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

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

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

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

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

                                      - Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 585 limbi şi încă 

mai numărăm. Ediţia 2015 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru 
a te poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul 
anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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A fi fericit şi plin de bucurie este o decizie personală, 
pe care tu însuţi trebuie să o iei. Demonii atacă 

oamenii pentru a-i face agitaţi, confuzi, trişti şi deprimaţi. 
Odată ce diavolul fură bucuria unei persoane, reuşeşte 
să o încolţească. Biblia spune: „... bucuria Domnului va fi 
tăria voastră” (Neemia 8:10). Bucuria este în duhul tău; 
înflăcăreaz-o! 

Una dintre modalităţile prin care menţii focul bucuriei 
în duhul tău este părtăşia cu Duhul Sfânt; Romani 14:17 
spune: „Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi 
băutură; ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.” Fiind 
născut din nou, te-ai născut în Cristos, în mediul ambiant al 
Duhului Sfânt, unde este glorie, viaţă, neprihănire, pace şi 
bucurie. Cei care funcţionează în afara acestui mediu, se 
confruntă cu dezamăgiri, frustrări, disconfort, depresie şi 
provocări insurmontabile în viaţă. Se agită uşor, sunt acri, 
furioşi şi frustraţi, pentru că nimic nu pare să funcţioneze 
în viaţa lor. Oameni frustraţi îi frustrează şi pe alţii; oameni 
nefericiţi îi fac şi pe alţii nefericiţi; oamenii răniţi îi rănesc şi 
pe alţii în jurul lor. 

Cu toate acestea, odată ce te-ai aliniat la Cuvântul 
lui Dumnezeu şi te-ai sincronizat prin Duhul Sfânt cu voia şi 
scopul Lui pentru viaţa ta, bucuria din tine va creşte până 
la revărsare. Oamenii se vor întreabă cum reuşeşti să rămâi 
bucuros şi pe înălţimi, chiar în mijlocul provocărilor. 

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

strălucită (1 Petru 1:8).

MIERCURI

1
Fii plin de bucurie 



Note

| Proclamaţie
Sunt plin de bucurie! Sunt întărit 
prin Duhul Sfânt şi astăzi! Locuiesc 
în prezenţa lui Dumnezeu unde sunt 
bucurii nespuse şi desfătări veşnice! 
Viaţa mea este o mărturie a harului şi 
a bunătăţii lui Dumnezeu, iar eu mă 
bucur totdeauna în Domnul! Aleluia!  

Faptele Apostolilor 
15:22-35

Estera 5-7

În Ioan 15:11, Isus a spus: 
„V-am spus aceste lucruri, pentru 
ca bucuria Mea să rămână în voi, 
şi bucuria voastră să fie deplină.” 
Dorinţa Domnului este ca bucuria Lui 
să fie în tine douăzeci şi patru de ore 
pe zi, indiferent de circumstanţele 
cu care te confrunţi. El ţi-a dat o 
bucurie care nu este dependentă de 
ce se întâmplă în jurul tău; o bucurie 
care curge din duhul tău – o bucurie 
negrăită şi strălucită (1 Petru 1:8). 

Refuză să ai o înfăţişare tristă ca 
şi cum greutatea întregii lumi ar fi pe 
umerii tăi. Isus ţi-a luat durerile şi te-a 
adus în bucuria, abundenţa şi pacea 
Lui. Filipeni 4:4 spune: „Bucuraţi-
vă totdeauna în Domnul! Iarăşi 
zic: Bucuraţi-vă!” Aceasta nu este o 
sugestie, ci o poruncă de la Domnul! 
Propune-ţi să Îi mulţumeşti mereu 
Domnului şi să te bucuri în toate. 1 
Tesaloniceni 5:16 spune: „Bucuraţi-
vă întotdeauna.” Slavă lui Dumnezeu 
pentru totdeauna. Aleluia!

Luca 6:1-11
Deuteronom 29

Filipeni 4:6-7; 
1 Timotei 6:17

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Fiind născuţi din nou, noi trăim în două 
lumi simultan: lumea naturală şi lumea 

spirituală. Unii creştini au o înţelegere a lumii naturale 
şi a principiilor ei de funcţionare, dar mai trebuie să 
înţeleagă lumea spirituală şi principiile ei. 

Domnul Isus a spus clar că, deşi eşti în această 
lume naturală, tu nu eşti din lumea aceasta; atunci 
când te-ai născut din nou, te-ai născut în tărâmul lui 
Dumnezeu. Trebuie să conştientizezi acest lucru şi să 
înveţi cum să funcţionezi în acel tărâm. Este un tărâm 
de glorie; un tărâm care este dincolo de timp şi spaţiu. 
Este tărâmul miraculosului. 

Referindu-se la acest tărâm spiritual, Isus a 
declarat: „... Eu sunt de sus...” (Ioan 8:23). El a vorbit 
deschis despre faptul că a trăit în două lumi. În Ioan 3:13 
El a spus: „Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce 
S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer.” 
Se referea la Sine. Te-ai fi aşteptat să spună: „adică Fiul 
omului care a fost în cer,” dar Isus a spus: „care este în 
cer...,” pentru că El trăia în două lumi.

 La fel cum există activităţi pe care le facem în 
lumea naturală, există activităţi pe care le facem în 
tărâmul spiritual. În lumea spirituală, trăim prin Cuvântul 
lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt. Vedem cu 
ochii duhului. Trăim după principiile cereşti; dominăm 
lumea fizică cu principiile Împărăţiei noastre cereşti.

JOI

2

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

Trăieşte după principiile 
cerului



Note

Refuză să cobori la nivelul 
pământesc de viaţă sau de 
raţionament. Există o viaţă care 
trebuie trăită în domeniul spiritual. 
Lasă această revelaţie să devină 
clară pentru tine şi funcţionează 
în ea! Vei fi uimit de slava lui 
Dumnezeu care se va manifesta în 
viaţa ta pe măsură ce vei umbla tot 
mai mult în Duhul.

Faptele Apostolilor 
15:36-16:15
Estera 8-10

Luca 6:12-19
Deuteronom 30

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că îmi revelezi tainele Împărăţiei în 
duhul meu. Trăiesc prin Cuvântul 
Tău şi funcţionez prin puterea 
Duhului Sfânt şi astfel domin orice 
circumstanţe din lumea mea. 
Îţi mulţumesc că viaţa mea este 
aliniată la voia Ta perfectă, iar 
gloria Ta se manifestă în mine, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Romani 8:6;
1 Ioan 4:17

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
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BIBLIEI ÎN DOI ANI



O parte din lucrarea Duhului Sfânt în viaţa ta este să te 
ajute să descoperi moştenirea ta în Isus Cristos. Apoi, 

pe măsură ce El îţi descoperă asemenea lucruri, tu trebuie să le 
rosteşti: „Acele lucruri pe care le şi vorbim, nu în cuvintele pe care 
le învaţă înţelepciunea omenească, ci în cele pe care le învaţă 
Duhul Sfânt, comparând lucrurile spirituale cu cei spirituali” (1 
Corinteni 2:13, versiunea Fidela). Observă că nu spune: „acele 
lucruri despre care vorbim,” ci spune „acele lucruri pe care le 
vorbim.” La fel spune Biblia şi în alt pasaj: „Oricum, vorbim 
înţelepciune printre cei desăvârşiţi...” (1 Corinteni 2:6, versiunea 
Fidela). Noi nu propovăduim despre înţelepciune, ci rostim 
înţelepciune, iar înţelepciunea este Cuvântul lui Dumnezeu. 

Sunt mulţi care vorbesc „despre” înţelepciune, dar 
nu rostesc înţelepciune; cu toate că pot scrie cărţi despre 
înţelepciune, nu vorbesc înţelepciune. Să vorbeşti înţelepciune 
înseamnă să rosteşti Cuvântul. De exemplu, Cuvântul spune 
că eşti părtaş naturii divine (2 Petru 1:4); aceasta este 
înţelepciunea lui Dumnezeu. Prin urmare, atunci când, pe 
baza acestui verset al Sfintei Scripturi, declari: „Sunt un asociat 
din clasa lui Dumnezeu; părtaş al harului Său, al slavei Sale şi 
expresia neprihănirii Lui,” tu vorbeşti înţelepciune. Când, în 
ciuda inflaţiei, recesiunii şi crizei economice globale, tu declari: 

Şi noi nu am primit duhul lumii, ci Duhul care este din 
Dumnezeu, ca să ştim lucrurile care ne-au fost dăruite de 

Dumnezeu. Acele lucruri pe care le şi vorbim, nu în cuvintele 
pe care le învaţă înţelepciunea omenească, ci în cele pe care 
le învaţă Duhul Sfânt, comparând lucrurile spirituale cu cei 

spirituali (1 Corinteni 2:12-13, versiunea Fidela).

VINERI
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Rosteşte Cuvântul... rosteşte 

înţelepciune! 



Note

„Toate nevoile mele sunt împlinite, 
după bogăţia lui Dumnezeu în slavă, în 
Isus Cristos,” tu rosteşti înţelepciunea 
lui Dumnezeu. Când spui: „Am viaţa 
lui Dumnezeu în mine; eu trăiesc în 
sănătate divină douăzeci şi patru de 
ore pe zi,” în ciuda durerii pe care s-ar 
putea să o simţi, vorbeşti înţelepciune.  
S-ar putea ca oamenii să îşi bată joc de 
tine pentru că vorbeşti înţelepciunea 
lui Dumnezeu, dar aminteşte-ţi 
întotdeauna că înţelepciunea lui 
Dumnezeu nu corespunde sistemului 
de valori al lumii acesteia. Când 
practici vorbirea înţelepciunii lui 
Dumnezeu, este posibil să fii înţeles 
greşit de unii, în special de cei care 
sunt conduşi de simţuri, dar nu fi 
descurajat. Declară ce spune Cuvântul 
despre tine, indiferent de situaţie. 
Declară cu îndrăzneală neprihănirea, 
sănătatea, stăpânirea şi unitatea ta 
cu Domnul. Rosteşte întotdeauna 
înţelepciunea lui Dumnezeu şi viaţa ta 
Îl va glorifica pe El.

Faptele Apostolilor 
16:16-40

Iov 1-2

Luca 6:20-30
Deuteronom 31

| Proclamaţie
Înţelepciunea lui Dumnezeu este în 
inima mea şi în gura mea şi astăzi! 
Cuvântul lui Dumnezeu este ca un foc 
în oasele mele şi pe măsură ce îl rostesc, 
dizolv orice îndoieli. Biruiesc şi domnesc 
în viaţă prin harul neprihănirii, iar gloria 
lui Dumnezeu se vede şi se exprimă prin 
mine, în Numele lui Isus. Amin. 

1 Corinteni 2:6-8;
Evrei 13:5-6

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Este posibil ca Domnul să fie prezent într-un loc, 
să îţi vorbească şi tu să nu ştii? Categoric da! 

I s-a întâmplat lui Iacov; el nu şi-a dat seama că fusese 
în prezenţa lui Dumnezeu decât după ce a avut un vis în 
care a văzut îngerii lui Dumnezeu coborând şi urcând la 
cer pe o scară. Apoi a spus: „... Cu adevărat, Domnul 
este în locul acesta, şi eu n-am ştiut” (Geneza 28:16). 
Acest lucru se întâmplă şi astăzi. 

Uneori spunem: „Domnul este în locul acesta,” 
iar unii oameni nu ştiu despre ce vorbim; ei se uită în 
jur după fum, foc sau alt semn „miraculos” al prezenţei 
Sale! Dar El nu Îşi anunţă întotdeauna prezenţa în felul 
acesta. 

Odată, Ilie trebuia să Îl audă pe Dumnezeu, 
iar Biblia spune: „Şi iată că... a trecut un vânt tare şi 
puternic, care despica munţii şi sfărâma stâncile. 
Domnul nu era în vântul acela. Şi după vânt, a venit un 
cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de 
pământ. Şi după cutremurul de pământ, a venit un foc: 
Domnul nu era în focul acela. Şi după foc, a venit un 
susur blând şi subţire. Când l-a auzit Ilie, şi-a acoperit 
faţa cu mantaua...” (1 Împăraţi 19:11-13). 

Aparent, Ilie se aştepta ca Dumnezeu să Se 
manifeste în vânt, cutremur şi foc, dar El nu a făcut-o; 
în schimb, a venit într-un susur blând. Acesta e modul în 

SÂMBĂTĂ

4
Ascultă-L în duhul tău!

Iacov s-a trezit din somn şi a zis: „Cu adevărat, 
Domnul este în locul acesta, şi eu n-am ştiut”  

(Geneza 28:16).



Note

care Domnul ne conduce şi astăzi 
prin Cuvântul Său şi prin Duhul 
Sfânt; El ne conduce din interior, 
în duh. Duhul tău mărturiseşte 
împreună cu Cuvântul lui 
Dumnezeu pe măsură ce El te 
sfătuieşte şi te instruieşte din 
interior. În Proverbe 20:27, Biblia 
spune: „Suflarea omului este o 
lumină a Domnului...”; acolo este 
lumina lui Dumnezeu; de acolo El 
te călăuzeşte – nu prin simţuri. 

Nu aştepta să „simţi” sau să 
experimentezi unele manifestări 
fizice mai întâi, nu; Cuvântul Lui 
în duhul tău este tot ce ai nevoie. 
Ascultă vocea Lui în activităţile de 
zi cu zi; ascultă de El în duhul tău, 
pentru că El îţi transmite Cuvântul 
Său în duh.

Faptele Apostolilor 
17:1-15
Iov 3-5

Luca 6:31-38
Deuteronom 32

| Proclamaţie
Sunt sensibil la călăuzirea Duhului 
Sfânt întotdeauna, pentru că mă 
supun Cuvântului lui Dumnezeu. 
Binecuvântat să fie Domnul, pentru 
înţelepciunea şi sfatul Lui în duhul 
meu şi pentru lumina prin care 
trăiesc! Glorie Numelui Său în veci! 
Amin. 

1 Timotei 2:1-2;
Marcu 16:17-18

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dacă eşti creştin, predicarea Evangheliei 
nu este ceva ce alegi sau să nu să faci; eşti 

chemat la o viaţă de câştigare a sufletelor; este cea 
mai importantă responsabilitate a ta pe acest pământ. 
2 Corinteni 5:18 spune că Dumnezeu ne-a împăcat cu 
El prin Isus Cristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării. 
Slujba Evangheliei ţi-a fost încredinţată ţie. Aşadar, 
îndeplineşte-ţi slujirea în Evanghelie. 

Tot ceea ce trebuie să facă cineva pentru a fi 
părtaş la tot ce Isus ne-a pus la dispoziţie, este să 
creadă Evanghelia. Puterea Evangheliei funcţionează 
doar pentru cei care cred: „Căci prin credinţa din 
inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea 
cu gura se ajunge la mântuire” (Romani 10:10). Apoi 
însă, Biblia spune în Romani 10:14: „Dar cum... vor 
crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum vor 
auzi despre El fără propovăduitor?” Tit 1:3 ne spune 
că Dumnezeu Şi-a descoperit Cuvântul la vremea Lui 
prin propovăduirea care ne-a fost încredinţată ca o 
poruncă, ca o instrucţiune. Predicarea Evangheliei este 
responsabilitatea ta solemnă. 

Angajamentul tău faţă de Domnul trebuie să se 
reflecte în devotamentul tău în predicarea Evangheliei. 

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos; 
fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea 

fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului 
(Romani 1:16).

DUMINICĂ

5
Câştigarea sufletelor – o 
datorie – nu o opţiune!



Note

Apostolul Pavel şi-a luat în serios 
angajamentul faţă de Evanghelie: 
„Dacă vestesc Evanghelia, nu 
este pentru mine o pricină de 
laudă, căci trebuie s-o vestesc; 
şi vai de mine, dacă nu vestesc 
Evanghelia!” (1 Corinteni 9:16). 
Propovăduirea Evangheliei nu 
este ceva ce faci pentru că este 
uşor, ci pentru că ţi se cere; este 
responsabilitatea ta numărul 
unu în Împărăţie. Prin urmare, 
fii credincios în această privinţă: 
„Iată cum trebuie să fim priviţi 
noi: ca nişte slujitori ai lui Cristos 
şi ca nişte ispravnici ai tainelor 
lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere 
de la ispravnici este ca fiecare 
să fie găsit credincios în lucrul 
încredinţat lui” (1 Corinteni 4:1-2).

Faptele Apostolilor 
17:16-34

Iov 6-8

Luca 6:39-49
Deuteronom 33

2 Corinteni 5:18-19; 2 Corinteni 3:6; 
Marcu 16:15-16

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că mi-ai încredinţat Evanghelia 
lui Cristos, prin care am fost făcut 
neprihănirea Ta în Isus. Declar 
că mărturiile oamenilor mântuiţi 
abundă şi astăzi, pe măsură ce 
Evanghelia este predicată şi primită 
cu bucurie, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Din nefericire, unii oameni nu cred că există un 
adversar numit Satan, adică diavolul. Unii nici 

măcar nu vor să vorbească despre el; ei spun: „Nu există 
diavol” şi încearcă din greu să se convingă de propria lor 
deziluzie. Isus nu a negat existenţa lui Satan, deşi El a 
subliniat înfrângerea acestuia şi triumful nostru asupra 
lui.

Satan este real; el este un duh. Nu este o iluzie, 
cum cred unii; el are o personalitate – o personalitate 
rea. Conform Bibliei, el a fost un înger care a căzut din 
har şi a devenit diavolul.

 Dumnezeu nu a creat un diavol. El a făcut un 
înger numit Lucifer, un fiu al zorilor. Cu toate acestea, 
din mândrie, şi-a pierdut poziţia, a fost aruncat din cer 
şi a devenit diavolul. Aşadar, Satan există; şi Biblia spune 
că se mută dintr-un loc în altul: „Domnul i-a zis lui Satan: 
«De unde vii?» Şi Satan I-a răspuns Domnului: «De la 
cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am 
făcut-o pe el»” (Iov 1:7). 

Deşi are demonii lui care umblă peste tot, Satan 
nu este peste tot în acelaşi timp; el nu e omniprezent 
şi nu ştie totul. Pentru a-l contracara, Biblia spune că 
trebuie să ne împotrivim lui tari în credinţă (1 Petru 5:8-
9). Acesta este modul în care îl pui pe fugă. Atât timp cât 
funcţionezi în credinţă, Satan nu ţi se poate împotrivi; 
eşti superior lui.

Isus le-a zis: „Am văzut pe Satan căzând ca un fulger 
din cer” (Luca 10:18).

Satan nu este o iluzie

LUNI
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Note

Când Isus l-a învins pe Satan 
în Locuinţa morţilor, tu ai fost în 
El. În Cristos, ai învins diavolul şi 
cohortele iadului. Acum eşti aşezat 
cu Cristos în locurile cereşti, mai 
presus de orice domnie, de orice 
stăpânire, de orice putere, de orice 
dregătorie şi de orice nume care 
se poate numi nu doar în veacul 
acesta, ci şi în cel viitor (Efeseni 
1:21). Cu alte cuvinte, Satan este 
sub picioarele tale. Deşi nu este 
o iluzie, el nu mai este un factor 
determinant în viaţa ta.

Faptele Apostolilor 
18:1-23
Iov 9-11

Luca 7:1-10
Deuteronom 34

Iacov 4:7; 
Efeseni 6:12

| Proclamaţie
Îţi mulţumesc Tată, fiindcă ştiu 
că diavolul şi demonii lui au fost 
înfrânţi, paralizaţi şi complet 
dezarmaţi. Mi s-a dat autoritate 
asupra lor în Cristos! Acum umblu în 
această victorie asupra diavolului, 
a păcatului, a bolii şi a morţii! 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Ospitalitatea şi o inimă binevoitoare sunt 
semne ale naturii lui Dumnezeu în tine. Isus 

a spus: „Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi 
voi la fel” (Luca 6:31). Bunătatea nu se referă la ceea 
ce facem pentru noi înşine, ci la ceea ce facem pentru 
alţii. Hotărăşte-te să arăţi o bunătate pe care numai 
Dumnezeu o poate răsplăti. 

Viaţa de creştin este o viaţă de iubire pe care 
Dumnezeu ne-a dăruit-o. Acea dragoste te face să te 
gândeşti la alţii şi să îi accepţi aşa cum sunt, chiar şi 
atunci când pare că nu merită. Suntem îndemnaţi să fim 
iubitori şi binevoitori chiar şi cu străinii. Unii oameni nu 
îi tratează pe străini cum ar trebui. Din moment ce nu 
te cunosc, nu le pasă de tine şi nu vor să te ajute. Dar 
Scriptura spune să nu dăm uitării primirea de oaspeţi, 
căci unii, prin ea, au găzduit fără să ştie, îngeri. 

De câteva ori, în Scriptură, îngerii au apărut ca 
fiinţe umane obişnuite, fiind îmbrăcaţi în haine tipice, ca 
şi cum ar fi simpli oameni. De exemplu, Biblia vorbeşte 
de trei bărbaţi care i-au apărut înainte lui Avraam în 

Stăruiţi în dragostea frăţească [şi] faceţi din ea o 
practică stabilă [n-o abandonaţi niciodată]. Să nu 
uitaţi [sau], să nu neglijaţi, [sau] să nu refuzaţi să 
acordaţi ospitalitate străinilor [purtaţi-vă frăţeşte 
– fiind prietenoşi, cordiali şi plini de har, împărţind 

confortul casei voastre şi făcându-vă partea cu 
generozitate], căci prin aceasta unii au găzduit îngeri, 

fără să ştie (Evrei 13:1-2, versiunea Amplificată). 

Fii amabil şi ospitalier

MARȚI
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Note

Geneza 18:2. Unul dintre ei a fost 
Domnul, în timp ce ceilalţi doi au 
fost îngeri. Când cei doi îngeri au 
intrat în Sodoma şi în Gomora, 
oamenii din acele oraşe i-au văzut 
ca pe nişte oameni obişnuiţi, 
deoarece aceştia au fost la fel ca 
oricine altcineva. De asemenea, în 
Noul Testament sunt consemnate 
apariţii ale îngerilor în formă 
umană, apariţii pe care încă le 
avem şi astăzi. 

Îngerii au autoritatea de a 
apărea atât în formă slăvită, cât şi 
acoperită, arătând ca oamenii. De 
aceea, trebuie să fim amabili cu 
străinii. Nu ezita să ajuţi străinii, la 
fel cum ai face dacă ar fi cunoscuţi; 
dar procedează cu înţelepciune, 
fără să fii naiv.

Faptele Apostolilor 
18:24-19:7
Iov 12-14

Luca 7:11-17
Iosua 1-2

Matei 25:34-35; 
Evrei 13:2-3

| Proclamaţie
Sunt plin de dragoste, pentru că 
dragostea lui Dumnezeu a fost 
turnată din belşug în inima mea 
prin Duhul Sfânt. Sunt propulsat şi 
inspirat de dragoste întotdeauna. 
Sunt amabil, ospitalier şi plin 
de har. Manifest dragostea lui 
Cristos faţă de oricine, călăuzit de 
înţelepciunea lui Dumnezeu, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



A apărut versiunea 2.0 a aplicaţiei de ştiri 
LoveWorld News App 

Această nouă şi prietenoasă interfaţă îţi oferă acces 
rapid la cele mai relevante ştiri de pe glob. 

În plus, aplicaţia LoveWorld News App 2.0 îţi asigură 
următoarele facilităţi: 

1. Suport offline. Chiar şi după deconectarea de la 
internet, se păstrează toate articolele descărcate 
în timpul conexiunii. 

2. Arhivă extinsă. În pagina ta de pornire au fost 
condensate ultimele 25 de articole, în ordine 
cronologică. Însă arhiva cu toate articolele 
publicate vreodată a fost extinsă şi organizată 
mai bine pentru un acces facil.

3. Modul Video super-rapid. LoveWorld News App 
2.0 îţi oferă acces mult mai rapid la videoclipuri şi 
o vizionare neîntreruptă.

Descarcă aplicaţia LoveWorld News App 2.0 de 
pe magazinul virtual Google play store pentru 
dispozitivele cu Android, sau de pe platforma iTunes 
pentru dispozitivele iOS.
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Evanghelia vorbeşte despre ceea ce Isus a făcut 
deja pentru tine şi în tine. El a murit în locul tău 

pentru ispăşirea ta şi a fost înviat pentru îndreptăţirea ta – 
iar acum eşti socotit neprihănit. Tot ce Îşi doreşte El acum, 
este să-ţi fixezi privirea asupra acestor realităţi din Cuvântul 
Lui; acceptă ce a realizat El. Nu te uita la tine; uită-te la El. El 
este Autorul şi Desăvârşirea credinţei tale.

Dacă îţi pui încrederea în tine, poţi fi copleşit de 
toate neajunsurile tale, dar în El ai fost făcut desăvârşit. 
Biblia spune: „Şi voi sunteţi compleţi în El...” (Coloseni 2:10, 
versiunea Fidela). Ai fost desăvârşit în El în momentul în 
care te-ai născut din nou. Prin urmare, trebuie să te vezi în 
El; uită-te la El, pentru că El îţi este viaţa, gloria, excelenţa, 
înţelepciunea, stăpânirea, dreptatea şi puterea! Pe măsură 
ce accepţi aceste realităţi juridice, ele devin certitudini vitale 
în duhul tău. 

Când israeliţii au fost atacaţi de şerpi veninoşi în deşert 
şi mulţi au murit în urma muşcăturilor acestora (Numeri 
21:6), Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să confecţioneze un 
şarpe de aramă şi să-l înalţe pe un stâlp. Apoi El a spus: „Cine 
este muşcat şi se uită la el, va trăi.” Moise a făcut întocmai şi 
le-a spus oamenilor. Toţi cei care fuseseră muşcaţi de şerpi, 
doar se uitau la şarpele de aramă şi trăiau (Numeri 21:9). 

Imaginea şarpelui de pe stâlp era simbolul lui Cristos 
atârnând pe cruce. Biblia spune: „Şi, după cum a înălţat 
Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul 

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea 
credinţei noastre, adică la Isus... (Evrei 12:2).

Priveşte la Isus

MIERCURI
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Note

omului, pentru ca oricine crede în El 
să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” 
(Ioan 3:14-15). El este personificarea 
luminii şi a vieţii. Aşadar, rămâi cu 
privirea fixată asupra Lui şi nu vei 
umbla niciodată în întuneric sau 
moarte. Rămâi cu privirea la El; nu 
te lăsa distras. Dacă ai fost distras 
de boală, sărăcie, eşec etc., uită-te la 
Isus şi vei vedea bunăstare, sănătate, 
victorie şi stăpânire. 

Expresia „să ne uităm,” 
din versetul tematic provine din 
traducerea unei formulări din 
originalul grecesc care, de fapt, 
înseamnă: „să ne întoarcem privirile 
către Isus.” Cu alte cuvinte, îţi iei ochii 
de la orice altceva şi îţi fixezi privirea 
asupra Sa; nu te uita nici în stânga, 
nici în dreapta. Priveşte-te doar prin 
lumina Cuvântului Său.

Faptele Apostolilor 
19:8-41

Iov 15-18

Luca 7:18-35
Iosua 3-4

Evrei 12:1-2;  
Ioan 3:16

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
moartea substitutivă a Fiului Tău, 
Isus, şi pentru glorioasa Lui înviere 
care mi-a deschis uşa spre viaţă 
divină. Recunosc şi privesc ţintă 
spre lucrarea isprăvită a lui Cristos; 
prin urmare trăiesc viaţa veşnică de 
glorie, în Numele lui Isus. Amin.   

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Apostolul Pavel a scris câteva cuvinte foarte 
inspirate şi pline de învăţătură pentru Timotei, 

un tânăr care a fost hrănit cu lucruri spirituale încă din 
copilărie: „Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care 
pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin 
credinţa în Cristos Isus” (2 Timotei 3:15).

Observă ideea izbitoare: Scriptura este capabilă 
să te facă înţelept! Pavel i-a subliniat acest lucru 
tânărului Timotei. Dacă Scriptura a fost capabilă să îl 
facă pe Timotei înţelept, atunci poate să facă înţelept 
pe oricine se hrăneşte cu ea; însă îţi va da înţelepciunea 
care este în concordanţă cu mântuirea lui Dumnezeu, 
nu înţelepciunea acestei lumi. 

Acum, cuvântul „mântuire,” aşa cum este utilizat 
mai sus, cuprinde tot ceea ce Dumnezeu a realizat 
pentru noi în Isus Cristos. Acesta include vindecare şi 
sănătate, succes, mântuire de păcat, progres în fiecare 
domeniu – fizic, spiritual, material, financiar şi mental – 
o viaţă de neprihănire şi domnie etc. În timp ce studiezi 
şi înveţi Cuvântul lui Dumnezeu, înţelepciunea de a te 
descurca în diferite situaţii şi de a-ţi însuşi beneficiile 
mântuirii în viaţa ta, va funcţiona în tine. 

Dacă Sfânta Scriptură este în măsură să îţi dea 
înţelepciune, învăţătură, îndreptare şi neprihănire, nu 

Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu 
şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufleteşte 
şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi 

(Faptele Apostolilor 20:32).

Cunoaşte Scriptura pentru 
tine însuţi

JOI
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Note

ar fi extraordinar să o studiezi? 
Aşadar, apucă-te să studiezi şi să 
cunoşti Scripturile pentru tine. 2 
Timotei 2:15 spune: „Caută să te 
înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu 
ca un om încercat, ca un lucrător 
care n-are de ce să-i fie ruşine 
şi care împarte drept Cuvântul 
adevărului.” Studiază Cuvântul, 
meditând asupra sa, iar Duhul 
Sfânt îţi va lumina duhul cu 
revelaţii uimitoare.

2 Timotei 3:16 spune: 
„Toată Scriptura este insuflată 
de Dumnezeu şi de folos ca să 
înveţe, să mustre, să îndrepte, să 
dea înţelepciune în neprihănire.” 
Prin Scriptură, capeţi un mod de 
viaţă deosebit; duhul tău este 
cultivat într-o anumită direcţie; 
astfel dezvolţi mentalitatea omului 
neprihănit.

Faptele Apostolilor 
20:1-16

Iov 19-21

Luca 7:36-50
Iosua 5

Faptele Apostolilor 17:11;  
Marcu 12:24; 2 Timotei 2:15

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că 
mi-ai dat Sfânta Scriptură, care mă 
înţelepţeşte în vederea mântuirii. 
Pe măsură ce studiez cu sârguinţă 
Cuvântul Tău şi meditez asupra lui 
şi astăzi, sunt stabilizat şi abilitat 
să analizez corect, să discern cu 
acurateţe, să tratez cum trebuie, să 
învăţ cu pricepere şi să influenţez şi 
viaţa altora cu Scriptura, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dacă te afli vreodată într-o încurcătură sau 
într-o situaţie neplăcută, nu te agita şi nu 

crede că eşti neajutorat. Nu spune: „Acesta este cel 
mai rău sezon din viaţa mea!” Cristos trăieşte în tine şi 
aceasta este tot ce contează. El este Cel ce restaurează 
anii pierduţi, timpul, resursele, banii, energia etc. Nici 
un om şi nici un guvern nu ar putea fi vreodată în stare 
să-ţi înapoieze tot ceea ce ai pierdut; dar Dumnezeu 
poate. El este Dumnezeul care „învie morţii” (Romani 
4:17). El poate aduce totul înapoi şi chiar mai mult! 

El poate restaura pacea şi ordinea în viaţa ta; nu 
trebuie să te nelinişteşti sau să fii îngrozit. În Marcu 4:37-
41, Biblia relatează o situaţie în care ucenicii porniseră pe 
mare şi deodată s-a stârnit o furtună năprasnică, iar valurile 
erau pe punctul de a le scufunda barca. Erau cu adevărat 
în pericol. Dar Isus dormea în partea din spate a bărcii. 
Speriaţi de furtună şi de valurile devastatoare, ucenicii L-au 
trezit şi au spus: „Doamne, nu-ţi pasă că pierim?”

Isus S-a trezit şi a spus: „Taci, fără gură” şi s-a făcut 
o mare linişte. Nu a mai contat forţa furtunii; ceea ce a 
contat a fost că Stăpânul era în barca lor. În acelaşi mod, 
Cristos este în tine astăzi şi, prin Duhul Său, El te face să fii 
triumfător şi să umbli râzând prin viaţă. 

Rămâi în Cuvântul lui Dumnezeu. Chiar şi atunci 
când crezi că timpul nu-ţi este favorabil pentru a realiza 

Şi vă voi da înapoi anii pe care i-a mâncat lăcusta cea 
mare, cea târâtoare, şi omida, şi cea rozătoare...  

(Ioel 2:25, versiunea GBV).

El îţi recompensează  
timpul pierdut

VINERI
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Note

anumite lucruri, nu apăsa butonul 
de panică! Păstrează-ţi calmul; 
Dumnezeul care locuieşte în tine 
este Stăpânul timpului. El poate 
restaura ani, luni, săptămâni, zile, 
ore, minute, secunde irosite şi chiar 
momente pierdute. El te poate muta 
o sută de paşi înainte, cu mult în faţa 
competitorilor, defăimătorilor şi 
adversarilor tăi. Aleluia!

Faptele Apostolilor 
20:17-38
Iov 22-24

Luca 8:1-10
Iosua 6

Iov 42:10; ț
Psalmul 126:1-3

| Proclamaţie
Prin puterea Duhului Sfânt, 
progresez mult mai mult decât 
competitorii sau adversarii mei. 
Sunt călăuzit de Duhul Sfânt care 
mi-a făcut viaţa frumoasă şi m-a 
făcut o mărturie a neprihănirii şi a 
harului lui Dumnezeu, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Cuvântul lui Dumnezeu sunt adevăruri pe care 
noi trebuie să le descoperim şi să le aplicăm în 

viaţa personală; altfel, nu putem umbla în binecuvântările 
pe care acestea le aduc. Unul dintre ele este onorarea 
celor pe care Dumnezeu i-a pus peste tine şi care sunt 
responsabili pentru creşterea ta spirituală. Cu toate 
acestea, din cauză că nu cunosc Scripturile, unii oameni 
sunt deranjaţi de unele lucruri pe care le facem ca urmare a 
înţelepciunii lui Dumnezeu, pentru a onora oamenii Lui. De 
exemplu, când un om al lui Dumnezeu intră într-o încăpere şi 
oamenii se ridică din onoare şi reverenţă, unii sunt revoltaţi: 
„De ce să se ridice toţi; cine este el – Isus?” Nu, nu este Isus, 
însă îl reprezintă pe El.

Trebuie să înţelegi că respectul acordat omului lui 
Dumnezeu este motivul pentru care cuvintele, mesajul şi 
binecuvântările lui rămân în tine. Nu este de mirare că Isus 
a spus: „Cine vă primeşte pe voi Mă primeşte pe Mine; şi 
cine Mă primeşte pe Mine Îl primeşte pe Cel ce M-a trimis 
pe Mine. Cine primeşte un proroc, în numele unui proroc, 
va primi răsplata unui proroc; şi cine primeşte un om 
neprihănit, în numele unui om neprihănit, va primi răsplata 
unui om neprihănit” (Matei 10:40-41). Aşadar, fii inteligent şi 
înţelege că atunci când onorezi un om al lui Dumnezeu, nu o 
faci pentru om, ci pentru Domnul.

Vă rugăm, fraţilor, să-i priviţi bine pe cei ce se ostenesc 
între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc. 

Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării 
lor. Trăiţi în pace între voi (1 Tesaloniceni 5:12-13).

Onorează slujitorii lui Dumnezeu

SÂMBĂTĂ
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Note

Dacă oamenii din lume se ridică 
cu reverenţă când preşedintele naţiunii, 
pe care ei l-au ales, intră într-o încăpere, 
de ce s-ar plânge cineva când un om 
trimis de Dumnezeu este onorat în 
acelaşi mod? Fără să ştie, ei Îl jignesc 
pe Dumnezeu. Spre deosebire de un 
preşedinte, omului lui Dumnezeu i s-a 
dat mandatul de a întări, inspira şi edifica 
poporul lui Dumnezeu în Cuvânt; aşadar, 
merită un respect mai mare. 1 Timotei 
5:17 spune: „Prezbiterii care cârmuiesc 
bine să fie învredniciţi de îndoită 
cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu 
propovăduirea şi cu învăţătura pe care 
o dau altora.” 1 Ioan 5:1 spune: „Oricine 
crede că Isus este Cristosul este născut 
din Dumnezeu; şi oricine Îl iubeşte 
pe Cel ce L-a născut îl iubeşte şi pe cel 
născut din El.” Dacă Îl iubeşti pe Isus, îi 
vei iubi şi pe cei pe care îi trimite El. Nu 
te alătura batjocoritorilor în bârfa şi 
dispreţul faţă de cei pe care Dumnezeu 
i-a trimis pentru a te binecuvânta şi a te 
hrăni din Cuvânt.

Faptele Apostolilor 
21:1-16

Iov 25-28

Luca 8:11-18
Iosua 7

Evrei 13:7;
1 Corinteni 15:33 

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi arăţi 
esenţa onorării celor pe care i-ai 
rânduit să mă hrănească spiritual. 
Urmând îndemnurile lor, îmi exprim 
dragostea şi reverenţa faţă de Tine. 
În acest fel, binecuvântarea Ta se 
odihneşte asupra mea, în Numele lui 
Isus, Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



De multe ori, puterea lui Dumnezeu este folosită ca 
un sinonim pentru prezenţa şi pentru slava Lui, însă 

cele trei nu înseamnă exact acelaşi lucru. De exemplu, când 
Dumnezeu i-a cerut lui Moise să îi vorbească stâncii, El voia ca 
slava Lui să fie manifestată. Însă Moise a lovit piatra. Când a 
lovit-o, puterea lui Dumnezeu a fost manifestată, însă nu şi slava 
Lui, iar Dumnezeu l-a mustrat pe Moise; El a spus: „Moise, nu 
M-ai slăvit înaintea poporului meu” (Numeri 20:11-12).

Deşi puterea lui Dumnezeu a fost manifestată, iar apa a 
ieşit din piatră când Moise a lovit-o, slava lui Dumnezeu nu era 
acolo, pentru că Moise a acţionat în neascultare. Dumnezeu 
vrea ca noi să manifestăm întotdeauna puterea şi slava Lui. 
Slava este mai mare decât puterea Lui, pentru că ea include nu 
doar puterea, ci şi harul şi neprihănirea lui Dumnezeu. Slava 
lui Dumnezeu este, de fapt, termenul care cuprinde toată 
splendoarea şi neprihănirea Lui. Neprihănirea lui Dumnezeu 
este slava Lui; El Îşi manifestă neprihănirea în slavă.

De aceea, pentru cei care se întreabă: „Este posibil ca 
puterea lui Dumnezeu să se manifeste, dar prezenţa sau slava 
Lui să nu se manifeste?” răspunsul este da, pentru că puterea 
Lui ne-a fost dată nouă pentru a o folosi. Apostolul Pavel a 
vorbit despre faptul că nu voia să folosească abuziv puterea 
care îi era dată de Evanghelie. Se referea la autoritatea lui în 
Evanghelie, care era sprijinită de puterea lui Dumnezeu: „Care 

Într-una din zile, Isus învăţa noroadele. Nişte farisei 
şi învăţători ai Legii, care veniseră din toate satele 
Galileii şi Iudeii şi din Ierusalim, stăteau acolo; iar 

puterea Domnului era cu El, ca să vindece (Luca 5:17).

Puterea şi slava lui Dumnezeu 

DUMINICĂ
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Note

este atunci răsplata mea? Este ca, 
predicând Evanghelia, să pot face 
Evanghelia lui Cristos fără cheltuială, 
ca să nu abuzez de puterea mea 
în Evanghelie” (1 Corinteni 9:18, 
versiunea Fidela). Aşadar, este posibil 
ca cineva să folosească greşit puterea 
lui Dumnezeu, însă nu şi slava Lui. 
Aceasta este diferenţa. Iar Dumnezeu 
vrea ca noi să umblăm în slava Lui.

Este la fel ca umblarea în harul 
lui Dumnezeu, care nu este acelaşi 
lucru cu umblarea în neprihănirea 
Lui. Cineva care umblă în harul lui 
Dumnezeu şi îi este părtaş, poate în 
acelaşi timp să facă ceva greşit, iar 
Dumnezeu nu va fi mulţumit de acel 
lucru, ci îl va mustra şi Se va aştepta 
ca acel om să îşi ceară iertare. Pentru 
a umbla şi în puterea şi în slava lui 
Dumnezeu, trebuie să umbli atât în 
harul, cât şi în neprihănirea Lui; toate 
acestea merg împreună.

Faptele Apostolilor 
21:17-36
Iov 29-31

Luca 8:19-25
Iosua 8

Psalmul 63:1-2;
Isaia 60:1

| Rugăciune
Binecuvântatule Tată, Îţi 
mulţumesc pentru slava Ta în viaţa 
mea şi pentru puterea Duhului 
Sfânt care lucrează în şi prin mine! 
Experimentez tot mai mult slava Ta 
pe măsură ce umblu atât în harul 
Tău, cât şi în neprihănirea Ta, astăzi 
şi întotdeauna, în Numele lui Isus. 
Amin.  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul „Cristos” este forma românească 
a grecescului „Christos” şi a evreiescului 

„Mesia.” Mesia înseamnă „izbăvitorul Dumnezeu-om”.
Evreii şi-au dat seama din profeţiile lui Moise şi 

ale altor profeţi că avea să vină un Mesia şi că El avea 
să le aducă izbăvirea supremă. Izbăvirea supremă este 
izbăvirea de orice rău şi de orice limitare a naturii 
umane, carnale. Şi numai izbăvitorul suprem – Mesia – 
putea face acest lucru.

În Grădina Eden, când omul s-a făcut vinovat de 
înaltă trădare şi şi-a pierdut drepturile în această lume, 
el a căzut, aşa că tot ce era uman în el a fost compromis 
şi avea nevoie de izbăvire. Nu este de mirare că profetul 
Ieremia a strigat: „Inima este nespus de înşelătoare şi 
deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?” (Ieremia 
17:9). Aşa că evreii ştiau acest lucru şi Îl aşteptau pe Cel 
care avea să îi izbăvească de tot ce este rău şi de tot ce 
ţine de natura umană decăzută.

Ei aşteptau venirea acestui Mesia „Dumnezeu-
om,” care mai era numit şi „Unsul.” Ei erau obişnuiţi cu 
ungerea lui Dumnezeu; ştiau că Moise, preoţii, profeţii, 
David, regele Israelului şi Saul, predecesorul lui, toţi au 
fost unşi. Aşa că ei nu aşteptau doar un profet uns sau 

Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur 
mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus 

Cristos, care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de 
răscumpărare pentru toţi; faptul acesta trebuia 
adeverit la vremea cuvenită (1 Timotei 2:5-6).

Izbăvitorul suprem

LUNI
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Note

un rege, ci aşteptau izbăvitorul 
suprem.

Ei L-au numit Dumnezeu-
om pentru că tot ce era bun 
la Dumnezeu, toate calităţile 
şi caracterul Lui aveau să se 
regăsească în acest om. Iar 
izbăvitorul suprem este Isus 
Cristos. El este caracterul, forţa, 
puterea şi slava lui Dumnezeu 
transpuse într-un om. Aleluia!

Faptele Apostolilor 
21:37-22:21

Iov 32-35

Luca 8:26-39
Iosua 9

Evrei 4:14-16; 
Isaia 53:5

| Rugăciune
Doamne Isuse, ştiu că prin moartea 
Ta pe cruce, ai izbăvit omul de sub 
puterea vrăjmaşului şi că acum prin 
învierea Ta glorioasă am fost aduşi 
în viaţa divină de slavă, victorie 
şi bunăstare. Acum mă umplu 
de ungerea Ta, de harul Tău, de 
îndurarea Ta şi de dragostea Ta, prin 
care trăiesc viaţa veşnică. Amin.  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Slava lui Dumnezeu este mult mai mult decât 
să fii învăluit de un nor, deşi aceasta era 

experienţa oamenilor din Vechiul Testament. În Ezechiel 
10:4, Biblia spune: „Atunci slava Domnului s-a ridicat 
de pe heruvimi şi s-a îndreptat spre pragul Casei, aşa 
încât Templul s-a umplut de nor, şi curtea s-a umplut 
de strălucirea slavei Domnului.” Când Solomon a 
terminat construcţia templului, „Preoţii n-au putut să 
mai stea acolo ca să facă slujba, din pricina norului; 
căci slava Domnului umpluse Casa lui Dumnezeu” (2 
Cronici 5:14). Acest lucru este uimitor, însă există un 
nivel superior de slavă!

Când vorbim despre slava lui Dumnezeu, mulţi 
oameni se gândesc la un fel de nor deasupra capului 
lor sau într-o clădire. Înţelege adevăratul scop al lui 
Dumnezeu: ce vrea Dumnezeu cu adevărat este „slava 
din tine.” Nu te opri doar la ce este „bun,” ci alege ce 
este „cel mai bun.” „Slava din clădire” era o umbră a 
lucrurilor care aveau să vină. Cel mai bun nivel nu este 
slava din încăpere, chiar dacă unii ar avea mai multă 
credinţă dacă ar vedea o manifestare fizică. Acest lucru 
ar însemna să rămâi la nivelul prunciei în credinţă.

În creştinism, noi avem unitate în duhul nostru 
cu Duhul lui Dumnezeu. Tu nu trebuie să cauţi slava în 

Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi 
chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit 

neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, 
i-a şi proslăvit (Romani 8:30).

Gloria Lui în duhul tău

MARȚI
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Note

afară; ea este în duhul tău. Citeşte 
cât de frumos vorbeşte apostolul 
Pavel despre acest lucru: „Vreau 
să zic: taina ţinută ascunsă din 
veşnicii şi în toate veacurile, dar 
descoperită acum sfinţilor Lui, 
cărora Dumnezeu a voit să le facă 
cunoscut care este bogăţia slavei 
tainei acesteia între Neamuri, şi 
anume: Cristos în voi, nădejdea 
slavei” (Coloseni 1:26-27).

Ştiai că Împărăţia lui 
Dumnezeu este în inima ta? Gloria 
perfectă a lui Dumnezeu nu poate 
fi cuprinsă într-o încăpere sau 
în afara ei. Slava perfectă a lui 
Dumnezeu nu este ceva ce poţi 
vedea cu ochii fizici. Slava perfectă 
a lui Dumnezeu este în duhul tău.

Faptele Apostolilor 
22:22-23:11

Iov 36-39

Luca 8:40-56
Iosua 10

Ioan 17:22; 
Coloseni 1:26-27

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că 
Isus Cristos în mine este viaţa de 
glorie. Manifest gloria perfectă, 
puterea, frumuseţea şi excelenţa lui 
Dumnezeu care au fost depozitate 
în duhul meu pentru cei din jur. Pe 
măsură ce meditez cu consecvenţă 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu, 
gloria Sa este emanată din 
duhul meu, aşa încât minunile şi 
perfecţiunile lui Dumnezeu sunt 
revelate în văzul tuturor, în Numele 
lui Isus, Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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

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

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

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

• Traduceri: Facem devoţionalul disponibil în mult mai 
multe limbi

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

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

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

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

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

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

milioane de 
exemplare

În fiecare oraş, în fiecare națiune

în 652 de limbi
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Când te adresezi omului lui Dumnezeu care îţi 
slujeşte, pe care să zicem că îl cheamă „Ioan,” 

cu „pastorul Ioan,” ungerea pastorală de peste viaţa lui va 
lucra pentru tine, pentru că recunoşti acea ungere şi i te 
adresezi ca atare. Când el te atinge, nu te atinge „Ioan,” ci 
vei primi atingerea lui Dumnezeu care îţi va schimba viaţa 
şi va aduce binecuvântări extraordinare peste viaţa ta. 

Dacă eşti pastor şi dacă oamenii din congregaţia ta 
te cheamă pe numele mic şi se raportează la tine fără să 
recunoască ungerea pastorală de peste tine, Cuvântul lui 
Dumnezeu pe care li-l dai nu îi va ajuta, pentru că este 
o mare diferenţă între „fratele Ioan” şi „pastorul Ioan.” 
Observă ce a zis Isus în Matei 10:41: „Cine primeşte un 
proroc, în numele unui proroc, va primi răsplata unui 
proroc;...” Ce este răsplata unui proroc?

Când un proroc rosteşte cuvinte de binecuvântare 
peste viaţa ta, răsplata este că acele cuvinte se vor împlini 
şi, prin urmare, vei fi binecuvântat. Dacă un om al lui 
Dumnezeu îţi spune: „Dumnezeu să te binecuvânteze,” 
chiar eşti binecuvântat! Însă acest lucru nu se întâmplă 
doar pentru că el este un om al lui Dumnezeu. Se întâmplă 
pentru că tu l-ai primit ca pe un om al lui Dumnezeu.

Cine vă primeşte pe voi Mă primeşte pe Mine; şi cine 
Mă primeşte pe Mine Îl primeşte pe Cel ce M-a trimis 

pe Mine. Cine primeşte un proroc, în numele unui 
proroc, va primi răsplata unui proroc; şi cine primeşte 
un om neprihănit, în numele unui om neprihănit, va 
primi răsplata unui om neprihănit (Matei 10:40-41).

Răsplata unui profet

MIERCURI
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Note

În Marcu 6, Biblia ne spune 
cum Isus a mers la evrei şi ei nu 
L-au primit. Care a fost consecinţa? 
Binecuvântările Lui nu au rămas 
peste ei. Biblia spune că El nu a 
putut face nici o minune acolo; nu 
pentru că puterea Lui a eşuat, ci 
pentru că ei nu L-au primit ca pe un 
proroc. Ei L-au dispreţuit şi ziceau: 
„«Nu este Acesta tâmplarul, 
feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al 
lui Iose, al lui Iuda şi al lui Simon? Şi 
nu sunt surorile Lui aici între noi?» 
Şi găseau o pricină de poticnire în 
El” (Marcu 6:3).

Tu nu fi aşa. Crede şi 
primeşte Cuvântul de la cel pe care 
Dumnezeu l-a uns peste tine. În 
2 Cronici 20:20, Biblia spune: „...
Încredeţi-vă în Domnul Dumnezeul 
vostru, şi veţi fi întăriţi; încredeţi-
vă în prorocii Lui, şi veţi izbuti.”

Faptele Apostolilor 
23:12-35
Iov 40-42

Luca 9:1-19
Iosua 11

Ioan 1:10-12; 
Marcu 6:4-5

| Rugăciune
Dragă Tată, mă las învăţat, 
inspirat şi întărit sub lucrarea 
Cuvântului Tău. Îţi mulţumesc că 
ai dat darurile de slujire în biserică 
pentru desăvârşirea sfinţilor în 
vederea lucrării de slujire. Trec de 
la un nivel de glorie la următorul, 
binecuvântat de lucrarea Duhului 
Sfânt pentru desăvârşirea mea, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Psalmistul a folosit cuvintele „picioare” şi „cale” 
în versetul tematic pentru a sublinia anumite 

aspecte. Cuvântul lui Dumnezeu este o candelă pentru 
orientarea picioarelor tale, sau pentru a-ţi trasa o cale 
în această lume. Pe de altă parte, El îţi spune lucruri 
despre calea pe care umbli. Cuvântul este o lumină care 
îţi dă îndrumări şi îţi luminează calea, pentru ca tu să nu 
fi confuz în legătură cu direcţia în care umbli. 

Lumina descrie; ea arată calea şi îţi descoperă ce 
există. Din păcate, sunt oameni care bâjbâie fără speranţă 
în întuneric, mergând fără scop şi fără focalizare. Alţii 
stau degeaba pe marginea vieţii, sperând că ce va fi, va 
fi; sperând la puţin „noroc” în finanţe, afaceri, relaţii 
etc. Aceasta nu este dorinţa lui Dumnezeu pentru tine. 
Călătoria ta în viaţă ar trebui să fie o cale liberă spre 
progres şi spre victorie prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Isus a spus: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă 
urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea 
lumina vieţii” (Ioan 8:12). Umple-ţi inima cu Cuvântul 
Lui; lasă-l să fie lumina prin care îţi găseşti drumul în 
viaţă. Consideră-l busola ta, cu care să navighezi prin 
furtunile vieţii. Cuvântul lui Dumnezeu are abilitatea de 
a aduce lumină în duhul tău şi de a-ţi da discernământ 
cu privire la realitatea din jur: „Pătrunderea {şi} 
descoperirea cuvintelor Tale dă lumină; descoperirea 
lor dă înţelegere (discernământ şi pricepere) celor 

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi 
o lumină pe cărarea mea (Psalmul 119:105).

Lumina dă direcţie

JOI
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Note

simpli” (Psalmul 119:30, versiunea 
Amplificată).

Nu este suficient să memorezi 
Cuvântul lui Dumnezeu; El trebuie 
să pătrundă în duhul tău. Când 
se întâmplă acest lucru, primeşti 
iluminare; vezi lucrurile aşa cum 
le vede Dumnezeu. Cuvântul Lui 
este adevărata Lumină (Ioan 1:9) 
care îţi descoperă moştenirea ta 
glorioasă în Cristos şi te îndrumă 
să-ţi împlineşti destinul în El. 
Aşadar lasă Cuvântul să fie lumina 
prin care vezi toate lucrurile. Lasă-l 
să te îndrume în tot ce are legătură 
cu tine – în relaţii, lucrare, studii, 
afaceri, finanţe etc.

Faptele Apostolilor 
24:1-27

Psalmii 1-6

Luca 9:10-17
Iosua 12

Ioan 1:5; 
Filipeni 2:15

| Rugăciune
Dragă Tată, mă bucur de 
Cuvântul Tău, care mă ghidează 
şi mă poziţionează pe traiectoria 
măreţiei, succesului şi gloriei în 
viaţă! Duhul meu este inundat cu 
lumina Ta, iar cărarea mea este 
iluminată pentru a putea cunoaşte 
şi umbla în voia Ta desăvârşită 
întotdeauna, în Numele lui Isus, 
Amin! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii oameni sunt atât de obişnuiţi cu un anumit 
stil de viaţă şi atât de comozi cu starea de fapt 

a lucrurilor, încât nu pot întrezări nimic mai bun; nu sunt 
provocaţi să încerce noi idei şi posibilităţi; tu nu fi astfel! 
Continuă să progresezi. Biblia ne spune despre Isaac 
care a continuat să progreseze: „Astfel omul acesta s-a 
îmbogăţit şi a mers îmbogăţindu-se din ce în ce mai 
mult, până ce a ajuns foarte bogat” (Geneza 26:13). 
Aceasta este dorinţa lui Dumnezeu pentru toţi copiii Lui 
– o viaţă de progres fără limite.

Biblia spune: „Dar cărarea celor neprihăniţi 
este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge 
mereu crescând până la miezul zilei” (Proverbe 4:18). 
El Se aşteaptă ca tu să creşti în rodire şi productivitate în 
toate proiectele tale; dacă eşti născut din nou, aceasta 
este moştenirea ta.

La ce nivel te afli acum în lucrarea ta de creştin, 
în afacere, în studii, în finanţe, etc. şi cât de mult vrei să 
progresezi? Indiferent cât de prosper, puternic, influent 
sau plin de succes eşti acum; tot mai există loc pentru 
creştere şi reuşite. Nu sta degeaba; îndrăzneşte să vrei 
mai mult. Lasă-L pe Dumnezeu să îţi deschidă ochii faţă 
de un nou potenţial şi posibilităţi. Aceasta nu înseamnă 
că vei avea ambiţii necumpătate, ci că vei fi inspirat de 

Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un 
singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-

mă spre ce este înainte (Filipeni 3:13).

Continuă să progresezi

VINERI
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Note

visul unor noi succese şi realizări, 
spre slava lui Dumnezeu.

Refuză să ai visuri mici. 
Pentru unii oameni, visul lor este 
să aibă o casă şi o maşină. Iar în 
momentul în care şi-au construit 
casa şi şi-au cumpărat maşina, 
mintea lor s-a oprit, crezând că şi-a 
atins scopul. Nu fi aşa; progresează 
mereu. Întreabă-te întotdeauna: 
„Care este următorul lucru mare 
pe care îl pot face pentru Domnul 
şi pentru lumea mea?” Gândeşte-
te la progres tot timpul.

Faptele Apostolilor 
25:1-12

Psalmii 7-10

Luca 9:18-27
Iosua 13

Deuteronom 1:6; 
Geneza 26:12-13

| Proclamaţie
Înaintez şi progresez mereu prin 
Duhul Sfânt! Cărarea mea este 
ca lumina strălucitoare, a cărei 
strălucire merge mereu crescând 
până la miezul zilei! Fiecare pas pe 
care îl fac este un pas de progres, de 
bunăstare, de succes şi de măreţie. 
Aleluia!  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În versetul tematic putem vedea strategia pe 
care Duhul Sfânt le-a dat-o copiilor lui Israel 

pentru a cuceri Ierihonul. Strategia era foarte precisă. 
Cândva, strategia fusese ridicarea mâinilor lui Moise 
pentru înfrângerea lui Amalec. Însă de această dată 
era diferită. Dumnezeu le-a spus să înconjoare cetatea 
Ierihon timp de şase zile, o dată în fiecare zi.

Apoi trebuia ca în ziua a şaptea să o înconjoare 
de şapte ori, iar ultima oară pur şi simplu să strige, 
iar zidurile Ierihonului aveau să cadă (Iosua 6:3-5). Ce 
strategie! Uneori, singurul lucru pe care Dumnezeu te 
va pune să-l faci va fi să Îl lauzi. În astfel de vremuri, El 
nu Se aşteaptă ca tu să legi şi să scoţi demoni; cu toate 
acestea, pe măsură ce Îl lauzi, forţele întunericului vor 
fugi! Circumstanţele vor începe să se alinieze singure la 
planul lui Dumnezeu pentru viaţa ta!

Biblia spune: „Laudele lui Dumnezeu să fie în 
gura lor, şi sabia cu două tăişuri, în mâna lor” (Psalmul 
149:6). Gândeşte-te la Pavel şi la Sila în închisoare. Era 
o situaţie primejdioasă. Cu toate acestea, la miezul 
nopţii, în cel mai negru ceas, atunci când durerea şi 
realitatea încarcerării lor trebuie să fi fost aproape 
insuportabile, în loc să se mânie pe Dumnezeu pentru 
că i-a „uitat,” ei au adoptat o strategie de laudă. Biblia 
spune că ei I-au cântat laude lui Dumnezeu până când 

A şaptea oară, pe când preoţii sunau din trâmbiţe, 
Iosua a zis poporului: „Strigaţi, căci Domnul v-a dat 

cetatea în mână” (Iosua 6:16).

Adoptă strategia laudei

SÂMBĂTĂ
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Note

a avut loc o izbăvire supranaturală 
din închisoare! Un mare cutremur 
a zguduit închisoarea din temelii, 
deschizând larg uşile şi amândoi au 
fost eliberaţi (Faptele Apostolilor 
16:23-26).

Unde te afli pe drumul vieţii 
tale? Cu ce situaţie aparent de 
neînvins te confrunţi? Nu renunţa. 
Nu te autocompătimi. Nu te simţi 
singur şi uitat, ci adoptă strategia 
laudei. Adu-I Domnului o laudă 
extravagantă din duhul tău, nu în 
anticiparea biruinţei, ci chiar în 
biruinţă. Laudă-L, ştiind că El ne 
dă întotdeauna biruinţa în Cristos 
şi ne poartă totdeauna cu carul 
Lui de biruinţă în Cristos şi care 
răspândeşte prin noi, în orice 
loc, mireasma cunoştinţei Lui (2 
Corinteni 2:14). Binecuvântat să 
fie Dumnezeu!

Faptele Apostolilor 
25:13-27

Psalmii 11-16

Luca 9:28-36
Iosua 14

2 Cronici 20:21-22; 
Psalmul 89:15

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc 
pentru strategia Duhului Sfânt pe 
care mi-ai revelat-o prin Cuvântul 
Tău şi astăzi. Voi binecuvânta 
Numele Tău în orice vreme şi 
laudele Tale vor fi totdeauna în 
gura mea, declarând măreţia Ta pe 
tot pământul şi vestind minunile 
Tale tuturor generaţiilor, 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 nu ştiu acest lucru, însă un creştin 
îi poate deschide uşa diavolului, iar aceasta 

se poate întâmpla în diferite moduri. Una dintre căi se 
deschide atunci când creştinul crede o minciună. Când 
crezi adevărul, Duhul lui Dumnezeu intră în tine. În acelaşi 
mod, Satan poate să aibă acces în viaţa unui om şi să îl 
manipuleze când acesta îi crede minciunile. Acesta este 
motivul pentru care nu trebuie să accepţi niciodată opinia 
lui Satan despre nimic; judecă tot ce auzi prin Cuvântul lui 
Dumnezeu.

De asemenea, demonii pot pătrunde în viaţa cuiva 
prin frică, pentru că cine se asemănă, se adună; tu atragi 
spre tine ce este deja în tine şi în jurul tău. Dacă ai credinţă, 
atragi duhul credinţei (2 Corinteni 4:13). Dacă ai frică, atragi 
duhul de frică. Frica aduce demoni în viaţa unui om. Frica 
este, de fapt, credinţa în abilitatea lui Satan; este credinţa 
în abilitatea forţelor negative de a te înfrânge. De aceea, nu 
ar trebui să permiţi frică în inima ta, aşa cum nu ar trebui 
să permiţi necredinţă, amărăciune şi mânie. Acestea sunt 
uneltele vrăşmaşului care pot deschide o uşă pentru ca 
Satan să îţi prade viaţa.

Dar dacă un creştin le-a permis deja accesul 
demonilor în viaţa lui, fără să ştie, prin modurile deja 
menţionate? Există un mod de a-i scoate. Aici intervine 

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos; 
fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea 

fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului 
(Romani 1:16).

Cuvântul lui Dumnezeu este 
răspunsul

DUMINICĂ
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Note

puterea lui Dumnezeu. Dacă acea 
persoană ar studia şi medita asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu, nici nu 
ar avea nevoie să se roage cineva 
pentru el. La fel cum demonii 
au intrat, vor şi pleca fără veste. 
Aceasta este puterea Cuvântului lui 
Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu 
este lumină, iar atunci când lumina 
vine într-un loc, întunericul nu are 
de ales decât să plece.

Şi frica poate fi tratată în 
acelaşi mod. Când primeşti Cuvântul 
lui Dumnezeu, te umpli de credinţă, 
iar frica se risipeşte. Şi când pleacă 
frica, plecă şi duhul de frică. Cuvântul 
lui Dumnezeu este răspunsul. Este 
lucrul de care ai nevoie pentru o 
viaţă glorioasă, excelentă şi plină 
de victorie. Cuvântul este cel mai 
important lucru din viaţa ta.

Faptele Apostolilor 
26:1-18

Psalmii 17-18

Luca 9:37-48
Iosua 15

Evrei 10:22; Efeseni 4:31; 
Iacov 1:21

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc 
pentru puterea Cuvântului Tău 
şi pentru abilitatea sa de a mă 
transforma, de a mă purifica, de 
a mă întări şi de a-mi consolida 
credinţa! Nu las nici un loc 
pentru îndoială şi necredinţă, ci 
cred şi primesc adevărurile Tale 
întotdeauna! Inima mea este 
continuu purificată şi luminată de 
Cuvântul Tău, iar Satan nu are nimic 
în mine, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul lui Dumnezeu ne înştiinţează că Satan 
are o structură; demonii au o ierarhie. Dar 

este important să înţelegi că noi nu suntem din aceeaşi 
clasă cu Satan şi cu demonii lui, indiferent de poziţia 
lor. Noi suntem aşezaţi împreună cu Cristos în locurile 
cereşti (Efeseni 2:6), mai presus de orice domnie, de 
orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi 
de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul 
acesta, ci şi în cel viitor (Efeseni 1:21). Aşadar, noi 
suntem superiori diavolului şi forţelor întunericului.

De aceea, când avem de-a face cu demoni, noi nu 
ne forţăm deloc; noi nu schimbăm replici cu demonii 
când îi alungăm; noi dăm ordine. Când îi spui unui 
demon să iasă, el este obligat să se supună, pentru că i te 
adresezi în Numele lui Isus Cristos. Isus a folosit cel mai 
puternic cuvânt pentru a descrie cum trebuie să tratăm 
demonii. El a spus: „Scoateţi draci!” Aceasta înseamnă 
„să îi expulzezi,” „să îi evacuezi,” „să îi împingi,” „să îi 
smulgi,” sau „să îi dai afară”!

Expresia sugerează a înşfăca un lucru şi a-l arunca 
cu putere pe fereastră sau pe uşă. Aşa a zis Isus să 
procedăm cu demonii în Numele Lui; fără negocieri! 
Smulge-i şi aruncă-i afară cu cuvintele tale. El ne-a dat 
autoritatea de a face acest lucru şi nu ne-a limitat! El 
nu a spus: „Dacă demonii sunt foarte aproape de tine, 
îi poţi scoate, însă dacă sunt departe, va fi dificil”; nu! 

Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în 
Numele Meu vor scoate draci... (Marcu 16:17).

Suntem superiori diavolului şi 
demonilor

LUNI
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Note

Nu contează unde sunt; odată ce 
discerni că Satan şi demonii lui 
sunt responsabili pentru o situaţie, 
le poţi comanda din Africa de 
Sud, iar ei te vor auzi tocmai din 
Australia şi vor fugi!

Nouă ne-a fost dat un Nume 
mai presus de orice nume – Numele 
Isus. Biblia spune: „... în Numele 
lui Isus, să se plece orice genunchi 
al celor din ceruri, de pe pământ 
şi de sub pământ” (Filipeni 2:10). 
Aşa că nu contează cât de sus sunt 
demonii în ierarhia satanică, când 
tu vorbeşti în Numele lui Isus, 
ei trebuie să te asculte! Trimite 
Cuvântul şi oriunde s-ar afla, vor 
fugi terorizaţi!

Faptele Apostolilor 
26:19-32

Psalmii 19-20

Luca 9:49-62
Iosua 16-17

Filipeni 2:10; 
Matei 10:8

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
victoria pe care o am în Isus Cristos. 
Mi s-a dat împuternicire legală de a 
face uz de Numele lui Isus împotriva 
diavolului şi a cohortelor lui şi 
pentru a domina circumstanţele. 
Viaţa mea este un flux nesfârşit 
de miracole, pentru că trăiesc în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Autoritatea şi superioritatea noastră faţă de 
Satan şi de cohortele întunericului se bazează 

pe identitatea noastră: noi suntem sămânţa lui Avraam, 
părtaşi ai firii dumnezeieşti (2 Petru 1:4). Noi nu ne folosim 
de propria noastră autoritate împotriva diavolului, ci folosim 
autoritatea care ne-a fost dată de Isus Cristos Însuşi! Mai 
mult, El nu a spus că vei scoate demoni dacă ai credinţă; 
nu a pus nici o condiţie, ci totul se bazează pe cine eşti, pe 
identitatea ta: eşti o creaţie nouă în Cristos.

De fapt, fiind creştin, atunci când descoperi că 
demonii sunt responsabili pentru o situaţie negativă, trebuie 
să înţelegi că aceasta face problema mult mai simplu de 
rezolvat, pentru că demonii înţeleg autoritatea. Uneori scot 
demoni făcând doar un simplu semn de „ieşi” cu capul sau 
cu mâna, iar aceştia nu se pot împotrivi. Înţeleg foarte bine 
semnalul. Unii oameni cred că e foarte greu să scoţi demoni, 
însă lucrurile nu stau aşa deloc. Este foarte simplu şi totul 
constă în a accepta şi a conştientiza identitatea ta în Cristos 
şi în a-ţi exercita apoi autoritatea în Numele Său.

Să ne aducem aminte de modul în care Isus i-a slujit 
femeii gârbove care era robită de un duh de neputinţă şi nu 
se putuse îndrepta de optsprezece ani (Luca 13:11). Când 
Isus a văzut-o, i-a zis doar atât: „... Femeie, eşti dezlegată de 
neputinţa ta.” Apoi Şi-a pus mâinile peste ea. Imediat femeia 

Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam şi 
pe care Satan o ţinea legată de optsprezece ani, nu 
trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în 

ziua Sabatului? (Luca 13:16).

Contează cine eşti!

MARȚI
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Note

a fost vindecată şi a început să-I dea 
slavă lui Dumnezeu (Luca 13:12-13). 
Apoi, în versetul şaisprezece, Domnul 
face afirmaţia profundă pe care am 
citit-o în versetul tematic al lecţiei de 
astăzi, învăţându-ne că sămânţa lui 
Avraam nu ar trebui să fie robită de 
Satan; mai mult, această sămânţă a 
lui Avraam are puterea de a-i elibera 
pe cei pe care Satan îi ţine legaţi.

Chiar dacă eşti obosit sau 
somnoros şi afli că undeva un demon 
îşi face de cap, dacă îi porunceşti să 
iasă sau să plece, va pleca. Unii se 
întreabă: „Este cu adevărat atât de 
simplu?” Sigur că da! Totul depinde 
de ce crezi despre Isus şi despre 
puterea şi modul în care putem folosi 
Numele Lui. Satan nu este un factor 
pe care să îl iei în considerare, acesta 
fiind şi motivul pentru care în Noul 
Testament, autorii Epistolelor nu au 
simţit nevoia să scrie capitole întregi 
despre demoni şi cum să ne ocupăm 
de ei. Isus a paralizat complet demonii 
şi i-a pus sub picioarele noastre.

Faptele Apostolilor 
27:1-26

Psalmii 21-22

Luca 10:1-9
Iosua 18

Galateni 3:13-16

| Proclamaţie
Sunt sămânţa lui Avraam şi prin 
extensie, sunt posesor al tuturor 
lucrurilor. Sunt binecuvântat peste 
măsură şi tot ce priveşte viaţa 
bună: creştere, progres, succes, 
rodire şi glorie reprezintă dreptul 
meu din naştere. Aleluia!  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



O Biblie pentru fiecare cameră de  
hotel – Evanghelia mobilă!

Biblia, care conţine Cuvântul viu al lui Dumnezeu 
este un instrument eficient de evanghelizare 

pentru a-i câştiga pe cei nemântuiţi. Mulţi oameni 
au mărturisit că după ce au citit din Biblia pe care 
au găsit-o în camera de hotel, şi-au predat viaţa lui 
Isus Cristos, chiar dacă nu a fost nimeni acolo să le 
predice. 

Iată de ce, în 2015, anul nostru de triumf, sponsorii 
Bibliei sunt hotărâţi să distribuie Biblii într-un mod 
special. Prin intermediul campaniei „O Biblie pentru 
fiecare cameră de hotel,” mulţi oameni vor fi atinşi 
de Evanghelia lui Isus Cristos şi se vor bucura de 
cunoaşterea mântuitoare a Cuvântului lui Dumnezeu. 

Alăturaţi-vă acestei campanii de distribuire a Bibliei cu 
comentarii din Rapsodia Realităţilor în fiecare cameră 
de hotel din Nigeria, Ghana şi Africa de Sud.

Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi 
deveni partener în această campanie în particular, 
ca biserică, sau ca organizaţie, te rugăm să apelezi 
următoarele numere de telefon: 08025013710, 
08086110230. 

O Biblie pentru fiecare cameră de hotel Evanghelia mobilă!
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Versetul tematic ne arată că, indiferent ce 
ni se întâmplă în viaţă, niciodată nu putem 

fi dezavantajaţi. Aceasta este moştenirea făpturii noi 
în Cristos: nu este o presupunere sau doar o dorinţă, 
ci ştim sigur şi irevocabil că toate lucrurile lucrează 
împreună pentru cei care Îl iubesc pe Dumnezeu. De 
aceea trebuie să te bucuri când treci prin diverse teste, 
încercări şi persecuţii, pentru că rezultatul este evident! 
Deznodământul tuturor acestora va fi în avantajul tău!

Să luăm ca exemplu cazul lui Iosif, din Biblie: 
fraţii săi îl urau şi voiau să îl ucidă, iar la un moment 
dat au ajuns chiar să îl vândă ca sclav unei caravane de 
negustori care, la rândul lor, l-au vândut unui egiptean 
numit Potifar (Geneza 37). Potifar a observat că 
Dumnezeu îl binecuvânta datorită lui Iosif şi, ca urmare, 
l-a pus administrator peste întreaga sa avere.

După un timp, din cauza unei minciuni pe care 
soţia lui Potifar a spus-o împotriva lui, Iosif a ajuns în 
închisoare şi se părea că lucrurile nu îi mai mergeau la 
fel de bine. Însă Domnul a fost cu el chiar şi acolo şi l-a 
binecuvântat, astfel încât conducătorul închisorii a fost 
mulţumit de el şi l-a pus conducător peste toţi deţinuţii.

Nu după mult timp, Dumnezeu l-a scos pe Iosif din 
închisoare şi l-a pus prim-ministru al Egiptului. În ciuda 

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).

Este în avantajul tău

MIERCURI
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Note

faptului că era străin în Egipt, el a 
devenit cel mai important om din 
stat, inferior ca poziţie şi autoritate 
doar faraonului. Cine s-ar fi gândit 
că Iosif va avea o asemenea 
onoare, date fiind situaţiile prin 
care trecuse până atunci? Numai 
Dumnezeu poate face astfel de 
lucruri.

Indiferent cu ce provocări 
te confrunţi acasă, la locul de 
muncă sau în relaţiile cu prietenii 
tăi, fii liniştit, pentru că toate 
se vor întoarce în avantajul tău. 
Situaţia economică nefavorabilă 
din lume nu este împotriva ta; de 
aceea, refuză să renunţi sau să 
te clatini în credinţă! Ca sămânţă 
a lui Avraam, bunăstarea face 
parte din moştenirea ta, chiar şi în 
vremuri grele, de austeritate. Nici 
o provocare nu te poate copleşi, 
pentru că tu eşti victorios în Isus 
Cristos.

Faptele Apostolilor 
27:27-44

Psalmii 23-25

Luca 10:10-24
Iosua 19

1 Corinteni 15:57; 
2 Corinteni 2:14

| Proclamaţie
Bucuria Domnului este tăria mea! 
Sunt bucuros şi curajos totdeauna, 
indiferent de circumstanţe. Nu pot 
fi vreodată în dezavantaj, pentru că 
Domnul este Stânca mea, mântuirea 
mea şi răsplata mea cea foarte 
mare! El mi-a făcut viaţa frumoasă, 
iar eu sunt delectarea Lui! Glorie în 
veci Numelui Său! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Pasajul din Judecători, capitolul patru, ne relatează 
situaţia în care se găseau copiii lui Israel, asupriţi 

timp de douăzeci de ani de Iabin, regele Canaanului, şi 
de Sisera, generalul lui (Judecători 4:2). Debora, care era 
prorociţă şi judecătoare în Israel în acea vreme, a trimis să 
fie chemat un om numit Barac şi i-a profeţit că Dumnezeu îl 
va folosi ca să elibereze Israelul de asupritorii săi (Judecători 
4:6-7). În bătălia care a urmat, Biblia spune că „Domnul a pus 
pe fugă dinaintea lui Barac, prin ascuţişul săbiei, pe Sisera, 
toate carele lui şi toată tabăra. Sisera s-a dat jos din carul lui 
şi a fugit pe jos”  (Judecători 4:15). Fără să ştie, Sisera lupta 
şi împotriva unei armate cereşti, nu doar împotriva trupelor 
israelite. Biblia spune că „Din ceruri se luptau, de pe cărările 
lor, stelele se luptau împotriva lui Sisera” (Judecători 5:20). 
Îngerii lui Dumnezeu au luptat umăr la umăr cu copiii lui Israel, 
pentru a-i ajuta să îşi înfrângă vrăjmaşii.

Acum, două elemente sunt evident responsabile pentru 
intervenţia divină. În primul rând, în timp ce copiii lui Israel 
erau asupriţi cu brutalitate de regele Canaanului, Biblia spune 
că ei „au strigat către Domnul” (Judecători 4:3). De asemenea, 
în Judecători 5:2 ni se spune că s-au arătat gata de luptă, adică 
I-au arătat Domnului că doresc să se implice activ în ceea ce 
El vrea să facă. Ei s-au întors către Domnul cu toată inima. 
Astfel, prin rugăciune, au luat contact cu armata cerească ce 
a luptat pentru ei. Doar un astfel de miracol ar fi putut să îl 
distrugă pe Sisera. Pentru a experimenta un astfel de miracol 

Din ceruri se luptau, de pe cărările lor, stelele se 
luptau împotriva lui Sisera (Judecători 5:20).

Luptă din ceruri

JOI
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Note

în viaţa ta, este necesar să te supui de 
bunăvoie lui Dumnezeu – Cuvântului 
Său – şi să urmezi instrucţiunile Lui. 
Nu fugi în toate părţile, încercând să 
găseşti ajutor la oameni. Luptă din 
ceruri. Mulţi oameni risipesc foarte 
mult efort şi multe resurse în iniţiative 
care nu aduc nici un rezultat. Ceea ce 
le lipseşte lor este arta de a funcţiona 
din locurile cereşti, de a lupta din cer.

Atunci când Dumnezeu spune: 
„Totuşi, în toate aceste lucruri, noi 
suntem mai mult decât biruitori prin 
Acela care ne-a iubit” (Romani 8:37), 
El vrea să ne însuşim un anumit tip 
de mentalitate – mentalitatea unui 
învingător. Cu această mentalitate 
sau mod de a privi viaţa, ştii sigur 
că nimic nu poate sta împotriva ta. 
Astfel, oricare ar fi „bătălia” în care 
se pare că eşti, nu este treaba ta să 
te lupţi! Biblia spune că ar trebui să 
Îi mulţumeşti lui Dumnezeu, pentru 
că stelele, de pe „cărările” lor, forţele 
naturii şi circumstanţele vieţii, lucrează 
împreună pentru binele tău!

Faptele Apostolilor 
28:1-16

Psalmii 26-29

Luca 10:25-37
Iosua 20-21

Isaia 31:1; Zaharia 4:6;
Psalmii 20:7

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi arăţi cum 
să lupt din ceruri şi să mobilizez îngeri în 
ajutorul meu. Refuz să mă bazez pe braţul 
de carne, pentru că ştiu că ajutorul meu 
vine de la Domnul cerului şi al pământului! 
Toate lucrurile lucrează împreună spre 
binele meu, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Evanghelia este puterea lui Dumnezeu de a 
produce mântuire pentru oricine crede. Tot 

ce este nevoie pentru ca cineva să devină un copil al lui 
Dumnezeu autentic – născut din Cuvânt şi din Duhul lui 
Dumnezeu – este să creadă Evanghelia şi să mărturisească 
Domnia lui Isus. Domnia lui Isus Cristos este ceea ce frânge 
complet autoritatea lui Satan din viaţa ta. Satan nu te mai 
poate domina odată ce ţi-ai predat viaţa lui Cristos. În caz 
că nu eşti încă născut din nou, poţi să îţi predai inima lui 
Cristos chiar acum; deschide la ultima pagină a acestui 
devoţional şi vei găsi acolo rugăciunea mântuirii.

Acum, dacă aceasta se întâmplă pentru cel care nu 
este creştin, dacă Evanghelia îl poate binecuvânta şi poate 
produce viaţă eternă în cel care a fost până acum străin 
de viaţa lui Dumnezeu, imaginează-ţi cât de mult îl poate 
binecuvânta pe creştin! Dacă predici Evanghelia unui 
necreştin, puterea lui Dumnezeu de a-l mântui, de a-l elibera 
de păcat şi de a-l aduce în neprihănire şi în libertatea fiilor 
lui Dumnezeu este în acel mesaj al Evangheliei! Lumina lui 
Dumnezeu vine prin Evanghelie, risipind întunericul.

Acelaşi impact are loc şi în viaţa ta de creştin, atunci 
când auzi şi primeşti Cuvântul lui Dumnezeu; dragostea 
şi credinţa sunt transferate în duhul tău, iar ura, frica şi 
necredinţa se topesc şi dispar din inima ta. Acesta este 

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos; 
fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru 

mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi 
a grecului (Romani 1:16).

Încrede-te în mesajul 
Evangheliei!

VINERI
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Note

motivul pentru care observi o 
transformare imediată şi o înnoire a 
gândirii tale atunci când asculţi sau 
studiezi Cuvântul lui Dumnezeu; 
poţi să îţi dai seama că viaţa ta a 
fost ridicată la un nou nivel.

Acelaşi lucru se întâmplă 
dacă tu eşti cel care îi învaţă pe 
alţii din Cuvânt: cei pe care îi 
înveţi, prin puterea Evangheliei, 
sunt transformaţi în mod continuu 
din slavă în slavă. Nu contează 
cine sunt, unde au fost sau ce au 
făcut! Evanghelia transformă cel 
mai rău păcătos în neprihănirea lui 
Dumnezeu!

Ai încredere în mesajul 
Evangheliei! Este arma lui Dumnezeu 
pentru a mântui întreaga omenire! 
Este puterea Sa de a mântui, de a 
vindeca, de a elibera, de a edifica şi 
de a transforma viaţa oamenilor şi 
de a-i face fii ai lui Dumnezeu.

Faptele Apostolilor 
28:17-31

Psalmii 30-31

Luca 10:38-42
Iosua 22

Evrei 4:12; 
1 Corinteni 4:20

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
puterea Evangheliei prin care 
m-ai propulsat pe o traiectorie 
extraordinară de victorie din slavă 
în slavă. Trăiesc deasupra păcatului, 
a bolii, a lipsei, a sărăciei şi a 
economiei acestei lumi, pentru că 
trăiesc în Cuvântul Tău şi funcţionez 
întotdeauna cu înţelepciune divină, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Când i-a vorbit din cer lui Saul, Isus l-a strigat 
pe nume şi i-a zis: „Saule, Saule, pentru ce 

Mă prigoneşti?” El este foarte personal atunci când 
vorbeşte cu tine. El i-a vorbit lui Saul (care a fost numit 
mai târziu Pavel) în limba ebraică (Faptele apostolilor 
26:14), o limbă pe care Pavel o înţelegea. În mod 
interesant, cei care călătoreau împreună cu Pavel au 
auzit aceeaşi voce, însă nu au înţeles cuvintele. Vocea 
Domnului – mesajul Lui – era specific şi personal pentru 
Pavel.

Dumnezeu ne vorbeşte în fiecare zi! El Se 
relaţionează personal la tine când îţi vorbeşte. Îţi poate 
vorbi într-o limbă pe care o înţelegi, pe un ton familiar. 
Cu cât studiezi sau meditezi mai mult asupra Cuvântului, 
cu atât e mai uşor pentru duhul tău să recunoască vocea 
Lui şi să răspundă când îţi vorbeşte. Pavel nu a ştiut că 
Domnul îi vorbea până când Stăpânul i-a zis: „... Eu sunt 
Isus, pe care-L prigoneşti.” El a trebuit să i Se reveleze 
lui Pavel şi face acelaşi lucru şi astăzi, pentru noi, prin 
Duhul Sfânt. 

Duhul Sfânt ne revelează Cuvântul şi ne conduce 
în voia perfectă a lui Dumnezeu. El ne vorbeşte în fiecare 
zi. Acea voce care te-a întrebat: „Te-ai rugat azi?” a fost 

El a căzut la pământ şi a auzit un glas care-i zicea: 
„Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?” „Cine eşti Tu, 
Doamne?”, a răspuns el. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus 
pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu 

piciorul într-un ţepuş” (Faptele Apostolilor 9:4-5).

El îţi vorbeşte în mod personal! 

SÂMBĂTĂ
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Note

Domnul, vorbindu-ţi prin Duhul 
Sfânt; nu a fost mintea ta. Poate 
El îţi spune: „Nu studiezi Cuvântul 
cum ar trebui” sau „Nu vorbeşti 
în alte limbi destul.” Nu-i ignora 
glasul şi nu te gândi că auzi doar 
gândurile din mintea ta. Aceasta 
a fost dilema multora; nu pot face 
deosebirea dintre vocea Duhului 
şi vocea minţii lor, pentru că nu 
Îl cunosc cu adevărat, cu toate că 
L-au primit să locuiască în ei.

Duhul Sfânt este Învăţătorul 
tău (Ioan 14:26), şi trebuie să 
înveţi să Îl asculţi în toate lucrurile. 
El este interesat de fiecare detaliu 
al vieţii tale şi te va conduce prin 
viaţă în slavă, în stăpânire, în 
excelenţă şi în putere, dacă Îl vei 
asculta şi vei răspunde la vocea Sa.

Romani 1:1-17
Psalmii 32-34

Luca 11:1-13
Iosua 23

Ioan 10:27; 
Isaia 30:21

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru prezenţa Ta în viaţa mea 
prin Duhul Sfânt – Învăţătorul, 
Călăuzitorul şi Instructorul meu în 
neprihănire. Viaţa nu mai este o 
taină pentru mine, pentru că Duhul 
Sfânt mă învaţă toate lucrurile. 
Adevărurile lui Dumnezeu îmi 
sunt revelate în duhul meu şi prin 
ele păşesc în tărâmurile gloriei, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Duhul Sfânt ştie toate lucrurile şi este în acelaşi 
timp totul pentru noi. El este tot ce ţi-ai putea 

dori vreodată. De exemplu, ştiai că Duhul Sfânt vindecă? 
El este Duhul la care se face referire în Romani 8:11: „Şi 
dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Isus dintre cei morţi 
locuieşte în voi, Cel ce L-a înviat pe Cristos Isus din morţi 
va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina 
Duhului Său, care locuieşte în voi.” Dacă El trăieşte 
în tine, nu contează care este boala sau neputinţa cu 
care ai fost diagnosticat; va avea loc o schimbare. El va 
produce un remediu în tine.

Dacă eşti student, El este Cel de care ai nevoie 
ca să ai excelenţă şi El îţi va da succes la studii. El 
cunoaşte toate lucrurile şi te va învăţa tot ce trebuie 
să ştii despre viaţă. Isus a făcut următoarea afirmaţie 
cu privire la Duhul Sfânt: „El Mă va proslăvi, pentru 
că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi” (Ioan 
16:14). Duhul Sfânt va lua din ceea ce Îi aparţine lui Isus 
– înţelepciunea şi cunoştinţa Sa – şi ţi le va descoperi. 
Isus este întruchiparea întregii înţelepciuni şi cunoştinţe 
(Coloseni 2:3), însă Duhul Sfânt va lua din tot ce are Isus, 
şi va transfera în duhul tău. Gândeşte-te la aceasta!

Atunci când Îl cunoşti pe Duhul Sfânt şi umbli cu El, 
El îţi va face viaţa frumoasă, excelentă şi plină de slavă. 

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).

El este tot ce ai nevoie!

DUMINICĂ
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Note

Unii „predică” despre El, însă nu Îl 
cunosc cu adevărat. Iubeşte-L cu 
pasiune. Fie ca cea mai profundă 
şi mai arzătoare dorinţă a inimii 
tale să fie aceea de a-L cunoaşte 
pe El tot mai mult şi ca El să Se 
manifeste în viaţa ta. Acesta este 
adevăratul creştinism: Cristos – 
ungerea, persoana, caracterul şi 
neprihănirea Sa – revelate în tine! 

De aceea, deschide-ţi inima 
pentru El. Supune-te Lui complet 
în dragoste şi în părtăşie şi El îţi 
va arăta noi frontiere. El îţi va 
ridica orice limitări şi bariere şi te 
va poziţiona să umbli în victorii 
nesfârşite şi să ai un impact durabil 
în Împărăţie.

Romani 1:18-32
Psalmii 35-37

Luca 11:14-26
Iosua 24

Ioan 16:12-13; 
Ioan 14:16

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru dragostea Ta veşnică pentru 
mine, pe care ai arătat-o când mi-
ai dat Duhul Sfânt să locuiască în 
mine şi să mă călăuzească în tot 
adevărul. Şi nu numai că L-am primit 
în duhul meu, dar am şi părtăşie 
neîntreruptă cu El în dragoste şi în 
adevăr. Astfel El îmi împărtăşeşte 
cunoştinţă, înţelepciune şi călăuzire 
în orice situaţie, 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 încearcă din greu să aibă succes 
prin propria lor putere şi prin înţelepciunea 

omenească; sunt erudiţi, au fost instruiţi, însă cu toate 
acestea, adevăratul succes îi ocoleşte. Motivul pentru care 
experimentează astfel de situaţii în viaţa lor este acela că 
funcţionează din domeniul simţurilor lor fizice şi judecă 
doar cu mintea, care chiar şi în cel mai bun caz, tot limitată 
ets. Mintea nu este niciodată îndeajuns; adevăratul succes 
vine prin Duhul.

Poate că lumea te descrie ca având o „minte 
luminată,” ca fiind unul dintre cei mai inteligenţi oameni, însă 
lucrul acesta nu realizează o mare diferenţă. Înţelepciunea 
acestei lumi nu aduce un succes durabil. Succesul nu vine 
prin putere sau prin tărie, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Dacă 
ai încercat să ai succes prin propria ta putere sau abilitate, 
este momentul să pui capăt luptei tale. Dacă ai încercat să 
creşti o biserică prin propria ta înţelepciune omenească, 
folosind principii omeneşti, este momentul să te bazezi pe 
strategiile Duhului şi să laşi înţelepciunea Sa să te conducă.

În 2 Corinteni 3:5, Biblia spune astfel: „Nu că 
noi, prin noi înşine, suntem în stare să gândim ceva ca 
venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine 
de la Dumnezeu.” Competenţa, abilitatea, înţelepciunea şi 
cunoştinţa după care funcţionăm noi vin de la Dumnezeu; 

Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună 
astfel: „Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici 

prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oştirilor” 
(Zaharia 4:6).

Succes prin Duhul!

LUNI
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Note

de aceea, nu te încrede în puterea 
ta fizică sau în inteligenţa cu care ai 
fost înzestrat. Încrede-te în Domnul. 
Cum vei creşte acea celulă sau acel 
grup de casă? Cum îţi vei multiplica 
finanţele? Cum vei dezvolta afacerea 
în care eşti implicat? Domnul spune: 
„Prin Duhul Meu!” Succesul vine 
doar prin Duhul Sfânt. 

Cei din jur nu vor putea să 
te înţeleagă şi vei deveni un prilej 
de uimire pentru generaţia ta, pe 
măsură ce vei umbla cu Duhul Sfânt 
şi Îi vei permite să te îndrume în 
treburile tale. Tratează cu seriozitate 
lucrarea Duhului, pentru că nu există 
creştinism fără Duhul Sfânt. Dacă 
vrei să treci dincolo de religie, dacă 
vrei să cunoşti realitatea Împărăţiei 
şi a slavei lui Dumnezeu, trebuie 
să Îl cunoşti pe Duhul Sfânt şi să 
relaţionezi cu El ca persoană. El este 
cheia succesului extraordinar.

Romani 2
Psalmii 38-41

Luca 11:27-36
Judecători 1

Faptele Apostolilor 1:8; 
Romani 8:26-27

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, recunosc şi 
preţuiesc lucrarea Duhului Sfânt în 
viaţa mea. El mă învaţă toate lucrurile 
şi îmi aminteşte tot ceea ce îmi trebuie 
să trăiesc viaţa divină. Prin părtăşia 
mea cu Duhul Sfânt realităţile şi 
gloriile Împărăţiei se revelează în viaţa 
mea şi experimentez manifestările 
Duhului în umblarea mea zilnică, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În creştinism, ne provocăm unii pe alţii la fapte 
bune, pentru că Dumnezeu ne-a creat ca să facem 

fapte bune. Pasajul din Tit 2:14 ne descrie ca fiind un popor 
al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Cu toate acestea, 
este posibil să ai prieteni care să meargă într-o direcţie 
contrară Cuvântului lui Dumnezeu. Acest tip de „prieteni” 
te pot instiga împotriva altora, în loc să te îndemne să 
iubeşti şi să faci fapte bune. În Scripturi, suntem sfătuiţi să 
ne îndepărtăm de astfel de oameni (Romani 16:17).

Nu provoca pe cineva să urască pe altcineva, sau să 
fie mânios sau plin de resentimente cu privire la un frate 
sau la o soră din Casa lui Dumnezeu. Nu spune şi nu face 
niciodată ceva ce ar putea da naştere la dezbinare în Trupul 
lui Cristos; nu acesta este creştinismul. Tu ai fost creat să 
iubeşti. Isus a spus: „Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi 
unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii 
pe alţii” (Ioan 13:34). Răspândeşte dragoste în jurul tău.

Atunci când oamenii încearcă să stârnească în tine 
aversiune faţă de cineva, fii conştient că un duh străin 
încearcă să lucreze prin ei şi spune-le plin de dragoste 
că greşesc. Orice te instigă la aversiune, amărăciune sau 
mânie împotriva cuiva vine de la diavolul; respinge aceste 
lucruri şi promovează dragostea.

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

apropie (Evrei 10:24-25).

Îndemnaţi-vă unii pe alţii la 
dragoste

MARȚI
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Note

Dragostea este viaţa noii 
creaţii; este calea victoriei şi semnul 
că ai trecut din moarte la viaţă (1 
Ioan 3:14). Isus a spus: „Prin aceasta 
vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii 
Mei, dacă veţi avea dragoste unii 
pentru alţii” (Ioan 13:35). Dumnezeu 
ţi-a dat dragostea Lui şi abilitatea 
de a iubi ca El: „... dragostea lui 
Dumnezeu a fost turnată în inimile 
noastre prin Duhul Sfânt care ne-a 
fost dat” (Romani 5:5). De aceea, 
îndeamnă-i pe cei din jur să iubească. 
Lasă ca dragostea să se manifeste în 
vorbirea ta şi în stilul tău de viaţă. Fă 
în aşa fel încât alţii să experimenteze 
dragostea lui Dumnezeu prin tine. 
Acest lucru este foarte important 
dacă vrei să trăieşti triumfător zi de 
zi.

Romani 3
Psalmii 42-44

Luca 11:37-44
Judecători 2-3

Romani 5:5; 1 Tesaloniceni 4:9; 
1 Ioan 3:16-18

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, binecuvântatule 
Tată, pentru manifestarea iubirii 
şi neprihănirii Tale în mine. 
Dragostea Ta nu este doar ceea 
ce experimentez în particular, ci şi 
ceea ce exprim din belşug faţă de 
cei din jur. Voi triumfa şi astăzi în 
toate lucrurile, pe măsură ce umblu 
în dragoste şi îi îndemn şi pe alţii la 
dragoste, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Sesiunea de vară a Şcolii de Vindecare din 2015 
va avea loc anul acesta în Ontario, Canada, în 
perioada 31 iulie – 14 septembrie. Va fi pentru 
mulţi un timp de împărtăşire, transformare şi 
eliberare din chinurile bolii şi infirmităţii. Puterea 
de vindecare a lui Dumnezeu va fi eliberată, 
iar oamenii vor primi restaurare în trupul lor 
sub ungerea administrată de către omul lui 
Dumnezeu.  cu multe 

ÎNREGISTRARE

Dacă vrei să participi la Şcoala de vindecare în 
Ontario, Canada, este necesar să te înregistrezi 
din timp, întrucât locurile sunt limitate.

Te poţi înscrie trimiţând un email pe adresa: 
application@healing-school.org

Te mai poţi înregistra şi de pe dispozitivul tău 
mobil accesând site-ul 
www.enterthehealingschool.mobi

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

ŞCOALA DE
VINDECARE
SESIUNEA DE VARĂ

CANADA
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În versetul tematic, apostolul Pavel nu se adresa 
unor oameni care nu ştiau nimic despre Duhul 

Sfânt când a spus: „... fiţi plini de Duh.” Atunci de ce i-a 
îndemnat să fie plini de Duh, dacă primiseră deja Duhul 
Sfânt? Motivul constă în faptul că a primi Duhul Sfânt 
şi a fi mereu plin de El reprezintă două lucruri complet 
diferite.

A primi Duhul Sfânt este o experienţă singulară, 
pe care o ai o dată în viaţă, însă trebuie să fii umplut 
de Duhul Sfânt întotdeauna! Acelaşi verset sună astfel 
în versiunea Amplificată: „... întotdeauna fiţi plini şi 
stimulaţi de Duhul [Sfânt]”; aceasta înseamnă să fim 
plini tot timpul, în orice moment. Profeţii din vechime 
nu aveau parte de această experienţă. Duhul Sfânt Se 
cobora asupra lor ocazional. Astăzi, Duhul Sfânt nu 
Se coboară doar asupra noastră, ci El locuieşte în noi; 
duhul nostru se cufundă complet în El şi putem fi plini 
întotdeauna de Duhul. Ce binecuvântare extraordinară 
este aceasta!

Există anumite activităţi care te ajută să fii plin de 
Duhul Sfânt; de exemplu: „Vorbiţi între voi cu psalmi, 
cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi 
şi aduceţi-I din toată inima laudă Domnului” (Efeseni 
5:19). Niciodată nu pleca de acasă şi nici nu te apuca 
de ceva fără a fi plin de Duhul Sfânt. Un bun mod în 

Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. 
Dimpotrivă, fiţi plini de Duh (Efeseni 5:18).

Plin de Duh Sfânt… 
întotdeauna!

MIERCURI
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Note

care poţi intra mereu în curgerea 
Duhului este vorbirea în alte limbi. 
Nu poţi fi şi plin de Duhul şi înfrânt 
în viaţă! Duhul tău va fi energizat 
continuu pentru victorie în fiecare 
zi.

Hotărăşte-te să fii plin 
de Duhul Sfânt neîncetat. Nu 
ai nevoie de această umplere 
doar atunci când te confrunţi cu 
o problemă sau când vrei să te 
pregăteşti pentru un eveniment 
special. Când Biblia vorbeşte 
despre a fi plin de Duhul, vorbeşte 
despre ceva continuu. Trebuie să 
fii întotdeauna îmbătat de Duhul 
Sfânt şi să umbli în Duhul, nu doar 
uneori, ci ÎNTOTDEAUNA!

Romani 4
Psalmii 45-48

Luca 11:45-54
Judecători 4

Romani 8:26; 
1 Corinteni 2:13

| Rugăciune
Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru 
darul preţios al Duhului Sfânt. Îţi 
sunt veşnic recunoscător pentru 
privilegiul de a fi mereu umplut cu 
Duhul Sfânt! Sunt condus de Duhul 
Tău şi sunt sincronizat totdeauna cu 
El ca să umblu în tandem cu planul 
Tău pentru viaţa mea, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dacă tu ai fi fost singurul om de pe faţa 
pământului, Isus tot ar fi venit să moară 

pentru tine. El a murit pentru tine personal. Nu mulţi 
s-au gândit la ce implică aceasta. Ei cred că Isus a murit 
pentru lume; iar pentru ei, lumea înseamnă natura 
şi lucrurile din ea. El a murit pentru tine! Meditează 
profund asupra acestui lucru. S-a întâmplat cu mai mult 
de două mii de ani în urmă, însă conştientizează această 
realitate astăzi, şi va produce rezultate în tine.

Tu ai fost cumpărat cu un preţ. Eşti preţios, ai 
mare valoare pentru Dumnezeu. Tu nu eşti un nimeni! 
Nu contează unde te-a adus societatea sau ce a făcut 
din tine! Pur şi simplu nu contează că aparent ai fost 
aruncat în decor sau în umbră. Cea mai bună descriere 
a ta nu este ceea ce te numesc oamenii; ci descrierea 
cerului cu privire la tine este cea care contează.

Tu eşti neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos 
(2 Corinteni 5:21). Ai fost spălat, sfinţit şi îndreptăţit în 
Numele Domnului Isus şi prin Duhul lui Dumnezeu (1 
Corinteni 6:11). Tu eşti ce are cerul mai bun: „El, de 
bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca 
să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui” (Iacov 1:18). Tu 
eşti special, regal, excelent şi plin de slavă; eşti CINEVA 
DEOSEBIT! Acesta este motivul pentru care El a murit 
pentru tine. Te iubeşte. 

Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii 
ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, 

pentru că nu L-a cunoscut nici pe El (1 Ioan 3:1).

O nouă valoare de sine

JOI
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Note

Citeşte versetul tematic din 
nou şi meditează asupra valorii 
extraordinare pe care o ai în ochii 
lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult 
primul cuvânt din 1 Ioan 3:2, care 
spune aşa: „Preaiubiţilor, acum 
suntem copii ai lui Dumnezeu...” 
(1 Ioan 3:2). Tu eşti preaiubitul lui 
Dumnezeu. Nu te mai preocupa de 
faptul că în aparenţă nimeni nu te 
iubeşte. Iubeşte-i tu pe cei din jur, 
pentru că Dumnezeu te iubeşte pe 
tine.

Poate nu ai realizat cât de 
iubit eşti şi cât de special eşti 
pentru Dumnezeu; însă acum 
că ştii, acceptă această realitate 
şi asumă-ţi-o. Îţi va schimba 
complet imaginea de sine şi îţi va 
da o valoare nouă a propriei tale 
persoane.

Romani 5:1-11
Psalmii 49-51

Luca 12:1-12
Judecători 5

Isaia 43:4; Efeseni 2:10; 
Psalmul 100:3

| Rugăciune
Doamne scump, inima mea este 
plină de recunoştinţă pentru că 
m-ai rânduit să fiu numit copilul 
Tău prin Isus Cristos, după scopul 
voii Tale, spre lauda slavei harului 
Tău. Îţi mulţumesc că mă iubeşti cu 
o iubire veşnică şi că mă inspiri să 
extind mereu iubirea Ta şi faţă de 
alţii, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Biblia spune că Dumnezeu îi înalţă şi îi promovează pe 
cei smeriţi, dar stă împotriva celor mândri. Eu am luat 

cu ani în urmă decizia de a fi o persoană smerită. Singurul mod 
în care poţi rămâne smerit este acela de a învăţa din Cuvântul 
lui Dumnezeu ce înseamnă cu adevărat să fii smerit, studiind 
pasajele despre smerenie şi acţionând în consecinţă. Smerenia 
este supunerea ta faţă de domnia Cuvântului lui Dumnezeu. 
Faptul că eşti smerit nu înseamnă că eşti şi slab, naiv sau umilit; 
nu. Când eşti smerit nimeni şi nimic nu te poate umili. Este ca 
vechiul proverb care spune că „Cel care este jos nu trebuie să se 
teamă de cădere, nici de mândrie.” Aceasta înseamnă doar că 
tu îi consideri pe alţii mai presus de tine, chiar dacă Dumnezeu 
te ridică. Atunci când eşti într-o poziţie de autoritate, în Casa lui 
Dumnezeu, la locul de muncă sau oriunde altundeva, fii smerit. 
Când te adresezi altora, alege-ţi cuvintele cu atenţie; foloseşte 
exprimarea cea mai potrivită. Nu vorbi cu mândrie.

Pe măsură ce vei practica smerenia în mod deliberat, 
Domnul va continua să te promoveze. Ai grijă să nu ajungi 
niciodată într-un punct în viaţa ta în care să relaţionezi cu 
alţii cu superioritate sau desconsiderare; este o poziţie foarte 
periculoasă, pentru că înseamnă că îţi atribui ţie însuţi prea 
multă onoare. În Romani 12:10, Biblia spune: „Iubiţi-vă unii pe 
alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să-i dea întâietate 
altuia.” Pasajul din Filipeni 2:3 spune astfel: „Nu faceţi nimic din 
duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să-l 
privească pe altul mai presus de el însuşi.” Nu permite niciodată 

Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru 
ca, la vremea Lui, El să vă înalţe (1 Petru 5:6).

Smereşte-te

VINERI
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Note

nici unei situaţii să te facă să acţionezi 
cu mândrie. Versetul tematic spune: 
„Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui 
Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, 
El să vă înalţe.” Observăm că spune 
să ne smerim noi înşine; nu-L lăsa pe 
Dumnezeu să fie Cel care te smereşte, 
pentru că nu îţi va fi uşor. Biblia spune 
că El stă împotriva celor mândri, dar 
le dă har celor smeriţi (1 Petru 5:5). 
Smerenia ta poate fi testată în diverse 
moduri. De exemplu, dacă la locul tău 
de muncă ţi se pare că unii colegi ai tăi, 
poate chiar mai tineri decât tine, sunt 
promovaţi înaintea ta, cu toate că tu 
ai fost harnic, nu lăsa acest fapt să te 
tulbure. Rămâi smerit, pentru că există 
un timp potrivit. Atunci când va venit 
timpul potrivit pentru promovarea ta, 
ceea ce vei primi va fi mult mai mare 
decât orice ţi-ai putea imagina tu. 
Dacă vrei ca Domnul să continue să te 
promoveze şi să te înalţe în viaţă, atunci 
rămâi în smerenie. Aceasta este cheia.

Romani 5:12-21
Psalmii 52-55

Luca 12:13-21
Judecători 6

Efeseni 4:2; Iacov 4:6; 
Romani 12:3

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
lucrarea Cuvântului Tău şi pentru 
influenţa Duhului Sfânt în viaţa mea! 
Voi manifesta întotdeauna smerenie 
în comunicare, în acţiuni, în caracter, în 
atitudine şi în tot ce fac. Îţi mulţumesc 
că m-ai adus într-un loc de onoare şi 
de promovare după Cuvântul Tău, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DESPRE  AUTOR

Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

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

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

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

„Vindecată de cancer de sân!”

„Urmăream emisiunea „Atmosferă pentru miracole” într-o seară, 
când m-am hotărât să sun la numărul de telefon afişat pe ecran. 
În acea perioadă, sora mea tocmai fusese programată pentru o 
intervenţie chirurgicală din cauza cancerului de sân. Consilierul care 
s-a rugat pentru mine mi-a spus că Dumnezeu îmi va vindeca sora, iar 
eu l-am crezut. Astăzi sora mea este vindecată. Slavă lui Dumnezeu!”  
̶  Malebusa; Lesoto 

„Salvat de la o moarte prematură”

„Faptul că sunt partener al Rapsodiei Realităţilor m-a salvat pe mine 
şi familia mea de multe probleme. Recent am fost protejat de moarte 
prematură în timp ce călătoream cu maşina. La câteva minute după 
ce le dăruisem exemplare ale devoţionalului unor oameni care 
călătoreau împreună cu mine, vehiculul nostru a fost implicat într-un 
accident foarte grav. Maşina a fost avariată dincolo de posibilitatea 
de recuperare, însă noi am ieşit cu toţii nevătămaţi în mod miraculos. 
Aleluia!”   ̶  E. Femi; Italia

“Scripturile sunt mult mai clare”

“Studierea Rapsodiei Realităţilor m-a ajutat să descopăr cine sunt în 
Cristos şi puterea Duhului Sfânt care lucrează în mine. Acum Scripturile 
îmi sunt mult mai clare, pentru că urmez şi „Planul de citire a Bibliei 
într-un an” din devoţional. Partea mea favorită sunt rugăciunile şi 
proclamaţiile; mă întăresc pentru ziua care îmi stă înainte meditând 
asupra lor şi rostindu-le. Sunt atât de recunoscător pentru acest 
devoţional plin de ungere!”  ̶  P. Chilomo; ZambiaR
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PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

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

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
Cărţi disponibile de la editura

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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

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


