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Citiţi şi meditaţi cu atenţie asupra fiecărui articol. Citiţi 
rugăciunile şi proclamaţiile cu voce tare. Procedând 
astfel în fiecare zi, vă asiguraţi de rezultatele pe 
care Cuvântul lui Dumnezeu le produce, tot ceea ce 
mărturisiţi devenind realitate.  

Parcurgeţi Biblia cu ajutorul planului de citire a Bibliei 
într-un an sau în doi ani.

De asemenea, puteţi împărţi fiecare fragment zilnic, 
astfel încât o parte să fie citită dimineaţa şi restul seara. 

Folosiţi devoţionalul pentru a vă nota ţelurile propuse 
în fiecare lună, apoi măsuraţi-vă progresul şi sărbătoriţi 
fiecare victorie sau realizare.

Vă invităm să vă delectaţi în prezenţa glorioasă a Domnului pe 
tot parcursul anului, savurând zilnic fragmente din Cuvântul Său! 
Vă iubim! Dumnezeu să vă binecuvânteze!  

                                      - Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 563 limbi şi încă 

mai numărăm. Ediţia 2015 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru 
a te poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul 
anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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În Romani 3:23, Biblia spune: „Căci toţi au păcătuit 
şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” Omul a fost 

separat de viaţa plină de slavă, din cauza păcatului comis 
de Adam. Cu toate acestea, moartea, îngroparea şi învierea 
lui Isus Cristos ne-au condus într-o slavă şi mai mare. Ai fost 
adus la acesta viaţă de slavă atunci când ai fost născut din 
nou. Este o slavă diferită de ce cea pe care au experimentat-o 
Adam şi Eva în grădină.

Mulţi cred că, în creştinism, am fost restauraţi la slava 
pe care o aveau Adam şi Eva în grădina Edenului, dar nu este 
adevărat. Noi avem o slavă cu mult mai mare (2 Corinteni 
3:10). Am fost născuţi din nou, nu din primul Adam, ci din 
al doilea (şi ultimul), adică din Isus Cristos. Scriptura ne 
spune că primul om, Adam, a devenit un suflet viu. Dar cel 
din urmă Adam – Cristos – este un Duh dătător de viaţă (1 
Corinteni 15:45).

Vreau să observi cu grijă timpul verbelor folosite 
în următorul pasaj biblic: „Şi pe aceia pe care i-a hotărât 
mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a 
chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a 
socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit” (Romani 8:30). Aici, 
identificăm realităţi vitale cu privire la noua creaţie, care 
reprezintă rezultatul mântuirii câştigate de Cristos Isus; ai 
fost încununat cu slavă. Înseamnă că ai fost înălţat la o viaţă 
de frumuseţe, excelenţă, succes şi bunăstare!

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).

MIERCURI

1
Excelent şi plin de slavă 



Note

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
slava Ta care este în duhul meu, 
prin prezenţa Duhului Sfânt 
în viaţa mea. Această slavă se 
manifestă în toate aspectele vieţii 
mele, reflectându-Ţi înţelepciunea 
felurită şi excelenţa în tot ce fac, în 
Numele lui Isus. Amin.  

Luca 9:1-17
Iosua 10-12

Ai fost înălţat în slavă! Isus a 
spus: „Eu le-am dat slava pe care Mi-
ai dat-o Tu...” (Ioan 17:22). Observă 
că nu a spus: „le-am dat aceeaşi 
slavă pe care o avea Adam.” Toţi 
oamenii au fost despărţiţi de slava 
lui Dumnezeu din cauza păcatului, 
dar Isus, prin moartea Lui, a pironit 
păcatul pe cruce prin învierea Lui şi 
ne-a strămutat într-o nouă viaţă de 
slavă. El te-a glorificat împreună cu 
El. Acum poţi spune cu îndrăzneală: 
„Sunt excelent şi plin de slavă!” 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Imaginează-ţi cum ar 
fi să trăieşti zilnic cu această 
conştientizare! Când oamenii te 
întreabă: „Cum eşti astăzi?” nu 
este suficient să spui: „Sunt bine, 
mulţumesc!” Mai degrabă spune: 
„Sunt excelent şi plin de slavă!” De 
acum înainte, acesta să fie răspunsul 
tău, pentru că eşti cu adevărat 
excelent şi plin de slavă.

Matei 26:69-75
Levitic 1

1 Petru 5:10; 
1 Petru 2:9

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de făptură nouă în Cristos, ai în tine 
abilitatea dinamică de a produce schimbări. 

Această putere locuieşte în tine, pentru că ai primit Duhul 
Sfânt; nu mai trebuie completată cu altă putere, din 
exterior. Acest lucru se vede şi în viaţa lui Isus. De-a lungul 
slujirii Lui pe pământ, El nu S-a rugat nici măcar o dată 
Tatălui să-I dea putere; El era împuternicit dinăuntru, prin 
Duhul Sfânt! Acelaşi lucru este valabil şi pentru noi astăzi!  

Puterea lui Dumnezeu este în duhul tău; ai primit-o 
atunci când ai primit Duhul Sfânt. Când Isus a spus că vom 
primi putere după ce Duhul Sfânt Se va coborî peste noi, 
Se referea la puterea dinăuntru, inerentă – „dunamis” 
(greacă). De fapt, El a spus: „Veţi primi «dunamis» 
(puterea inerentă) când Duhul Sfânt Se va coborî peste 
voi.” Ce este „dunamis”? 

De la acest termen provine cuvântul „dinam” – un 
generator electric; acesta transformă puterea mecanică 
în putere electrică, care poate produce mai departe 
activitate mecanică şi astfel se formează un circuit. Aşadar, 
atunci când Isus a spus: „Veţi primi dunamis,” a vrut să 
spună că vei avea o putere lăuntrică inepuizabilă, odată 
ce primeşti Duhul Sfânt. Nu trebuie să te rogi pentru mai 
multă putere. Unii creştini se roagă: „O, Doamne, dă-mi 
mai multă putere!” Însă nu este conform Bibliei. El deja 
ţi-a dat toată puterea de care ai nevoie. El Se aşteaptă 

JOI

2

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul 
Sfânt peste voi... (Faptele Apostolilor 1:8). 

Puterea dinăuntru



Note

să foloseşti această putere pentru a 
trăi o viaţă glorioasă. 

După ce a primit Duhul 
Sfânt, Isus nu S-a rugat niciodată 
lui Dumnezeu pentru şi mai multă 
putere. El a funcţionat în puterea 
inerentă. Poţi pune această putere 
în acţiune oricând şi oriunde, 
pentru a schimba orice şi a aduce 
bunăstare, sănătate, soluţii şi idei 
noi, la standardul Cuvântului lui 
Dumnezeu.

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.” Ai în 
tine putere pentru o viaţă zilnică de 
triumf, de posibilităţi nelimitate şi 
de avantaje fără egal. 

Luca 9:18-36
Iosua 13-15

Matei 27:1-10
Levitic 2

| Proclamaţie
Sunt plin de puterea lui Dumnezeu! 
Funcţionez şi astăzi prin puterea 
şi slava Lui, plin de Duhul Lui de 
înţelepciune, având discernământ 
spiritual în toate lucrurile! Sunt 
întărit prin Duhul Sfânt! Sunt într-
un marş triumfal neîntrerupt, 
excelând şi progresând mereu! 
Am parte de avantaje, de favoare 
şi de bunăstare fără precedent, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Coloseni 1:29; Luca 24:29; 
Filipeni 4:13

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Sângele lui Isus a fost vărsat pentru noi, în 
primul rând pentru iertarea păcatelor, iar în 

al doilea rând, ca să avem viaţă. Sângele Lui era divin 
şi prin El, nu am obţinut doar iertarea păcatelor, ci am 
primit şi justificare pentru viaţa pe care El ne-a dat-o. 
Mântuirea noastră a venit din sângele Lui. De aceea a 
fost posibil pentru noi să ne naştem din nou. Cristos a 
fost sacrificat pentru noi şi în El avem o viaţă nouă; o 
viaţă care este superioară diavolului, morţii, iadului şi 
mormântului. 

Copiii lui Dumnezeu nu cunosc înfrângerea! 
Dumnezeu le-a spus copiilor lui Israel: „Eu voi vedea 
sângele şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu vă va nimici 
nici o urgie...” (Exod 12:13). Nu contează cu ce încearcă 
Satan să te atace; fie că te atacă prin sărăcie, prin boală, 
sau infirmitate de orice fel, tu eşti protejat; el nu va veni 
în casa ta! Ai trecut din moarte la viaţă (Ioan 5:24). 

Descoperă-ţi adevărata valoare în preţul pe care 
Dumnezeu l-a plătit pentru mântuirea ta. Valorezi cât 
sângele lui Isus Cristos. Ai devenit una cu Dumnezeu, nu 
prin faptele tale, ci prin ceea ce a făcut Isus. Gândirea 
religioasă veche, potrivit căreia Dumnezeu este atât 
de mare, în timp ce noi suntem nimic înaintea Lui, este 
o minciună a diavolului. Dacă erai un nimic, El nu ar fi 
plătit pentru mântuirea ta cu sângele lui Isus Cristos. 

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea 
păcatelor, după bogăţiile harului Său (Efeseni 1:7).

VINERI

3
Mântuire prin sângele Lui 



Note

Preţul pe care El l-a plătit arată cât 
de preţios eşti. „Căci ştiţi că nu cu 
lucruri pieritoare, cu argint sau 
cu aur, aţi fost răscumpăraţi din 
felul deşert de vieţuire pe care-l 
moşteniserăţi de la părinţii voştri, 
ci cu sângele scump al lui Cristos, 
Mielul fără cusur şi fără prihană” 
(1 Petru 1:18-19).

Luca 9:37-62
Iosua 16-19

Matei 27:11-25
Levitic 3

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc 
pentru sângele scump al Fiului 
Tău Isus Cristos. Fiind îndreptăţit  
prin sângele Lui, am viaţa veşnică. 
Sângele Lui care s-a vărsat pentru 
iertarea păcatelor îmi dă dreptul 
la o viaţă de glorie, de pace şi de 
stăpânire. Celebrez preţioasa mea 
mântuire, câştigată prin sângele lui 
Cristos, în Numele lui Isus. Amin. 

1 Ioan 1:7; 
1 Petru 1:18-19

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Darul profeţiei nu este doar pentru pastori, 
proroci, evanghelişti şi apostoli; este pentru 

Biserică! Fiecare creştin ar trebui să prorocească. Moise, 
în Vechiul Testament, a înţeles puterea şi importanţa 
prorociei şi şi-a dorit ca toţi copiii lui Dumnezeu să 
prorocească (Numeri 11:29). 

Aşa că, dacă eşti născut din nou şi ai primit Duhul 
Sfânt, ai primit împuternicire divină şi inspiraţie să 
proroceşti. A proroci înseamnă a proclama Cuvântul lui 
Dumnezeu cu putere, fie vestind evenimente viitoare, 
fie determinând o schimbare în prezent!

Biblia spune: „Cine proroceşte, dimpotrivă, le 
vorbeşte oamenilor, spre zidire, sfătuire şi mângâiere. 
Cine vorbeşte în altă limbă se zideşte pe sine însuşi; 
dar cine proroceşte zideşte sufleteşte Biserica” (1 
Corinteni 14:3-4). Atunci când declari în prorocie lucruri 
după voia lui Dumnezeu, celalţi sunt zidiţi, întăriţi şi 
mângâiaţi. Prorocia nu te face un „detectiv spiritual,” 
care pescuieşte toţi fraţii despre care se presupune că 
nu trăiesc corect. Prorocia este pentru zidirea Trupului 
lui Cristos. Şi tocmai de aceea ar trebui să îţi doreşti 
să proroceşti: să poţi edifica credincioşii prin cuvinte 
profetice. 

Mai mult decât atât, cu darul profeţiei, îţi poţi trasa 
un parcurs de victorie neîntreruptă. Poţi să proroceşti 
ieşirea dintr-un necaz. Ezechiel a fost dus în într-o vale 

SÂMBĂTĂ

4
Şi tu poţi profeţi!

Urmăriţi dragostea. Umblaţi şi după darurile 
duhovniceşti, dar mai ales să prorociţi (1 Corinteni 14:1).



Note

cu oase uscate unde Domnul l-a 
întrebat: „Pot trăi aceste oase?” 
Era o situaţie imposibilă, dar 
Domnul i-a zis: „Proroceşte despre 
oasele acestea.” De îndată ce 
Ezechiel s-a conformat, un mare 
miracol a avut loc; oasele au venit 
laolaltă, fiecare os la locul său 
(Ezechiel 37:7). 

Acest lucru îţi dă de înţeles 
că Dumnezeu Se aşteaptă ca tu 
să prooroceşti calea de ieşire din 
orice situaţie negativă. Nu permite 
ca provocările cu care te confrunţi 
să îţi înece credinţa. Proroceşte-ţi 
sănătatea, bunăstarea şi victoria. 
Poate că ţi s-a spus că numai un 
rinichi îţi mai funcţionează corect, 
sau că unul dintre plămânii tăi a 
cedat. Refuză să te înspăimânţi! 
Nu te panica! Proroceşte! Prin 
profeţie, plămânul mort, asemeni 
acelor „oase uscate,” se va întoarce 
la viaţă! Aleluia! 

Luca 10:1-24
Iosua 20-22

Matei 27:26-37
Levitic 4

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul puterii Tale care este 
chiar acum în inima mea şi în gura 
mea. Sunt propulsat de puterea 
Duhului Sfânt, fac progrese uriaşe 
şi mă întăresc zilnic în sănătate, în 
bunăstare şi în succes, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Ioel 2:28; 1 Tesaloniceni 5:20; 
Faptele Apostolilor 2:17

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Biblia ne spune cum nişte şerpi veninoşi au 
invadat tabăra copiilor lui Israel, rănindu-i şi 

chiar omorându-i pe mulţi dintre ei (Numeri 21:7-9). 
Moise, omul lui Dumnezeu, s-a rugat pentru îndurare, 
iar Domnul l-a instruit să confecţioneze un şarpe de 
aramă şi să-l înalţe în vârful unei prăjini. Şi dacă cineva 
care fusese muşcat se uita la şarpele de aramă, era 
vindecat. 

De-a lungul anilor, unii oameni au avut probleme 
în înţelegerea pasajului tematic, însă versetul următor 
explică faptul că instrucţiunea a fost împotriva 
chipurilor cioplite făcute pentru închinare: „Să nu 
te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, 
Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, 
care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la 
al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc” 
(Exod 20:5). 

Dumnezeu nu le-a cerut copiilor Lui să se închine 
şarpelui de aramă; El le-a spus doar să se uite la el. El 
i-a dat lui Avraam o instrucţiune similară atunci când i-a 
spus să se uite la stele; El nu i-a spus să li se închine. 
Şarpele a fost un simbol, reprezentând păcatul care 
avea să fie pironit pe cruce: „Şi, după cum a înălţat 
Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat 
şi Fiul omului pentru ca oricine crede în El să nu piară, 

Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor 
care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele 

mai de jos decât pământul (Exod 20:4).

DUMINICĂ

5
Ne închinăm înaintea lui 

Cristos cel înviat



Note

ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3: 
14-15). 

În Noul Testament, noi 
nu ne uităm la un chip cioplit, 
ci la Cristos: „Să ne uităm ţintă 
la Căpetenia şi Desăvârşirea 
credinţei noastre, adică la Isus, 
care, pentru bucuria care-I era 
pusă înainte, a suferit crucea, 
a dispreţuit ruşinea, şi şade la 
dreapta scaunului de domnie al 
lui Dumnezeu” (Evrei 12:2). Astăzi, 
El nu mai este pe cruce; a înviat şi 
S-a înălţat la cer. Cristos cel Înviat 
este Cel căruia ne închinăm. Doar 
El este binecuvântat şi doar El este 
suveran, Împăratul împăraţilor 
şi Domnul domnilor, care merită 
închinarea noastră! 

Luca 10:25-42
Iosua 23-24

Matei 27:38-44
Levitic 5

1 Timotei 6:13-16; 
Apocalipsa 5:13

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
lucrarea mântuirii care a fost 
consumată în Cristos Isus. Numai 
El este speranţa pământului şi 
bucuria cerului, obiectul iubirii 
mele profunde şi Mântuitorul 
sufletului meu. A Lui să fie toată 
lauda şi închinarea mea, în veci de 
veci. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



A primi Duhul Sfânt şi a fi plin de Duh sunt două 
lucruri diferite. Ai primit Duhul Sfânt o dată, 

ca să locuiască în tine, dar „să fii umplut” cu Duhul este 
ceva ce trebuie să se întâmple în mod continuu. De fapt, 
ultima parte a versetului tematic spune clar: „fiţi plini de 
Duh,” ceea ce înseamnă că este o experienţă continuă. 

Ar trebui să fii mereu plin de Duhul Sfânt şi tu 
poţi face aceasta. După ce te-a umplut cu Duhul Său, nu 
mai este responsabilitatea lui Dumnezeu să te menţină 
aşa. Instrucţiunea este ca „tu” să fii plin de Duhul Sfânt, 
îndeplinind lucrurile enumerate în versetul tematic: 
„Vorbind vouă înşivă în psalmi şi imnuri şi cântări 
spirituale; cântând şi făcând melodie în inima voastră 
Domnului” (Efeseni 5:19, versiunea Fidela).

Aceasta înseamnă să rosteşti Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru tine însuţi în psalmi, în cântări de 
laudă şi în cântări duhovniceşti şi apoi să cânţi şi să 
compui melodii în inima ta către Domnul, prin Duhul – 
prin rugăciunea în alte limbi. Pavel a spus: „... voi cânta 
cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea” (1 Corinteni 14:15). 
A „cânta cu duhul” înseamnă a cânta în alte limbi şi la 
aceasta se referă când spune că trebuie să îţi vorbeşti 
ţie cu cântece duhovniceşti. Prin urmare, pentru a fi plin 

Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. 
Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. Vorbiţi între voi cu 

psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, 
şi cântaţi şi aduceţi-I din toată inima laudă Domnului 

(Efeseni 5:18-19).

„Fii plin de Duh”

LUNI

6



Note

de Duhul Sfânt, trebuie să vorbeşti 
în alte limbi, să cânţi în alte limbi şi 
să Îi compui Domnului melodii din 
inimă. 

Poate te confrunţi cu 
provocări în căsnicie, în casa ta, la 
slujbă, în domeniul academic sau 
financiar, sau chiar în sănătate; 
dacă ai primit Duhul Sfânt, ferice 
de tine! Intră în cămăruţa ta şi 
acţionează pe baza Cuvântului. 
Spune-ţi: „Eu sunt ceea ce spune 
Dumnezeu că sunt. Mai mare este 
Cel ce este în mine, decât cel ce este 
în lume! Sunt un biruitor în Cristos 
Isus! Eu nu pot fi dezavantajat!” 
Apoi cântă Cuvântul prin psalmi 
şi dedică-I Domnului cântări de 
laudă în inima ta. 

Vorbeşte în alte limbi şi, prin 
interpretare, declară înţelepciunea 
lui Dumnezeu.

Luca 11:1-13
Judecători 1-2

Matei 27:45-54
Levitic 6

1 Ioan 4:4; 
Faptele Apostolilor 2:4

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc 
pentru umplerea cu Duhul Sfânt. 
Gloria Ta se manifestă în şi prin 
mine şi astăzi, iar înţelepciunea Ta 
se vede şi se aude în cuvintele şi în 
acţiunile mele, pentru că sunt plin 
de Duh, 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, trupul tău 
este templul Duhului Sfânt (1 Corinteni 6:19), 

ceea ce înseamnă că trupul tău nu îţi aparţine; este 
proprietatea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, tu eşti 
cel care veghează asupra corpului tău pentru a-l păstra 
sănătos. Tu eşti cel ce trebuie să exercite autoritate 
asupra corpului tău, protejându-l de boală, maladie şi 
infirmitate. 

Din cuvintele lui Isus din versetul tematic ar trebui 
să îţi dai seama că nu eşti un om obişnuit. Ai dreptul de 
a-i spune corpului tău cum trebuie să se simtă. Spune-i 
corpului ce să facă şi va răspunde. Isus a spus în Marcu 
11:23 că vei avea ceea ce spui. Dacă te-ai luptat cu o 
dependenţă, declară cu îndrăzneală: „Eu nu am de gând 
să las nimic mă domine. Îmi păstrez corpul în supunere 
faţă de Cuvântul lui Dumnezeu!” Nu permite în corpul 
tău nimic care nu este în concordanţă cu Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru viaţa ta; preia controlul şi stăpâneşte 
peste corpul tău cu Cuvântul lui Dumnezeu. 

Când ai simptome de boală în corpul tău, 
respinge-le, căci devin reale doar atunci când tu spui că 
sunt reale. Cuvintele tale nu sunt goale; ceea ce spui, se 
împlineşte. Prin urmare, vorbeşte cu corpul tău mereu 
şi păstrează-l sănătos. Nu spune: „Am o tumoare în 

Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste 
scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic 

nu vă va putea vătăma (Luca 10:19). 

Menţine-ţi trupul sănătos

MARȚI
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Note

stomac şi mă doare rău. Doctorul 
spune că e cancer.” Nu vorbi 
despre ea; în schimb, vorbeşte-i 
ei! Spune-i să moară şi să plece 
din corpul tău. Spune-i durerii să 
înceteze şi porunceşte-i corpului 
să funcţioneze în conformitate cu 
viaţa lui Cristos care este în duhul 
tău. 

Cristos trăieşte în tine – la 
propriu! El locuieşte în duhul tău 
şi Se exprimă prin trupul tău fizic. 
Conştientizarea acestei realităţi 
îţi face mai uşoară exercitarea 
stăpânirii asupra corpului tău 
împotriva bolii şi infirmităţii.

Luca 11:14-36
Judecători 3-4

Matei 27:55-66
Levitic 7

Romani 8:10-13

| Proclamaţie
Duhul Sfânt îmi vitalizează fiecare 
fibră a fiinţei mele! Viaţa lui 
Dumnezeu în mine distruge orice 
boală şi infirmitate! Sunt sănătos 
şi puternic! În corpul meu se 
manifestă doar viaţa şi natura 
lui Dumnezeu în frumuseţea şi în 
gloria Lui, pentru că El locuieşte în 
mine prin Duhul Sfânt. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Atingem lumea în 563 de limbi!

Faptul că Rapsodia Realităţilor este disponibilă în 563 de limbi 
ne conferă oportunitatea de a le prezenta eficient Cuvântul 
lui Dumnezeu multor milioane de oameni zi de zi. Însă pentru 
a ne asigura că toate aceste traduceri ajung în fiecare lună 
în mâinile oamenilor de pretutindeni, este nevoie de multe 
resurse.

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

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

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

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

Alătură-te nouă în încercarea de a face ca adevărurile din 
Rapsodia Realităţilor să fie o binecuvântare pentru toţi 
oamenii, oriunde, în cele 552 de limbi în care este tradusă, 
în fiecare lună!
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Porţiunea subliniată din versetul tematic 
se referă la poporul lui Dumnezeu, care 

operează din vârful muntelui, din tărâmul posibilităţilor 
nelimitate şi al victoriilor neîntrerupte, pentru că ei au 
fructificat harul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a spus 
că astfel de oameni „împărăţesc” (domnesc) în viaţă; ei 
sunt în control şi la putere! Ei exercită stăpânire asupra 
circumstanţelor şi sunt capabili să îmblânzească forţele 
naturii! Ei trăiesc un alt fel de viaţă – viaţa veşnică. 

La aceasta s-a referit Pavel când i-a spus lui 
Timotei: „... întăreşte-te în harul care este în Cristos 
Isus” (2 Timotei 2:1). Cu alte cuvinte, aceasta înseamnă: 
„Fructifică harul, beneficiază de el.” Primeşte harul şi 
domneşte! Ia oricât ai nevoie pentru o viaţă de stăpânire; 
domneşte şi stăpâneşte prin har. Nu vei domni doar în 
ceruri. Trebuie să domneşti ca un rege în această lume. 
Trebuie să funcţionezi cu autoritate pe acest pământ. 

Dumnezeu te-a făcut superior lui Satan, demonilor 
lui, bolii şi neputinţei. Eşti aşezat împreună cu Cristos 
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 (Efeseni 1:21). Prin urmare, stăpâneşte peste 

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).

Preia controlul!

MIERCURI
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Note

împrejurări; exercită stăpânire 
asupra fricii, iadului, lipsei, sărăciei 
şi a morţii! 

Manifestă slava lui 
Dumnezeu peste tot; aceasta 
este chemarea ta; este viaţa ta şi 
moştenirea ta! Tu eşti sămânţa 
lui Avraam, ceea ce înseamnă că, 
în ciuda crizei economice globale, 
a recesiunii şi a inflaţiei, harul 
lui Dumnezeu te poziţionează 
în avantaj, deţinând controlul în 
orice situaţie.

Luca 11:37-54
Judecători 5-6

Matei 28:1-10
Levitic 8 

2 Timotei 2:1; 
Apocalipsa 5:10

| Proclamaţie
Sunt favorizat de Dumnezeu şi 
poziţionat prin har pentru o viaţă 
triumfătoare! Domnesc în viaţă 
ca un rege, exercitând stăpânire 
asupra circumstanţelor, îmblânzind 
forţele naturii şi trasându-mi 
parcursul de victorie! Voi manifesta 
şi astăzi gloria şi neprihănirea lui 
Dumnezeu. Aceasta îmi este atât 
chemarea, cât şi moştenirea, în 
Numele lui Isus. Amin.   

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Ştiai că, aşa cum în tărâmul fizic există munţi, 
văi şi câmpii, acestea există şi în domeniul 

spiritual? Da, există! Tărâmul fizic este, de fapt, doar 
o umbră al celui spiritual. Studiază Scripturile; vei 
descoperi din scrierile profeţilor că aceştia nu se referau 
la munţii şi văile pământeşti, ci la cele spirituale. În 
domeniul spiritual, unii oameni trăiesc în vale, în timp 
ce alţii trăiesc în vârful muntelui. 

În vale, oamenii văd numai activităţile demonice 
şi fiinţele malefice ale întunericului, de care au nevoie 
mereu de eliberare. Satan şi demonii săi au devenit mai 
prezenţi pentru ei decât Dumnezeu şi îngerii. A trăi în 
vale înseamnă a călători în direcţia greşită în domeniul 
spiritual. Cu toate acestea, unii dintre noi ne uităm din 
vârful muntelui. Noi locuim şi funcţionăm în tărâmul 
luminii, în care tot ce vedem este victoria, bunăstarea, 
vindecarea şi mărturii ale mântuirii. În traiectoria 
noastră, Satan nu este un factor important, pentru că 
ştim că este un duşman învins. Isus i-a paralizat complet 
şi i-a făcut de ocară înaintea lumii, pe el şi pe demonii 
lui, în tărâmul spiritual (Coloseni 2:15). 

Pe vârful muntelui, ştim că nu trebuie să ne 
luptăm cu Satan. A fost total învins. Acum el nu se 
foloseşte decât de înşelăciune şi de frică. El foloseşte 
aceste două lucruri pentru a face Cuvântul lui Dumnezeu 

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu 
mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi 

nuiaua Ta mă mângâie (Psalmul 23:4).

Priveşte din vârful muntelui

JOI
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Note

ineficient în viaţa oamenilor, 
deoarece ştie că ei îşi pot menţine 
victoria asupra sa doar prin 
cunoştinţa lor şi prin proclamarea 
Cuvântului. În 2 Corinteni 10:4, 
Biblia spune: „Căci armele cu care 
ne luptăm noi nu sunt supuse firii 
pământeşti, ci sunt puternice, 
întărite de Dumnezeu ca să surpe 
întăriturile.” 

Întăriturile sunt ideile, 
teoriile şi imaginile plantate 
în mintea oamenilor, care îi 
determină să se comporte în 
mod greşit. Aceste întărituri se 
pot distruge prin cunoaşterea 
Cuvântului. Când diavolul încearcă 
să planteze în mintea ta imagini de 
frică, de eşec, de boală, sau de ce 
ar putea să se întâmple mai rău, 
foloseşte Cuvântul împotriva lui şi 
toate vor cădea la picioarele tale.

Luca 12:1-21
Judecători 7-8

Matei 28:11-20
Levitic 9

Evrei 12:22; 
2 Corinteni 10:4-5

| Proclamaţie
Eu nu sunt obişnuit. Sunt cetăţean 
al Sionului, Ierusalimul ceresc. Am 
fost aşezat împreună cu Cristos 
în locurile cereşti, mult deasupra 
oricăror domnii, stăpâniri şi a 
oricărui nume care se poate numi, 
nu doar din lumea aceasta, ci şi în 
cea care va veni. Toate lucrurile 
sunt sub picioarele mele, iar eu 
domnesc împreună cu Cristos. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Noi facem parte dintr-o împărăţie spirituală şi 
sunt lucruri de mare importanţă în această 

împărăţie despre care ar trebuie să ştim. De exemplu, 
trebuie să ştim cum să Îi răspundem lui Dumnezeu. El 
vorbeşte şi ne slujeşte în fiecare zi, dar unii oameni nu 
ştiu acest lucru şi spun lucruri de genul: „Doamne, îmi 
doresc să îmi vorbeşti cu adevărat.” El vorbeşte cu tine, 
dar trebuie să ştii cum să Îi răspunzi. 

Răspunsul tău contează. Atunci când Dumnezeu 
l-a chemat pe Samuel de trei ori, de fiecare dată el a 
alergat la preotul Eli, crezând că acesta îl chemase. Când 
Samuel a venit a treia oară, Biblia spune: „Eli a înţeles că 
Domnul îl cheamă pe copil şi i-a zis lui Samuel: «Du-te, 
de te culcă; şi dacă vei mai fi chemat, să spui: ’Vorbeşte, 
Doamne, căci robul Tău ascultă’»“ (1 Samuel 3:8-9). 

Aceste cuvinte au fost specifice şi importante. 
Eli nu i-a spus băiatului să spună pur şi simplu: „Sunt 
aici,” ci l-a învăţat cum să Îi răspundă lui Dumnezeu şi a 
funcţionat. Uneori, răspunsul nostru către Dumnezeu 
poate fi afectat, când încercăm să argumentăm mesajul 
Lui. De exemplu, Duhul lui Dumnezeu ar putea spune 
cuiva: „Râzi,” iar persoana se va întreba de ce ar trebui să 
râdă când nu este nimic amuzant. Acesta este un răspuns 
greşit. Imaginează-ţi-l pe David mergând pentru a se lupta 
cu Goliat, un soldat uriaş şi instruit, iar Duhul îi spune să 
ia cinci pietre netede. Acest lucru nu avea sens, dar cu 

Atunci S-a atins de ochii lor şi a zis: „Facă-vi-se după 
credinţa voastră!” (Matei 9:29).

Răspunsul credinţei

VINERI
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Note

toate acestea, el a crezut şi a ales 
pietrele. Iar cu una dintre pietre 
a ucis uriaşul şi a câştigat bătălia 
pentru Israel. 

Poate că eşti într-o situaţie 
îngrozitoare sau te lupţi cu un 
obicei rău şi te-ai rugat: „O, 
Doamne, ajută-mă!” Cuvântul ne 
spune El te-a ajutat deja. Aşadar, 
cum ai de gând să răspunzi? Ai 
nevoie de un răspuns prin credinţă. 
Trebui să declari cu încredere: 
„Sunt extraordinar de ajutat de 
Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu 
acţionează în mine, abilitându-
mă să înving orice situaţie sau 
obicei.” Când răspunzi la Cuvânt 
în felul acesta, El va lucra pentru 
tine producând rezultatul aşteptat. 
Slavă Domnului!

Luca 12:22-48
Judecători 9

Marcu 1:1-13
Levitic 10

Luca 5:4-6; 
Luca 1:38

| Proclamaţie
Cuvântul lui Dumnezeu este lumina 
şi viaţa mea. Sunt sensibil la 
călăuzirea Cuvântului şi a Duhului 
lui Dumnezeu în viaţa mea. 
Răspund cu promptitudine şi cu 
credinţă la Cuvântul lui Dumnezeu, 
iar înaintarea mea este văzută de 
toţi, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Isaia 45:3, Domnul le-a făcut următoarea 
promisiune copiilor lui Israel: „Îţi voi da vistierii 

ascunse, bogăţii îngropate...” Pentru ei, aceasta era o 
promisiune, însă pentru noua făptură în Cristos, aceasta 
a devenit o realitate. În Cristos, tu ai acces la vistierii 
nemărginite şi la bogăţii inestimabile, aici, pe pământ; 
acestea sunt moştenirea ta: „Mulţumindu-I Tatălui, care 
v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor în 
lumină” (Coloseni 1:12).

În 1 Corinteni 3:21, Biblia spune: „... toate 
lucrurile sunt ale voastre.” Aceasta ar trebui să îţi dea 
o mentalitate de abundenţă, în care să funcţionezi fără 
să mai gândeşti în termeni de nevoie. Isus nu gândea 
din perspectiva nevoii. Aminteşte-ţi cum i-a răspuns 
lui Petru când acesta a venit să Îi ceară bani pentru 
a plăti taxa pentru Templu. El a zis: „Du-te la mare, 
aruncă undiţa şi trage afară peştele care va veni întâi; 
deschide-i gura şi vei găsi în ea o rublă pe care ia-o şi 
dă-le-o lor, pentru Mine şi pentru tine” (Matei 17:27).

Când apostolii erau neliniştiţi, gândindu-se cum să 
hrănească mulţimea în pustiu (erau cinci mii de bărbaţi; 
femeile şi copiii nu fuseseră număraţi), Isus era calm; şi, 
cu prânzul unui băieţel (cinci pâini mici şi doi peşti), El a 
hrănit mulţimea, iar după ce au mâncat toţi, s-au strâns 

Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele 
voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Cristos  

(Filipeni 4:19).

Mentalitatea abundenţei

SÂMBĂTĂ
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Note

douăsprezece coşuri de firimituri. 
Poate că spui: „Da, dar El era Isus, 
care făcea minuni”; da! Dar El a 
făcut toate acestea pentru a ne 
arăta că şi noi le putem face! El a 
venit pentru a ne arăta că putem 
să ne comportăm ca El, să vorbim 
ca El şi să biruim ca El.

Niciodată să nu te gândeşti şi 
să nu spui că nu ai suficient. Cu ce 
ai, poţi produce mai mult. Trebuie 
să ajungi la un punct în care să nu 
mai ai conştiinţa orientată asupra 
nevoilor. Creşte în cunoaşterea 
Cuvântului lui Dumnezeu. Pe 
măsură ce vei face aşa, vei depăşi 
„conştiinţa nevoilor” pentru că vei 
vedea tot ce ţi-a fost dat în Isus 
Cristos: „Dumnezeiasca Lui putere 
ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi 
evlavia, prin cunoaşterea Celui ce 
ne-a chemat prin slava şi puterea 
Lui” (2 Petru 1:3). Aleluia!

Luca 12:49-59
Judecători 10-11

Marcu 1:14-28
Levitic 11

Galateni 3:29; Romani 8:16-17

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Tu 
reverşi din belşug asupra mea 
fiecare favoare şi binecuvântare 
pământească, astfel încât având 
totdeauna, în toate lucrurile din 
destul, să prisosesc în orice faptă 
bună, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Isus nu numai că S-a jertfit pentru păcatele 
noastre, ci a şi înviat pentru neprihănirea noastră: 

„Care a fost dat pentru păcatele noastre şi Care a fost 
înviat pentru îndreptăţirea noastră” (Romani 4:25, 
versiunea NTR). Ce înseamnă să fii îndreptăţit? Înseamnă 
să fii „eliberat şi achitat.” Noi am fost iertaţi de orice vină! 
Din perspectiva justiţiei, în ochii lui Dumnezeu, tu nu ai 
păcătuit niciodată; de aceea, nu ai nici o acuzaţie. Poate 
te întrebi: „Cum e posibil?”

Motivul este simplu: fiecare creştin este o creaţie 
nouă. 2 Corinteni 5:17 spune: „Căci, dacă este cineva în 
Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că 
toate lucrurile s-au făcut noi.” Noua creaţie este o specie 
cu totul nouă, care nu a existat înainte; nu are trecut. De 
aceea, Dumnezeu îl poate declara „nevinovat”, pentru că 
nu are nimic de judecat, din moment ce el are o viaţă cu 
totul nouă!

Acesta este conceptul justificării şi neprihănirii. 
Justificarea noastră nu s-a făcut pentru că Isus a „plătit” 
pentru păcatele noastre; El a plătit pentru toţi păcătoşii 
din lume, însă un creştin nu este un păcătos; este o 
creaţie nouă.

Astfel, dar, după cum printr-o singură greşeală a 
venit o osândă care a lovit toţi oamenii, tot aşa, 

printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru 
toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa 

(Romani 5:18).

Absolvit de orice vină

DUMINICĂ
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Note

Noua creaţie nu este produsul 
morţii şi îngropării lui Isus Cristos, ci 
al învierii Lui! Creştinismul a apărut 
din înviere. Moartea Lui a plătit 
pentru întreaga lume, dar când 
crezi în Isus, eşti recreat (Ioan 3:16); 
eşti născut din nou şi eşti făcut 
neprihănit! Citim în Romani 4:25 că 
El a fost ridicat (înviat) pentru ca noi 
să fim socotiţi neprihăniţi: „care a 
fost dat din pricina fărădelegilor 
noastre şi a înviat din pricină că 
am fost socotiţi neprihăniţi.”

Tu eşti îndreptăţit, neprihănit, 
pentru că eşti o nouă creaţie. Acesta 
este motivul pentru care trebuie 
să le tot spunem celor nemântuiţi 
să vină la Cristos, pentru că atunci 
când se întorc, devin creaţii noi; 
trecutul lor nu va mai exista şi vor 
fi născuţi într-o viaţă cu totul nouă, 
absolviţi de orice vină!

Luca 13:1-21
Judecători 12-13

Marcu 1:29-39
Levitic 12

Romani 6:4; 
Romani 5:1

| Proclamaţie
Umblu în lumina îndreptăţirii mele, 
bucurându-mă de viaţa de glorie 
şi de neprihănire pe care o am 
în Cristos! Am fost justificat prin 
credinţă, am pace cu Dumnezeu, 
am fost absolvit de orice vină, iar 
acum sunt liber să trăiesc şi să-L 
slujesc cu bucurie pe Domnul în 
mod glorios, 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 face referire la două seturi de 
legi: legea Duhului de viaţă şi legea păcatului 

şi a morţii. Dintre cele două, legea vieţii este superioară, 
fiind mai puternică decât legea păcatului şi a morţii. Fiind 
născut din nou, legea care operează în tine este legea 
vieţii. Viaţa dumnezeiască (exprimată prin termenul 
grecesc „zoe”) este în tine, astfel încât eşti imun faţă de 
moarte.

Ai devenit imun faţă de toate influenţele negative 
– inclusiv faţă de moarte – care lucrează împotriva 
oamenilor din lume. Moartea nu mai acţionează în tine; 
acum nu te mai poate atinge. Tu nu mai aparţii tărâmului 
morţii. Este important să înţelegi că apostolul Pavel nu 
încerca să ne spună că am fost scăpaţi de moarte; el 
nu spune că legea Duhului de viaţă în Isus Cristos ne-a 
„eliberat” de la moarte, ci că ne-a FĂCUT intangibili 
pentru moarte. Aceasta înseamnă că moartea nu te 
poate afecta.

Este ca o cameră sau o zonă izolată fonic; aceasta 
înseamnă că sunetul nu poate pătrunde înăuntru, oricât 
ai încerca. În Isus Cristos eşti „izolat” faţă de moarte! 
Singurul mod în care poţi aduce moartea înapoi în viaţa 
ta este dacă te reprogramezi astfel, rostind cuvinte de 
moarte. Biblia spune: „Moartea şi viaţa sunt în puterea 
limbii...” (Proverbe 18:21).

În adevăr, legea Duhului de viaţă în Cristos Isus m-a 
izbăvit de legea păcatului şi a morţii (Romani 8:2).

Imunitate faţă de moarte!

LUNI
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Note

Foloseşte-ţi cuvintele pentru 
a te menţine sănătos! Nu rosti 
cuvinte de boală, de maladie, de 
sărăcie sau de moarte, ci declară 
în mod regulat: „Nu există moarte 
pe cărarea mea! Umblu pe cărarea 
vieţii, pentru că legea Duhului de 
viaţă în Isus Cristos m-a izbăvit 
de legea păcatului şi a morţii.” 
Biblia spune că dacă este cineva 
în Cristos, este o făptură nouă 
(2 Corinteni 5:17). Tu eşti în Isus 
Cristos şi legea care operează în 
Cristos este legea vieţii; tu eşti viu 
pentru Dumnezeu (Romani 6:11)!

Luca 13:22-35
Judecători 14-16

Marcu 1:40-45
Levitic 13

Ioan 11:26; 
1 Ioan 5:13

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
viaţa Ta care acţionează în fiecare 
fibră a fiinţei mele, în fiecare celulă 
a sângelui meu şi în fiecare os al 
trupului meu. Întreaga mea fiinţă 
este imună la moarte, la distrugere 
şi la orice influenţă decadentă a 
lumii! Cărarea mea este pe vecie 
cărarea vieţii, a neprihănirii, a 
bucuriei şi a păcii, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Fiind născut din nou, deşi eşti în această lume 
naturală, tu trăieşti în acelaşi timp în Împărăţia 

lui Dumnezeu, care este o împărăţie spirituală. Şi în acea 
lume spirituală, tu te afli în afara spaţiului şi timpului. 
Acela este tărâmul slavei lui Dumnezeu; este tărâmul 
supranaturalului şi al minunilor. Versetul tematic 
evidenţiază faptul că există un tărâm dincolo de această 
lume şi că poţi funcţiona în el în mod eficient.

În Ioan 14:21, Domnul Isus ne-a dezvăluit secretul 
minunilor; secretul de a fi biruitor în tărâmul Duhului. 
El a spus: „Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela 
Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. 
Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” Dacă vrei ca El să Se 
arate în viaţa ta şi ca slava Lui să fie manifestată prin 
tine, iubeşte-L şi fă orice îţi spune El să faci. Acesta este 
secretul manifestării puterii lui Dumnezeu în viaţa ta şi 
prin tine!

Când urmezi Cuvântul Lui şi faci tot ce îţi spune 
El să faci, slava Lui se manifestă. Aminteşte-ţi ce s-a 
întâmplat la nunta din Cana Galileii. Când au avut nevoie 
de mai mult vin, Maria i-a sfătuit pe servitori, spunându-
le: „Să faceţi orice vă va zice.” Biblia spune că Isus i-a pus 
să umple vasele cu apă şi când au făcut acest lucru, apa 
s-a transformat în vin.

Despre această minune, Biblia spune: „Acest 
început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din 

Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul 
(Galateni 5:25).

Iubeşte-L şi împlineşte-I 
Cuvântul!

MARȚI
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Note

Galileea. El Şi-a arătat slava Sa, şi 
ucenicii Lui au crezut în El” (Ioan 
2:11). Este simplu: vrei să vezi 
slava lui Dumnezeu manifestată 
în viaţa ta? Fă orice îţi spune El să 
faci! Demonstrează-ţi dragostea 
împlinind Cuvântul Lui şi slava Lui 
se va manifesta la locul tău de 
muncă, în afacerea ta, în familia ta, 
în trupul tău şi în tot ceea ce are 
legătură cu tine.

Luca 14:1-24
Judecători 17-18

Marcu 2:1-12
Levitic 14

Ioan 14:12-15; 
Ioan 14:24

| Rugăciune
Dragă Tată, mă bucur de revelaţia 
Cuvântului Tău şi astăzi. Dragostea 
mea pentru Tine se exprimă din 
belşug în deplina mea ascultare 
de Cuvântul Tău şi în faptul că Te 
urmez devotat din toată inima. Îţi 
mulţumesc că mi Te-ai descoperit şi 
Ţi-ai manifestat gloria 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



Sărbătoarea Zilei Copiilor - Hrăneşte astăzi un copil

În fiecare an, Ziua Copiilor este sărbătorită în peste 90 de 
ţări. În Zambia este sărbătorită pe 24 aprilie, în Spania, pe 
10 mai, în Norvegia, pe 17 mai, în Nigeria, pe 27 mai, în 
SUA, pe 14 iunie, în Argentina, pe 9 august şi în India, pe 14 
noiembrie, iar acestea sunt doar câteva dintre ele. 

Sărbătoarea de Ziua Copiilor de anul acesta, intitulată 
foarte potrivit, „EDIFICÂND UN COPIL, CONSTRUIEŞTI O 
FUNDAȚIE SOLIDĂ”, promite a fi un timp de transformare 
pentru copiii din toată lumea! Este o foarte bună 
oportunitate ca TU să influenţezi cât mulţi copii prin 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Cum?

• Sponsorizând atât gama de devoţionale pentru copii 
şi adolescenţi, cât şi alte materiale concepute pentru 
dezvoltarea spirituală a copiilor. Aceste materiale vor 
fi distribuite în şcoli, orfelinate şi multe centre pentru 
copii.

• Oferindu-te să participi ca voluntar la campaniile de 
distribuire a acestor materiale pentru copii în zilele 
menţionate.

• Rugându-te cu regularitate pentru îndrumare, 
siguranţă şi protecţie pentru copiii din toată lumea.

Pentru a organiza sau a participa la Sărbătoarea Zilei Copiilor 
2015 în comunitatea, oraşul sau ţara ta, intră pe www.
kiddiesloveworld.org/index.php/outreaches/childrensday 
sau scrie-ne la adresa de e-mail: CDC@kiddiesloveworld.
org. Ne poţi contacta sau trimite un SMS la numerele de 
telefon: +234 808 586 5700, +234 708 999 5994

      Construim 
o fundaţie solidă
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În calitate de creştin, este foarte important să 
ştii cine eşti în Cristos; acest lucru este necesar 

pentru a avea atitudinea corectă faţă de provocările 
pe care le poţi întâlni în viaţă şi pentru a trăi deasupra 
circumstanţelor. În lume sunt mulţi creştini care nu 
se bucură de binecuvântările care le stau la dispoziţie 
pentru că nu ştiu cine sunt în Cristos; ei nu înţeleg ce 
este creştinismul. Ei consideră creştinismul doar o religie 
frumoasă; cea mai bună religie. Dar nu este adevărat! 
Creştinismul este Divinitatea acţionând în umanitate; 
este manifestarea Împărăţiei lui Dumnezeu printr-un 
vas uman. Nu este o religie.

Când înţelegi această realitate despre creştinism, 
viaţa ta capătă un nou sens şi vei fi plin de bucurie în 
fiecare zi, indiferent de circumstanţe. Unii pot spune: 
„Tu nu ştii cu ce provocări groaznice m-am confruntat.” 
Nu este vorba despre lucrurile prin care treci; trebuie 
să înţelegi clar diferenţa dintre starea ta şi statutul tău.

Înţelegerea pe care o ai asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu îţi arată statutul tău, dar poate să nu îţi 
schimbe starea sau situaţia. Aşa că primul lucru pe 
care trebuie să îl înţelegi este ceea ce spune Dumnezeu 
despre tine – adică statutul tău – cine eşti în Cristos! Dacă 
îţi înţelegi statutul, poţi începe să îţi exersezi autoritatea 

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).

Starea ta şi statutul tău

MIERCURI
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Note

şi să apelezi la învăţăturile şi 
principiile acelui statut în situaţia 
ta, pentru a efectua schimbări.

Dar unii oameni vor ca 
situaţia să li se schimbe înainte de 
a-şi înţelege statutul; chiar şi atunci 
când situaţia ta nu se schimbă, 
aceasta nu îţi poate afecta statutul. 
De aceea, indiferent unde te afli 
sau prin ce treci, te poţi bucura, 
pentru că ştii cine eşti. Odată ce 
înţelegi acest lucru, vei fi victorios 
în orice circumstanţă, pentru 
că ai descoperit cine eşti – eşti 
invincibil şi plin de putere. Slavă lui 
Dumnezeu!

Luca 14:25-15:10
Judecători 19-21

Marcu 2:13-22
Levitic 15

1 Ioan 5:4; 
2 Corinteni 2:14

| Proclamaţie
Viaţa mea este o expresie a 
neprihănirii, dragostei, gloriei 
şi harului lui Dumnezeu! Sunt 
sămânţa lui Avraam; de aceea 
trăiesc deasupra lipsei, bolii sau 
înfrângerii! Sunt victorios în toate! 
Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Vreau să fii atent la limbajul folosit de David în 
versetul nostru tematic; el a spus: „Zice despre 

Domnul: «El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea...»“ 
El spunea: „Voi mărturisi că Domnul este locul meu de 
scăpare; voi declara că Domnul este cetăţuia mea!” Mărturia 
lui în legătură cu cine era Domnul pentru el era fermă şi 
clară. În Psalmul 23:1, el a spus: „Domnul este păstorul 
meu: nu voi duce lipsă de nimic”; ce mod de a gândi! Poţi tu 
avea această mentalitate despre Domnul şi să mărturiseşti 
astfel de lucruri? Aceasta va schimba tot ce ştii despre viaţa 
ta. Spune despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi 
cetăţuia mea!” Aceasta înseamnă că nici un lucru rău nu ţi se 
poate întâmpla; Domnul a format un scut de apărare în jurul 
tău, pe care cel rău nu îl poate străpunge.

Biblia spune: „Nu trebuie să te temi nici de groaza 
din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua” 
(Psalmul 91:5). Versetul 9 din acelaşi capitol spune: „Pentru 
că zici: «Domnul este locul meu de adăpost!» şi faci din Cel 
Preaînalt turnul tău de scăpare…” Cu alte cuvinte: „Nu te 
mai teme!” Unii spun: „Îmi este frică noaptea; nu ştiu de 
ce inima mea bate întotdeauna foarte puternic noaptea; 
chiar şi cel mai mic zgomot mă înspăimântă”; încetează să 
te mai temi! Ori de câte ori vrei să te culci, declară: „Domnul 
este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea; refuz să mă tem 
noaptea.”

Zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi 
cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!” 

(Psalmul 91:2).

Locul tău de scăpare şi 
cetăţuia ta

JOI
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Note

Trebuie să înţelegi următorul 
lucru: tu ai ieşit din moarte! Aşa că 
nimic nu te mai poate ameninţa, nici 
chiar moartea. Cel care este locul tău 
de adăpost – Domnul Isus Cristos 
– l-a distrus pe cel care are puterea 
morţii, adică pe diavolul (Evrei 2:14)! 
Mai mare este Cel care este în tine 
decât cel care este în lume. Viaţa ta 
este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu. 
Nu contează ce se întâmplă în jurul 
tău; nu te teme!

Psalmul 91:1 spune: „Cel ce 
stă sub ocrotirea Celui Preaînalt 
şi se odihneşte la umbra Celui 
Atotputernic...” Versetul vorbeşte 
despre poziţia ta în Duhul. Tu eşti 
la adăpost, sub protecţia Celui 
Atotputernic. De aceea poţi fi 
întotdeauna calm, liniştit, indiferent 
de teroarea din lumea de astăzi. Cel 
Preaînalt este locul tău de scăpare şi 
cetăţuia ta!

Luca 15:11-32
Rut 1-4

Marcu 2:23-28
Levitic 16

Psalmul 118:5-6; Isaia 12:2; 
Ioan 14:27

| Proclamaţie
Domnul este locul meu de scăpare şi 
cetăţuia mea; El este locuinţa mea. 
În El trăiesc, mă mişc şi îmi am fiinţa. 
El este Stânca mea, viaţa mea şi 
neprihănirea mea. Prin El domnesc 
şi înving zilnic orice adversităţi. El 
este Ajutorul meu şi Cel ce mă înalţă 
cu dreapta Lui neprihănită. El este 
tăria vieţii mele. Binecuvântat să fie 
Numele Său în veci! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic te sfătuieşte să îţi recunoşti 
greşeala când faci ceva rău împotriva fratelui 

tău sau a surorii tale. Nu spune să îi mărturiseşti toate 
greşelile tale, cum au presupus unii în mod greşit, ci să 
fii suficient de smerit încât să îţi asumi greşeala.

Versiunea Amplificată spune: „Mărturisiţi-vă 
unii altora greşelile voastre (alunecările voastre, paşii 
voştri greşiţi, ofensele voastre, păcatele voastre)...” 
Observă că atunci când spune „păcatele (voastre),” nu 
se referă la păcatele împotriva lui Dumnezeu; vorbeşte 
despre persoana pe care ai rănit-o – ea trebuie să te 
ierte. Aşa că recunoaşte-ţi întotdeauna greşelile cât mai 
repede şi cu o atitudine corectă atunci când greşeşti 
împotriva fratelui tău sau a surorii tale în Domnul. 
Procedând astfel mereu, vei avea pace în inima ta şi în 
viaţa ta, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu.

Tot aşa, dacă eşti rănit, vorbeşte cu cel care ţi-a 
greşit; nu aştepta să vină şi să îţi ceară iertare înainte 
să îl ierţi. Nu purta pică; nu înseamnă că eşti naiv sau 
că aprobi purtarea celui care te-a rănit; doar arată 
superioritatea şi generozitatea caracterului tău.

Dumnezeu nu meditează la greşelile tale şi nu le 
ţine în seamă, aşa că tu de ce ai face acest lucru când 
cineva îţi greşeşte; de ce să ţii minte? Nu proceda astfel. 
Iartă repede. Dacă greşeşti faţă de cineva, asumă-ţi 
greşeala, iar dacă cineva îţi greşeşte, iartă-l repede. 

Mărturisiţi-vă unii altora păcatele... (Iacov 5:16).

Învaţă să-ţi asumi greşelile

VINERI

17



Note

Viaţa ta va fi mai frumoasă şi vei 
arăta nobleţea personalităţii tale.

Luca 16
1 Samuel 1-2

Marcu 3:1-7
Levitic 17

1 Corinteni 6:7; Coloseni 3:13; 
Efeseni 4:31-32

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Domnia Cuvântului Tău în viaţa mea. 
În relaţiile mele cu oamenii, voi fi şi 
astăzi bun şi smerit, supunându-mă 
pe deplin Cuvântului Tău. Mânia, 
strigătele şi amărăciunea nu mai 
fac parte din mine, pentru că sunt 
adânc înrădăcinat în dragoste, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Astăzi, mulţi tineri devin delicvenţi şi se lasă 
pradă diferitelor vicii, pentru că renunţă 

la visele lor – visele adolescenţei, despre un caracter 
învingător. Unii şi-au estompat potenţialul şi s-au retras, 
lăsându-se învinşi, în loc să fie inspiraţi să creeze noi 
invenţii şi să construiască o lume mai eficientă. Cât de 
trist!

Unui tânăr care ajunge să comită infracţiuni şi 
acte de violenţă îi lipseşte înţelegerea asupra lumii 
şi aşa îşi distruge viaţa. Dumnezeu ne-a făcut după 
chipul şi asemănarea Lui. „După chipul Lui” înseamnă 
că ne-a făcut să arătăm ca El, iar „după asemănarea 
Lui” înseamnă că ne-a făcut să funcţionăm şi să ne 
comportăm ca El. Dacă nu funcţionezi ca El, funcţionezi 
greşit, iar acesta nu este visul lui Dumnezeu pentru tine. 
El are un viitor măreţ plănuit pentru tine.

Ce fel de viaţă vrei să duci? Păstrează-ţi visele 
de succes! Când eşti asaltat de frică şi de presiunea 
tinereţii, nu renunţa; nu te da bătut, ci analizează-te şi 
întreabă-te: „De ce mă aflu aici dacă Dumnezeu nu are 
un plan pentru mine? Dacă El m-ar fi vrut sărac, de ce ar 
fi atâta bogăţie în lume?” Dumnezeu este Tatăl tău, iar 
El spune: „Al Meu este argintul şi al Meu este aurul...” 
(Hagai 2:8). Mai spune şi: „Căci ale Mele sunt toate 
dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile 

Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, 
zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca 

să vă dau un viitor şi o nădejde (Ieremia 29:11).

Nu renunţa la visele tale

SÂMBĂTĂ
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Note

lor” (Psalmul 50:10). Pentru cine 
sunt toate acestea, dacă nu pentru 
tine?

Trebuie să înţelegi că există 
mult mai mult pentru tine. Nu 
te opri unde eşti; păstrează-
ţi inspiraţia curată şi continuă 
să visezi. Studiază Cuvântul lui 
Dumnezeu – busola ta care te 
ajută să navighezi în direcţia pe 
care Dumnezeu o are pentru viaţa 
ta. Rămâi în părtăşie cu Duhul 
Sfânt şi cu alţi creştini care Îl iubesc 
pe Domnul şi nu renunţa la visele 
tale!

Luca 17:1-19
1 Samuel 3-7

Marcu 3:8-19
Levitic 18

Eclesiastul 12:1; Psalmul 119:9; 
Ioan 8:12

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
nădejdea pe care o am în Tine. Pot 
visa cu încredere la ziua de mâine, 
pentru că ştiu că viitorul meu este 
deja istorie pentru Tine. Refuz să-i 
dau fricii vreun loc în viaţa mea, 
deoarece ştiu că sunt fondat pe 
Stânca veacurilor pentru succes, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii spun despre creştinism că nu este un pat 
de trandafiri, adică nu sunt toate lucrurile roz 

pentru creştini. Însă mă întreb ce Evanghelie cred aceşti 
oameni. Poate că nu aceasta a fost şi experienţa lor, dar 
creştinismul este un pat de trandafiri şi ar trebui să crezi şi 
tu acest lucru, pentru că este adevărat. De ce crezi că a venit 
Isus? Pentru ce a suferit El? Pentru ca noi să putem avea o 
viaţă din belşug şi să ne bucurăm de ea.

1 Petru 1:11 vorbeşte despre patimile lui Cristos şi de 
slava de care acestea aveau să fie urmate. Creştinismul este 
chemarea la o viaţă de glorie – o chemare în tărâmul unde curge 
lapte şi miere; o viaţă de delectare. Dacă tu nu ai experimentat 
acest lucru, trebuie să te hotărăşti să faci o schimbare; trebuie 
să întorci mersul lucrurilor. Nu lăsa ignoranţa să îţi răpească 
cele mai bune lucruri ale lui Dumnezeu care ţi se cuvin. Viaţa 
glorioasă este moştenirea ta în Cristos.

Acest lucru nu înseamnă că nu vor fi „giganţi” în 
ţară; ţara în care curge lapte şi miere are şi giganţi. Cu toate 
acestea, ei nu sunt o problemă, pentru că noi ne-am născut 
victorioşi. Giganţii sunt pâinea noastră (Numeri 14:9). Îţi 
aminteşti ce a spus Caleb? A spus: „Dă-mi, dar, muntele 
acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea; căci 
ai auzit atunci că acolo sunt anachiţi şi că sunt cetăţi mari 
şi întărite. Domnul va fi, poate, cu mine şi-i voi izgoni, cum 

Hoţul nu vinde decât să fure, să omoare şi să distrugă. 
Eu am venit ca oile să aibă şi să se bucure viaţă, să 
o aibă din belşug (din plin, până la revărsare) (Ioan 

10:10, versiunea Amplificată).

Creştinismul: un pat de 
trandafiri!

DUMINICĂ
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Note

a spus Domnul” (Iosua 14:12). Este 
exact ceea ce facem în lupta credinţei 
noastre; izgonim giganţii prin puterea 
Duhului lui Dumnezeu. Nu contează 
câţi „giganţi” sunt în ţara ta; tu poţi 
purta lupta cea bună a credinţei (1 
Timotei 1:18).

Isus a spus că vei avea ceea ce 
spui (Marcu 11:23). În Matei 17:20, El 
a zis: „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.” Aşa 
că nimic nu este imposibil; nu contează 
cât de mare este „muntele” sau câţi 
„giganţi” sunt în jur. Ceea ce contează 
sunt credinţa în Dumnezeu din inima 
ta şi Cuvântul Lui în gura ta. Nu lăsa 
nimic să te împiedice să te bucuri de 
viaţa ta în Cristos! Nu ceda niciodată 
în faţa circumstanţelor. Aminteşte-ţi că 
eşti aşezat împreună cu Cristos într-un 
loc de putere; de aceea, cuvintele tale 
nu sunt obişnuite. Poţi duce o viaţă 
biruitoare, plină de râsete şi de bucurie 
şi să deţii controlul în fiecare zi.

Luca 17:20-18:14
1 Samuel 8-10

Marcu 3:20-35
Levitic 19

Efeseni 3:8; 1 Petru 2:9; 
Romani 8:35-39

| Rugăciune
Dragă Tată, Tu m-ai abilitat pentru 
viaţa triumfătoare şi mi-ai luminat 
ochii inimii să recunosc şi să-mi 
însuşesc moştenirea în Cristos! 
Trăiesc visul Tău şi îmi împlinesc în 
mod glorios destinul 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



Mijlocirea pentru alţii este ceva ce trebuie să 
faci în mod constant, nu când îţi convine, ci 

ca o lucrare de slujire. Ar trebui să schimbi viaţa oamenilor 
în mod eficient, prin rugăciuni. Dacă cineva din biserica ta 
nu vine în mod consecvent la slujbă şi este pe punctul de 
a renunţa la credinţă, poate din cauza încercărilor sau 
prigonirilor, mijloceşte pentru el. Vei avea un mare impact; îi 
vei restaura viaţa.

A doua parte din Iacov 5:16 spune: „... Mare putere 
are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit”; a spus 
acest lucru în contextul rugăciunii pentru alţii; el ne dă de 
ştire cum putem efectua schimbări în viaţa altor oameni. 
Versiunea Amplificată spune: „… Rugăciunea fierbinte (din 
inimă, neîntreruptă) a celui neprihănit face disponibilă o 
putere extraordinară [dinamică în acţiune].” Când observi 
creştini care nu cresc în Cristos, mijloceşte pentru ei. Dacă ai 
rude sau prieteni care nu sunt născuţi din nou, ar trebui să 
mijloceşti cu putere pentru ei; nu ignora importanţa acestui 
lucru! Aminteşte-ţi că Biblia spune că este bucurie înaintea 
îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se 
pocăieşte (Luca 15:10).

Rugăciunea de mijlocire nu este ceva ce poţi face 
superficial; este făcută din inimă; înseamnă că emoţiile 
tale sunt implicate şi că trebuie continuată până când vezi 
un rezultat, o mărturie. Aceasta poate dura câteva zile, 
săptămâni, luni, dar nu te opri; continuă să te rogi, pentru că 

Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, 
mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii (1 Timotei 2:1).

Mijloceşte pentru ceilalţi

LUNI
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Note

valoarea celui pentru care te rogi este 
viaţa lui Isus. Fiecare dintre noi este 
la fel de valoros pentru Dumnezeu ca 
Isus. Aşa că atunci când începi să te 
rogi pentru un credincios, nu îţi pierzi 
timpul; tu efectuezi o schimbare în 
tărâmul Duhului. 

Uneori, printre noi sunt 
oameni care trăiesc în fire şi care pot 
acţiona în mod greşit; nu te supăra, 
ci mijloceşte pentru ei. Luptă pentru 
sufletele lor, pentru că Satan este 
cel care îi înşală; nu îl lăsa să câştige. 
Continuă să mijloceşti fierbinte 
pentru ei şi cu multă pasiune, 
rugându-te în limbi, până când Duhul 
Sfânt preia controlul, mijlocind cu 
suspine negrăite – suspine care sunt 
prea profunde pentru a fi exprimate 
prin cuvinte! „Şi tot astfel şi Duhul ne 
ajută în slăbiciunea noastră: căci nu 
ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar 
însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu 
suspine negrăite” (Romani 8:26).

Luca 18:15-43
1 Samuel 11-13

Marcu 4:1-12
Levitic 20

Iacov 5:16; Efeseni 6:18; 
Faptele Apostolilor 12:5-7

| Rugăciune
Tată scump, Mă rog pentru creşterea 
revelaţiei şi înţelegerii Cuvântului 
Tău în mijlocul copiilor Tăi din 
lumea întreagă. Declar că Biserica 
abundă în cunoştinţă şi se întăreşte 
tot mai mult în harul Domnului 
Isus Cristos. Îţi mulţumesc pentru 
lucrarea Duhului Sfânt în biserici pe 
tot globul, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Puterea este abilitatea dinamică de a produce 
schimbări. Aceasta înseamnă că putem declanşa 

schimbări în viaţa noastră, sau a celor dragi, putem 
îmblânzi forţele naturii şi putem influenţa circumstanţele 
în favoarea noastră. Există un tip de rugăciune care 
nu dă greş în a produce acest gen de rezultat. Am citit 
despre ea în versetul de mai sus. Nu este vorba despre 
genul de rugăciune care durează două minute, după care 
pleci la treburile tale, nu; ci este stăruitoare, din inimă şi 
fierbinte! Acest gen de rugăciune face accesibilă o putere 
extraordinară.

Aici găsim explicaţia la dilema în care se găsesc 
mulţi oameni care se roagă, dar care nu văd rezultate sau 
răspuns la rugăciunile lor: puterea nu a fost disponibilizată. 
Accesează puterea pentru acea schimbare pe care o 
doreşti atât de mult; schimbare în familia ta, în finanţele 
tale sau la slujba ta! Este nevoie de putere pentru ca 
schimbarea să aibă loc, iar Cuvântul lui Dumnezeu ne-a 
arătat deja cum să o generăm; prin rugăciunea biruitoare 
– fierbinte, din inimă şi stăruitoare; ea este cea care 
produce rezultate. Poate ţi-ai dorit să se schimbe anumite 
lucruri şi nu ai văzut rezultatele pe care ţi le doreşti; poţi 
face să se întâmple ceva disponibilizând puterea pentru 
schimbare.

... Rugăciunea fierbinte (din inimă, neîntreruptă) 
a celui neprihănit face disponibilă o putere 

extraordinară [dinamică în acţiune] (Iacov 5:16, 
versiunea Amplificată).

Accesează puterea şi rosteşte 
Cuvântul!

MARȚI
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Note

Acum, după ce am făcut 
disponibilă puterea biruind în 
rugăciune, pasul următor este să 
rostim Cuvântul! Pe măsură ce Îl 
rosteşti, sub acea ungere divină, 
tot ce rosteşti se va întâmpla cu 
siguranţă, pentru că lucrurile vor 
avea loc prin puterea Duhului. Cu 
toate acestea, până când puterea 
nu îţi este pusă la dispoziţie, poţi să 
rosteşti Cuvântul, însă nu vei vedea 
nici o schimbare.

Nu toate lucrurile se schimbă 
la proclamaţia ta; pentru unele 
schimbări este nevoie de putere! 
Despre aceste lucruri vorbesc 
acum. Dacă te vei ruga aşa, vei 
putea produce schimbare! Roagă-
te fierbinte în alte limbi, cât mai des. 
Pe măsură ce te vei ruga din duhul 
tău activând astfel puterea, victoria 
va deveni mărturia ta curentă.

Luca 19:1-27
1 Samuel 14-15

Marcu 4:13-20
Levitic 21

Romani 8:26; Efeseni 6:18; 
Eclesiastul 8:4

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
puterea şi abilitatea cu care m-ai 
învestit ca să produc schimbări 
extraordinare şi să implementez 
voia Ta în tot ce mă priveşte aici, pe 
pământ. Prin rugăciune fierbinte, 
din inimă şi stăruitoare, inspirată 
din Cuvântul Tău, situaţiile sunt 
schimbate în favoarea mea şi 
victoria îmi este asigurată, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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

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

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

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

• Traduceri: Facem devoţionalul disponibil în mult mai 
multe limbi

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

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

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

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

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

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

milioane de 
exemplare

În fiecare oraş, în fiecare naţiune

în 652 de limbi
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Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt mărturisesc 
despre Isus în cer, în timp ce, pe pământ 

depun mărturie Duhul, apa şi sângele. Scripturile 
documentează modul în care, în timpul umblării Sale pe 
pământ, Domnul Isus a fost umplut şi condus de Duhul 
Sfânt ca să facă lucrări extraordinare. În studiul de astăzi 
ne vom uita mai îndeaproape la sânge şi la apă.

Evanghelia lui Ioan consemnează faptul că, atunci 
când Isus a murit, un soldat I-a străpuns coasta cu o suliţă, 
pentru a se asigura de moartea Sa. Din rană a ţâşnit 
sânge şi apă, iar Ioan le-a amintit ca fiind un semn (Ioan 
19:34-35). Acesta era acelaşi Ioan care a menţionat în 
Evanghelia sa că Isus „... a plecat cu ucenicii Săi dincolo 
de pârâul Chedron, unde era o grădină, în care a intrat 
El şi ucenicii Lui” (Ioan 18:1). Chedronul era un pârâu 
învolburat ce izvora de lângă Ierusalim, dintre Muntele 
Templului şi Muntele Măslinilor, care era folosit pentru 
deversarea apelor uzate. Astfel, în fiecare dimineaţă şi 
seară, în curgerea lui se amestecau apa şi sângele de 
la jertfele din Templu. Ioan ştia destul de bine că din 
Templu curgea sânge şi apă.

În mod normal, atunci când soldatul roman L-a 
străpuns pe Domnul cu suliţa, El nu ar fi trebuit să 
sângereze cum a făcut-o, pentru că era mort şi ca atare 

Şi trei sunt care mărturisesc (pe pământ): Duhul, apa 
şi sângele, şi aceştia trei sunt una în mărturisirea lor 

(1 Ioan 5:7-8).

Duhul, apa şi sângele

MIERCURI
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Note

nu mai avea tensiune arterială. 
Însă Ioan a fost martor că din 
rană a ţâşnit sânge şi apă; acesta 
era un miracol! Atunci şi-a adus 
aminte de întâlnirea pe care Isus o 
avusese cu evreii în Templu când a 
zis: „... Stricaţi templul acesta, şi 
în trei zile îl voi ridica” (Ioan 2:19), 
făcând referire la trupul Său.

Vechiul Templu a fost distrus; 
acum avem un nou Templu. Isus 
este Calea cea nouă şi vie (Evrei 
10:20)! Nu mai este nevoie de 
sângele care se scurgea în pârâul 
Chedron, pentru că El este Templul 
nostru şi Mielul care a fost junghiat 
o dată pentru totdeauna, pentru 
păcatele lumii!

Luca 19:28-48
1 Samuel 16-17

Marcu 4:21-29
Levitic 22

Ioan 2:19-21; 
Efeseni 2:13-16

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Ţi-ai 
arătat dragostea faţă de noi într-un 
mod atât de măreţ, dăruindu-ne 
mântuirea. Mielul lui Dumnezeu 
a fost jertfit în locul nostru o dată 
pentru totdeauna, pentru ca noi 
să putem trăi pe veci spre lauda şi 
slava Numelui Tău. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Nu există nici un motiv pentru care să îţi fie frică 
de diavol, pentru că Isus l-a învins şi l-a paralizat 

şi ţi-a dat ţie victoria. Aşadar, deja eşti victorios asupra lui 
Satan; să nu te temi niciodată de el! Isus are cheile morţii 
şi ale Locuinţei morţilor, ceea ce înseamnă că nu trebuie 
să te temi nici de moarte (Evrei 2:14-15). Şi moartea a fost 
înfrântă; este ultimul duşman care va fi distrus (1 Corinteni 
15:26). Atunci, de ce să trăieşti în frică?

Isus a spus: „... vine stăpânitorul lumii acesteia. 
El n-are nimic în Mine...”  (Ioan 14:30). Aceasta a fost 
declaraţia Fiului lui Dumnezeu şi aceasta trebuie să fie şi 
declaraţia noastră. Din când în când trebuie să declari: 
„Satan nu are nimic în mine! Îndoielile lui nu se găsesc 
în mine şi nici temerile lui!” Gândurile dictate de frică 
îţi paralizează credinţa şi opresc curgerea puterii lui 
Dumnezeu spre tine. Astfel, atunci când te asaltează 
gânduri negative – de frică, de înfrângere şi de frustrare 
– elimină-le rapid. 

Frica este un duh asupritor care creează mediul 
perfect pentru ca Satan să poată intimida oamenii şi să 
le poată domina vieţile. Însă Duhul Sfânt care este în 
tine te ajută să te împotriveşti fricii; El este Cel care te 
revigorează şi te umple în omul dinăuntru cu capacitatea 
de a face miracole. El te întăreşte şi te îmbărbătează 

Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste 
scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic 

nu vă va putea vătăma (Luca 10:19).

Elimină frica! 

JOI
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Note

înăuntrul tău, alungând orice fel 
de frică.

Poate te-ai confruntat 
cu temeri în viaţa ta – frica de 
teroare, frica de ce lucru groaznic 
s-ar putea întâmpla; alungă 
această frică! Biblia spune: „El te 
va acoperi cu penele Lui şi te vei 
ascunde sub aripile Lui. Căci scut 
şi pavăză este credincioşia Lui” 
(Psalmul 91:4). Uau! Domnul este 
Cel care vorbeşte aici, asigurându-
te că nu ai de ce să te temi, pentru 
că El este cu tine întotdeauna 
(Evrei 13:5). Fie zi, fie noapte, El te 
protejează şi are grijă de tine. De 
aceea, elimină frica din inima ta!

Luca 20:1-19
1 Samuel 18-19

Marcu 4:30-41
Levitic 2

Proverbe 29:25; Isaia 41:10; 
2 Timotei 1:7

| Proclamaţie
Domnul este lumina şi mântuirea 
mea, de cine să mă tem? El este 
tăria vieţii mele, de aceea sunt 
curajos tot timpul! În vremuri grele, 
sunt ascuns în cortul Lui şi locuiesc 
sub braţul Lui protector! El este 
refugiul meu şi fortăreaţa mea, 
iar eu biruiesc în mod glorios în 
Numele Lui. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Domnul Isus spune foarte clar că Împărăţia 
lui Dumnezeu este în tine. Ce revelaţie 

extraordinară a adevărului spiritual! Aceasta nu 
înseamnă că Împărăţia este în trupul tău. Nu înseamnă 
nici că este în imaginaţia ta. În primul rând, observăm 
că nu vorbeşte despre „Împărăţia cerurilor,” care se 
referă la lucrarea pe care a venit să o înceapă aici pe 
pământ. Ci El spune astfel: „Împărăţia lui Dumnezeu 
este în voi.” Împărăţia lui Dumnezeu este tot ce este în 
sfera de influenţă a  Dumnezeului Atotputernic în cer 
şi pe pământ. Acea Împărăţie este locul unde locuieşte 
Dumnezeu. E ceva foarte mare!

Încearcă să îţi imaginezi cât de mare este 
Dumnezeu: cerurile şi pământul se află în El. El 
înconjoară totul şi prezenţa Sa este peste tot. Astfel, 
dacă Isus a spus că „Împărăţia lui Dumnezeu este în 
voi,” aceasta înseamnă că tu ai capacitatea să Îl ai în tine 
pe Dumnezeul cel Atotputernic. Mai mult, Dumnezeu 
nu locuieşte doar în tine, ci ai şi natura Sa de a conţine 
totul: „El a făcut toate lucrurile bune la timpul lor, a 
pus chiar şi veşnicia în inimile lor, dar omul nu poate 
pricepe de la început până la sfârşit lucrarea pe care 

Fariseii L-au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia 
lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăţia 

lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească 
privirile. Nu se va zice: „Uite-o aici!” sau: „Uite-o 
acolo!” Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este 

înăuntrul vostru” (Luca 17:20-21).

Împărăţia Lui în tine!

VINERI
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Note

a făcut-o Dumnezeu” (Eclesiastul 
3:11, versiunea NTR).

Este nevoie să schimbi 
ceva în viaţa ta? Uită-te înăuntrul 
tău, pentru că Împărăţia lui 
Dumnezeu este în tine. Eternitatea 
a fost scrisă în inima ta (Eclesiastul 
3:11), adică nu există limită în ce 
priveşte abilităţile tale şi ceea 
ce poţi lua în stăpânire cu duhul 
tău. Mulţumeşte-I lui Dumnezeu 
pentru privilegiul şi puterea 
rugăciunii. Prin rugăciune ne 
putem transpune în domenii divine 
de slavă, dincolo de ceea ce poate 
atinge mintea şi abilităţile umane, 
şi putem trăi viaţa Împărăţiei pe 
pământ. Slavă lui Dumnezeu!

Luca 20:20-21:4
1 Samuel 20-22

Marcu 5:1-13
Levitic 24

Psalmul 82:6; Ioan 10:34; 
2 Petru 1:4

| Proclamaţie
Eu port în mine prezenţa divină a 
lui Dumnezeu pentru a influenţa 
lumea mea, aducând pacea, 
neprihănirea, dragostea, bucuria, 
sănătatea şi bunăstarea Împărăţiei 
şi manifestând viaţa victorioasă în 
Cristos. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Societatea ne poate limita, trecutul familiei 
noastre ne poate limita, naţiunea în care trăim, 

educaţia, fişa postului, afacerea sau finanţele ne pot limita. 
Orice te poate limita. Însă versetul tematic ne arată că 
există o viaţă fără limite.

Unii se întreabă: „Există cu adevărat o astfel de 
viaţă?” Ei bine, dacă nu ştii despre această viaţă glorioasă, 
nu o vei trăi niciodată. Dacă nu ai experimentat-o niciodată, 
de ce să te gândeşti că ar exista? Până la urmă, mult timp 
în istorie zborul unui avion a părut imposibil; mulţi au 
considerat că viteza aceea e prea mare şi că nimeni nu 
ar supravieţui în el. Multe lucruri despre care oamenii au 
crezut că sunt imposibile cu mulţi ani în urmă acum sunt 
ceva obişnuit.

La fel este şi cu viaţa fără limite. Şi aceasta este 
viaţa pe care Isus a adus-o în lume. Din nou observăm că 
versetul tematic spune: „Nu că noi, prin noi înşine, suntem 
în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia 
noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu.” Cuvântul 
grecesc tradus aici prin „destoinicie” este „hikanotes.” 
Înseamnă, de fapt, competenţă. Competenţa sau abilitatea 
noastră de a face ceva este de la Dumnezeu. Aici este 

Nu că noi, prin noi înşine, suntem în stare să gândim 
ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, 

dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a şi 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 3:5-6).

Viaţa fără limite 

SÂMBĂTĂ
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Note

vorba despre un schimb: Dumnezeu 
ne-a dat abilitatea Lui, propria Lui 
competenţă, pentru a nu fi nevoiţi 
să funcţionăm în abilitatea noastră 
umană, ci în abilitatea lui Dumnezeu, 
care este nelimitată.

Ceea ce trebuie să înţelegem 
noi în calitate de copii ai lui 
Dumnezeu este cum să funcţionăm 
dincolo de abilitatea noastră umană. 
Pasajul din Coloseni 1:27 spune 
astfel: „... Cristos în voi, nădejdea 
slavei.” Acum că eşti născut din nou, 
nu mai eşti o persoană obişnuită. 
2 Corinteni 5:17 spune: „Căci 
dacă este cineva în Cristos este o 
făptură nouă. Cele vechi s-au dus: 
iată că toate lucrurile s-au făcut 
noi.” Astfel, toate vechile limitări, 
probleme, sau dureri au trecut şi 
toate lucrurile sunt acum noi. Ai 
fost adus într-o viaţă de posibilităţi 
nelimitate, de victorii neîntrerupte 
şi de slavă eternă! Binecuvântat să 
fie Dumnezeu!

Luca 21:5-38
1 Samuel 23-25

Marcu 5:14-20
Levitic 25

2 Corinteni 4:7; 
Coloseni 1:29

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-
ai dat competenţa Ta şi că nu mai 
trebuie să mă bazez pe abilităţile 
mele umane, ci pe abilitatea Ta. 
De aceea, pot totul în Cristos care 
mă întăreşte pentru a trăi o viaţă 
supranaturală, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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Datorită limitărilor lingvistice, multora le este greu 
să înţeleagă cine este „Duhul lui Dumnezeu.” 

Sintagma „Duhul lui Dumnezeu” are un cu totul alt înţeles 
decât sintagma „omul lui Dumnezeu!” A doua face referire 
la un om care lucrează, vorbeşte şi face lucruri pentru 
Dumnezeu; un om trimis de Dumnezeu. Atunci când vorbim 
despre „Duhul lui Dumnezeu,” nu ne referim la un Duh care 
este de la Dumnezeu, trimis de Dumnezeu şi care face lucruri 
pentru Dumnezeu; nu, aceasta nu este o descriere corectă. 
Duhul Sfânt este Dumnezeu.

Tatăl nu Îşi părăseşte tronul niciodată; El stă 
întotdeauna pe tronul Său. Atunci când Tatăl face ceva 
în afara tronului Său, face acel lucru prin Duhul Său, care 
merge pentru El. Deci, Duhul Sfânt nu este un alt Duh pe 
care Dumnezeu Îl deleagă ca să facă ceva; Duhul Sfânt este 
Dumnezeu Însuşi. De exemplu, atunci când vorbim despre 
duhul tău, nu vorbim despre un alt duh care te slujeşte. 
Duhul tău eşti tu, adevărata ta persoană! Acum, gândeşte-
te la aceasta: pasajul din Faptele apostolilor 1:8 spune astfel: 
„Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt 
peste voi...” Aşadar, noi am primit Duhul Sfânt, care este 
Dumnezeu Însuşi, să locuiască în noi. Dacă tratăm acest 
lucru cu uşurătate, viaţa noastră va fi obişnuită. Însă atunci 
când înţelegi puterea şi importanţa faptului că Duhul lui 
Dumnezeu locuieşte în tine, vei trăi supranatural în fiecare 

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul 
Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori...  

(Faptele Apostolilor 1:8).

Duhul Sfânt este Dumnezeu

DUMINICĂ
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Note

zi. Duhul Sfânt este a treia persoană 
a Dumnezeirii, nu pentru că este 
numărul trei ca importanţă, ci pentru 
că este al treilea în ordinea în care 
S-a revelat Bisericii. Cu toate acestea, 
El a fost primul care a fost revelat în 
Cuvântul lui Dumnezeu, însă nu a fost 
înţeles.

Primul capitol din cartea 
Genezei ni-L prezintă pe Duhul Sfânt 
atunci când Pământul era încă o 
masă haotică: „Pământul era pustiu 
şi gol; peste faţa adâncului de ape 
era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu 
Se mişca pe deasupra apelor” 
(Geneza 1:2). Astfel, Duhul Sfânt este 
prima persoană a Trinităţii care ne 
este revelată. În versetul 1, cuvântul 
ebraic folosit pentru Dumnezeu este 
„Elohim” - un cuvânt la plural pentru 
a face referire la Dumnezeu. Aşadar, 
Duhul Sfânt este Dumnezeu, Cel 
care a făcut lumea şi a creat toate 
lucrurile.

Luca 22:1-38
1 Samuel 26-28

Marcu 5:21-34
Levitic 26

Ioan 14:16-17; 
1 Corinteni 2:10-11

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
preţiosul Tău Duh Sfânt pe care mi 
l-ai dat ca să mă ajute să navighez 
victorios şi cu excelenţă prin 
viaţă. Slava, frumuseţea, prezenţa 
şi perfecţiunea Duhului Tău se 
manifestă în şi prin mine faţă de cei 
din jur, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
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În zilele noastre mulţi oameni trăiesc în frică, iar 
majoritatea acestor motive de frică există doar în 

imaginaţia lor. Îşi imaginează că li se poate întâmpla ceva 
groaznic, sau că ceva le ameninţă viaţa. Unii îşi imaginează 
că nu pot avea succes niciodată, pentru că eşecul a fost 
generaţional în familia lor. Pentru alţii este vorba de 
boală; mama lor a murit de probleme cu inima şi acum îşi 
imaginează că li se va întâmpla la fel şi lor. Acestea sunt 
întărituri care s-au format în mintea lor.

La fel se întâmplă în cazul cuiva care a contactat 
HIV/SIDA şi care, auzind că nu există tratament, devine 
deznădăjduit. Pur şi simplu nu mai crede că poate fi 
vindecat. Aceasta este o întăritură. Ce sunt întăriturile? 
Sunt idei, gânduri, principii, argumente şi raţionamente ale 
oamenilor, care sunt contrare Cuvântului lui Dumnezeu. 
Sunt roade negative ale imaginaţiei care dau naştere la frică, 
arma principală a lui Satan.

Însă mulţumiri să-I fie aduse lui Dumnezeu! Noi putem 
folosi Cuvântul lui Dumnezeu să dărâmăm întărituri, fie din viaţa 
altora, fie din propria noastră viaţă. Nu trebuie să mai trăieşti 
în robie în mintea ta! Nu trebuie să te temi de nimic. Atunci 
când Satan încearcă să te atace cu frică, ripostează cu Cuvântul. 

Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii 
pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu 

ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii 
şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei 

lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de 
Cristos (2 Corinteni 10:4-5).

Răstoarnă „imaginaţiile!”

LUNI
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Note

Lansează o adevărată ofensivă 
împotriva lui cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
Aminteşte-ţi versete biblice legate de 
situaţia prin care treci şi rosteşte-le cu 
consecvenţă; combină-le cu vorbirea în 
limbi şi continuă până când îneci glasul 
oricărui gând contrar şi până când 
temerile tale dispar. Satan te atacă cu 
frică pentru a-ţi zdruncina credinţa 
în Cuvântul lui Dumnezeu, făcând-o 
defectuoasă şi neoperaţională. Astfel, 
atunci când te confrunţi cu gânduri 
negative – produse nedorite ale 
imaginaţiei tale – dărâmă-le! A doua 
jumătate a versetului tematic spune 
aşa: „Noi răsturnăm izvodirile minţii şi 
orice înălţime care se ridică împotriva 
cunoştinţei lui Dumnezeu...” Aici este 
vorba despre tot ceea ce pretinde 
să aibă o putere pe care nu o are de 
fapt; duhuri false, cu toate pretenţiile 
lor. Respinge-le prin Cuvântul lui 
Dumnezeu!

Luca 22:39-65
1 Samuel 29-31

Marcu 5:35-43
Levitic 27

Isaia 26:3; Efeseni 6:16-17; 
Proverbe 4:23

| Proclamaţie
Mintea mea este unsă ca să gândească 
gândurile lui Dumnezeu! Având 
Cuvântul lui Dumnezeu în gura mea, 
dărâm toate închipuirile de frică, de 
eşec, de boală şi de infirmitate! Nici 
o închipuire rea sau negativă nu are 
loc în inima mea! Mintea mea este 
inundată de Cuvântul lui Dumnezeu, 
prin care voi birui împotriva tuturor 
săgeţilor arzătoare ale duşmanului!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Frumoasa povestire a învierii lui Lazăr a rămas până 
în zilele noastre actuală şi atât de motivatoare. 

Înainte de moartea lui Lazăr, Isus spusese că acesta nu va 
muri, însă cu toate acestea, Lazăr a murit. Când Isus a ajuns 
în sfârşit în Betania, patru zile mai târziu, Marta a venit la El 
şi I-a zis: „... Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele 
meu!” (Ioan 11:21). Puţin mai târziu, Maria vine şi Îi spune 
exact acelaşi lucru. Însă atunci Isus spune ceva extraordinar: 
„... Eu sunt Învierea şi Viaţa...” (Ioan 11:25).

Trebuie să fii Dumnezeu ca să poţi face o asemenea 
afirmaţie; şi, binecuvântat fie Domnul, Isus este Dumnezeu! 
El nu a spus: „Am puterea de a învia,” deşi şi aceasta ar fi 
fost minunat. Cu cine avem noi de-a face aici? Cine este 
acest Om? Dacă şi-au pus aceste întrebări atunci când L-au 
văzut umblând pe ape, acea demonstraţie nu este nimic 
comparativ cu afirmaţia de mai sus. El este Învierea, nu „cel 
ce învie.”

Haidem să analizăm puţin scena: le vedem pe Maria şi 
pe sora ei, care spun: „Doamne, dacă ai fi fost aici acum patru 
zile, fratele nostru nu ar fi murit.” Evreii se alătură afirmaţiei lor, 
iar unii dintre ei spun chiar aşa: „Acest om care a deschis ochii 
orbilor şi i-a făcut pe şchiopi să poată umbla, cu siguranţă 
ar fi putut să-l vindece pe Lazăr dacă ar fi fost aici la timp, 
nu-i aşa?” (Ioan 11:37). Aceasta era tot ce vedeau în El: un 
„Cristos vindecător”; însă Isus i-a lăsat cu gura căscată! El a zis: 
„Eu sunt Învierea şi Viaţa.” Aceasta da autoritate!

Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în 
Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi (Ioan 11:25).

El este Învierea!

MARȚI
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Note

Acum, El ne-a dat nouă 
autoritatea Lui. El a spus: „Iată că 
v-am dat putere să călcaţi peste 
şerpi şi peste scorpioni şi peste 
toată puterea vrăjmaşului...” (Luca 
10:19); inclusiv peste moarte, peste 
iad şi peste mormânt! Aşadar, dacă o 
persoană pentru care tu te-ai rugat ca 
să fie mântuită moare şi merge în iad, 
tu spui: „Sub nici o formă! Te scoatem 
din iad, în Numele lui Isus! Vino 
înapoi la viaţă!” Isus are autoritate 
asupra iadului. Dacă au fost probleme 
persistente în afacerea ta sau într-un 
domeniu care are legătură cu tine, 
foloseşte-ţi autoritatea în Numele lui 
Isus ca să chemi acele lucruri la viaţă 
din nou!

Nimic nu e prea târziu sau prea 
grav ca să îl mai poţi „învia,” pentru că 
tu funcţionezi în autoritatea lui Isus; 
eşti aşezat împreună cu El în locul 
acela de domnie, de autoritate şi 
de putere! Umblă în şi prin puterea 
învierii Lui astăzi şi întotdeauna!

Luca 22:66-23:25
2 Samuel 1-3

Marcu 6:1-13
Numeri 1

Isaia 41:10; Matei 19:26; 
Marcu 10:27

| Proclamaţie
Viaţa mea este caracterizată de 
demonstrarea puterii învierii 
lui Cristos! Există viaţă în trupul 
meu! Există viaţă în slujba mea! 
Există viaţă în afacerea mea şi în 
fiecare zonă a vieţii mele! Trăiesc 
triumfător în şi prin puterea învierii 
Sale! Slavă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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BIBLIEI ÎN DOI ANI



Expoziţie de talente şi abilităţi 
într-un stil extraordinar! 

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

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

3 zile de expoziţie creativă!

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

O strategie divină de vestire a Evangheliei!

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

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

Putem face 
evanghelizare 
ca divertisment, 
înfăptuind lucruri 
măreţe râzând
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De ce trebuie să ne aducem trupurile ca o 
jertfă vie? Pentru că El trăieşte în trupul tău. 

Trupul tău este templul lui Dumnezeu; acolo locuieşte 
El: „Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că 
Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” (1 Corinteni 
3:16). Dacă trupul tău nu Îi este predat Lui, El nu îl poate 
folosi şi templul în care El nu locuieşte este ca o clădire 
obişnuită; gol şi lipsit de slavă.

Acum, Dumnezeu este peste tot, însă prezenţa 
Lui manifestată nu este peste tot. Se aseamănă cu 
electricitatea; chiar dacă o clădire este conectată la 
reţeaua electrică, electricitatea nu funcţionează peste 
tot în clădire. Aparatele electrocasnice şi orice alt 
aparat electronic nu vor funcţiona doar pentru că sunt 
în clădire; trebuie să fie conectate la priză. Tot aşa, 
trupul tău fizic trebuie să I se supună sau să Îi fie predat 
lui Dumnezeu pentru ca El să te poată umple şi să Se 
mişte prin tine. Despre această idee vorbeşte Pavel în 2 
Corinteni 6:16; spune aşa: „... Căci noi suntem templul 
Dumnezeului celui Viu, cum a zis Dumnezeu: «Eu voi 
locui şi voi umbla în mijlocul lor»...”

Verbul „a umbla” folosit mai sus este tradus din 
termenul grecesc „emperipateo,” care înseamnă „a 
se preumbla”; a se plimba în sus şi în jos de-a lungul 

Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, 
să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, 

plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o 
slujbă duhovnicească (Romani 12:1).

El trăieşte în tine

MIERCURI
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Note

graniţelor unei proprietăţi pentru 
a o supraveghea. Dumnezeu, prin 
Duhul Sfânt, patrulează prin trupul 
tău ca să îl păzească de intruşi, cum 
ar fi boala, infecţia, neputinţa sau 
infirmitatea; aceasta reprezintă o 
parte din lucrarea Lui în viaţa ta; 
aşadar, dă-I libertatea să o facă. 
Predă-te Lui ca El să poată lucra în 
tine.

Dumnezeu are nevoie de 
tine; El vrea să vorbească prin tine, 
să privească prin ochii tăi, să umble 
în şi prin tine şi să binecuvânteze 
lumea prin tine. El are nevoie de 
trupul tău. El vrea vase predate. 
Cu cât I te predai mai mult, cu atât 
El Se va revela în tine mai mult. 
Lasă-L să lucreze prin tine şi să Îşi 
îndeplinească planurile divine prin 
tine.

Luca 23:26-49
2 Samuel 4-6

Marcu 6:14-29
Numeri 2

1 Corinteni 6:19-20; 
Ioan 14:16-17

| Proclamaţie
Fiecare fibră a fiinţei mele este 
complet predată Domnului ca să 
ducă la îndeplinire planurile Lui 
divine prin mine! Eu sunt templul 
Său viu! El vorbeşte prin mine, 
Se mişcă prin mine şi Îşi exprimă 
dragostea şi neprihănirea prin 
mine! Duhul, sufletul şi trupul meu 
sunt sfinţite pentru folosul Său 
sacru şi slava Sa este revelată tot 
mai mult în mine azi şi întotdeauna, 
în Numele lui Isus.

STUDIU SUPLIMENTAR
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Atunci când vorbim despre mântuire, unii 
oameni nu o înţeleg, pentru că este un concept 

complicat. Aceasta cuprinde toate binecuvântările 
minunate care au rezultat din lucrarea de răscumpărare 
a lui Cristos: mântuire, vindecare şi sănătate divină, 
succes, libertate etc.; pentru toate acestea s-a plătit! 
Acum sunt ale tale ca să te bucuri de ele! Toate lucrurile 
bune din viaţă sunt în „pachetul” mântuirii; viaţa 
glorioasă este moştenirea ta. Bunăstarea şi pacea sunt 
dreptul tău din naştere.

Citeşte din nou versetul tematic; spune că puterea 
Lui dumnezeiască ne-a dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia. 
Aceasta nu este o promisiune; este o afirmaţie a unui 
adevăr, exprimarea a ceea ce Dumnezeu a făcut deja. În 
Isus Cristos, El ţi-a dat tot ce ţi-ar putea trebui vreodată 
ca să duci o viaţă din belşug; toate acestea sunt în tine. 
Cristos în tine este nădejdea slavei (Coloseni 1:27), iar 
Cristos este totul. 

În concluzie, eşti programat şi poziţionat pentru 
totdeauna ca să trăieşti o viaţă triumfătoare. În Cristos, 
lucrul acesta este împlinit: toate lucrurile sunt ale tale 
(1 Corinteni 3:21)! Lucrul acesta face creştinismul atât 
de uimitor; viaţa pe care Dumnezeu ţi-a dat-o este viaţa 
divină şi tot ce ai nevoie ca să trăieşti triumfător şi plin 

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa 
şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin 

slava şi puterea Lui (2 Petru 1:3).

Moştenirea ta plătită cu sânge
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Note

de bucurie ţi-a fost dat odată cu 
această viaţă.

Ţine minte aceasta: Isus 
Şi-a vărsat sângele pentru tine, 
fiind Singurul fără păcat, care S-a 
calificat să ne salveze prin sângele 
Lui. Din moment ce El a făcut-o 
deja, tot ce trebuie tu să faci este 
să te bucuri de beneficiile asociate 
cu sacrificiul Său suprem. Ai 
dreptul legal de a poseda tot ceea 
ce-ţi aduce mântuirea în Cristos, 
pentru că reprezintă moştenirea 
ta în El, achitată cu sânge: „În 
El am fost făcuţi şi moştenitori, 
fiind rânduiţi mai dinainte, după 
hotărârea Aceluia care face toate 
după sfatul voii Sale” (Efeseni 
1:11).

Luca 23:50-24:12
2 Samuel 7-8

Marcu 6:30-44
Numeri 3

Romani 8:32; Ioan 10:10; 
1 Corinteni 3:21

| Proclamaţie
Cristos trăieşte în mine; de aceea 
sunt programat pentru viaţă! 
Puterea Lui divină mi-a dat tot ce 
am nevoie ca să trăiesc bucuros 
şi victorios în fiecare zi! Succesul, 
bunăstarea, sănătatea divină, 
promovarea şi viaţa glorioasă 
reprezintă moştenirea mea 
cumpărată cu sânge şi experienţa 
mea de viaţă în Cristos Isus! Am o 
moştenire extraordinară. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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

Suntem încredinţaţi că aţi fost binecuvântaţi de 
acest devoţional. Dacă doriţi ca Isus Cristos să fie Domnul 
vieţii dumneavoastră, puteţi să o faceţi rugându-vă astfel: 

“Doamne, Tată, vin la tine în numele lui Isus 
Cristos. Cuvântul tău spune că «.. oricine va chema 
Numele Domnului, va fi mântuit» (Fapte 2:21). 

Îl rog pe Isus să vină în inima mea, să fie 
Domnul vieţii mele. Primesc viaţa veșnică în duhul 
meu şi după cum scrie în Romani 10:9, «Dacă-L 
mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă 
crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei 
fi mântuit» declar ca sunt mântuit! M-am născut din 
nou! Sunt un copil al Domnului! Acum Isus trăiește 
în mine și Cel care este în mine este mai mare 
decât cel ce e în lume! (1 Ioan 4:4). Acum păşesc cu 
conștienţa vieţii noi pe care o am în Isus. Aleluia!” 

Felicitări! Acum puteţi spune că sunteţi copilul lui 
Dumnezeu! Pentru mai multe informaţii legate de modul în 
care puteţi să vă dezvoltaţi ca şi creştin, vă rugăm să luaţi 
legătura cu noi la adresele și numerele de telefon de mai jos:  

MAREA BRITANIE:  
Tel:+44(0)1303 270970 

AFRICA DE SUD:  
Tel:  + 27 113260971; 
            +27113260972

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

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



DESPRE  AUTOR

Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

Chris OYAKHILOME, președintele BELIEVERS’ 
LOVEWORLD INCORPORATED, este un dedicat 
slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu, al carui mesaj a 
fost adus la realitate in inimile multora.

Milioane de oameni au fost afectaţi de 
programul TV, “Atmosfera Miracolelor”, de 
cruciade, reviste, la fel ca şi mai multe carţi si casete.

Impactul pe care l-au avut, a determinat 
formarea a sute de biserici şi fraţii de campus 
în toata lumea, unde se împărtăşeşte realitatea 
Cuvântului Domnului în adevarul si simplicitatea sa.  
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Rapoarte
ALE SLAVEI

„Rapsodia Realităţilor mi-a crescut înţelegerea”

„Am fost diagnosticată cu schizofrenie, o boală mintală în care pacientul 
se confruntă cu halucinaţii vizuale şi auditive. Când eram studentă, 
aveam dificultăţi în a înţelege ce citeam în cărţile de medicină şi lucrul 
acesta mă preocupa foarte mult. M-am alăturat Şcolii de vindecare ca 
partener şi am început să plantez seminţe şi să proclam Cuvântul. În 
acelaşi timp, am început să studiez profund Rapsodia Realităţilor şi am 
observat că mi-am recăpătat înţelegerea. Astăzi sunt complet vindecată 
şi am devenit medic.”  ̶  Dr. Hilary O., Nigeria

„Inspiraţie şi impact spiritual prin Rapsodia Realităţilor”

„De curând am organizat o evanghelizare în închisoarea Makeni, din 
Sierra Leone, împreună cu slujitorii şi membrii Celulei ISM. În timp ce le-
am slujit deţinuţilor din Rapsodia Realităţilor, sute dintre ei şi-au predat 
viaţa lui Cristos. A doua zi, 20 dintre ei au fost eliberaţi fără să li se facă 
proces. Aceste minuni au continuat până când peste 100 de deţinuţi, 
care fuseseră mântuiţi în timpul evanghelizării, au fost eliberaţi la 
sfârşitul programului!”   ̶  Evang. Dankay S., Sierra Leone

„Binecuvântaţi şi inspiraţi să evanghelizăm de Rapsodia 
Realităţilor!”

“Am fost întotdeauna binecuvântaţi prin intermediul programului 
TV Rapsodia Realităţilor, care este produs în limba engleză. Cu toate 
acestea, în Madagascar, unde eu sunt pastor, limbile de circulaţie sunt 
franceza şi malgaşa. Am decis să înlăturăm barierele puse de limbă, 
producând programul TV în limba malgaşă, pentru a fi primit şi înţeles 
de mult mai mulţi oameni, în limba lor nativă. Suntem recunoscători 
pentru oportunitatea de a fi parteneri ai omului lui Dumnezeu, Pastorul 
Chris, în schimbarea vieţilor.”  ̶  Pastor F. şi Pastor S., Madagascaria
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PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

DON’T STOP HERE!
7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU

NONE OF THESE DISEASES

WHEN GOD VISITS YOU
7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO FOR YOU

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

KEEPING YOUR HEALING
THE PROMISED LAND
RECREATING YOUR WORLD
RHAPSODY OF REALITIES DAILY DEVOTIONAL  

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

DON’T PACK YOUR BAGS YET!
WISDOM FOR WOMEN
UNENDING SPRING OF JOY













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
Cărţi disponibile de la editura

MAREA BRITANIE:  
Tel: +44(0)1303 270970

AFRICA DE SUD:  
Tel: + 27 113260971; 
       +27113260972

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

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


