fim. Însă, dacă până la sfârşitul anului, 
vrei să ai mărturii şi să experimentezi binecuvântările 
Duhului Sfânt, după cum a spus El, trebuie să pui lucrurile 
în ordine. 

Darurile tale pentru Domnul sunt importante. 
Parteneriatul tău financiar în propovăduirea Evangheliei 
este vital; pe ce loc se va afla el în acest an în viaţa ta? 
Dar serviciile divine? Poţi pune în ordine aceste lucruri? 
Pune lucrurile în ordine în viaţa ta şi te vei poziţiona aşa 
cum trebuie pentru manifestarea harului lui Dumnezeu 
într-un mod formidabil. Slavă lui Dumnezeu!

Marcu 1:1-20
Levitic 6-7

Matei 14:11-21
Geneza 45

1 Corinteni 11:34; 
1 Corinteni 14:40

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
lumina şi pentru inspiraţia pe care le-
am primit şi astăzi din Cuvântul Tău. 
Harul Tău acţionează cu putere în mine 
şi produce mari victorii în viaţa mea, 
pentru că în inima mea este ordine! 
Domnul mi-a stabilit parcursul şi mi-a 
programat duhul să fac toate lucrurile 
aşa cum trebuie, cu decenţă şi în ordine. 
Manifest excelenţa Duhului Sfânt orice 
lucru, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În anul 2017, partenerii Rapsodiei 
Realităţilor au identificat 441 de zile 

naţionale, comemorări şi vacanţe importante cu 
ocazia cărora vor sădi Cuvântul lui Dumnezeu în 
diferite naţiuni ale lumii. Vor răspândi speranţă, 
bucurie şi iubire în viaţa multor milioane de oameni 
prin organizarea unor campanii de distribuire 
masivă a devoţionalului numărul unu în lume, 
Rapsodia Realităţilor.

Vino alături de noi pentru a sădi Cuvântul 
lui Dumnezeu în lume în aceste 441 de zile 
comemorative din anul 2017, angajându-te să 
organizezi campanii de distribuire masivă în 
ţara ta şi în alte naţiuni.

Pentru a organiza sau a sponsoriza o campanie 
de distribuire masivă în oraşul tău, în naţiunea 
ta sau în alte naţiuni, te rugăm să trimiţi 
un email la adresa reachoutcampaigns@
loveworld360.com sau să apelezi următoarele 
numere de telefon: 

• +234.708.645.9246, 
• +234.706.756.2233, 
• +234.1.448.8444, 
• +234.805.464.0796. 
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441 
DE A SĂDI 

CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU ÎN 

NAŢIUNI!
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Fiecare creştin trebuie să înveţe şi să înţeleagă 
Cuvântul lui Dumnezeu. Fără să studiezi 

Cuvântul Domnului, nu îl vei cunoaşte niciodată. În 1 
Petru 2:2, Biblia spune: „şi, ca nişte prunci născuţi de 
curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca 
prin el să creşteţi spre mântuire.” Trebuie să auzi Cuvântul 
Domnului; trebuie să fii învăţat de cineva pentru ca apoi 
să poţi căuta în Scriptură pe cont propriu.

Există oameni care au cunoştinţe vaste despre o 
mulţime de lucruri, însă nu ştiu nimic despre Cuvântul 
lui Dumnezeu, iar acesta este un lucru teribil. Cel mai 
important lucru la tine este duhul tău - el reprezintă 
adevărata ta persoană. Când totul din această lume se va 
sfârşi, duhul tău va continua să trăiască, ceea ce înseamnă 
că duhul tău este etern. Prin urmare, este important ca 
duhul tău să fie antrenat şi hrănit prin Cuvântul Domnului. 
Duhul tău a fost recreat prin Cuvântul lui Dumnezeu şi nu 
poate fi susţinut decât prin Cuvântul Său.

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

credinţa în Cristos Isus. Toată Scriptura este insuflată 
de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, 
să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, 
pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit 
şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună                                  

(2 Timotei 3:15-17).

Hrăneşte-ți duhul cu 
Cuvântul lui Dumnezeu

MIERCURI
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Duhul uman trebuie educat pentru a cunoaşte 
adevărurile spirituale şi a relaţiona cu ele. Acesta este 
unul dintre motivele pentru care este foarte important 
ca în Biserică să se înveţe Cuvântul lui Dumnezeu; scopul 
este dezvoltarea duhului tău. Dacă urmezi învăţătura 
Cuvântului lui Dumnezeu şi pui deoparte timp pentru 
meditare personală, mintea ta va fi cu siguranţă luminată, 
duhul tău va fi înălţat, iar tu vei fi întărit în lucrurile lui 
Dumnezeu. Mai mult decât atât, duhul tău va deveni un 
ghid precis, deoarece va fi capabil să primească lumină de 
la Dumnezeu, idei şi gânduri care îţi vor da creativitate şi 
excelenţă în tot ceea ce faci.

Trebuie să înţelegi că cel mai mare potenţial 
al naturii umane nu este în minte, ci în duh. Aşadar, 
continuă să îţi educi duhul prin Cuvântul lui Dumnezeu. 
Disciplinează-te pentru a avea şi a urma un program solid 
de studiere a Cuvântului Domnului, incluzând şi intervale 
de timp destinate meditării.

Marcu 1:21-45
Levitic 8

Matei 14:22-33
Geneza 46

Romani 12:2; 1 Timotei 4:15; 
Iosua 1:8

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
oportunitatea şi pentru bucuria 
de a fi inspirat, învăţat, educat, 
antrenat şi hrănit din Cuvântul Tău. 
Sunt zidit, întărit şi energizat prin 
Cuvântul Tău astăzi şi întotdeauna 
pentru viaţa veşnic triumfătoare, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR‑UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii creştini consideră că nu ar trebui să meargă 
la biserică decât atunci când le convine. Ei 

cred că Dumnezeu este peste tot, aşa că nu este neapărat 
nevoie să mergi la biserică pentru a-I sluji sau a I te 
închina. Însă nu este corect. Versetul tematic exprimă 
importanţa mersului regulat la biserică. Îi mustră pe cei 
care nu o fac şi ne sfătuieşte pe noi să nu fim ca ei.

În inima ta ar trebui să fie o dorinţă nestăpânită de 
a fi la biserică oricând ar trebui. Cultivă această disciplină 
personală. Dumnezeu spune că este important, aşa 
că trebuie să fie important şi pentru tine. În Vechiul 
Testament, El le-a spus copiilor lui Israel: „De trei ori 
pe an, toţi cei de parte bărbătească să se înfăţişeze 
înaintea Domnului Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. 
Căci voi izgoni neamurile dinaintea ta şi-ţi voi întinde 
hotarele; şi nimeni nu-ţi va pofti ţara, în timpul când 
te vei sui, de trei ori pe an, ca să te înfăţişezi înaintea 
Domnului, Dumnezeului tău” (Exodul 34:23-24).

Observă ce le-a spus El; le-a promis acele 
pământuri, prin patriarhii lor: Avraam, Isaac şi Iacov. Însă 
pământurile erau ocupate de naţiuni inamice care erau 

Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la 
dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea 
noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii 
pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se 

apropie (Evrei 10:24-25).

Cât de important este pentru 
tine să mergi la biserică? 
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mai puternice decât Israel. Cu toate acestea, Dumnezeu 
avea să izgonească naţiunile dinaintea lor, să le dea 
posesiunile acestora, să le lărgească graniţele şi să îi 
protejeze. Binecuvântarea din versetul douăzeci şi patru 
era complet dependentă de ascultarea lor din versetul 
douăzeci şi trei. Nu trebuia decât ca ei să se afle în locul 
de închinare la momentul potrivit. Totul se reducea la 
priorităţi.

În acest an, pe măsură ce vei face din mersul la 
biserică, participarea la părtăşie şi la grupul de casă o 
prioritate a ta, mâna puternică a lui Dumnezeu se va 
odihni asupra a tot ceea ce faci! Cuvântul Lui va veni să 
te înalţe şi să te menţină întotdeauna deasupra oricărui 
rău, a oricăror distrugeri, greutăţi şi terori. Tu vei păşi 
pe înălţimile pământului, umblând în abundenţă şi în 
înţelepciunea Duhului Sfânt. Aleluia!

Marcu 2:1-22
Levitic 9-10

Matei 14:34-15:9
Geneza 47

Psalmul 133:1-3; 
Psalmul 122:1

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru oportunitatea de a fi 
instruit prin Cuvântul Tău. Îi 
îndemn la fapte bune pe cei din jur 
şi nu părăsesc adunarea bisericii. 
Binecuvântările părtăşiei cu Tine şi 
cu ceilalţi credincioşi sunt vizibile 
şi se manifestă 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



Când Dumnezeu a vrut să îi antreneze şi să îi 
crească pe copiii lui Israel după ce i-a scos din 

Egipt, El l-a folosit pe Moise. De ce? Răspunsul este simplu: 
El avea nevoie de cineva cu o mentalitate diferită faţă de 
cea a copiilor lui Israel. Ei aveau o mentalitate de sclavi, însă 
Moise era diferit. El fusese un prinţ la palatul faraonului. Iar 
această calitate nu îi putea fi luată. Cu toate că între timp 
devenise păstor în deşert, în interior el încă era un prinţ, 
având o mentalitate de prinţ.

Când a văzut rugul care ardea în mod neobişnuit, fără 
să se mistuie, el nu a fugit, terifiat. În schimb, el a spus: „Am 
să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată şi 
pentru ce nu se mistuie rugul” (Exodul 3:3). El era neînfricat. 
Alte două personaje biblice cu mentalitate similară au fost 
Iosua şi Caleb. Ei aveau mentalitatea de campion; gândeau 
ca nişte biruitori. Citeşte din nou cuvintele de laudă ale 
Duhului Sfânt pentru Caleb cuprinse în versetul tematic.

Când au fost trimişi să cerceteze ţara pe care 
Dumnezeu le-o promisese copiilor lui Israel, ei nu au negat 
existenţa uriaşilor în ţară. Însă ei au considerat că uriaşii 
sunt la fel de uşor de învins cum este pâinea de digerat 
(Numeri 14:9). Mentalitatea lor era diferită. În timp ce 

Iar pentru că robul Meu Caleb a fost însufleţit de un 
alt duh şi a urmat în totul calea Mea, îl voi face să 

intre în ţara în care s-a dus, şi urmaşii lui o vor stăpâni  
(Numeri 14:24).

O mentalitate diferită 

 VINERI
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celelalte zece iscoade au dat răspunsuri lipsite de credinţă 
când au descris ţara, răspunsul lui Iosua şi Caleb a fost dat 
dintr-o perspectivă a credinţei, fiind inspirat de mentalitatea 
victoriei. Aceasta este lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu în 
viaţa ta; îţi dă o mentalitate diferită – mentalitatea victoriei 
şi a excelenţei. 

Cuvântul lui Dumnezeu te face să gândeşti şi 
să acţionezi corect, deoarece este înţelepciunea lui 
Dumnezeu; este o forţă care îţi dă impulsul de a împlini 
voia lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu produce în tine 
înţelepciunea (termenul grecesc „phronesis”) neprihănirii 
(Luca 1:17). Unii creştini, chiar dacă au fost făcuţi 
neprihăniţi, nu funcţionează în înţelepciunea neprihănirii. 
Ei au încă reziduuri ale mentalităţii lumeşti. Iar acesta este 
o otravă pentru ei.

Nu te gândi la boală, sau la sărăcie; înnoieşte-ţi 
mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu şi continuă să declari ce 
spune Dumnezeu despre tine, indiferent de circumstanţe. 
Aceasta este înţelepciunea celor neprihăniţi.

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

Matei 15:10-20
Geneza 48

Romani 12:2; 
Daniel 6:3

| Rugăciune  
Dragă Tată, Cuvântul Tău mă 
determină să gândesc, să vorbesc 
şi să acţionez aşa cum trebuie. 
Cuvântul Tău mă îmbogăţeşte cu 
mentalitatea adecvată pentru orice 
situaţii şi pentru interpretarea lor. 
Am mentalitatea celor neprihăniţi, 
prin urmare manifest excelenţă 
şi sunt triumfător întotdeauna 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



Adevărata esenţă a creştinismului este Cristos 
în tine, manifestându-Se în tine şi prin tine. 

Creştinul este cel care exprimă, emană şi demonstrează 
viaţa, natura, caracterul şi neprihănirea lui Cristos. Prin 
urmare, când îţi evaluezi creşterea spirituală, unul dintre 
lucrurile de care trebuie să ţii cont este cât de mult 
înfăţişează viaţa ta neprihănirea şi caracterul lui Cristos.

De exemplu, când eşti provocat, sau ofensat, cine 
se vede în tine? Cristos este Cel care ar trebui să se vadă 
în tine. Aminteşte-ţi că, în calitate de nouă creaţie în 
Cristos, tu nu ai două naturi; nu ai decât una - natura lui 
Cristos. Duhul tău uman recreat este făcut după chipul 
şi înfăţişarea lui Cristos. Prin urmare, în tot ceea ce faci 
şi în orice vreme, refuză să te supui cărnii; mai degrabă, 
răspunde din natura lui Cristos, cu rodul duhului recreat.

Când vorbeşti, să Se audă Cristos. Dragostea Lui să 
se reverse din cuvintele şi din acţiunile tale. Înţelepciunea 
şi neprihănirea Lui să copleşească inimile celor care te 
ascultă pe măsură ce rosteşti doar cuvinte înălţătoare, 
pline de har; lasă-L pe El să vorbească prin tine. Lasă-L să 
vadă prin ochii tăi. Lasă-L să lucreze cu mâinile tale.

Oamenii violenţi parcă sunt controlaţi de o fiară. 
Nu-i permite niciodată diavolului să aibă vreun loc 

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

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

Cunoştința este în 
duhul nostru

SÂMBĂTĂ
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în tine. Fii ca Isus care a spus: „căci vine stăpânitorul 
lumii acesteia. El n-are nimic în Mine” (Ioan 14:30). 
Aminteşte-ţi: Satan nu are nimic în tine; însă Cristos în 
tine este nădejdea slavei (Coloseni 1:27).

Marcu 3:13-35
Levitic 13-14

Matei 15:21-28
Geneza 49

Proverbe 25:28; Galateni 3:27; 
Efeseni 4:22-24

| Rugăciune
Domnul meu, Îţi mulţumesc că mă 
binecuvântezi şi mă umpli cu dragostea 
Ta, cu neprihănirea Ta şi cu Tine însuţi. 
Sunt blând, răbdător, paşnic, iubitor 
şi amabil. Înţelepciunea Ta, harul Tău 
şi gloria Ta se văd şi se aud în viaţa 
mea. Exprim frumuseţea Ta şi iubirea 
Ta întotdeauna. Cristos este în mine şi 
cum este El, aşa sunt şi eu în această 
lume, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, indiferent de 
experienţele tale anterioare. Cuvântul Domnului 

nu dezamăgeşte şi nu eşuează niciodată. Unii oameni spun 
că se roagă însă nu primesc niciodată răspuns. Alţii se plâng 
că i-au dat foarte mult Domnului, însă nu au primit prea 
mult în schimb. Mai sunt şi alţii care spun: „Am proclamat 
Cuvântul cu privire la sănătatea mea, însă sunt tot bolnav.” 
Dacă te regăseşti într-una dintre aceste situaţii, trebuie să ştii 
următorul lucru: experienţa ta nu ar trebui să influenţeze în 
nici un mod încrederea pe care o ai în Cuvântul lui Dumnezeu.

Pe măsură ce creşti în cunoaşterea Cuvântului 
Domnului şi continui să-l rosteşti cu credinţă, nici o 
circumstanţă nu poate sta împotriva ta. Doar fiindcă au 
trecut câteva zile fără să vezi schimbarea pe care o aştepţi, 
nu înseamnă că ai eşuat. Cuvântul lui Dumnezeu nu eşuează 
niciodată.

Trebuie să înţelegi că maturizarea creştină este 
progresivă. Acţionarea pe baza credinţei pentru a obţine 
rezultate nu este ceva ce poate fi făcut perfect din prima 
încercare, ci devine din ce în ce mai uşoară, iar tu devii din 
ce în ce mai bun, pe măsură ce continui să faci aceasta de 
mai multe ori. Motivul este cunoaşterea ta care, la început 

Vai de cele ce vor fi însărcinate şi de cele ce vor 
alăpta în zilele acelea! Căci va fi strâmtorare 

mare peste pământ şi urgie peste poporul acesta!                                          
(Luca 21:23, versiunea NTR).

Întăreşte-ți credința prin 
Cuvântul lui Dumnezeu

DUMINICĂ
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este limitată; cu alte cuvinte, nu ştii suficient sau este vorba 
despre un subiect prea complex pentru tine, pe moment. 
Ce trebuie să faci tu este să continui să studiezi Cuvântul 
Domnului şi să îţi exersezi credinţa. Continuă să îţi întăreşti 
credinţa prin Cuvântul Lui.

De exemplu, la un anumit timp din viaţa ta, poate că 
ai încercat să îţi foloseşti credinţa pentru a obţine o anumită 
sumă de bani, însă nu a funcţionat aşa cum ai vrut, sau a sosit 
mai târziu. Nu te lăsa descurajat; dezvoltă-ţi credinţa până la 
nivelul unde poate produce suma de bani atunci când o vrei! 
Dacă ţi-a luat şase luni să faci aceasta prima dată, spune-ţi: 
„Data viitoare îmi va lua o lună sau mai puţin!” Apoi, începe 
să studiezi şi să meditezi asupra Cuvântului lui Dumnezeu, 
concentrându-te la noul tău obiectiv.

Astfel te antrenezi în viaţa de credinţă. Nu renunţa 
niciodată la Cuvântul lui Dumnezeu. Rămâi ferm pe poziţie 
şi fii deplin încredinţat că are abilitatea de a birui orice 
circumstanţe şi de a te face învingător de fiecare dată.

Marcu 4:1-20
Levitic 15

Matei 15:29-39
Geneza 50

1 Timotei 4:8; 1 Ioan 4:4; 
Evrei 11:6

| Proclamație
Rămân puternic şi neclintit în 
credinţă, pentru că Isus Cristos 
este stânca mea tare pe care 
sunt zidit. Credinţa mea este 
fondată pe Cuvântul infailibil al 
lui Dumnezeu şi trăiesc o viaţă de 
victorie, de excelenţă, de stăpânire 
şi de putere. Domnesc şi excelez în 
fiecare zi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Când Dumnezeu te aşează într-un anumit 
loc la serviciu sau în afaceri, interesul Lui nu 

este pentru poziţia ta, deoarece aceasta nu contează în 
Împărăţia Lui. Nu contează dacă eşti manager general sau 
director – funcţia sau rangul tău nu sunt aşa importante. 
Pentru Dumnezeu contează cât de eficient eşti în a-ţi 
folosi poziţia pentru a promova neprihănirea Lui. El vrea 
pasiunea ta pentru Evanghelie, pentru care Şi-a trimis 
propriul Fiu să moară.

Oriunde te-ai afla, ar trebui să te preocupi de 
lucrurile Domnului. Dacă tu vei lua poziţie pentru 
El, şi El va lua poziţie pentru tine. În versetul tematic, 
apostolul Pavel lăuda dedicarea lui Tit şi a altora care 
erau împreună cu el în călătoriile lui misionare. Pavel era 
mândru de dedicarea lor pentru Evanghelie. El a spus: 
„ei sunt mesagerii bisericilor şi gloria lui Cristos” (2 
Corinteni 8:23, versiunea Fidela). Ce mărturie! Ei erau 
apostolii bisericilor, trimişi în călătorii misionare.

Indiferent unde eşti şi ce faci, tu trebuie să te 
consideri un misionar; un lucrător al Evangheliei. 
Ridică-te pentru Domnul. Predică Evanghelia. Vesteşte-
le Cuvântul lui Dumnezeu celor din lumea ta. Biblia 

Ia poziție fermă pentru El

LUNI
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Astfel, fie avându-l în vedere pe Tit, care este părtaşul 
şi tovarăşul meu de lucru în mijlocul vostru, fie 

avându-i în vedere pe fraţii noştri, care sunt trimişii 
bisericilor şi fala lui Cristos (2 Corinteni 8:23).



spune că El ne-a făcut „în stare să fim slujitori ai unui 
legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova 
omoară, dar Duhul dă viaţa” (2 Corinteni 3:6). Tu eşti 
un ambasador al lui Dumnezeu! Tu eşti purtătorul Lui de 
cuvânt! Vorbeşte pentru El! Ocupă-te cu lucrarea Lui!

Ridică-te şi străluceşte pentru Domnul! Realizează 
lucruri măreţe pentru El! Fii curajos! Fii îndrăzneţ! Nimic 
nu ar trebui să fie atât de intimidant încât să te reducă 
la tăcere. Predică Evanghelia ca şi cum ai fi singurul pe 
care Se bazează Domnul să o facă. Fii activ pentru Isus 
Cristos, purtând mesajul Lui de credinţă, de speranţă şi 
de iubire. Alimentează-ţi pasiunea pentru Evanghelie 
şi continuă să o predici cu toată fervoarea, pentru că 
sfârşitul este aproape.

Marcu 4:21-41
Levitic 16-18

Matei 16:1-12
Exod 1

1 Corinteni 16:13; Matei 10:32-33; 
2 Corinteni 4:8-9

| Rugăciune
Doamne, Cuvântul Tău este veşnic şi 
este întemeiat în ceruri. Credincioşia 
Ta dăinuie generaţii de-a rândul, 
aşteptând ca oamenii de pretutindeni 
să ajungă la cunoştinţa adevărului. 
Rămân ferm în credinţă, neînfricat şi 
neabătut în vestirea Evangheliei şi în 
răspândirea neprihănirii Tale în lume, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Tu ai fost menit să trăieşti fericit în fiecare zi, iar 
fericirea ta şi bucuria ta trebuie să fie independente 

de circumstanţe. Nimic şi nimeni nu a fost creat ca să te facă 
fericit; tu însuţi eşti responsabil pentru bucuria ta şi pentru 
fericirea ta. Niciodată să nu fii confuz sau depresiv. Niciodată 
să nu îţi petreci ziua într-o stare de nelinişte şi de nemulţumire. 
Confuzia şi depresia sunt lucrările diavolului. Nu le permite 
accesul în viaţa ta. În schimb, lasă bucuria Domnului să crească 
în inima ta. Fii întotdeauna plin de bucurie!

 În Ioan 15:11, Isus a spus: „V-am spus aceste lucruri 
pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră 
să fie deplină.” Dorinţa Sa este ca noi să fim plini de bucurie 
douăzeci şi patru de ore pe zi, indiferent de circumstanţele 
cu care ne confruntăm. El nu vrea să ne îngrijorăm de nimic. 
Totuşi, unora le place să se îngrijoreze. Ei cred că îngrijorarea 
e o dovadă de responsabilitate. Se îngrijorează pentru taxa 
de şcolarizare a copiilor lor, pentru locul lor de muncă, pentru 
starea sănătăţii lor, pentru partenerul lor de viaţă şi pentru 
câte şi mai câte. Aceasta nu e viaţa pe care trebuie să o aibă un 
creştin.

 Creştinul a fost adus într-o viaţă de odihnă, plină 
de bucurie şi de slavă. În pasajul din Filipeni 4:4 scrie astfel: 
„Bucuraţi-vă întotdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!” 

Pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără 
să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi 

strălucită (1 Petru 1:8).

Trăieşte bucuros şi 
fericit în fiecare zi

MARŢI
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Chiar şi atunci când te confrunţi cu provocări, trebuie să te 
bucuri! El nu a spus că trebuie să te bucuri doar când toate 
lucrurile îţi merg bine; nu! A spus: „Bucuraţi-vă întotdeauna 
în Domnul.” Dacă nu ar fi posibil să te bucuri întotdeauna, 
Dumnezeu nu ţi-ar cere aceasta. Este natural să te simţi abătut 
dacă lucrurile par că nu merg bine; însă înţelepciunea lui 
Dumnezeu spune să te bucuri chiar şi în mijlocul problemelor.

 Nu lăsa nimic să te copleşească sau să te doboare. 
Împlineşte Cuvântul lui Dumnezeu: aruncă toate îngrijorările 
tale asupra Domnului, pentru că El însuşi îţi poartă de grijă 
(1 Petru 5:7). Indiferent de domeniul în care te confrunţi cu 
provocări, fie că este vorba despre finanţe, despre sănătate, 
despre familie, despre educaţie sau despre orice alt domeniu, 
aruncă toate îngrijorările tale asupra Lui şi bucură-te. Apoi 
declară ca David: „Domnul este Păstorul meu, nu voi duce 
lipsă de nimic” (Psalmul 23:1). În loc să te gândeşti ce vei face 
în faţa provocărilor, a situaţiilor neplăcute sau a problemelor, 
alege să râzi! Râzi tot mai mult! Bucură-te în Duhul Sfânt, ştiind 
că bucuria Domnului este tăria ta. Aleluia!

Marcu 5:1-20
Levitic 19-21

Matei 16:13-20
Exod 2

Romani 14:17; 1 Ioan 1:4; 
Iacov 1:2

| Proclamație
Pacea lui Dumnezeu care întrece 
orice pricepere îmi păzeşte inima 
şi mintea în Isus Cristos. Lucruri 
bune vin şi astăzi în calea mea de 
pretutindeni! Nu mă îngrijorez 
de nimic, pentru că Domnul mi-a 
dat toate lucrurile! Bucuria Lui se 
manifestă cu putere prin mine în 
orice loc. Glorie lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Îngerul Mesager s-a angajat într-o îndrăzneaţă 
călătorie pentru a duce lumina Evangheliei în viaţa 

multor milioane de oameni în limba pe care o înţeleg cel 
mai bine. Doar în 2016, numărul de traduceri ale Rapsodiei 
Realităţilor a crescut de la 660 la 807, iar numărătoarea 
continuă!

Înlăturând barierele lingvistice, partenerii Rapsodiei Realităţilor 
au făcut posibil ca mulţi oameni din toată lumea să aibă acces 
la Cuvântul lui Dumnezeu explicat. Totuşi este nevoie de multe 
lucruri pentru ca toate traducerile Rapsodiei Realităţilor să fie 
distribuite lunar, pretutindeni. Iar aici poţi interveni şi tu. 

Vino alături de noi în 2017 prin:
• Sponsorizarea distribuirii lunare a tuturor 

traducerilor pe câmpul de misiune
• Sponsorizarea adoptării de noi limbi de traducere
• Acţiuni de voluntariat în calitate de traducător sau 

editor
• Distribuirea ediţiilor traduse ale Rapsodiei Realităţilor

Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi încheia 
un angajament de parteneriat, te rugăm să trimiţi un email la 
una dintre adresele: rortranslators@loveworld360.com sau 
rortranslations@blwinc.org. 
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Adoptă şi mai    
     multe 

Binecuvântează    
    viața multora 

LIMBI ...

în 2017! 
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Reacţia ta la provocările şi la adversităţile 
vieţii depinde de cât Cuvânt divin este în 

tine; depinde de rezerva de Scriptură stocată în duhul 
tău. În ziua crizei, trebuie să scoţi din vistieria inimii 
tale Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl ai în tine, ceea ce 
înseamnă că răspunsul tău va fi gata, va fi programat mai 
dinainte de Cuvântul Domnului.

 Să presupunem de exemplu că apare o situaţie 
negativă la locul tău de muncă sau în sănătatea ta. Care 
este reacţia ta? Modul în care vei reacţiona se bazează 
complet pe ce ai stocat în rezervorul tău lăuntric. 

 Dacă te-ai programat de-a lungul anilor prin 
Cuvântul lui Dumnezeu să înţelegi că, indiferent ce va 
veni, mai mare este Cel ce este în tine decât cel ce este 
în lume (1 Ioan 4:4), nu va fi loc pentru frică. Dacă te-
ai programat să înţelegi că eşti părtaş naturii divine, un 
asociat al Dumnezeirii (2 Petru 1:4), nu te vei teme, ci mai 
degrabă vei începe să profeţeşti şi să declari Cuvântul 
Domnului în şi peste acea situaţie.

 Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-ai învăţat, 
inclusiv cel pe care îl înveţi chiar acum, nu este zadarnic, 
ci te va susţine în ziua necazului. Acesta este motivul 
pentru care Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să fie 

Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug în voi în toată 
înţelepciunea (Coloseni 3:16).

MIERCURI
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doar în mintea ta; permite-i să pătrundă în fiecare fibră 
a fiinţei tale, în fiecare os din trupul tău! Menţine-l în 
gura ta şi în inima ta întotdeauna.

 Dacă observi vreo anomalie în trupul tău, 
eliberează Cuvântul Domnului stocat în rezervorul 
duhului tău: „În Numele lui Isus, sunt părtaş naturii 
divine! Viaţa lui Dumnezeu este în fiecare celulă a 
sângelui meu, în fiecare os din trupul meu şi în fiecare 
fibră a fiinţei mele! Eu nu pot fi infectat, pentru că Duhul 
Sfânt patrulează prin trupul meu! Viaţa divină este în 
muşchii mei şi în oasele mele! Sunt vitalizat pe deplin de 
Duhul Sfânt!”

 Nici un duh necurat nu poate rezista atunci când 
faci asemenea declaraţii pline de credinţă, din rezervorul 
duhului tău. Aleluia!

Marcu 5:21-43
Levitic 22-23

Matei 16:21-28
Exod 3

Iosua 1:8; Matei 12:35; 
1 Timotei 1:18

| Rugăciune
Domnul meu, mă supun Cuvântului 
Tău ca să-şi desăvârşească lucrarea 
în mine, să pătrundă în toată fiinţa 
mea şi să producă viaţă în mine! 
Cuvântul Tău acţionează cu putere 
în mine, propulsându-mă pe calea 
măreţiei pentru a-mi împlini 
destinul în Tine, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Verbul „a domni” din versetul tematic provine 
din traducerea din original a termenului 

grecesc „basileuo,” care literalmente înseamnă „a 
împărăţi” sau „a fi rege sau împărat.” Este verbul 
regalităţii, al domniei. Astfel, am putea citi pasajul 
respectiv astfel: „Cei ce primesc, în toată plinătatea, 
harul şi darul neprihănirii, „vor împărăţi” sau „vor fi regi 
sau împăraţi” în viaţă prin acel Unul singur, care este 
Isus Cristos!” Ei vor avea prerogativele unui rege; vor 
domni şi vor stăpâni în viaţă. Aceasta înseamnă că ai o 
autoritate extraordinară.

 Ceea ce trebuie să faci tu este să înveţi despre 
autoritatea pe care o ai. Care sunt implicaţiile şi zona 
de jurisdicţie a acestei autorităţi? Ce anume îţi conferă? 
Această autoritate îţi conferă darul neprihănirii; 
neprihănirea ne face stăpâni. Biblia spune că Legea 
a venit prin Moise, însă harul şi adevărul au venit 
prin Isus Cristos (Ioan 1:17). El a venit cu har şi ne-a 
adus neprihănirea ca dar. De aceea, atunci când auzi 
Evanghelia şi crezi în Isus Cristos, devii recipientul şi 
expresia neprihănirii Sale.

Dacă deci prin greşeala unuia singur, moartea 
a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei 
ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul 

neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel Unul singur, 
care este Isus Cristos (Romani 5:17).

O autoritate extraordinară

JOI
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 Isus a venit să dezvăluie şi să demonstreze 
neprihănirea Tatălui. Acum, El îţi dă şi ţie aceeaşi natură, 
abilitate şi autoritate de a duce mai departe lucrarea Sa, 
de a dezvălui şi demonstra neprihănirea Sa. El ţi-a dat 
autoritatea să faci aceasta. Ai abilitatea de a prezenta 
voia, scopul şi caracterul Tatălui tău ceresc. Ce viaţă 
minunată!

 În Ioan 20:23, El face următoarea afirmaţie: „Celor 
ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate, şi celor ce le veţi 
ţine, vor fi ţinute.” El te-a făcut distribuitor al bunătăţii 
Sale: al harului, al milei, al dragostei şi al neprihănirii 
Lui. Ţine minte, tu eşti un asociat al Dumnezeirii, eşti în 
parteneriat cu El, de aceea este perfect legal ca Isus să 
îţi dea autoritatea (aceeaşi autoritate pe care a avut-o 
şi El) de a administra şi a distribui lucruri bune pentru 
cei din jurul tău. Tu eşti expresia slavei, a splendorii şi a 
divinităţii Lui. Aleluia!

Marcu 6:1-29
Levitic 24

Matei 17:1-13
Exod 4

1 Ioan 4:17; 
Ioan 20:21-23

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
extraordinara autoritate cu care 
m-ai învestit, pentru a domni ca un 
rege în viaţă. Sunt un distribuitor 
al bunătăţii Tale, manifestându-Ţi 
gloria, splendoarea şi înţelepciunea. 
Neprihănirea Ta se exprimă prin 
mine astăzi şi întotdeauna, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
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În zilele lui Moise, adevărul şi judecata veneau 
împreună; dacă adevărul mărturisea împotriva 

ta, atunci erai judecat pe loc. Nu tot aşa este în Noul 
Testament. Psalmiştii prevesteau: „Bunătatea şi 
credincioşia se întâlnesc, dreptatea şi pacea se sărută. 
Credincioşia răsare din pământ şi dreptatea priveşte de 
la înălţimea cerurilor” (Psalmul 85:10-11). Acest cuvânt 
profetic s-a împlinit în Evanghelie, dreptatea şi harul s-au 
întâlnit, neprihănirea şi pacea s-au sărutat.

 În Romani 5:1 scrie astfel: „Deci, fiindcă suntem 
socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem pace cu 
Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos.” Termenul 
grecesc din care a fost tradusă sintagma „socotiţi 
neprihăniţi” este „dikaioo” şi înseamnă a fi achitat sau a 
fi declarat neprihănit. Aceasta înseamnă că, din moment 
ce am fost justificaţi, achitaţi, declaraţi neprihăniţi şi 
suntem împăcaţi cu Dumnezeu prin credinţă, avem pace 
cu El prin Domnul nostru, Isus Cristos. Cu alte cuvinte, nu 
există nici o animozitate între tine şi Dumnezeu; moartea, 
îngroparea şi învierea lui Isus Cristos te-au reconciliat cu 
Dumnezeu. Aceasta este semnificaţia cuvântului „pace,” 
sau a corespondentului său grecesc „eirene.” Înseamnă 
„să o iei de la zero,” să fii adus în armonie, în acord, în 
siguranţă şi în fericire cu Dumnezeu. Nu trebuie să te 
temi că, într-o zi, Dumnezeu Îşi va aduce aminte de toate 

Lucrarea neprihănirii va fi pacea... (Isaia 32:17).

Neprihănire şi pace
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greşelile tale şi te va pedepsi din cauza lor. Nu. Tu ai venit 
la El; acum te odihneşti în El prin Cristos Isus. El a făcut 
acest lucru posibil; tu ai primit lucrarea sau rezultatul 
neprihănirii Sale: „Lucrarea neprihănirii va fi pacea...” 
(Isaia 32:17).

 Pentru că eşti născut din nou, acum eşti una cu 
Domnul; El te-a adus la Sine: „Neprihănirea şi pacea s-au 
sărutat.” Există unitate acum. Slavă lui Dumnezeu!

Marcu 6:30-56
Levitic 25

Matei 17:14-21
Exod 5

Psalmul 85:11-13; 
Ioan 14:27

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
uniunea pe care o am cu Tine! Fiind 
îndreptăţit prin credinţă, achitat 
şi declarat neprihănit, am pace cu 
Tine. Neprihănirea ta a produs pace 
în mine şi pentru mine în prezenţa 
Ta; pace şi bunăstare! Mă delectez 
în armonia divină, în încântarea 
şi în bucuria în care m-ai adus. Îţi 
mulţumesc pentru acest minunat 
privilegiu, în Numele lui Isus. Amin.  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic ne aduce aminte de definiţia 
credinţei din Evrei 11:1 unde scrie astfel: 

„Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile 
nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile 
care nu se văd.” Credinţa este siguranţa liniştită şi 
încrezătoare pe care o avem în legătură cu lucrurile pe 
care le nădăjduim şi cu realitatea lucrurilor pe care nu le 
vedem încă. 

 Acesta este motivul pentru care Isus a spus: „...
Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, i-aţi 
zice muntelui acestuia: «Mută-te de aici acolo» şi s-ar 
muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă” (Matei 17:20).

 Efectul neprihănirii este credinţa; credinţa care 
mută munţii; credinţa prin care afirmi că toate lucrurile 
îţi sunt posibile, trăind fără temeri, fără îngrijorări, fără 
conflicte şi fără agitaţii. Pasajul din Isaia 54:14 spune 
astfel: „Vei fi întărită prin neprihănire. Izgoneşte 
neliniştea, căci n-ai nimic de temut, şi spaima, căci nu 
se va apropia de tine.” Atunci când ai fost aşezat de 
Dumnezeu în neprihănire, devii de nezdruncinat şi nu 
poţi fi clintit (1 Corinteni 15:58).

 În porţiunea subliniată din versetul de mai 
sus, cuvântul „căci” introduce o argumentaţie. Cu alte 
cuvinte, vei fi departe de orice formă de opresiune, 

... rodul neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie      
(Isaia 32:17).

Credința – efectul neprihănirii
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pentru că nu te vei teme. De ce nu te vei teme? Pentru 
că efectul neprihănirii a produs linişte, asigurare şi 
încredere în tine pentru totdeauna; te-a securizat în 
Cristos. Tu nu mai eşti între cei care sunt oprimaţi de 
circumstanţe, de situaţii din viaţă, de duhuri rele, etc.; tu 
nu te afli sub influenţa duşmanului, nu eşti oprimat de 
el. Tu deţii controlul. A umbla conştient de neprihănirea 
lui Dumnezeu înseamnă a umbla în slava, în stăpânirea 
şi în puterea lui Dumnezeu. Aleluia!

Marcu 7:1-23
Levitic 26-27

Matei 17:22-27
Exod 6

Evrei 11:1; 2 Corinteni 3:5; 
1 Corinteni 15:58

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
efectul neprihănirii în Duhul 
meu. Mi-am stabilit temelia în 
neprihănire, prin urmare, sunt la 
distanţă de orice oprimare sau 
teroare. Nimic nu îmi este imposibil, 
pentru că umblu în puterea, în 
stăpânirea şi în libertatea Duhului 
Sfânt, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Pasajul din 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.” 
Mai mult, Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, scrie în Romani 
8:35,37: „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.”

 Înţelegând aceste lucruri, atunci când te confrunţi 
cu teste, cu încercări şi cu persecuţii, când furtunile şi 
presiunile vieţii se îndreaptă împotriva ta, refuză să fii 
clintit, pentru că eşti mai mult decât biruitor. Mărturia ta 
este asigurată, pentru că tu eşti victorios în Cristos Isus. 
Nimic nu te poate copleşi, pentru că Cel ce este mai mare 
locuieşte în tine şi El te face să fii triumfător întotdeauna, 
în orice loc.

 Nu contează câte veşti de nenorociri şi de 
dezastre se difuzează prin mass media; nu intra în 
panică! Greutăţile, condiţiile economice ostile, răutatea 
şi teroarea din lume nu sunt îndreptate împotriva ta, 
pentru că tu nu faci parte din această lume. Tu Îi aparţii 

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

cunoştinţei Lui (2 Corinteni 2:14).

Triumfător până la capăt

DUMINICĂ

26



lui Cristos. Cristos este ţara ta. Şi în Cristos, tu eşti deplin 
triumfător! Nimic nu îţi poate împiedica sau limita 
victoria, progresul şi succesul.

 Citeşte din nou versetul tematic, de data 
aceasta, din traducerea Message (Mesajul, ntr.): „Şi am 
înţeles, slavă Domnului! În Mesia, în Cristos, Dumnezeu 
ne conduce din loc în loc într-o paradă nesfârşită a 
victoriei.” Aceasta este viaţa ta în Cristos! Victoria ta, 
promovarea ta şi bunăstarea ta în mijlocul recesiunii, 
al inflaţiei şi al greutăţilor economice sunt de neoprit. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

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

Matei 18:1-11
Exod 7

1 Ioan 5:4-5; 
2 Corinteni 2:14 

| Proclamație
Sunt plin de puterea şi de abilitatea 
Duhului Sfânt, care mă conduce 
într-un marş triumfal neîntrerupt. 
Sunt ca un pom sădit lângă apă, 
care îşi întinde rădăcinile spre râu. 
Nu mă afectează nici o secetă. Sunt 
prosper şi triumfător întotdeauna 
în Isus Cristos! Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Există încă mulţi oameni care nu ştiu cine este Isus 
cu adevărat; pentru ei, El este doar un lider religios 

important. Însă Isus nu este un simplu lider religios sau un 
reformator; El însuşi este Dumnezeu. Trebuie să studiezi 
Cuvântul lui Dumnezeu ca să descoperi acest lucru. În Ioan 
5:39, El a spus: „Studiaţi Scripturile, pentru că ele mărturisesc 
despre Mine.” Scripturile mărturisesc despre Dumnezeirea 
lui Isus; El este egal cu Dumnezeu. În Ioan 1:1 stă scris: „La 
început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi 
Cuvântul era Dumnezeu.” Aici este vorba despre Isus; El este 
Cuvântul viu şi întrupat.

 Un anumit predicator a relatat o întâmplare despre 
un profesor care a venit într-o duminică dimineaţa la biserica 
pe care o păstorea el. După predică, profesorul a venit să 
vorbească cu el, iar el l-a abordat: „Sper că ţi-a plăcut serviciul 
divin!” Profesorul i-a răspuns: „Mi-a plăcut foarte mult, dar 
nu prea cred ceea ce ai predicat.” Surprins, predicatorul l-a 
întrebat: „Ce ţi s-a părut greu de acceptat din ceea ce am 
spus?” „Păi, cam totul,” a răspuns profesorul.

 Atunci predicatorul i-a zis: „Du-te şi studiază Biblia 
tu însuţi; după ce ai terminat-o de citit, vino înapoi şi vom 
sta de vorbă.” Omul a luat Biblia acasă şi a petrecut câteva 
săptămâni citind Scripturile. După ce a citit de la Geneza până 

Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, 
dar: „Arată-ni-L pe Tatăl”? (Ioan 14:9).

El este cu adevărat 
Fiul lui Dumnezeu

LUNI
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la Apocalipsa, şi-a programat o întâlnire cu pastorul. Când 
s-au întâlnit, a făcut această afirmaţie, înainte ca pastorul să 
poată spune ceva: „Pastore, Isus Cristos este Dumnezeu!”

 Profesorul a continuat: „Mi-ai cerut să studiez Biblia 
eu însumi şi am făcut aceasta. Am studiat-o de la Geneza 
până la Apocalipsa şi am descoperit ceea ce îţi spun acum: 
Isus Cristos este Dumnezeu.” El a descoperit adevărul. Slavă 
lui Dumnezeu! Isus a spus: „Eu şi Tatăl una suntem” (Ioan 
10:30). În versetul tematic, El face următoarea afirmaţie: 
„Dacă M-aţi văzut pe Mine, L-aţi văzut pe Tatăl.” El este una 
cu Tatăl; aceasta este semnificaţia Numelui de „Fiu al lui 
Dumnezeu.”

 Sintagma „Fiul lui Dumnezeu” nu se referă doar 
la cineva care este născut din Dumnezeu; ci face referire 
la cineva care are aceeaşi natură ca Dumnezeu. Trebuie să 
ajungi la un punct în viaţa ta în care să recunoşti că Isus însuşi 
este Dumnezeu. Biblia declară că plinătatea Dumnezeirii 
locuieşte trupeşte în El (Coloseni 1:19, 2:9). El este întruparea 
completă a Dumnezeirii. Aleluia!

Marcu 8:14-26
Numeri 3-4

Matei 18:12-20
Exod 8

Ioan 1:1-5; Matei 16:15-17; 
Ioan 20:27-29

| Rugăciune
Doamne Isuse, mă închin înaintea 
Ta şi preamăresc maiestatea Ta, 
pentru că Tu eşti marele Împărat, 
Monarhul universului, Dumnezeul 
cel Atotputernic. Te ador pentru 
ceea ce eşti. În Tine locuieşte 
plinătatea perfecţiunii, a puterii şi 
a atributelor divine. Îţi sunt etern 
recunoscător că m-am născut cu 
natura Ta şi cu viaţa Ta în duhul 
meu. Mă închin înaintea Ta pentru 
acest privilegiu minunat. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Tu eşti lumina lumii; eşti o cetate aşezată 
pe un munte (Matei 5:14); adică tu eşti 

soluţia întunericului din lume. Biblia spune: „Căci 
iată, întunericul acoperă pământul, şi negură mare, 
popoarele...” (Isaia 60:2). Întunericul gros din lume 
este un semn că a venit momentul ca tu să te ridici, să 
străluceşti şi să luminezi lumea în care trăieşti. Pasajul 
din Romani 8:19 spune astfel: „De asemenea, şi firea 
aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui 
Dumnezeu.” Lumea aşteaptă ca tu să manifeşti slava lui 
Dumnezeu, să o eliberezi de deteriorarea şi de influenţele 
corupte ale diavolului.

 Psalmul 74:20 spune că locurile întunecate de 
pe pământ sunt pline de locuinţele cruzimii. Autorul 
face referire la întunericul spiritual şi la răutatea care 
prevalează în lumea de azi. Însă atunci când tu apari într-
un loc, întunericul şi cruzimea sunt risipite. Când intri în 
lumea celor nemântuiţi, purtând lumina Evangheliei lui 
Isus Cristos, mântuirea vine la ei.

 Lumina ta dă semnificaţie, direcţie şi frumuseţe 
lumii tale. Tu eşti lumina dintr-o lume întunecată. Isus a 
spus: „Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu 

Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să 
fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără 
vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care 
străluciţi ca nişte lumini în lume (Filipeni 2:14-15).

Lumină într-o lume întunecată
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pe voi” (Ioan 20:21). El a venit ca să dea o semnificaţie 
vieţii noastre şi să ne trimită apoi ca lumini, ca să aducem 
slavă, excelenţă şi semnificaţie în viaţa celor din jurul 
nostru.

 Aceasta este lucrarea ta. Aceasta este viaţa ta. 
În 1 Petru 2:9 se face următoarea afirmaţie: „Voi însă 
sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un 
neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat 
ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui 
ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.”

Marcu 8:27-38
Numeri 5

Matei 18:21-35
Exod 9

Isaia 60:1-3;
 Matei 5:14-16

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, îmi împlinesc 
chemarea, slujba şi responsabilitatea 
de a fi lumină în lume exprimând 
neprihănirea Ta şi având impact 
în lumea mea prin predicarea 
Evangheliei harului Tău. Ofer 
semnificaţie, direcţie, frumuseţe, 
glorie şi excelenţă în viaţa celor din 
jur, întorcându-i de sub puterea 
diavolului la Tine şi de la întuneric la 
lumină, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
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Festivalul de muzică şi artă LoveWorld, acest 
fenomen evanghelic internaţional debutat pe 
24 aprilie 2015, este o celebrare a frumuseţii 
în Trupul lui Cristos, reliefând diversele şi 
multiplele talente ale membrilor „naţiunii” 
Believers’ LoveWorld (Credincioşii din Lumea 
Dragostei, n.tr.) din lumea întreagă. 

Festivalul celebrează spiritul creativ, 
promovează noi talente şi dezvoltă noi staruri 
în muzică, în dans, în pantomimă, în dramă, în 
comedie, în arte plastice, în film, în multimedia 
şi în multe alte domenii. 

Pregăteşte‑te pentru o nouă experienţă 
extraordinară cu Duhul Sfânt, care Îşi va 
manifesta înţelepciunea Sa felurită prin copiii 
Săi la Festivalul de Muzică şi Artă LoveWorld 
2017, care va avea loc la centrul expoziţional 
Nasrec Expo Center în Iohannesburg, Africa de 
Sud, între 27 şi 30 aprilie. 

Pentru mai multe informaţii despre înscriere 
şi participare, te rugăm să accesezi site‑ul 
www.loveworldfestival.org 

N
O

T
E

Pregăteşte‑te pentru 

FESTIVALUL DE 

LOVEWORLD 

2017
MUZICĂ ŞI ARTĂ 
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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

„Încurajare prin raportul de distribuire gratuită”

„Nu cu mult timp în urmă eram foarte descurajat, gândindu-
mă la toate lucrurile care nu mergeau bine în viaţa mea. Am luat 
Rapsodia Realităţilor şi am citit până când am ajuns la secţiunea de 
ştiri LoveWorld de la mijloc. Acolo, am citit un raport al distribuirii 
gratuite a devoţionalului şi aceasta m-a încurajat. Acum sunt plin de 
îndrăzneală. Vă mulţumesc, dragi parteneri, pentru că aţi făcut acest 
lucru posibil, duhul meu a fost edificat.“                                 
    ‑  Patrick, Marea Britanie

„Domnul mi-a trimis un înger”

„Domnul este îndurător! Am experimentat un miracol extraordinar în viaţa 
mea recent, după ce am suferit timp îndelungat. Într-o zi, mi-am deschis 
inima Domnului Isus şi am rostit o rugăciune simplă, spunând: „Doamne 
Isuse, inima mea este frântă. Spune-mi ce să fac; trimite-mi îngerul Tău ca 
să mă sfătuiască.” La scurt timp după aceea, Domnul Isus mi-a trimis îngerul 
mesager – Rapsodia Realităţilor – şi, de atunci, viaţa mea nu a mai fost la fel. 
Slavă Domnului!”
    ‑ Aliza N.; Belgia

„Cuvântul lui Dumnezeu m-a eliberat de poftă nestăvilită”

„Anul trecut, în timp ce mă luptam cu o poftă ce pur şi simplu nu dispărea, studiam 
Rapsodia Realităţilor când am ajuns la un articol în care omul lui Dumnezeu vorbea 
despre păcatele interioare şi cele exterioare. El a spus că Dumnezeu poate vedea 
păcatele interioare chiar dacă cei din jur nu le văd. Am aplicat aceasta la situaţia cu 
care mă confruntam şi am meditat profund asupra versetelor care vorbesc despre 
victoria creştinului asupra păcatului. Am simţit cum un foc trece prin mine şi, de 
atunci, am fost eliberat de poftă. Slavă lui Dumnezeu!”                                              
    ‑ Jacob D.; Ghana



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   

Cărți disponibile de la editura


