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

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

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

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

Bucuraţi‑vă de prezenţa glorioasă a Domnului şi de 
victoria Sa, savurând zilnic fragmente din Cuvântul Său! 
Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

                 ‑ Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 807 limbi şi încă mai 

numărăm. Ediţia 2017 a fost special redactată pentru 
a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru a te 
poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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În Evrei 2:11, Biblia descrie uniunea noastră cu Isus 
Cristos, motiv pentru care Lui nu Îi este ruşine să 

ne numească „fraţi” – adică suntem fraţii şi surorile Lui. Lui 
Pavel, întocmai ca şi Domnului Isus, nu Îi era ruşine să se 
identifice cu poporul lui Dumnezeu. În Faptele apostolilor 
20:32 de exemplu, el i‑a numit pe credincioşii din biserica 
din Efes „fraţi” – referindu‑se la fraternitate, cetăţeni 
împreună cu sfinţii şi cetăţenii ai cerului. Fiind născuţi 
din Duhul Sfânt, suntem moştenitori ai lui Dumnezeu şi 
comoştenitori cu Cristos.

Este trist că unor creştini le este ruşine să se 
identifice cu alţi credincioşi. Atunci când li te adresezi cu 
apelativul „fratele cutare” sau „sora cutare,” răbufnesc 
repede şi spun: „zi‑mi pe nume; nu îmi mai spune «frate» 
sau «soră».” Se tem sau se feresc să fie identificaţi drept 
creştini. Tu să nu fii niciodată aşa. Asocierea ta cu Isus 
Cristos şi cu biserica Lui este identitatea cea mai mare, cea 
mai onorabilă şi cea mai motivatoare pe care ai fi putut‑o 
avea vreodată. Celebreaz‑o cu fiecare ocazie. Profită de 
fiecare moment pentru a‑L glorifica pe Isus Cristos.

Aminteşte‑ţi cuvintele nepreţuite ale Domnului 
Isus din versetul tematic. Dacă îţi este ruşine ca lumea, 

Pentru că de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele 
Mele, în această generaţie adulteră şi păcătoasă, şi Fiul 
Omului Se va ruşina de el când va veni în gloria Tatălui 

Său, cu sfinţii îngeri (Marcu 8:38, versiunea GBV).

SÂMBĂTĂ

1
Celebrează‑ţi identitatea 

în Cristos



| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
că mi‑ai dat credinţă, putere 
lăuntrică şi curaj pentru a‑mi 
mărturisi deschis uniunea cu Tine 
şi asocierea cu ceilalţi credincioşi. 
Sunt bucuros să fiu în Cristos şi să 
aparţin Casei lui Dumnezeu. Nimic 
în această lume nu este mai măreţ 
decât a fi un asociat al Dumnezeirii! 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

Luca 9:1‑17
Iosua 10‑12

prietenii, membrii familiei, colegii etc. să ştie că eşti 
născut din nou şi că eşti membru al bisericii, şi Domnul Se 
va ruşina cu tine înaintea Tatălui şi a îngerilor.

Indiferent de percepţia cuiva asupra creştinătăţii, 
noi avem cea mai demnă identitate; nu o trata cu 
uşurătate! Ce poate fi mai sublim decât să fii asociat al 
naturii lui Dumnezeu? Fii întotdeauna entuziasmat că eşti 
creştin. Fii plin de îndrăzneală în declararea dedicării tale 
neabătute faţă de Cristos, faţă de biserica Lui şi faţă de 
alţi credincioşi. Nimic şi nimeni nu ar trebui să te facă să 
te disociezi de Cristos sau să te lepezi de uniunea ta cu El! 
Nici chiar cele mai grele încercări sau persecuţii din partea 
vrăjmaşului nu ar trebui să te sperie.

Matei 26:69‑75
Levitic 1

Romani 1:16;
Luca 12:8‑9

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Nu contează care este nivelul tău actual în 
viaţă; poate că situaţia ta curentă este atât 

de cumplită, încât nu mai vezi o cale de ieşire. Am o 
veste bună pentru tine: Cuvântul lui Dumnezeu poate 
să te ridice de acolo de unde eşti la următorul nivel 
de glorie şi succes. Citeşte din nou versetul tematic şi 
observă partea lucrării, abilităţii şi eficacităţii Cuvântului 
Domnului în viaţa ta. Cuvântul Său poate să‑ţi întărească 
credinţa; poate să întărească fiecare aspect al vieţii tale.

Dar întrebarea este: cum faci Cuvântul Domnului 
să acţioneze pentru tine? Personalizându‑l şi răspunzând 
în învoire cu el. A personaliza Cuvântul lui Dumnezeu 
înseamnă a‑l transfera la persoana ta. Apoi trebuie să 
răspunzi la Cuvântul Domnului în mod corespunzător. 

Cuvântul lui Dumnezeu nu va funcţiona pentru 
tine doar pentru că există în paginile Bibliei; trebuie să‑l 
pui în aplicare. Filipeni 2:12 spune să îţi duci mântuirea 
până la capăt, adică să lucrezi, să acţionezi în acest 
sens. Foloseşte Cuvântul Domnului pentru a‑ţi crea 
şi a‑ţi susţine victoriile în viaţă. De fiecare dată când 
asculţi Cuvântul lui Dumnezeu, când îl studiezi sau 

DUMINICĂ

2

… Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai 
tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde 

până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile 
şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii         

(Evrei 4:12).

Aplicarea Cuvântului 
lui Dumnezeu



meditezi asupra sa, ia‑l în posesie; reţine Cuvântul Său şi 
însuşeşte‑ţi‑l, iar el va deveni o forţă în duhul tău care te 
va face să vorbeşti şi să acţionezi în conformitate cu el.

După ce l‑ai luat în posesie şi i‑ai permis să se 
stabilească în duhul tău, ceva puternic se va întâmpla, 
aşa cum se vede chiar în cuvintele Domnului Isus: „Dacă 
rămâneţi în mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, 
cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da” (Ioan 15:7). Aceasta 
înseamnă că având Cuvântul lui Dumnezeu în tine, poţi să 
ceri orice vrei şi chiar dacă nu există, va fi creat! Cuvântul 
Domnului în gura ta este o forţă creatoare, aducătoare 
de minuni. Aleluia!

Luca 9:18‑36
Iosua 13‑15

Matei 27:1‑10
Levitic 2

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai 
dat Cuvântul Tău drept material de 
consolidare a credinţei mele şi de 
conformare a circumstanţelor la viaţa 
de glorie şi de posibilităţi nesfârşite 
pe care o am în Cristos. Îţi mulţumesc 
pentru binecuvântările Tale şi pentru 
moştenirea mea glorioasă în Cristos, 
care mă încântă până la extaz, în 
Numele lui Isus. Amin. 

2 Timotei 2:15
1 Timotei 4:15

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Îţi poţi face calea prosperă, poţi propăşi şi avea 
succes în orice domeniu al vieţii tale, iar cheia 

pentru realizarea acestor lucruri este meditarea la 
Cuvântul Domnului: meditare cu celebrare. Literalmente, 
poţi stabili un timp pentru bunăstarea ta, pentru 
promovarea ta. Îţi poţi spune: „În următoarele două 
luni, voi atinge un nivel mai ridicat de succes,” şi aşa va 
fi, dacă vei medita la Cuvântul lui Dumnezeu.

Meditarea are trei niveluri. Primul nivel este atunci 
când meditezi în linişte asupra Scripturilor, rostindu‑le în 
şoaptă, doar pentru tine. La acest nivel, este linişte; chiar 
şi cineva din apropiere s‑ar putea să nu te audă; însă 
astfel tu dirijezi Cuvântul Domnului adânc în inima ta. 

Al doilea nivel de meditare este atunci când rosteşti 
Cuvântul lui Dumnezeu cu voce tare, nu neapărat pentru 
a fi auzit de cei prezenţi, ci pentru beneficiul tău. De 
fapt, poţi să fii în camera ta sau într‑un loc privat, dar să 
rosteşti Cuvântul cu voce tare, determinându‑l să câştige 
ascendenţă în tine şi să înece toate gândurile negative.

Al treilea nivel de meditare este de fapt cel mai 
înalt nivel şi pe el ne vom concentra în studiul de astăzi: 

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

este scris în ea; căci atunci îţi vei face calea prosperă, 
atunci vei lucra cu înţelepciune şi vei avea un bun succes          

(Iosua 1:8, versiunea Amplificată).

LUNI

3
Meditare şi celebrare



este meditarea cu celebrare. Este atunci când strigi din 
răsputeri Cuvântul lui Dumnezeu în celebrarea victoriei 
tale. Este ca răgetul unui leu asupra prăzii lui; un strigăt 
de bucurie şi de celebrare: „Răcnesc ca nişte lei, mugesc 
ca nişte pui de lei, sforăie şi apucă prada, o iau cu ei, şi 
nimeni nu vine în ajutor” (Isaia 5:29).

La al treilea nivel, tu strigi Cuvântul Domnului în 
celebrare, deoarece tu ştii că ai primit victoria! Indiferent 
ce va veni, nimic nu o poate lua de la tine! Tu ştii că 
eşti mai mult decât biruitor; un învingător etern în Isus 
Cristos! Practică acest fel de meditare.

Luca 9:37‑62
Iosua 16‑19

Matei 27:11‑25
Levitic 3

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi 
înflăcărezi credinţa şi îmi dai 
înţelepciune să îmi trasez parcursul 
vieţii în direcţia voii Tale desăvârşite, 
ca să mă pot bucura de viaţa veşnică 
în Cristos! Îmi fac calea prosperă, 
progresez şi lucrez cu înţelepciune în 
toate domeniile, deoarece Cuvântul 
Tău mă propulsează şi mă inspiră 
să acţionez întotdeauna aşa cum 
trebuie, în Numele lui Isus! Amin. 

1 Timotei 4:15
 Psalmul 1:2‑3

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Astăzi, mulţi oameni sunt împovăraţi de stres şi de 
anxietate. Sunt îngrijoraţi cu privire la slujbă, la familie, la 

afacere, la finanţele lor, etc. Dumnezeu nu vrea aceasta pentru nici 
unul din copii Lui. Îngrijorarea generează în jurul tău un magnetism 
care atrage lucrurile la care te tot gândeşti. Ea are temerile sale, 
temeri legate de posibilităţi negative. Dacă tu continui să te îngrijorezi 
cu privire la pierderea unui loc de muncă, de exemplu, aceasta se va 
întâmpla destul de curând. 

Leacul pentru îngrijorare este să rămâi concentrat asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu. În Filipeni 4:6, Biblia spune: „Nu vă 
îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la 
cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.” 
Aşa că, în loc să te îngrijorezi, cere şi primeşte acel lucru, apoi trăieşte 
în conştientizarea victoriei, a harului şi a excelenţei Domnului în orice 
domenii din viaţă!

Orice fel de viaţă care nu este una de odihnă, de bucurie 
şi de împlinire în Cristos, nu reprezintă ce are Dumnezeu mai bun 
pentru tine. În Evrei 4:3, Biblia spune: „Pe când noi, fiindcă am 
crezut, intrăm în «odihna» despre care a vorbit El când a zis: «Am 
jurat în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!» Măcar că 
lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii.” Acest 
lucru este foarte puternic şi impresionant. Dumnezeu a terminat 

MARŢI

4
Un stil de viaţă în odihnă

Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce 
vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate 
aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc 

ştie că aveţi trebuinţă de ele (Matei 6:31‑32).



toată lucrarea de la întemeierea lumii înainte să creeze omul, iar 
acum Se odihneşte. El nu mai lucrează sau nu mai modifică lucrurile 
deja create. El stă în ceruri şi nu Se întreabă ce mai trebuie făcut. 
Aceasta este tipul de viaţă pe care ni l‑a dat şi nouă; o viaţă eliberată 
de frământări.

Biblia spune: „Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru 
poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihneşte 
şi el de lucrările lui, cum S‑a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale. Să 
ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu 
cadă în aceeaşi pildă de neascultare” (Evrei 4:9‑11). A trăi în odihna 
lui Dumnezeu este una dintre binecuvântările pentru creaţia nouă, 
iar modul de a trăi în ea, este să trăieşti prin credinţa în Cuvântul lui 
Dumnezeu. Acceptă invitaţia Domnului la o viaţă fără stres şi trăieşte 
în conformitate cu aceasta. El a spus: „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi 
împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră 
şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi 
găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi 
sarcina Mea este uşoară” (Matei 11:28‑30).

Luca 10:1‑24
Iosua 20‑22

Matei 27:26‑37
Levitic 4

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
viaţa de odihnă, de bucurie şi 
de împlinire pe care mi‑ai dat‑o 
în Isus Cristos. Sunt aşezat 
cu Cristos în locurile cereşti, 
domnind împreună cu El. Acum 
şi întotdeauna funcţionez dintr‑o 
poziţie avantajoasă de pace şi de 
stăpânire în Cristos. Binecuvântat 
să fie Dumnezeu!

Matei 6:25‑34
STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



De ce ar citi un creştin Scripturi precum versetul 
nostru tematic, iar apoi să rămână tot asuprit 

şi să se plângă atunci când are provocări? Indiferent cu 
ce presiuni te confrunţi din partea vrăjmaşului, refuză 
să te tulburi, pentru că Cel ce este mai mare locuieşte 
în tine. Niciodată să nu te complaci în întristare, sau în 
frustrare din cauza provocărilor cu care te confrunţi. 
Aceasta e ceea ce vrea Satan; lui îi place să te vadă sub 
presiune; însă nu îi da această ocazie.

Cristos trăieşte în tine. Prin urmare, atunci când 
te confrunţi cu vreo criză, declară: „Cel ce este în mine 
este mai mare decât toate presiunile şi încercările care 
ar putea veni vreodată împotriva mea!” Indiferent cu 
ce te confrunţi, situaţia aceea este o întristare de o 
clipă; aminteşte‑ţi întotdeauna acest lucru. Învaţă să 
râzi indiferent de presiune, deoarece fiecare adversitate 
va produce pentru tine o greutate mai mare de slavă. 
Cuvântul Domnului spune aşa; prin urmare, este singurul 
rezultat la care trebuie să te aştepţi. De aceea trebuie să 
te bucuri în faţa adversităţilor. Biblia spune: „... bucuria 
Domnului va fi tăria voastră” (Neemia 8:10).

Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează 
pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. 
Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci 
la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd sunt 
trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice         

(2 Corinteni 4:17‑18).

MIERCURI

5
Nu ceda în faţa presiunii



Învaţă să celebrezi şi să te bucuri în Domnul, în 
special atunci când eşti presat. Refuză să te concentrezi 
asupra problemei. Fixează‑ţi privirea asupra Cuvântului 
etern al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt care trăieşte în tine 
te va face mereu triumfător, în orice situaţie.

Luca 10:25‑42
Iosua 23‑24

Matei 27:38‑44
Levitic 5

Psalmul 92:12‑15
Ieremia 17:7‑8

| Proclamaţie
Celebrez Cuvântul lui Dumnezeu, 
eficienţa sa în mine şi puterea 
de a mă poziţiona deasupra 
tuturor adversităţilor. Domnesc 
în neprihănire, cresc în harul, în 
înţelepciunea şi în cunoştinţa 
Domnului nostru Isus Cristos. Aliniez 
circumstanţele la voia desăvârşită a 
lui Dumnezeu pentru viaţa mea prin 
proclamaţiile mele pline de credinţă, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Atunci când Isus a spus: „Voi sunteţi în lume, 
dar nu din lume” (Ioan 15:19), El a vrut să 

spună că tu operezi în mediul înconjurător, dar după un 
alt set de reguli. Ne aminteşte de situaţia când copii lui 
Israel au părăsit Egiptul pentru a ajunge în Ţara Promisă; 
ei au plecat cu atmosferă climatizată proprie. Biblia 
spune: „Domnul mergea înaintea lor, ziua într‑un stâlp 
de nor, ca să‑i călăuzească pe drum, iar noaptea într‑un 
stâlp de foc, ca să‑i lumineze, pentru ca să meargă şi 
ziua şi noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea 
poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul 
nopţii” (Exod 13:21‑22).

Peste tot în deşert era foarte cald şi arid, dar 
oamenii lui Dumnezeu erau protejaţi de prezenţa Lui 
divină. Stâlpul de nor îi proteja de căldura arzătoare pe 
parcursul zilei. Noaptea, când era frig, stâlpul de nor 
devenea un stâlp de foc şi le dădea căldură. În zilele lui 
Noe, Dumnezeu a judecat şi a distrus lumea printr‑un 
potop, deoarece răutatea oamenilor era foarte mare 
pe faţa pământului (Geneza 6:5‑8).

Însă Dumnezeu l‑a instruit pe Noe să construiască 
o arcă unde el, familia lui şi tot ceea ce  luase cu el 
aveau să fie protejaţi de potop. Noe a ascultat. Când 

Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt 
bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta 

(Psalmul 16:11).

Eşti în siguranţă în El

JOI
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potopul a venit, era atât de mare şi de puternic, încât a 
distrus totul în afară de arca lui Noe. Deşi potopul a fost 
o formă de distrugere pentru unii, acesta ridicat arca 
tot mai sus şi toţi cei dinăuntru au fost ocrotiţi. Acea 
arcă Îl înfăţişează pe Cristos (1 Petru 3:21). Nu este nici 
o distrugere pentru cel care este în Cristos; tu eşti în 
siguranţă şi ocrotit în El pentru totdeauna!

Psalmistul a spus în Psalmul 59:16: „Dar eu 
voi cânta puterea Ta; dis‑de‑dimineaţă, voi lăuda 
bunătatea Ta, Căci Tu eşti un turn de scăpare pentru 
mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu.” El 
este un loc sigur. Dacă eşti născut din nou, tu eşti în El; 
viaţa ta este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu (Coloseni 
3:3). Cristos îţi este securitate, protecţie şi fortăreaţă. 
Indiferent ce se întâmplă în lume, refuză să te temi. Nu 
eşti singur: mai mare este Cel ce trăieşte în tine, iar tu 
trăieşti în El.

Luca 11:1‑13
Judecători 1‑2

Matei 27:45‑54
Levitic 6

Faptele apostolilor 17:28; 
1 Ioan 4:4; Psalmul 91:1‑8

| Proclamaţie
Sunt o făptură nouă în Cristos; 
m‑am născut în slava lui Dumnezeu. 
Locuiesc în siguranţă, la adăpost 
de orice incertitudini, de greutăţi 
economice, de dezamăgiri, de 
sărăcie, de mânie, de frustrare, 
sau de problemele din această 
lume. Eu sunt în Cristos, iar El îmi 
este apărare şi mântuire. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Pentru ca părtăşia sau comunicarea credinţei tale 
să fie eficientă, trebuie să recunoşti orice lucru 

bun care este în tine, în Cristos Isus. Unii creştini se privesc 
şi nu recunosc decât lucrurile negative în viaţa lor. Ei spun: 
„Sunt atât de impacientat. Viaţa mea este plină de frică. 
Sunt frustrat; nu ştiu ce se întâmplă cu mine...” Vorbind 
în felul acesta, credinţa ta va fi deficitară, ineficientă. În 
schimb, priveşte şi observă perfecţiunea lui Cristos în tine. 
Conştientizează fiecare lucru bun din tine în Cristos Isus.

Nu da niciodată glas aparentelor inabilităţi, 
dizabilităţi sau frustrări; mai degrabă, afirmă Cuvântul lui 
Dumnezeu şi lucrurile bune din tine. Există lucruri bune 
în tine. Dacă nu le recunoşti, atunci uită‑te în Cuvântul 
lui Dumnezeu pentru a le descoperi. De exemplu, pasajul 
din Galateni 5:22 enumeră câteva lucruri bune din tine: 
dragoste, bucurie, pace, răbdare, blândeţe, bunătate şi 
credinţă. Acestea sunt caracteristici ale duhului tău uman 
recreat. Conştientizează că eşti iubitor, vesel, plin de pace, 
răbdător, blând, bun şi împăciuitor. În caz contrar, chiar 
dacă aceste virtuţi sunt în tine, ele nu vor funcţiona.

Psalmul 82:5‑7 spune: „Dar ei nu vor să ştie de 
nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric; de aceea se 
clatină toate temeliile pământului. Eu am zis: «Sunteţi 

Astfel încât părtăşia credinţei tale să devină lucrătoare 
prin recunoaşterea oricărui lucru bun care este în voi, 

în Cristos Isus (Filimon 1:6, versiunea Fidela). 

Recunoaşte lucrurile 
bune dinăuntrul tău

VINERI
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dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt». Însă veţi 
muri ca nişte oameni...” Nu este de dorit ce se întâmplă 
cu cei care nu recunosc cine sunt şi ce au în Cristos; ei 
umblă în întuneric, trăind ca nişte oameni obişnuiţi, chiar 
dacă Dumnezeu i‑a declarat a fi dumnezei. Nu este trist?

Cristos este în tine. Biblia spune că mai mare este Cel 
care este în tine, decât cel ce este în lume (1 Ioan 4:4). Tu 
ai viaţa lui Dumnezeu în tine. Neprihănirea lui Dumnezeu 
este în duhul tău. Tu eşti un asociat al dumnezeirii (2 Petru 
1:4). Tu eşti destoinic prin destoinicia lui Cristos. Excelenţa 
Duhului Sfânt este în tine. Conştientizează şi afirmă aceste 
lucruri şi alte binecuvântări ale lui Cristos care sunt în tine, 
întotdeauna.

Luca 11:14‑36
Judecători 3‑4

Matei 27:55‑66
Levitic 7

1 Corinteni 1:30; Matei 12:35; 
Galateni 5:22‑23

| Proclamaţie
Am primit din plinătatea lui Cristos har 
peste har. El a fost făcut pentru mine 
înţelepciune, prin urmare sunt înţelept 
şi am o extraordinară capacitate de 
pătrundere. Sunt neprihănirea lui 
Dumnezeu în Isus Cristos. El este 
destoinicia mea. Stăpânitorul acestei 
lumi nu are nimic în mine, pentru că 
sunt plin de Dumnezeu. Sunt plin de 
dragostea şi de gloria lui Dumnezeu. 
Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

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

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

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

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

Pregăteşte‑te pentru 

FESTIVALUL DE 

LOVEWORLD 

2017
MUZICĂ ŞI ARTĂ 
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Isus şi Biserica formează o uniune deplină, El 
fiind Capul, iar Biserica Trupul. Suntem uniţi 

inseparabil cu El (1 Corinteni 6:17). În Efeseni 1:22‑23, 
Biblia spune: „El I‑a pus totul supt picioare, şi I‑a dat 
căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este 
trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.” El 
este cel care umple totul (Efeseni 4:10), dar plinătatea 
Lui este Biserica, care este Trupul Său.

Aceasta ar trebui să te ajute să înţelegi 
importanţa şi relevanţa ta în Cristos. Tu eşti „în El” 
şi El este „în tine.” Fără tine, El nu îi poate atinge 
pe cei răniţi şi pierduţi în lume. Prin tine, El poate 
să‑Şi exprime dragostea faţă de alţii, şi să‑Şi extindă 
Împărăţia pe pământ. Tu eşti extensia Lui pe pământ, 
pentru că eşti născut din El şi conectat cu El. El a 
spus: „Eu sunt viţa, iar voi sunteţi mlădiţele. Cel care 
rămâne în Mine şi în care rămân Eu aduce mult rod, 
pentru că despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic” 
(Ioan 15:5, versiunea NTR). În acest proiect măreţ al 
Tatălui, Isus are nevoie de noi, iar noi avem nevoie de 
El: El este gloria noastră, iar noi suntem gloria Lui.

În Ioan 17:19‑21, Isus S‑a rugat: „... ca şi ei să 
fie sfinţiţi prin adevăr. Şi Mă rog nu numai pentru ei, 

El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, 
Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate 

lucrurile să aibă întâietatea (Coloseni 1:18).

Uniunea noastră inseparabilă

SÂMBĂTĂ
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ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. 
Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, tată eşti în Mine, şi 
Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea 
să creadă că Tu M‑ai trimis.” Această rugăciune 
este împlinită astăzi în noi – noua creaţie – care am 
devenit una cu divinitatea. 1 Corinteni 12:13 spune: 
„Am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim 
un singur trup...” Apoi, 1 Corinteni 6:17 declară: „... 
cine se lipeşte de Domnul, este un singur duh cu El.”

Literalmente ai fost lipit de Domnul, prin Duhul 
Sfânt, ca o creaţie divină: „Noi toţi, în adevăr, am fost 
botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur 
trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am 
fost adăpaţi dintr‑un singur Duh” (1 Corinteni 12:13).

Luca 11:37‑54
Judecători 5‑6

Matei 28:1‑10
Levitic 8 

Coloseni 2:9‑12; Coloseni 1:27; 
Efeseni 5:30

| Proclamaţie
Cristos este viaţa mea! În El am 
viaţa, mişcarea şi fiinţa! Cum este 
El, aşa sunt şi eu. Slava Lui se 
manifestă în mine. Sunt roditor, 
eficient şi plin de excelenţă, pentru 
că sunt una cu Domnul, fiind un 
mădular din Trupul Lui, carne din 
carnea Lui şi os din oasele Lui. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Meditarea asupra Cuvântului lui Dumnezeu te 
ajută să aduci Cuvântul Său în conştiinţa ta. 

De exemplu, Psalmul 1:1‑3 spune: „Ferice de omul care 
nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor 
păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori! Ci 
îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte 
cugetă la Legea Lui! El este ca un pom sădit lângă 
un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale 
cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun 
sfârşit.” Meditarea asupra versetului de mai sus te va 
face conştient de binecuvântările cuprinse în el pentru a 
umbla în lumina lor.

Aminteşte‑ţi ceea ce a spus Domnul: „Această 
carte a Legii să nu se depărteze de gura ta, ci cugetă 
asupra ei zi şi noapte, ca să iei seama să faci conform 
cu tot ce este scris în ea; fiindcă atunci vei face calea 
ta prosperă şi atunci vei avea mult succes” (Iosua 
1:8, versiunea Fidela). Poţi avea atât de mult succes 
cât alegi să ai. Viaţa ta poate să fie una de victorii şi de 
posibilităţi nesfârşite; cheia este meditarea la Cuvântul 
lui Dumnezeu.

Meditarea la Cuvântul Lui îţi asigură o mentalitate 
consecventă de victorie, de succes. Ea te face să vezi 

Cugetă la acestea, ocupă‑te în totul cu ele, 
pentru ca progresul tău să fie arătat în toate                                   

(1 Timotei 4:15, versiunea Fidela).

Păstrează Cuvântul 
Lui în conştiinţa ta

DUMINICĂ
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provocările ca pe nişte trepte spre promovarea ta, nu ca 
pe nişte obstacole. Ea determină îmbinarea Cuvântului 
Domnului cu duhul tău, devenind o forţă care te 
propulsează spre acţiuni pozitive.

Construieşte o conştiinţă a Cuvântului lui 
Dumnezeu în duhul tău şi indiferent ce se întâmplă, vei 
fi întotdeauna în vârf. Dezvoltă o atitudine de învingător 
şi mentalitatea unui campion prin puterea Cuvântului lui 
Dumnezeu.

Luca 12:1‑21
Judecători 7‑8

Matei 28:11‑20
Levitic 9

Coloseni 3:16; 2 Timotei 2:15;
Faptele apostolilor 20:32

| Rugăciune
Cuvântul Tău, Domnul meu, este 
o candelă pentru picioarele mele, 
o lumină pe cărarea mea. În timp 
ce meditez şi astăzi la Cuvântul Tău 
sunt transformat. Viaţa mea merge 
înainte şi în sus, iar înţelepciunea 
Ta, gloria Ta şi excelenţa Ta radiază 
prin mine. Tratez cu înţelepciune 
toate aspectele vieţii, pentru că 
am conştiinţa Cuvântului Tău în 
duhul meu, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Pentru a produce rezultate prin credinţă, nu 
trebuie să te limitezi la a cunoaşte Cuvântul 

lui Dumnezeu şi la a‑l avea în conştiinţa ta, ci trebuie 
să îl şi rosteşti. Puterea stă în declararea lui. Această 
parte le scapă multor creştini; ei „mărturisesc” 
Cuvântul Domnului pentru a‑l „aduce în fiinţă.” 
Încearcă să Îl determine pe Dumnezeu să facă ceva 
prin mărturisirea lor, însă nu aşa funcţionează 
credinţa. Cuvântul lui Dumnezeu este adevăr; trebuie 
să îl recunoşti ca fiind adevăr şi să îl transferi în 
conştiinţa ta prin meditare – abia atunci proclamaţia 
ta de credinţă îl va stabili, transpunându‑l în realitate. 
Aceasta este ceea ce ne spune versetul tematic: dacă 
ai o credinţă vie, vorbeşte! Gura ta stabileşte Cuvântul 
lui Dumnezeu în viaţa ta.

În Marcu 11:23, Isus a zis: „... dacă îi va zice 
cineva muntelui acestuia: «Ridică‑te şi aruncă‑te în 
mare», şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede 
că ce zice se va face, va avea lucrul cerut.” Atunci când 
Cuvântul lui Dumnezeu este în inima ta şi este rostit, 
devine o forţă creatoare. Cuvântul lui Dumnezeu a 
creat totul, aşa că poate crea orice: „La început era 
Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul 

Însă, fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu 
ceea ce este scris: „Am crezut, de aceea am vorbit!”, şi noi 

credem, şi de aceea vorbim (2 Corinteni 4:13).

Proclamaţia ta 
stabileşte lucrurile

LUNI
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era Dumnezeu... Toate lucrurile au fost făcute prin 
El; şi nimic din ce a fost făcut, n‑a fost făcut fără El” 
(Ioan 1:1‑3).

Oricare ar fi dorinţa ta astăzi, puterea de a o face 
să se întâmple este în gura ta. Isus a zis că omul bun 
scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui (Luca 
6:45). Care sunt lucrurile bune pe care le‑ai creat prin 
meditaţie? Rosteşte‑le! Adu‑le în fiinţă cu gura ta. 
Foloseşte cuvinte pline de credinţă pentru a‑ţi modela 
lumea şi pentru a‑ţi programa duhul pentru victorie.

Luca 12:22‑48
Judecători 9

Marcu 1:1‑13
Levitic 10

Luca 6:45; Filimon 1:6;
 Proverbe 18:21

| Proclamaţie
Din visteria inimii mele scot la iveală 
lucruri bune. Declar că viaţa mea este 
pentru glorie şi pentru frumuseţe, 
iar în calea mea este viaţă, victorie 
şi bogăţie. Sunt neprihănirea lui 
Dumnezeu în Isus Cristos, sfânt şi pus 
deoparte pentru Domnul! Înfloresc 
ca finicul! Sunt longeviv, statornic, 
drept, folositor, roditor şi cresc ca 
cedrii Libanului. Sunt maiestuos, 
neclintit, tenace şi incoruptibil, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Fiecare creştin are credinţă. Biblia spune: „Prin 
harul care mi‑a fost dat, eu îi spun fiecăruia 

dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă 
decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, 
potrivit cu măsura de credinţă pe care i‑a împărţit‑o 
Dumnezeu fiecăruia” (Romani 12:3). „Fiecăruia” 
înseamnă fiecăruia dintre noi, cei din casa lui Dumnezeu; 
Dumnezeu ne‑a pus la dispoziţie „măsura” de credinţă, 
nu o măsură oarecare. Aceasta înseamnă că, atunci când 
am primit mântuirea, fiecare dintre noi a primit aceeaşi 
măsură de credinţă.

Astfel, dacă un creştin ar zice: „Ştiu că viaţa mea 
este plină de suişuri şi de coborâşuri, deoarece n‑am 
credinţă,” această afirmaţie nu ar fi adevărată deoarece 
fără credinţă este imposibil să primeşti mântuirea. 
Când ai auzit Evanghelia, aceasta a venit „la pachet” 
cu credinţa, iar când ai acţionat pe baza Evangheliei, 
credinţa a fost depozitată în duhul tău pentru a fi folosită 
pe parcursul întregii tale călătorii în viaţă în calitate de 
creştin. Folosindu‑ţi credinţa, o întăreşti, iar auzind mai 
mult din Cuvântul lui Dumnezeu, o şi creşti.

Prin intermediul învăţăturilor şi pildelor Sale, 
Domnul Isus ne‑a descoperit credinţa ca fiind un mod 

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

Viaţa de credinţă

MARŢI
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de viaţă; nu este ceva ce exersezi o dată sau de două ori, 
ci tot timpul. Prin urmare, cel mai bun mod de a cultiva 
credinţa ca mod de viaţă este să înţelegi perfect mesajul 
Lui. De exemplu, în Marcu 9:23, El a spus: „... Toate 
lucrurile îi sunt cu putinţă celui ce crede!” El nu a spus 
aceasta deoarece Se confrunta cu o provocare în acea zi, 
ci pentru că a vrut ca tu să ai mentalitatea că orice este 
posibil – tu poţi face orice şi poţi obţine orice lucru!

Mentalitatea ta trebuie să fie una a posibilităţilor 
şi a victoriei. Acea viziune, sau idee, acel obiectiv sau 
vis – toate sunt posibile! Păstrează‑ţi mintea focalizată 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu, alimentează‑ţi credinţa 
şi fă pasul de care este nevoie. Tu eşti cel ce crede, prin 
urmare orice îţi este cu putinţă. Aleluia!

Luca 12:49‑59
Judecători 10‑11

Marcu 1:14‑28
Levitic 11

Matei 21:21; 2 Corinteni 5:7; 
Evrei 11:1‑3

| Proclamaţie
Viaţa lui Dumnezeu este activă în 
duhul meu chiar acum! Viaţa mea 
este un şir nesfârşit de miracole, 
pentru că trăiesc în şi prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, învingând 
întotdeauna orice circumstanţe. 
Nimic nu îmi este imposibil, 
deoarece credinţa mea este ceea 
ce biruieşte lumea. Aleluia!  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Nici un creştin nu ar trebui să fie victima 
circumstanţelor. Faptul că ţi‑ai pierdut slujba, 

afacerea şi tot ce ai avut cândva nu ar trebui să te facă o 
victimă. Faptul că ai trecut prin chinuri teribile deoarece 
părinţii tăi te‑au abandonat în copilărie nu ar trebui să fie 
o scuză pentru a trăi ca o victimă. Înfruntă circumstanţele 
vieţii înaintând cu capul drept, având zâmbetul unui 
biruitor şi atitudinea unui rege, deoarece mai mare este 
Cel ce este în tine decât cel ce este în lume.

Cuvântul lui Dumnezeu, care reprezintă o lege a 
Duhului Sfânt, a fost promulgat; el spune: „De altă parte, 
ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele 
celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele 
celor ce sunt chemaţi după planul Său” (Romani 8:28). 
Această promisiune nu li se adresează tuturor oamenilor 
din lume, ci doar acelora care Îl iubesc pe Dumnezeu 
– noua creaţie – pentru ei, acest lucru funcţionează. 
Nimic din ce s‑ar putea întâmpla pe pământ nu te poate 
dezavantaja.

Un creştin nu poate fi învins decât prin propriile 
alegeri, prin necunoştinţa sa, sau cu permisiunea lui. 
Dumnezeu a spus că poporul Lui piere din lipsă de 

De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu, 

şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul 
Său (Romani 8:28).

Eşti învingător în Isus Cristos

MIERCURI
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cunoştinţă (Osea 4:6). Noi suntem atât de binecuvântaţi 
de Dumnezeu încât, chiar şi confruntaţi cu propriile 
greşeli şi erori, El nu ne învinovăţeşte pe noi. El are 
întotdeauna o cale de scăpare. El este Înţelepciunea 
întruchipată. Când te afli într‑un necaz, chiar dacă este 
unul pe care l‑ai creat singur, chiar în mijlocul necazului 
spune cu smerenie: „Doamne, cum ies de aici? Ce să 
fac?” Şi, în dragoste, primeşte îndrumarea Lui.

El îţi va răspunde mai repede decât ţi‑ai putea 
imagina. Dragostea Lui pentru noi este cea care Îl face 
să ne trateze astfel. Aşadar, indiferent ce ţi se întâmplă, 
refuză să fii o victimă sau să te laşi intimidat; tu eşti un 
biruitor în Isus Cristos. Comportă‑te ca atare. 

Luca 13:1‑21
Judecători 12‑13

Marcu 1:29‑39
Levitic 12

Romani 8:31‑37; 
1 Ioan 4:4

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
mângâierea Scripturilor. Sunt un 
campion pe viaţă. Toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele meu, pentru că Te 
iubesc şi sunt chemat după planul Tău. 
Înfrunt circumstanţele vieţii cu capul 
ridicat, cu zâmbetul unui învingător, 
ştiind că nimic nu îmi poate sta împotrivă, 
pentru că Cel care este mai mare trăieşte 
în mine! Înţelepciunea Ta acţionează 
în mine, învăţându‑mă întotdeauna ce 
trebuie să fac, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Mulţi oameni acordă atenţie unor lucruri care 
nu sunt cu adevărat importante. Ei se zbat 

întreaga lor viaţă să devină faimoşi şi să câştige recunoaşterea 
oamenilor. Însă acestea nu sunt lucrurile pe care Dumnezeu 
le doreşte. Când vei sta înaintea Domnului în cele din urmă, 
El nu te va întreba despre distincţiile pe care le‑ai primit din 
partea oamenilor sau despre bogăţia pe care ai acumulat‑o pe 
pământ. Ci, mai degrabă, El va fi interesat de modul în care ai 
folosit Evanghelia pentru câştigarea sufletelor. Încă din versetul 
tematic este clar ce caută Dumnezeu; El vrea ca tu să Îl iubeşti 
şi să trăieşti pentru El ca partener al Lui în câştigarea sufletelor.

Daniel 12:3 spune: „Cei înţelepţi vor străluci ca 
strălucirea cerului, şi cei ce îi vor învăţa pe mulţi să umble în 
neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.” 
Să trăieşti pentru Domnul şi să fii partenerul Lui în câştigarea 
celor pierduţi este atât cea mai înaltă chemare, cât şi cea mai 
mare onoare. Nu vei putea experimenta împlinire şi bucurie 
la maximum în viaţă decât atunci când în centrul pasiunii, al 
emoţiilor şi al dorinţelor tale va fi Cristos, iar scopul tău va fi 
acela de a stabili neprihănirea Lui în inimile oamenilor.

Fiecare suflet de pe pământ este valoros pentru 
Dumnezeu. El a răscumpărat toţi oamenii cu sângele preţios 

Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer 
pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât 

pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi care 
n‑au nevoie de pocăinţă (Luca 15:7).

Suntem partenerii Lui 
în câştigarea altora

JOI
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al Fiului Său, Isus. De aceea, atunci când un păcătos se 
pocăieşte, în cer este o mare bucurie. Prin urmare, noi avem 
responsabilitatea de a duce Evanghelia Lui până la marginile 
pământului; mântuirea sufletelor ar trebui să fie pasiunea 
noastră.

Planifică o campanie personală de evanghelizare în 
această perioadă a Paştelui. Moartea, îngroparea şi învierea lui 
Isus au împăcat cu Dumnezeu chiar şi cel mai mare păcătos. 
Au făcut posibil ca oamenii să devină fii ai lui Dumnezeu. Însă 
mulţi oameni din lume nu ştiu încă această veste bună. Aşadar, 
depinde de noi să le facem cunoscut acest adevăr. Câştigarea 
sufletelor trebuie să fie prioritatea ta, înainte de orice altceva. 
Biblia spune: „Rodul celui drept este un pom al vieţii, şi cel 
ce câştigă suflete este înţelept” (Proverbe 11:30, versiunea 
Fidela). Noi suntem cei înţelepţi trimişi de Dumnezeu să 
strălucim cu lumina Evangheliei şi să aducem oamenii din 
întuneric la libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu. Noi suntem 
partenerii Lui în câştigarea sufletelor. Aleluia!

Luca 13:22‑35
Judecători 14‑16

Marcu 1:40‑45
Levitic 13

Marcu 16:15; 2 Corinteni 3:6; 
2 Corinteni 5:18‑20

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
onoarea de a fi partenerul Tău 
în câştigarea altora. Îmi înţeleg 
scopul pe acest pământ de a 
fi lumina Ta, un ambasador al 
reconcilierii, îndreptând oamenii 
în direcţia harului Tău pentru a 
primi mântuirea. Tu m‑ai făcut 
un distribuitor al gloriei şi al 
neprihănirii Tale. Îţi mulţumesc 
pentru această chemare, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În lumea de astăzi, oamenii sunt ceva mai atenţi 
cu privire la ceea ce mănâncă. Însă în timp ce unii 

mănâncă alimente naturale pentru a se menţine sănătoşi, 
alţii mănâncă atât de multe alimente nesănătoase, încât 
ajung să îşi pună sănătatea în pericol. Acelaşi lucru se 
întâmplă şi la nivel spiritual. În calitate de creştin, tu 
trebuie să te hrăneşti cu informaţia corectă. Trebuie 
să îţi hrăneşti credinţa cu Cuvântul lui Dumnezeu. Însă 
unii creştini ar alege să îşi hrănească mai degrabă frica 
decât credinţa. Cum îţi hrăneşti frica? Acordând atenţie 
informaţiilor nocive.

Hrana duhului uman este Cuvântul lui Dumnezeu. 
Isus a zis: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice 
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4). 
În timp ce Cuvântul lui Dumnezeu aduce duhul uman la 
viaţă, umplându‑l de optimism, de credinţă, de speranţă 
şi de dragoste, cuvintele negative îl otrăvesc şi îl distrug. 
Astfel de informaţii negative, dăunătoare duhului 
uman, provin din greşeala de a acorda atenţie lucrurilor 
nepotrivite.

Chiar dacă efectul hrănirii cu informaţii greşite 
nu devine vizibil în viaţa unui creştin peste noapte, cu 
timpul, o astfel de persoană va deveni din ce în ce mai 

Este scris: „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu 
fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”                  

(Matei 4:4, versiunea Fidela).

Asimilează informaţia 
care trebuie

VINERI

14



slabă pe plan spiritual. În scurtă vreme, nu va mai fi la fel 
de pasionat de lucrurile spirituale cum obişnuia să fie. 
Mai târziu, viaţa lui va lua o întorsătură cu totul diferită 
faţă de planul original al lui Dumnezeu pentru el.

Oferă atenţie numai informaţiei corecte. 
Întăreşte‑ţi şi energizează‑ţi duhul pentru succes prin 
Cuvântul lui Dumnezeu. Forţele vieţii rezidă în duhul tău; 
pe măsură ce îţi hrăneşti duhul cu Cuvântul Domnului, 
vei putea produce fiecare lucru bun pe care îl vrei în viaţa 
ta dinăuntrul tău. Isus a zis: „Omul bun scoate lucruri 
bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate 
lucruri rele din vistieria rea a inimii lui” (Matei 12:35).

Luca 14:1‑24
Judecători 17‑18

Marcu 2:1‑12
Levitic 14

1 Petru 1:23; Coloseni 3:16; 
2 Timotei 2:15

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
oportunitatea de a auzi şi de a primi 
Cuvântul Tău, care aduce transformare 
în viaţa mea. Tot mai mult creşte 
pasiunea mea pentru Cuvântul Tău, 
prin care am primit şi astăzi înţelepciune 
şi excelenţă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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

multor milioane de oameni în limba pe care o înţeleg cel 
mai bine. 
Înlăturând barierele lingvistice, partenerii Rapsodiei Realităţilor 
au făcut posibil ca mulţi oameni din toată lumea să aibă acces 
la Cuvântul lui Dumnezeu explicat. În prezent devoţionalul 
este disponibil în peste 800 de limbi. Totuşi este nevoie de 
multe lucruri pentru ca toate traducerile Rapsodiei Realităţilor 
să fie distribuite lunar, pretutindeni. Iar aici poţi interveni şi tu. 

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

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

editor
• Distribuirea ediţiilor traduse ale Rapsodiei Realităţilor

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

Adoptă şi mai    
     multe 

Binecuvântează    
    viaţa multora 

LIMBI ...

în 2017! 
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Isus Cristos este oglindirea slavei Tatălui şi 
întipărirea exactă a Persoanei Lui (Evrei 1:3). Iar El 

a făcut din noi exact acelaşi lucru; noi suntem oglindirea 
slavei Lui pentru că după cum este El – slava Tatălui – aşa 
suntem şi noi în lumea aceasta (1 Ioan 4:17). Isus a zis: 
„Eu le‑am dat slava pe care Mi‑ai dat‑o Tu, pentru ca 
ei să fie una, cum şi Noi suntem una” (Ioan 17:22). Este 
ceva extraordinar. Cum ar fi dacă ai fi conştient de acest 
adevăr zi de zi?

În 2 Corinteni 3:18, Biblia ne explică mai mult. Ne 
descrie Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind o oglindă: „Noi 
toţi privim cu faţa descoperită, ca într‑o oglindă, slava 
Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, 
din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” O oglindă 
reflectă orice obiect aflat înaintea ei. Dacă ai sta în faţa 
unei oglinzi, ţi‑ai vedea propria reflecţie. Cuvântul lui 
Dumnezeu este o oglindă, iar imaginea ta pe care o 
reflectă este numită „slava lui Dumnezeu”; aceasta eşti 
tu pentru El!

De exemplu, ce citim în Ioan 17:22 este că 
Dumnezeu ţine oglinda Lui înaintea ta pentru ca tu să 
vezi că eşti părtaş al slavei Lui. Tu ai fost glorificat, la 

Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta; 
astfel se face că dragostea este desăvârşită în noi, 

pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii                   
(1 Ioan 4:17).

Glorificat ca Isus

SÂMBĂTĂ
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fel ca Isus. Când Isus a umblat pe pământ, El a umblat 
într‑un mod glorios. El a trăit şi a manifestat slava lui 
Dumnezeu. El a umblat pe apă, le‑a a vorbit vântului şi 
valurilor, a deschis urechile surde şi ochii orbi, a vindecat 
picioarele oloage şi membrele mutilate şi chiar a înviat 
morţi. Noi avem aceeaşi abilitate de a funcţiona ca El, 
deoarece acelaşi Duh Sfânt care era puterea şi esenţa 
lui Isus locuieşte astăzi în noi.

Aceasta te‑a scos definitiv din clasa oamenilor 
obişnuiţi; tu eşti un asociat al Dumnezeirii. Tu eşti 
distribuitorul neprihănirii, dragostei, înţelepciunii, 
milei şi harului lui Dumnezeu. Dumnezeu te‑a ales să 
fii cel care manifestă laudele Lui şi demonstrează slava 
Lui pe pământ: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o 
preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe 
care Dumnezeu Şi l‑a câştigat ca să fie al Lui, ca să 
vestiţi puterile minunate ale Celui ce v‑a chemat din 
întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9).

Luca 14:25‑15:10
Judecători 19‑21

Marcu 2:13‑22
Levitic 15

Evrei 1:1‑3; 1 Ioan 4:17; 
2 Corinteni 3:18

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
gloria Ta în viaţa mea. Declar că viaţa 
mea este manifestarea înţelepciunii 
Tale şi a harului Tău, iar neprihănirea 
Ta se descoperă şi este evidentă în 
mine. M‑ai făcut o lumină într‑o 
lume întunecată, iar eu strălucesc 
pretutindeni. Am impact în lumea 
mea prin neprihănirea Ta, prin 
înţelepciunea Ta şi prin dragostea Ta 
astăzi şi întotdeauna, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR‑UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Creştinul este rodul suferinţelor lui Cristos. 
Biblia ne spune despre suferinţele lui 

Cristos şi despre slava de care aveau să fie urmate 
(1 Petru 1:11). Noi suntem acea slavă; noi suntem 
bucuria şi trofeele Lui! Noi suntem slava pe care 
El a văzut‑o şi care L‑a făcut să sufere crucea şi să 
dispreţuiască ruşinea (Evrei 12:2).

Pentru creştini, suferinţa nu este necesară, 
deoarece Isus a plătit deja preţul pentru ca tu să ai 
o viaţă glorioasă. Tot ce era necesar pentru succesul 
tău a fost achitat de El. El a murit pentru ca tu să ai 
o viaţă de onoare, de demnitate şi de excelenţă. Iar 
cea mai frumoasă parte este că toate acestea nu s‑au 
terminat odată cu moartea şi îngroparea Lui. În a treia 
zi, El a înviat într‑un mod triumfător. Învierea Lui este 
ceea ce sărbătorim la Paşte. Aşa cum moartea nu L‑a 
putut ţine legat, nimic nu te poate ţine legat nici pe 
tine. Dacă nu puteai merge, ridică‑te şi umblă! Ieşi 
din acea boală, pentru că slava a venit!

Aceasta este Evanghelia lui Isus Cristos. El ne‑a 
adus victorie, succes, sănătate şi bunăstare. Crede şi 
primeşte adevărul acesta.

Aşa cum dumnezeiasca lui putere ne‑a dăruit 
toate lucrurile pentru viaţă şi evlavie, prin 

cunoaşterea celui ce ne‑a chemat la glorie şi virtute                                      
(2 Petru 1:3, versiunea Fidela).

Nu a fost în zadar 

 DUMINICĂ
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Luca 15:11‑32
Rut 1‑4

Marcu 2:23‑28
Levitic 16

Evrei 2:14‑17; 2 Petru 1:4; 
Coloseni 1:20‑22

| Rugăciune  
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
viaţa de binecuvântări veşnice pe 
care o am prin învierea lui Isus 
Cristos. Acum trăiesc viaţa de 
glorie şi domnesc ca un rege, în 
Numele lui Isus. Amin.

NOTE

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Luca 21:25‑26, Isus spune că în zilele din 
urmă va fi strâmtorare printre neamuri, iar 

oamenii îşi vor da sufletul de groază. Trăim în vremuri 
pline de frică, în care teroarea este peste tot. Este atât 
de mult întuneric, dar şi răutate şi primejdie. Însă în 
ciuda acestora, cuvintele Domnului din Ioan 16:33 sunt 
profunde şi liniştitoare. El a spus: „V‑am spus aceste 
lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea 
necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

Observă expresia: „ca să aveţi pace în Mine...” 
Aceasta înseamnă că indiferent cât de mare ar fi 
întunericul, răutatea sau teroarea din lumea de astăzi, în 
Cristos noi avem putere peste orice criză. Tu nu trebuie 
să te îngrijorezi cu privire la cel rău şi la ce vrea sau poate 
să facă; el nu mai reprezintă un factor decisiv! Tu eşti în 
Cristos; prin urmare, eşti de neatins.

Să fii în Cristos înseamnă să fii acasă, în siguranţă. 
Cristos este atât o Persoană, cât şi un Loc – locul nostru 
în Dumnezeu. Fiind născut din nou, tu ai venit în 
Cristos. 2 Corinteni 5:17 spune: „... dacă este cineva în 
Cristos...”; acesta este locul tău! Tu locuieşti în Cristos; El 
este mediul tău ambiant! Aşadar, când spui: „Eu sunt în 
Cristos,” înseamnă că eşti în siguranţă, eşti în locul tainic 

Cel ce locuieşte în locul tainic al celui 
Preaînalt va trăi la umbra celui Atotputernic                                          

(Psalmul 91:1, versiunea Fidela).

Ai pace în El

 LUNI
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al Celui Preaînalt, locuind la umbra Celui Atotputernic 
(Psalmul 91:1, versiunea Fidela).

Indiferent ce se întâmplă, indiferent de teroarea 
sau de răul puse la cale de vrăjmaş, pacea şi siguranţa ta 
sunt garantate; aşadar, refuză să te temi. David a spus: 
„Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu 
mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi 
nuiaua Ta mă mângâie” (Psalmul 23:4). Psalmul 91:7 
declară: „O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la 
dreapta ta, dar de tine nu se va apropia”; de ce? 
Deoarece tu eşti în siguranţă în El. Conştientizează acest 
lucru întotdeauna.

Luca 16
1 Samuel 1‑2

Marcu 3:1‑7
Levitic 17

Psalmul 91; 
Coloseni 3:3‑4

| Proclamaţie  
Viaţa mea este ascunsă cu Cristos în 
Dumnezeu; prin urmare, locuiesc 
în siguranţă absolută, în pace şi 
în neprihănire. Sunt în Cristos, 
la adăpost de orice adversităţi 
şi acţiuni ale oamenilor răi şi 
nerezonabili. Declar că, indiferent 
de manipulările perfide ale celui 
rău, eu umblu în victorie, în 
stăpânire, în pace şi în bunăstare, 
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 începe cu cuvântul „vedeţi.” 
2 Corinteni 5:17 foloseşte un alt sinonim 

pentru a vedea: „Căci, dacă este cineva în Cristos, 
este o făptură nouă. Cele vechi s‑au dus: iată că toate 
lucrurile s‑au făcut noi.” Acum că eşti în Cristos, ar 
trebui să „vezi” că toate lucrurile s‑au făcut noi. Dacă 
nu aceasta este imaginea pe care o vezi, înseamnă că 
te uiţi unde nu trebuie. Nu ar trebui să te vezi bătrân, 
slab, bolnav, sărac sau chinuindu‑te; acea persoană 
nu mai există. Acum tu trebuie să te vezi într‑un mod 
diferit.

Cuvântul „a vedea” provine din traducerea din 
original a termenului grecesc „eido” care este înrudit 
cu cuvântul evreiesc „chazah,” din Vechiul Testament. 
Înseamnă a vedea din punct de vedere spiritual, a 
vedea cu ochii Duhului Sfânt. El vrea ca tu să „vezi” 
că eşti neprihănit, prosper şi sănătos. Vezi că Domnul 
te‑a învăluit în dragostea Lui şi te‑a acceptat. Vezi că El 
a cucerit lumea pentru tine şi ţi‑a dat pace. El a spus în 
Ioan 14:27: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v‑o 
dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să 
nu se înspăimânte.”

Vedeţi ce fel de dragoste ne‑a dat Tatăl, ca să fim 
chemaţi fiii lui Dumnezeu; din această cauză lumea 
nu ne cunoaşte, pentru că nu l‑a cunoscut nici pe El          

(1 Ioan 3:1, versiunea Fidela).

Contează ce vezi
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Nu este de mirare că, îndemnat de Duhul 
Sfânt, apostolul Pavel spune în Filipeni 4:6‑7: „Nu vă 
îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile 
voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni 
şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care 
întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile 
în Cristos Isus.” El ţi‑a făcut deja viaţa glorioasă; vezi şi 
umblă în lumina a ceea ce eşti în El şi a ceea ce ţi‑a dat 
şi a făcut El pentru tine.

 Cuvântul lui Dumnezeu este Lumina Adevărată; 
în acea lumină vezi că tu eşti ce are Dumnezeu mai 
bun; eşti strălucirea slavei Lui şi expresia neprihănirii 
Lui. Vezi că El este cu tine şi în tine oriunde ai merge, 
pentru a te iubi, a te conduce şi a te îndruma prin viaţă 
în mod triumfător.

Luca 17:1‑19
1 Samuel 3‑7

Marcu 3:8‑19
Levitic 18

Geneza 15:5‑6; 
2 Corinteni 4:17‑18

| Proclamaţie
Slava lui Dumnezeu este în viaţa mea. 
El m‑a făcut curajos, şi sănătos. El este 
neprihănirea mea. El mi‑a conferit 
excelenţă în toate lucrurile! Sunt 
întotdeauna triumfător prin Cuvântul 
lui Dumnezeu şi prin Duhul Sfânt. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Creştinismul este o umblare în neprihănire. Ce 
este neprihănirea? Este natura lui Dumnezeu 

în tine, care produce dreptatea lui Dumnezeu în tine: 
este abilitatea de a face ce este corect şi de a îndeplini 
voia Tatălui. Dumnezeu are întotdeauna dreptate; este în 
natura Lui să aibă dreptate. Această natură a neprihănirii 
lucrează şi în noi. Aşadar, în Împărăţia noastră, noi 
suntem neprihănire; noi umblăm în neprihănire şi 
împlinim lucrările neprihănirii; noi manifestăm bunătatea 
lui Dumnezeu pretutindeni. Lumea s‑ar putea să nu 
aprecieze cum se cuvine umblarea ta în neprihănire. Din 
acelaşi motiv, fariseii şi saducheii nu erau de acord cu 
lucrările bune ale lui Isus; deoarece ei nu Îl înţelegeau. 
Dacă la locul de muncă ai făcut ceva demn de laudă însă 
nu ai fost decât certat pentru lucrarea ta bună, nu fi trist. 
Continuă să fii o expresie a naturii lui Dumnezeu din tine.

Doar pentru că faci ce este bine nu înseamnă 
că tuturor le va plăcea de tine. Unii ţi se pot împotrivi 
şi pot încerca să te determine să faci compromisuri; 
poate chiar îţi vor spune că eşti rău, în ciuda lucrărilor 
tale bune. Rămâi ferm pe poziţie. Refuză să te schimbi. 
Tu eşti mai presus decât vrăjmaşii şi prigonitorii tăi. 
Rămâi în Cuvântul lui Dumnezeu şi practică întotdeauna 

Şi voi, prin El, sunteţi în Cristos Isus. El a fost făcut de 
Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire 

şi răscumpărare (1 Corinteni 1:30).

Noi umblăm în neprihănire

MIERCURI
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creştinismul, indiferent de criticile cu care te confrunţi. 
Tu eşti neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos. Prin 
urmare, chemarea ta este să umbli în neprihănire, 
indiferent de presiunea şi de provocările cu care te 
confrunţi.

Luca 17:20‑18:14
1 Samuel 8‑10

Marcu 3:20‑35
Levitic 19

Isaia 54:17; 
Romani 5:17

| Proclamaţie
Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în 
Isus Cristos. Sunt un învingător pe 
viaţă, înzestrat cu har să domnesc 
peste circumstanţe. Viaţa mea 
este pentru gloria lui Dumnezeu. 
Umblu în neprihănire şi împlinesc 
voia desăvârşită a lui Dumnezeu 
astăzi şi întotdeauna, în Numele 
lui Isus. Amin.
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În Efeseni 6:13, Biblia spune: „De aceea, luaţi 
toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi 

împotrivi în ziua cea rea...” Ziua cea rea este atunci când 
tot iadul se dezlănţuie împotriva ta; ziua când doctorul 
te anunţă că trupul tău se confruntă cu o problemă. Ziua 
cea rea este când te confrunţi cu provocări neaşteptate la 
locul de muncă; este o expresie figurativă care descrie o 
zi de criză.

De aceea, în calitate de creştin, este foarte 
important să înveţi Cuvântul Domnului pe timp de pace şi 
să Îl strângi în tine, pentru ca într‑o situaţie de criză să nu fii 
intimidat. Iar acest lucru este important deoarece în ziua 
de criză, ceea ce ai în tine te va ajuta să depăşeşti situaţia. 
În Coloseni 3:16, Biblia spune: „Cuvântul lui Cristos 
să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. 
Învăţaţi‑vă şi sfătuiţi‑vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări 
de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântându‑I lui 
Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.”

Unii oameni aşteaptă până când loveşte necazul 
pentru a începe să se roage şi să îşi pună credinţa în 
practică; nu trebuie să procedezi astfel. Credinţa şi 

Victorie în ziua cea rea

JOI
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Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, 
diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută 
pe cine să înghită. Împotriviţi‑vă lui tari în credinţă, 

ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi 
suferinţe ca voi (1 Petru 5:8‑9).



disperarea sunt două lucruri total diferite. Asemenea 
oameni apasă butonul de panică din disperare. Ei nu şi‑au 
crescut credinţa atunci când trebuia, aşa că intră în panică 
în ziua necazului. Credinţa este răspunsul duhului uman 
la Cuvântul lui Dumnezeu, nu ceva ce porneşti din mintea 
ta; ea provine din duhul tău. Acesta este motivul pentru 
care trebuie să îţi inunzi duhul cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Dumnezeu vrea ca noi să biruim întotdeauna; El 
ne‑a creat să fim biruitori. El ne‑a dat stăpânire peste 
circumstanţe. Aşadar, în loc să fii copleşit de frică atunci 
când te confrunţi cu situaţii potrivnice, foloseşte‑ţi 
credinţa; exersează‑ţi autoritatea în Cristos. Noi avem 
ceva ce putem folosi. Noi avem autoritate în Numele lui 
Isus. Poţi folosi Acest Nume împotriva oricărui demon. 
Îl poţi folosi pentru a‑ţi îmbunătăţi slujba, finanţele, 
sănătatea, familia – tot ce are legătură cu viaţa ta! Poţi fi 
învingător în fiecare zi dacă acţionezi pe baza Cuvântului 
lui Dumnezeu.

Luca 18:15‑43
1 Samuel 11‑13

Marcu 4:1‑12
Levitic 20

Iosua 1:8;
 Efeseni 6:10‑17

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru abilitatea Cuvântului Tău 
de a produce rezultate în mine. 
Sunt învingător în toate lucrurile, 
deoarece Cuvântul Tău mi‑a 
transferat abilitatea de a înfăptui 
imposibilul. Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR
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„Un loc larg” înseamnă un loc bogat; fiind 
născut din nou, tu eşti sămânţa lui 

Avraam şi împreună moştenitor cu Cristos prin credinţă. 
Aceasta înseamnă de fapt că toată lumea îţi aparţine. 
Este prea târziu să fii sărac sau să fii considerat sărac. 
Singurul mod în care poţi fi sărac este prin alegerea ta, 
sau din neştiinţă, pentru că Dumnezeu te‑a scos deja 
din sărăcie şi te‑a adus într‑un loc bogat.

 Pasajul din 2 Corinteni 8:9 spune: „Căci 
cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Cristos. El, 
măcar că era bogat, S‑a făcut sărac pentru voi, pentru 
ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.” Observăm 
că nu scrie „... pentru ca voi să vă rugaţi să fiţi bogaţi,” 
nu; El deja a făcut totul. În Cristos Isus ai fost îmbogăţit. 
Scriindu‑le Bisericilor prin Pavel, Duhul Sfânt a făcut 
următoarea afirmaţie: „... toate lucrurile sunt ale 
voastre” (1 Corinteni 3:21). Refuză să gândeşti despre 
tine însuţi că eşti mic sau să te vezi mic; lumea este a ta.

 Un alt lucru frumos este acela că tot ceea 
ce îţi aparţine este perfect; partea ta este cea bună. 
Psalmistul spune în Psalmul 16:6: „O moştenire plăcută 
mi‑a căzut la sorţi, o frumoasă moşie mi‑a fost dată.” 
Unii creştini nu înţeleg şi nu conştientizează acest lucru; 
de aceea îi invidiază pe alţii şi poftesc la ceea ce este al 

El m‑a scos la loc larg şi m‑a scăpat, pentru că mă 
iubeşte (Psalmul 18:19).

El te‑a scos „la loc larg”

VINERI
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altora; nu este nevoie să faci aşa. Tu ai o „moştenire 
dumnezeiască,” o moştenire incoruptibilă pe care este 
gravat numele tău.

 Conştientizează şi afirmă acest adevăr despre 
tine însuţi şi umblă în lumina lui. Dumnezeu ţi‑a dat tot 
ce priveşte viaţa şi evlavia (2 Petru 1:3); aceste lucruri 
sunt depozitate în duhul tău. De aceea, să nu ai simţul 
lipsei, al dezavantajului sau al limitării. Indiferent ce 
cauţi sau ai nevoie, fie în domeniul spiritual sau cel 
material, scoate‑l la iveală din duhul tău, pentru că din 
duhul tău ies izvoarele vieţii (Proverbe 4:23).

Luca 19:1‑27
1 Samuel 14‑15

Marcu 4:13‑20
Levitic 21

Romani 8:17; Psalmul 16:5‑6; 
Filimon 1:6

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că 
m‑ai binecuvântat cu tot felul de 
binecuvântări duhovniceşti în locurile 
cereşti, în Isus Cristos. Conştientizez 
binecuvântările Tale în viaţa mea şi 
umblu în plinătatea lor. Sun sămânţa 
lui Avraam, comoştenitor cu Cristos. 
Lumea este a mea. Nu duc lipsă de 
nimic, pentru că prin har Tu mi‑ai 
dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR
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Ziua Democraţiei este o celebrare anuală în 
mai multe ţări printre care se numără Canada, 

Capul Verde, Marea Britanie, SUA şi Nigeria. În Nigeria 
comemorează restaurarea democraţiei în ţară în 1999. 

 În acest an, când ţara marchează 18 ani de 
democraţie neîntreruptă pe data de 29 mai, partenerii 
Rapsodiei Realităţilor vor fructifica oportunitatea de a distribui 
milioane de exemplare ale devoţionalului în toată naţiunea. Se 
vor organiza seminarii şi proiecte comunitare în diferite părţi 
ale ţării. 

CUM POŢI PARTICIPA LA ACEASTĂ CAMPANIE 

• Roagă‑te pentru succesul campaniei
• Alătură‑te echipelor de distribuire gratuită
• Participă la seminarile organizate în regiunea ta
• Sponsorizează campania de distribuire gratuită

Pentru a organiza o campanie similară în oraşul tău/naţiunea 
ta sau pentru a o sponsoriza, te rugăm să trimiţi un email 
la adresa reachoutcampaigns@loveworld360.com sau să 
apelezi următoarele numere de telefon: +234.708.645.9246, 
+234.805.464.0796.

Ziua Democraţiei 2017 
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Cuvântul ebraic tradus prin „ţară” în versetul 
tematic face referire de asemenea şi la lume 

sau naţiuni. Locurile dosnice şi întunecate de pe pământ 
sau ale naţiunilor sunt locuri în care cruzimea şi răutatea 
au găsit teren fertil. Acestea sunt locuri şi medii malefice, 
locuri guvernate de agenţi ai întunericului şi de căpetenii 
ale răului.

Răspunsul lui Dumnezeu la strigătele care se ridică 
din aceste regiuni este, în primul rând, Cuvântul Său. 
El a trimis Cuvântul Său în Persoana lui Isus. Psalmul 
107:20 spune: „A trimis cuvântul Său şi i‑a tămăduit 
şi i‑a scăpat de groapă.” Pasajul din Ioan 1:14 afirmă 
întruparea Cuvântului, care a locuit printre noi. Soluţia 
lui Dumnezeu a fost împachetată în Omul Isus Cristos, 
care a venit ca Mântuitorul şi Lumina acestei lumi. Însă 
după crucificarea, îngroparea şi învierea Sa, El S‑a înălţat 
la cer, însărcinându‑ne pe noi, cei care formăm Biserica 
Lui, să continuăm lucrarea pe care El a început‑o. 

Isaia 53:10 spune astfel: „... va vedea o sămânţă 
de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va 
propăşi în mâinile Lui.” Noi suntem sămânţa Lui, şi El 
vindecă, eliberează şi mântuieşte astăzi prin noi. Noi 

Ai în vedere legământul! Căci locurile dosnice din ţară 
sunt pline de bârloguri de tâlhari. Să nu se întoarcă ruşinat 
cel apăsat, ci nenorocitul şi săracul să laude Numele Tău 

(Psalmul 74:20:21).

SÂMBĂTĂ
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Noi suntem lumina Lui 

în lumea întunecată



suntem lumina Sa în lumea întunecată. Atunci când 
a venit Isus, El a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă 
urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea 
lumina vieţii” (Ioan 8:12). Apoi, în Matei 5:14, El a spus 
despre noi: „Voi sunteţi lumina lumii...”

Poate că locurile întunecate din lume s‑au umplut 
de locuinţe ale cruzimii, însă tu poţi face ceva în privinţa 
aceasta. Tu eşti soluţia la întunericul care învăluie lumea. 
El a zis: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea 
oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să Îl 
slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri” (Matei 
5:16).

Faptele bune sunt faptele lui Cristos privind 
mântuirea, vindecarea şi eliberarea. Pe măsură ce 
răspândim aceste fapte în sfera noastră de influenţă, 
printre oamenii cu care luăm contact, răul, întunericul, 
urâciunea şi stricăciunea vor da înapoi şi slava şi lumina 
lui Dumnezeu vor umple ţara noastră.

Luca 19:28‑48
1 Samuel 16‑17

Marcu 4:21‑29
Levitic 22

Filipeni 2:15; 
Matei 5:14‑16

| Proclamaţie
Sunt lumina lumii, iar lumina 
mea străluceşte tot mai intens. 
Aduc pace, armonie, eliberare 
şi neprihănire oriunde ajung, 
pentru că sămânţa lui Isus Cristos, 
partenerul Lui în câştigarea 
sufletelor. Prin ajutorul Duhului 
Sfânt, întorc oamenii din întuneric 
la lumină, pentru a deveni părtaşi 
harului şi iubirii lui Dumnezeu, în 
Numele lui Isus. Amin. 
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Versetul tematic vorbeşte despre strigătul 
victoriei. Unii oameni strigă de frică, însă în 

creştinism, noi strigăm de bucuria victoriei. Noi strigăm 
triumfători înaintea Domnului. Este la fel ca strigătul 
pe care copiii lui Israel l‑au scos înainte să cucerească 
Ierihonul. Călătorind spre Ţara Promisă, au ajuns la 
Ierihon, însă oraşul era încercuit de ziduri groase şi 
impunătoare (Iosua 6:1).

În ciuda acestui fapt, Domnul i‑a dat lui Iosua o 
strategie de a cuceri oraşul. Era „strategia strigătului”: 
„... Când vor suna lung din cornul de berbec, şi când 
veţi auzi sunetul trâmbiţei, tot poporul să scoată mari 
strigăte. Atunci zidul cetăţii se va prăbuşi, şi poporul 
să se suie, fiecare drept înainte” (Iosua 6:2‑5). Când 
oamenii au respectat instrucţiunile lui Dumnezeu, zidul 
a căzut la pământ (Iosua 6:20).

Unii oameni nu înţeleg de ce strigăm; este un act 
spiritual. Biblia ne spune despre Isus, că „Însuşi Domnul, 
cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa 
lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei 
morţi în Cristos” (1 Tesaloniceni 4:16). Este acel tip de 
strigăt de la mormântul lui Lazăr; Biblia spune că El a 
strigat cu glas tare: „... Lazăre, ieşi afară” (Ioan 11:43).

Bateţi din palme toate popoarele; strigaţi 
către Dumnezeu cu vocea triumfului                             

(Psalmul 47:1, versiunea Fidela).

Strigătul victoriei
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Lazăr, fiind mort şi îngropat de patru zile, aflat 
deja în putrefacţie, a ieşit din mormânt viu! Atunci 
când înălţăm strigătul victoriei, duşmanul este deranjat; 
morţii vin la viaţă. Unii oameni strigă doar atunci când 
le este frică; acesta este un strigăt greşit. Noi strigăm 
cu vocea triumfului. Strigăm înainte de bătălie; înaintea 
provocărilor; astfel, atunci când ele vin, păşim uşor peste 
ele.

Nu există victorie fără strigăt. Atunci când te 
confrunţi cu provocări, strigă, nu din exasperare, ci strigă 
triumfător. Chiar şi atunci când nu eşti fericit, strigă! 
Chiar acum, strigă cu putere, cu vocea triumfului; este 
un act de credinţă. Strigă şi declară că ai câştigat. Viitorul 
poate depinde de strigătul tău, aşadar nu fi tăcut, ci 
scoate strigătul victoriei.

Luca 20:1‑19
1 Samuel 18‑19

Marcu 4:30‑41
Levitic 23

Iosua 6:16; 1 Samuel 4:5; 
Psalmul 5:11

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc şi astăzi 
pentru revelaţia Cuvântului Tău 
în duhul meu. Sunt triumfător 
întotdeauna în orice loc, prin 
puterea Duhului Sfânt, iar strigătul 
victoriei este mereu în gura mea, 
în Numele lui Isus. Amin. 
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Cuvântul lui Dumnezeu este lumină. Lumina 
defineşte, descrie şi scoate lucrurile la iveală. 

Dacă stingi lumina într‑o cameră, nu mai poţi vedea 
lucrurile din acea cameră cu ochii fizici. Tot aşa, ochii tăi 
spirituali au nevoie de lumina Cuvântului lui Dumnezeu 
ca să vadă în tărâmul spiritual.

Atunci când aprinzi lumina lui Dumnezeu asupra 
unei anumite situaţii, vei vedea adevărul – realitatea din 
perspectiva lui Dumnezeu. Dintr‑o dată vei descoperi că 
tot ceea ce ai crezut că îţi lipseşte este de fapt la locul lui; 
tot ce ai crezut că nu ai, ai de fapt din abundenţă. Atunci 
când foloseşti lumina soarelui, sau lumina unui bec cu 
incandescenţă, tot mai rămân lucruri pe care nu le poţi 
vedea. Însă sub lumina Cuvântului lui Dumnezeu, toate 
lucrurile ies la iveală.

Pasajul din Evrei 4:13 spune astfel: „Nici o făptură 
nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit 
înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.” Nimic 
nu este ascuns sub lumina Cuvântului lui Dumnezeu. 
Întoarce acest reflector luminos asupra ta şi priveşte 
adevărul despre succesul, despre bunăstarea şi despre 
viaţa glorioasă pe care le ai în Cristos! Aprinde această 

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

(1 Ioan 1:7).

Întoarce reflectorul asupra ta

LUNI
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lumină şi nu o mai stinge niciodată, pentru că tu trebuie 
să umbli în lumină, după cum şi El este în lumină.

Continuă să umbli în lumina neprihănirii tale, a 
justificării, a înţelepciunii şi a vieţii noi pe care le ai în 
Cristos Isus. Sub lumina lui Dumnezeu, tu eşti puternic, 
plin de Duhul Sfânt şi de putere. Tu eşti cel pentru care 
toate lucrurile sunt posibile. Priveşte‑te în această 
lumină; umblă în lumina victoriei pe care o ai asupra 
lumii, asupra diavolului şi asupra circumstanţelor vieţii!

Cuvântul lui Dumnezeu este singura lumină 
adevărată. Pe lângă faptul că îţi arată drepturile şi 
moştenirile pe care le‑ai primit în Cristos, produce 
în tine schimbări în concordanţă cu mesajul Său, 
conducându‑te şi îndrumându‑te. Nu e de mirare că 
psalmistul face următoarea afirmaţie: „Cuvântul Tău 
este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe 
cărarea mea” (Psalmul 119:105).

Luca 20:20‑21:4
1 Samuel 20‑22

Marcu 5:1‑13
Levitic 24

2 Corinteni 4:6; Ioan 1:7‑9; 
Ioan 8:12

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru lumina Cuvântului Tău în 
duhul meu care îmi iluminează 
calea în viaţă în direcţia voii 
Tale desăvârşite. Prin revelaţia 
Cuvântului Tău îmi cunosc 
moştenirea în Cristos şi umblu în 
ea. Binecuvântat să fie Dumnezeu! 
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Pasajul din Faptele apostolilor 14 ne spune că 
Pavel predica într‑un oraş numit Listra, când a 

observat un om care era olog din naştere: „În Listra era 
un om neputincios de picioare, olog din naştere, care 
nu umblase niciodată. El şedea jos şi îl asculta pe Pavel 
când vorbea. Pavel s‑a uitat ţintă la el şi, fiindcă a văzut 
că are credinţă ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: 
«Scoală‑te drept în picioare.» Şi el s‑a sculat dintr‑o 
săritură şi a început să umble” (Faptele apostolilor 
14:8‑10).

Atunci când omul acela a auzit Evanghelia 
predicată de Pavel, a primit credinţă, însă doar credinţa 
nu i‑a fost îndeajuns. Încă era neputincios, chiar dacă 
avea credinţă. Credinţa sa era atât de palpabilă încât 
Pavel a observat‑o; a simţit că omul avea credinţă ca să 
fie vindecat.

Mulţi creştini se găsesc şi astăzi în această situaţie 
în trupul lui Cristos; au credinţă, însă cu toate acestea 
sunt copleşiţi de greutăţile vieţii şi trăiesc ca nişte victime. 
Problema este că nu îşi folosesc credinţa. Credinţa este 
ca o valută; trebuie să o foloseşti. Se aseamănă cu banii 

Prin harul care mi‑a fost dat, eu spun fiecăruia dintre 
voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât 
se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, 
potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit‑o 

Dumnezeu fiecăruia (Romani 12:3).

Foloseşte‑ţi credinţa

MARŢI
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din contul, din portofelul sau din buzunarul tău; nu te va 
ajuta cu nimic simplul fapt că îi ai, dacă nu îi foloseşti.

Biblia spune: „Tot aşa şi credinţa, dacă n‑are 
fapte, este moartă în ea însăşi” (Iacov 2:17). Aici se 
face referire la credinţa care nu este susţinută sau 
exprimată prin acţiuni corespondente; credinţa care 
nu este folosită este moartă. Imaginează‑ţi ce s‑ar fi 
întâmplat dacă omul neputincios ar fi început să ezite 
şi să se contrazică cu Pavel atunci când acesta i‑a spus 
să se ridice; şi‑ar fi neutralizat propria credinţă. Însă 
în momentul în care a acţionat pe baza Cuvântului lui 
Dumnezeu rostit de Pavel, credinţa sa a fost activată şi a 
urmat un miracol.

Nu se pune problema că nu au credinţă copiii lui 
Dumnezeu, pentru că fiecare creştin are credinţă. Ci 
problema este că mulţi nu‑şi folosesc credinţa. Credinţa 
trebuie să fie activă şi nu pasivă. Foloseşte‑ţi credinţa 
chiar astăzi.

Luca 21:5‑38
1 Samuel 23‑25

Marcu 5:14‑20
Levitic 25

Romani 4:17; 
Evrei 11:3

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi 
împărtăşeşti credinţă în duh prin 
Cuvântul Tău. Îmi folosesc credinţa 
şi astăzi prin acţiuni corespondente 
şi prin exprimări verbale aliniate 
la Cuvântul Tău infailibil şi veşnic. 
Astfel trăiesc deasupra vrăjmaşului 
şi a tuturor adversităţilor vieţii, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Creştinul este favorizat în mod special de 
Domnul. În Psalmul 102:13 citat mai sus, 

David vorbeşte profetic despre noua creaţie: „Să se 
scrie lucrul acesta pentru neamul de oameni care va 
veni, şi poporul care se va naşte să Îl laude pe Domnul” 
(Psalmul 102:18).

„Neamul de oameni care va veni” şi „poporul care 
se va naşte” se referă la noua creaţie. Promisiunea lui 
Dumnezeu de a avea milă de Sion şi de a revărsa favoarea 
Sa peste acesta a fost împlinită în viaţa ta. Favoarea 
înseamnă o apreciere prietenească arătată celuilalt, în 
special de către un superior; un privilegiu sau un drept 
special care ţi se dă. Înseamnă că ţi se dă un avantaj 
deosebit pentru beneficiul tău. Înseamnă şi bunătate 
plină de har, o expresie profundă a dragostei.

Dumnezeu te iubeşte foarte mult. Biblia spune că 
El „... poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având 
totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în 
orice faptă bună” (2 Corinteni 9:8). Tu ai fost chemat să 
umbli în binecuvântarea felurită a lui Dumnezeu în fiecare 
zonă a vieţii tale. Duhul lui Dumnezeu ţi‑a deschis uşi de 
binecuvântare şi oportunităţi care nu pot fi explicate 
omeneşte. El te‑a calificat să experimentezi beneficiile 

Tu Te vei scula şi vei avea milă de Sion; căci este 
vremea să Te înduri de el, a venit vremea hotărâtă 

pentru el (Psalmul 102:13).

Suntem favorizaţi

MIERCURI
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mari şi glorioase ale Împărăţiei: „Mulţumindu‑I Tatălui, 
care v‑a învrednicit să aveţi parte de moştenirea 
sfinţilor în lumină” (Coloseni 1:12).

Psalmul 5:12 spune: „Căci Tu îl binecuvântezi pe 
cel neprihănit, Doamne, şi‑l înconjori cu bunăvoinţa 
Ta, cum l‑ai înconjura cu un scut.” Acest lucru s‑a 
întâmplat deja; cel neprihănit este binecuvântat deja şi 
copleşit de favoare divină. Aceasta înseamnă că tu nu 
poţi fi dezavantajat. Oriunde mergi în această lume vei 
fi acceptat, celebrat şi apreciat. Chiar şi cei care nu te 
agreează te vor admira în secret, pentru că tu eşti cel 
favorizat. Aleluia!

Luca 22:1‑38
1 Samuel 26‑28

Marcu 5:21‑34
Levitic 26

Luca 2:52; Romani 8:28; 
Proverbe 14:9

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru marea Ta dragoste pentru 
mine. Sunt obiectul harului Tău 
supranatural şi al iubirii Tale 
nepieritoare şi aşa păşesc şi 
astăzi în manifestarea deplină 
a favorii Tale neobişnuite şi a 
binecuvântărilor Tale felurite în 
familie, în sănătate, la serviciu, în 
lucrarea de slujire şi în finanţe, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Prima parte din versetul tematic îndeamnă 
poporul lui Dumnezeu să se întărească în 

Domnul şi în puterea tăriei Lui. Dumnezeu nu‑ţi spune 
niciodată să faci ceva ce nu poţi; dacă El spune: „Fii tare 
în Domnul” înseamnă că aceasta este ceea ce trebuie să 
faci.

Apoi, în versetul unsprezece, spune astfel: 
„Îmbrăcaţi‑vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să 
puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.” Din 
nou, El îţi spune ce să faci împotriva diavolului. Nu 
spune: „Diavolul e prea puternic pentru mine”; dacă te 
îmbraci cu toată armura lui Dumnezeu, vei putea să te 
împotriveşti tuturor strategiilor, uneltirilor, manevrelor 
şi manipulărilor celui rău. Instrucţiunea este clară: 
întăreşte‑te în şi prin Cuvântul Domnului.

Mulţi creştini duc o viaţă care seamănă cu 
creştinismul, însă nu este creştinism adevărat. Astfel, 

Încolo, fraţilor, întăriţi‑vă în Domnul şi în puterea tăriei 
Lui. Îmbrăcaţi‑vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să 
puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci 
noi n‑avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci 

împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva 
stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva 

duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, 
luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi 

împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după 
ce veţi fi biruit totul (Efeseni 6:10‑13).

Întăreşte‑te prin Cuvântul Lui

JOI

27



atunci când se confruntă cu provocări, ezită şi sunt 
înfrânţi, iar apoi se plâng: „Dar m‑am rugat; nu ştiu de ce 
n‑a acţionat Dumnezeu.” Însă în versetele pe care le‑am 
citit mai devreme, Dumnezeu ne‑a spus clar ce să facem. 
În versetul treisprezece ne este dată motivaţia pentru 
versetele 10‑12. Scrie astfel: „De aceea, luaţi toată 
armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua 
cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit 
totul.”

Există o zi a necazului (ziua cea rea); poate nu este 
astăzi, însă trebuie să o anticipăm. Există un duşman 
care caută pe cine să sfâşie, şi atunci când are ocazia, 
loveşte. Însă noi nu suntem în necunoştinţă faţă de 
planurile şi de uneltirile sale. Atât timp cât eşti întărit în 
Domnul şi în puterea tăriei Lui, îmbrăcat cu toată armura 
lui Dumnezeu, vei alunga duşmanul ori de câte ori va 
apărea în viaţa ta şi vei rămâne în picioare după ce vei fi 
biruit totul.

Luca 22:39‑65
1 Samuel 29‑31

Marcu 5:35‑43
Levitic 27

1 Ioan 4:4; 1 Corinteni 10:13; 
Iacov 4:7

| Proclamaţie
Trăiesc mai presus de orice 
uneltiri şi planuri satanice, 
pentru că sunt ascuns cu Cristos 
în Dumnezeu! Sunt fortificat în şi 
prin Cuvântul lui Dumnezeu! Mă 
întăresc în Domnul şi în puterea 
tăriei Lui. Sunt poziţionat pentru 
victorie şi energizat pentru viaţa 
supranaturală, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Isaac a primit o instrucţiune de la Domnul, 
şi anume să nu îşi părăsească ţara din cauza 

foametei, ca să meargă în Egipt. Bineînţeles, oamenii 
mergeau în Egipt ca să găsească alinare, şi Isaac s‑a 
gândit să facă la fel. Cu toate acestea, Domnul i‑a 
vorbit şi i‑a zis: „... Rămâi în ţara în care îţi voi spune. 
Locuieşte ca străin în ţara aceasta; Eu voi fi cu tine şi te 
voi binecuvânta; căci toate ţinuturile acestea ţi le voi 
da ţie şi seminţei tale şi voi ţine jurământul pe care i 
l‑am făcut tatălui tău, Avraam” (Geneza 26:2‑3).

 Isaac a urmat instrucţiunea Domnului şi rezultatul 
este cel descris în versetul tematic. A crescut, s‑a îmbogăţit 
şi a mers îmbogăţindu‑se atât de mult încât filistenii îl 
invidiau, în aceeaşi ţară care era devastată de foamete. 
Dumnezeu l‑a destinat pe Isaac la măreţie, însă el s‑ar fi 
îndepărtat de la acel plan dacă nu ar fi ascultat instrucţiunea 
lui Dumnezeu de a rămâne în Gerar.

 Urmează călăuzirea Duhului lui Dumnezeu în viaţa 
ta. Chiar dacă eşti la o răscruce, refuză tentaţia de a merge 
într‑o direcţie care ştii că este contrară cu ceea ce ţi‑a arătat 
sau ţi‑a spus Dumnezeu. Supune‑te Duhului Sfânt, pentru 
că doar El ştie şi deţine planul pentru măreţia ta, pentru 

Isaac a făcut semănături în ţara aceea şi a strâns rod 
însutit în anul acela; căci Domnul l‑a binecuvântat. 

Astfel omul acesta s‑a îmbogăţit şi a mers 
îmbogăţindu‑se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns 

foarte bogat (Geneza 26:12‑13).

Destinat pentru măreţie

VINERI
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bunăstarea ta şi pentru succesul tău. Măreţia ta nu este 
dictată de locul geografic în care te afli sau de locul tău 
natal, ci este determinată de cetăţenia ta cerească şi de 
depozitarea continuă a Cuvântului lui Dumnezeu în duhul 
tău.

 Măreţia este moştenirea ta. Indiferent unde te afli: 
la lucru, acasă, la şcoală etc., fii conştient că eşti destinat 
pentru măreţie.

Luca 22:66‑23:25
2 Samuel 1‑3

Marcu 6:1‑13
Numeri 1

Galateni 3:29; 
2 Petru 3:1‑2

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
măreţia Ta care este în duhul meu. 
Sunt sămânţa lui Avraam, prin urmare 
manifest măreţie. Prin Cuvântul Tău 
şi prin Duhul Sfânt bunăstarea mea, 
victoria mea şi măreţia mea sunt 
evidente, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În procesul de creştere a copiilor, părinţilor le revine 
responsabilitatea de a le asigura atât hrană fizică 

cât şi spirituală. Şi anul acesta, Ziua Copilului este o 
bună ocazie de a realiza investiţii duhovniceşti în viaţa 
copiilor din lumea întreagă. 

În cadrul misiunii noastre cu motto‑ul „Fiecare copil 
înfloreşte prin Cuvântul lui Dumnezeu,” poţi avea 
impact în viaţa a milioane de copii prin: 

1. Sponsorizarea devoţionalelor pentru copii şi pentru 
adolescenţi, ca şi a altor materiale care urmează a fi 
distribuite în şcoli, în orfelinate, în spitale, în cămine, 
etc., din naţiunea ta sau din altă naţiune pe care o alegi. 

2. Organizarea voluntară a unor campanii de distribuire 
masivă a acestor materiale pentru copii în anumite zile 
festive. 

3. Rugăciune consecventă pentru călăuzirea, siguranţa 
şi protecţia copiilor din întreaga lume.
  
Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi 
participa la Celebrarea Zilei Copilului, te rugăm să apelezi 
următoarele numere de telefon: +234.708.999.5994, 
+234.802.501.3713, sau să vizitezi site‑ul www.
kiddiesloveworld.org. 
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De ce a făcut apostolul Pavel o declaraţie atât de 
îndrăzneaţă în versetul tematic? Spune să ne 

considerăm morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu. 
Motivul este că, înaintea justiţiei divine, atunci când Isus 
a murit, şi tu ai murit în El. Însă ceva s‑a întâmplat după 
aceea: Dumnezeu L‑a înviat pe Isus din morţi, iar tu ai înviat 
împreună cu El.

Aceasta a avut loc când ai fost născut din nou; te‑ai 
trezit la viaţă faţă de Dumnezeu; ai devenit viu în duhul tău. 
Acum poţi înţelege realităţile Împărăţiei lui Dumnezeu; poţi 
cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, pentru că eşti viu faţă 
de El. Cel care nu este născut din nou nu este viu pentru 
Dumnezeu; este mort din punct de vedere spiritual. Nu 
este treaz faţă de realităţile vieţii din tărâmul lui Dumnezeu 
(Luca 8:10). Aşadar, face parte din moştenirea ta să înţelegi 
lucrurile lui Dumnezeu, pentru că eşti născut din nou şi ai 
viaţa lui Dumnezeu în tine. Aleluia!

Nu există nici o realitate spirituală pe care să nu 
o poţi înţelege. Nu spune niciodată: „Ei bine, nu prea 
înţeleg lucrurile lui Dumnezeu”; ci spune: „Sunt viu pentru 
Dumnezeu, de aceea am o inimă care înţelege; înţeleg 
lucrurile lui Dumnezeu.” Spune acest lucru în mod repetat 
până când devine parte din tine.

Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi‑vă morţi faţă de păcat, 
şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Cristos, Domnul nostru 

(Romani 6:11).

Viu pentru tainele 
Împărăţiei lui Dumnezeu

SÂMBĂTĂ
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Nu trebuie să umbli în întuneric sau în necunoştinţă în 
ceea ce priveşte viaţa Împărăţiei, moştenirea ta, drepturile, 
beneficiile şi privilegiile pe care le ai în Cristos Isus. Biblia 
spune: „Şi noi n‑am primit duhul lumii, ci Duhul care vine 
de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni 
le‑a dat Dumnezeu prin harul Său” (1 Corinteni 2:12). Ce 
binecuvântare minunată: Duhul Sfânt este în tine ca să te 
înveţe toate lucrurile şi să îţi explice tainele vieţii!

Luca 23:26‑49
2 Samuel 4‑6

Marcu 6:14‑29
Numeri 2

1 Corinteni 2:7; 
Matei 13:10‑11

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi 
revelezi lucrările Tale din vremea 
noastră şi că mă faci relevant 
şi eficient în stabilirea voii Tale 
desăvârşite pe pământ. Mă rog ca 
tot mai mulţi copii ai Tăi să înţeleagă 
mişcarea Duhului Tău în aceste zile 
din urmă, recunoscând că nu sunt 
fiinţe obişnuite, ci temple şi epistole 
vii ale lui Cristos cel viu, 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 spune: „Faceţi în toată vremea, 
prin Duhul, tot felul de rugăciuni...”; aceasta 

înseamnă că trebuie să fii în comunicare şi în părtăşie 
continuă cu Tatăl. Majoritatea oamenilor ştiu doar să ceară 
în rugăciune; acesta este cel mai mic scop al rugăciunii. 
Rugăciunea este în primul rând părtăşie cu Tatăl şi cu Fiul 
Său, Isus Cristos, prin puterea Duhului Sfânt; şi este ceva 
ce suntem chemaţi să facem tot timpul, nu doar ocazional.

Isus a spus că oamenii trebuie să se roage necurmat 
şi să nu se lase (Luca 18:1). Traducerea Amplificată a 
versetului tematic face lucrul acesta şi mai clar: „Faceţi în 
toată vremea (cu orice ocazie, în orice sezon), prin Duhul, 
tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta în 
mod deliberat, cu toată stăruinţa, mijlocind pentru toţi 
sfinţii (oamenii consacraţi ai lui Dumnezeu).” Înţelegem 
imediat din acest pasaj că rugăciunea nu înseamnă doar 
să‑I ceri diverse lucruri lui Dumnezeu; rugăciunea este o 
comunicare continuă.

Atunci când te rogi, eşti conectat la „informaţii 
secrete spirituale,” astfel încât eşti conştient de ceea ce 
se întâmplă în jurul tău; nu eşti în situaţia să nu ştii ce 
paşi trebuie să faci şi în ce direcţie trebuie să te îndrepţi. 

Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul 
de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu 
toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii             

(Efeseni 6:18).

Roagă‑te neîncetat

DUMINICĂ
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„Informaţia secretă” îţi este transmisă continuu şi astfel 
eşti informat, luminat şi ghidat de înţelepciunea divină tot 
timpul; nu eşti confuz niciodată.

În rugăciune primeşti transferuri, viziuni, îndrumări 
şi instrucţiuni de la Duhul Sfânt! Totodată, rugăciunea îţi 
pregăteşte duhul ca să auzi şi să răspunzi corect la vocea 
lui Dumnezeu; o sincronizare a pasiunilor şi a emoţiilor 
tale cu voia Sa desăvârşită. Acestea sunt unele dintre 
motivele care fac rugăciunea entuziasmantă. Eu trimit 
subiecte de rugăciune pentru sesiunile noastre de 15 
minute de rugăciune globală din fiecare luni, miercuri şi 
vineri pe platformele noastre de social media. Participă în 
acest proiect şi vei vedea cum viaţa ta se va dezvolta.

Dumnezeu ţi‑a dat stăpânirea şi autoritatea 
de a schimba cursul evenimentelor pe pământ. 
Este responsabilitatea ta, şi nu a Lui, să te asiguri că 
circumstanţele din viaţa ta, din familia ta şi din viaţa 
celor din jurul tău se conformează cu voia perfectă a lui 
Dumnezeu; poţi obţine aceasta prin rugăciune.

Luca 23:50‑24:12
2 Samuel 7‑8

Marcu 6:30‑44
Numeri 3

Matei 7:7‑8; 1 Tesaloniceni 5:17
Faptele apostolilor 13:1‑2

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul rugăciunii. Mă rog pentru 
toţi cei care se întorc la Tine pe tot 
pământul, ca ei să fie întăriţi prin 
duhul Tău în omul dinăuntru. Declar 
că în ei Cuvântul lui Dumnezeu 
de neprihănire, de vindecare, 
de bunăstare, de eliberare şi de 
binecuvântare produce rezultate, 
formând în ei caracterul şi gândirea 
lui Cristos, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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

Credem ca ai fost binecuvântat de acest devotional.Te invitam 
acum sa Îl faci pe Isus Cristos Domnal vietii tale, rugându‑te 
astfel:

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

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

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

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

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

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

RUGĂCIUNE 
PENTRU

MÂNTUIRE

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

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



Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site‑ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTOR

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

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

„Un mesaj scurt... cu impact de‑o viaţă!”

„Cu ceva timp în urmă m‑am trezit ca să ascult formatul audio al 
Rapsodiei Realităţilor. Titlul devoţionalului din acea zi era „Exprimă 
bucurie.” După ce am ascultat cam două minute, am fost uimit cât 
de rapid am reacţionat la mesaj. Înainte îmi era greu să zâmbesc şi să 
râd. Însă un singur mesaj scurt despre bucurie mi‑a transformat viaţa 
şi a pus punct bătăliei pe care o purtam de mult timp. Cu adevărat, 
armele cu care luptăm nu sunt fireşti, de carne, ci sunt întărite de 
Dumnezeu ca să dărâme întărituri.“                                 
    ‑ D. Gross; USA

„Rapsodia Realităţilor m‑a eliberat de comportament imoral”

„Odată eram pierdut în comportament imoral şi mă simţeam groaznic 
tot timpul. Cu toate că ştiam că am o inimă bună, mă simţeam neajutorat 
pentru că nu puteam pune punct obiceiurilor mele negative. Cu Rapsodia 
Realităţilor, totul s‑a schimbat! Apetitul pentru obiceiuri negative şi distructive 
a fost înlocuit cu un apetit uriaş pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Acum sunt 
într‑o călătorie înainte şi în sus, fără să mă mai întorc înapoi vreodată. Cu 
Rapsodia Realităţilor îmi e uşor să cred, să am încredere şi să acţionez pe baza 
Cuvântului lui Dumnezeu.”
    ‑ Ramsy; Africa de Sud

„Rapsodia Realităţilor răspunde la toate întrebările vieţii”

„Într‑un anumit punct în viaţa mea, lucrurile mergeau tare prost. Am pierdut 
un prieten drag şi eram înglodată în probleme financiare. Acestea mă făceau 
să mă simt tot timpul tristă şi fără speranţă. Într‑o zi, în timp ce citeam Rapsodia 
Realităţilor, am realizat cât de preţioasă sunt pentru Dumnezeu şi cât de profund 
Îi pasă de mine. Acest lucru mi‑a schimbat viaţa; m‑a umplut de bucurie şi m‑a 
eliberat de temeri. Sunt atât de fericită că am citit Rapsodia Realităţilor; mi‑a dat 
răspuns la toate întrebările vieţii.”                                              
    ‑ D. Chinhoi; Africa de Sud



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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

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

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

LOVEWORLD 

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

canada:  
Tel: +1 647‑341‑9091 

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

Cărţi disponibile de la editura


