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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 402 limbi şi încă 

mai numărăm. Ediţia 2014 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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Sunt tot mai fascinat de înţelepciunea şi de 
măreţia Dumnezeului nostru. Numai gândul 

că El ne-a ales pe noi – făpturile noi – să-I fim parteneri 
în realizarea măreţului Său plan de mântuire a lumii, 
depăşeşte orice imaginaţie. Dar cel mai glorios dintre 
toate, uimindu-i până şi pe îngeri, este faptul că acest 
mare Dumnezeu al slavei ne-a adus în părtăşie cu Sine prin 
Duhul Sfânt şi totodată ne-a dat acest minunat Duh Sfânt 
să locuiască în noi. Îngerii încă privesc cu mirare această 
minune, căutând să-i înţeleagă profundele implicaţii. 

Îngerii lui Dumnezeu sunt făpturi slăvite, care îşi 
cunosc identitatea. Ei ştiu că sunt puternici şi glorioşi, dar 
sunt uluiţi de ceea ce a făcut Dumnezeu în noi şi cu noi, 
pentru că, aşa învăluiţi în slavă cum sunt, Dumnezeu nu 
locuieşte în ei. De cealaltă parte, aşa „nevrednici” cum 
suntem noi, El ne-a dat o viaţă nouă (Romani 6:4) şi ne-a 
făcut locaşul Lui cel viu (Efeseni 2:22). Aceasta este o 
taină pentru îngeri; ei încă nu înţeleg pe deplin raţiunea 
acestui fapt. Şi ce credeţi? Dumnezeu ne-a ales tocmai pe 
noi să li-l explicăm.  

Ori de câte ori Îl predicăm pe Isus şi oferim învăţătură 
despre Duhul Sfânt, îngerii ascultă şi le place grozav! Pentru 
că acestea sunt adevăruri pe care ei le cunosc doar din 
Scriptură, dar pe care nu le-au experimentat; ei nu ştiu cum 

Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, 
ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puţin mai prejos 

decât Dumnezeu şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste 
(Psalmul 8:4-5).

SÂMBĂTĂ

1
O taină pentru îngeri



Note

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc 
pentru privilegiul de a cunoaşte 
tainele Împărăţiei Tale veşnice. Am 
devenit un distribuitor al bogăţiilor 
nepătrunse ale lui Cristos. Prin mine 
înţelepciunea Ta se manifestă, harul 
Tău este descoperit, iar dragostea 
lui Cristos este demonstrată faţă de 
cei din jur, în Numele lui Isus. Amin. 

Evrei 1
Ieremia 34-35

este să fii locuit de Domnul şi vor să 
afle de la noi. Citiţi acest splendid 
pasaj: „… pentru ca domniile şi 
stăpânirile din locurile cereşti 
să cunoască azi, prin Biserică, 
înţelepciunea nespus de felurită a 
lui Dumnezeu” (Efeseni 3:10).

Apostolul Pavel adresează 
această scrisoare Bisericii, dându-
ne de înţeles că noi suntem aceia 
de la care domniile şi stăpânirile din 
locurile cereşti pot cunoaşte tainele 
lui Dumnezeu şi înţelepciunea Sa 
nespus de felurită. Biblia ne mai 
spune că îngerii ar vrea nespus de 
mult să fie părtaşi la aceste taine (1 
Petru 1:12), dar noi am fost aleşi să li 
le explicăm. Şi de vreme ce aceasta 
este responsabilitatea noastră în 
calitate de copii ai lui Dumnezeu, 
trebuie să cunoaştem Biblia şi să 
trăim în ea, aşa încât să fim epistole 
vii, o adevărată expresie a Cuvântului 
viu al lui Dumnezeu. 

1 Petru 1:1-12
Ezechiel 32

Coloseni 1:26-27; Psalmul 25:14; 
Romani 16:25-26

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul nostru tematic ne spune ceva 
remarcabil: „... toate lucrurile s-au făcut noi.” 

Ce înseamnă „toate”? Înseamnă cu adevărat totul, fără 
nici o excepţie. Vreau să remarci timpul verbelor: „Cele 
vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” 
Glorie lui Dumnezeu! 

Astfel, atunci când Dumnezeu Se uită la tine, vede 
că orice era rău în viaţa ta înainte de a te naşte din nou, 
acum s-a dus. S-ar putea să nu simţi sau să nu consideri că 
aşa stau lucrurile, dar poziţia ta nu poate nega adevărul 
Său. Mai mult decât atât, tocmai de aceea ţi-a şi spus cum 
stau lucrurile, pentru că n-ai fi putut cunoaşte această 
realitate în nici un alt mod, decât prin Cuvântul Său. Iar 
acum că tot ai aflat, care ar trebui să fie răspunsul tău?

Iată la ce Se aşteaptă Dumnezeu: să presupunem că 
ai ajuns la o întrunire creştină, fără a şti prea multe despre 
Isus, iar acolo ai auzit Evanghelia şi ai crezut. Însă atunci când 
ai venit, aveai cancer, iar doctorii nu ţi-au dat nici o şansă. 
Dar odată ce ai crezut în Evanghelia lui Isus Cristos şi L-ai 
primit în viaţa ta ca Domn, ai primit viaţă veşnică în inima ta!

Atunci citeşti: „Căci, dacă este cineva în Cristos, este 
o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile 
s-au făcut noi.” Reflectezi puţin şi apoi spui: „Hei! Toate 
cele vechi s-au dus? Atunci cum rămâne cu cancerul cu 
care am venit?” Ei bine, toate cele vechi s-au dus şi toate 

DUMINICĂ

2

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

noi (2 Corinteni 5:17).

„Toate lucrurile s-au făcut noi!”



Note

lucrurile s-au făcut noi, iar versetul 
optsprezece ne arată că toate 
lucrurile care s-au făcut noi sunt de 
la Dumnezeu. Păi cancerul nu este 
de la Dumnezeu. Atunci spui: „Cele 
vechi s-au dus. Prin urmare şi acest 
cancer s-a dus!”

Acum s-ar putea să-l simţi 
încă în trupul tău, dar dacă 
Dumnezeu spune că s-a dus, El 
Se aşteaptă să-i spui cancerului 
ce spune El: „Cancer, tu te-ai 
dus! Corpul meu a devenit nou, 
pentru că acum am în mine o viaţă 
nouă, care este impenetrabilă 
pentru cancer.” Aceasta devine 
proclamaţia şi expresia credinţei 
tale! Se bazează pe ceea ce spune 
Dumnezeu. Tu exprimi de fapt 
încrederea pe care o ai în Cuvântul 
Lui, că într-adevăr, „toate lucrurile 
s-au făcut noi!”   

Evrei 2
Ieremia 36-37

1 Petru 1:13-25
Ezechiel 33

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, binecuvântatule 
Tată, pentru că mi-ai dat o viaţă 
nouă în Cristos. Tot ce priveşte viaţa 
mea a fost inundat de divinitate şi 
vorbeşte despre gloria Ta. Mi-ai dat 
viaţă veşnică, dragoste, sănătate, 
pace, bucurie, neprihănire şi 
bunăstare! Îţi mulţumesc pentru 
această extraordinară viaţă de 
slavă şi de excelenţă pe care o am 
în Cristos, în Numele lui Isus. Amin. 

Galateni 6:15; Romani 6:4; 
Coloseni 3:9-10

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de creştini, cel mai important lucru 
pentru noi este părtăşia noastră cu Duhul Sfânt. 

Dacă L-ai vedea pe Isus chiar acum, sunt sigur că ai 
vrea să-L îmbrăţişezi, să te arunci la picioarele Lui în 
închinare, adică să-ţi exprimi dragostea faţă de El în cel 
mai bun mod posibil. Ei bine, ai putea să faci la fel şi faţă 
de Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este exact ca şi 
Isus, iar El este în tine şi cu tine zi de zi. 

Noi nu avem cu nimic mai puţin decât au avut 
ucenicii care au umblat cu Isus în vremurile biblice. Nu 
numai că avem prezenţa lui Dumnezeu cu noi, ci Îl avem 
pe El în noi, prin Duhul Sfânt. Până când aceasta nu 
devine o conştientizare actuală în tine, creştinismul tău 
nu va fi mai mult decât o simplă religie. 

Recunoaşte-L pe Duhul Sfânt nu doar ca Persoană 
reală, ci ca însăşi esenţa lui Cristos. Dacă nu era Duhul 
Sfânt, nu ar fi fost nici Cristos. Isus nu ar fi reuşit să fie 
tot ce a fost; n-ar mai fi existat nimic tot ceea ce îţi place 
despre Isus. Revelaţia lui Dumnezeu, expresia naturii, 
caracterului şi harului Lui au fost toate manifestate în 
Isus prin Duhul Sfânt (Faptele apostolilor 10:38). Tot 

Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt 
Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume 

Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, 
pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl 

cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi  
(Ioan 14:16-17).

LUNI
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Duhul Sfânt: însăşi esenţa 

lui Cristos



Note

ceea ce admiri şi iubeşti în Isus se 
află şi în Duhul Sfânt.

Astăzi Domnul Isus este în 
ceruri, dar Duhul Sfânt este cu noi 
pe pământ. Frumuseţea acestui 
adevăr constă în faptul că Îl putem 
avea cu noi oriunde, tot timpul. 
Ucenicii nu au avut acest privilegiu 
înainte de moartea şi învierea 
lui Isus. Nu Îl puteau „lua pe Isus 
acasă” cu ei. Însă după înălţarea lui 
Isus la cer, Duhul Sfânt a coborât 
pe pământ ca să locuiască în noi. 
Duhul Sfânt face ca prezenţa lui 
Isus să fie atât de reală pentru noi, 
potolindu-ne dorul după El. Duhul 
Sfânt este motivul pentru care tu 
poţi crede Cuvântul lui Dumnezeu. 

Este foarte important să 
recunoşti lucrarea Duhului Sfânt 
în viaţa ta. Să-L cunoşti şi să umbli 
cu El este cheia pentru a trăi 
viaţa supranaturală de biruinţă în 
Cristos.  

Evrei 3
Ieremia 38-40

1 Petru 2:1-12
Ezechiel 34

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
incomensurabila binecuvântare 
de a fi umplut cu Duhul Sfânt. 
Recunosc prezenţa Sa şi beneficiez 
de minunata Sa lucrare în viaţa 
mea, pe măsură ce mă conduce cu 
înţelepciune să împlinesc voia Ta 
absolută, în Numele lui Isus. Amin.

Ioan 16:13; 1 Corinteni 12:3; 
Faptele Apostolilor 10:38

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Atunci când te-ai născut din nou, te-ai născut 
într-o împărăţie spirituală. Această împărăţie 

spirituală nu doar că este mai mare decât lumea 
fizică, dar o şi conduce. De pildă, atunci când Îi ceri lui 
Dumnezeu o slujbă, un copil sau o promovare, etc., El 
ţi le pune la dispoziţie în tărâmul spiritual. Dacă poţi să 
preiei lucrul cerut în domeniul spiritual, nimic nu îl mai 
poate împiedica să se manifeste şi fizic (Marcu 11:24). 
Cu toate acestea, mulţi nu ştiu să rezolve lucrurile în 
plan spiritual. 

Biblia ne spune să umblăm în Duhul (Galateni 
5:16, 25). Cum se umblă în Duhul? Umblând în Cuvântul 
lui Dumnezeu. Isus a spus: „... cuvintele pe care vi le-
am spus Eu sunt duh şi viaţă” (Ioan 6:63). Aşadar, a trăi 
viaţa victorioasă înseamnă a trăi în Cuvânt. Aceasta nu 
înseamnă că nu vor exista crize sau provocări în viaţa ta, 
ci faptul că atunci când vor apărea, pur şi simplu „le vei 
mânca” (Numeri 14:9) şi vei păşi mai departe triumfător! 
Aleluia! Când vei înţelege aceasta şi vei proceda aşa, 
viaţa victorioasă nu va mai fi un mister pentru tine, ci o 
experienţă zilnică. 

În viaţă există mai mult decât ceea ce se vede cu 
ochii fizici. În 1 Corinteni 2:12, Biblia spune: „Şi noi n-am 
primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, 

MARȚI

4
Viaţa victorioasă

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).



Note

ca să putem cunoaşte lucrurile pe 
care ni le-a dat Dumnezeu prin 
harul Său.” Pe măsură ce acorzi 
atenţie Cuvântului lui Dumnezeu, 
Duhul Sfânt îţi descoperă adânc 
în duhul tău realităţile vieţii 
victorioase în Cristos. Aceasta 
este dorinţa lui Dumnezeu pentru 
tine. El a zis prin apostolul Ioan: 
„Preaiubitule, mai presus de 
toate doresc ca tu să prosperi şi 
să fii sănătos, aşa cum prosperă 
sufletul tău” (3 Ioan 2, versiunea 
Fidela). A trăi zilnic în victorie 
înseamnă pur şi simplu să răspunzi: 
„Da” la Cuvântul lui Dumnezeu şi 
să acţionezi întocmai. 

Evrei 4:1-13
Ieremia 41-43

1 Petru 2:13-25
Ezechiel 35

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
viaţa mea victorioasă în Cristos. 
Eu dovedesc din plin ceea ce a 
făcut Cristos pentru mine, trăind 
triumfător în fiecare zi în Numele 
Său şi pentru gloria Ta. Niciodată 
nu pot fi dezavantajat, pentru 
că trăiesc în Cuvântul Tău, care 
produce în mine şi pentru mine 
ceea ce spune, în Numele lui Isus. 
Amin.

1 Ioan 4:4; Psalmul 16:5-6; 
2 Petru 1:2-4

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Omul care este în Cristos este născut prin 
Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta îl face o 

odraslă a Cuvântului. Biblia spune: „Din voia Lui ne-a 
născut El cu Cuvântul adevărului, pentru a fi un anumit 
fel de prime roade ale creaturilor Sale” (Iacov 1:18, 
versiunea Fidela). Dumnezeu te-a născut din nou cu 
Cuvântul adevărului, pentru a fi un anumit fel de prime 
roade, adică cele dintâi şi cele mai bune dintre toate 
făpturile create. Este foarte important să conştientizezi 
statutul tău în Cristos şi să umbli în el. 

Isus este Cuvântul lui Dumnezeu întrupat, iar 
aceasta înseamnă că şi tu trebuie să fii Cuvântul lui 
Dumnezeu întrupat: „Voi sunteţi epistola noastră, scrisă 
în inimile noastre, cunoscută şi citită de toţi oamenii. 
Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Cristos, scrisă 
de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul 
Dumnezeului cel Viu; nu pe nişte table din piatră, ci pe 
nişte table care sunt inimi de carne” (2 Corinteni 3:2-3). 

Ai remarcat? Ai fost declarat epistola manifestată 
a lui Cristos. Epistola lui Cristos înseamnă Cuvântul lui 
Cristos, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 

Astfel, tu eşti epistola întrupată a lui Cristos, ceea ce 
înseamnă că eşti o întrupare a Cuvântului lui Dumnezeu. 
Aceasta este revelaţia făpturii noi! Aceasta este 

Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care 
poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin 

Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în 
veac (1 Petru 1:23).

MIERCURI

5
Epistole vii ale lui Cristos



Note

revelaţia adevăratului creştinism şi 
anume manifestarea exterioară a 
Cuvântului lui Dumnezeu din tine. 
Când tu vorbeşti, sau acţionezi, 
se manifestă Cuvântul. Viaţa ta 
este o revelare a Cuvântului lui 
Dumnezeu. 

Aminteşte-ţi ce am citit: noi 
suntem arătaţi ca fiind epistola lui 
Cristos, cunoscută şi citită de toţi 
oamenii. Aceasta înseamnă că 
privindu-ne, ei pot citi literalmente 
Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este 
de mirare că suntem întipărirea 
gloriei şi neprihănirii Sale. Când noi 
ajungem undeva, ajunge Cristos. 
Cum este El, aşa suntem şi noi în 
această lume (1 Ioan 4:17). Noi 
răspândim în orice loc mireasma 
cunoştinţei, înţelepciunii, harului 
şi puterii Lui. Binecuvântat să fie 
Dumnezeu! 

Evrei 4:14-5:10 
Ieremia 44-47

1 Petru 3:1-12
Ezechiel 36

1 Ioan 4:17; 
2 Corinteni 2:14

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
făcut epistola Ta vie, cunoscută 
şi citită de toţi oamenii. Viaţa 
mea este o revelare a Cuvântului 
Tău. Cunoştinţa, harul, puterea, 
înţelepciunea, neprihănirea şi 
virtuţile Tale sunt dezvăluite în şi 
prin mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În umblarea Sa pământească, Domnul Isus 
străbătea oraşele şi satele de atunci predicând 

Evanghelia Împărăţiei şi vindecând bolnavii. 
Biblia spune că El Se uita la mulţimea de oameni 

şi I S-a făcut milă de ei, pentru că erau risipiţi ca nişte 
oi fără păstor (Matei 9:36). Acesta este motivul pentru 
care i-a îndemnat pe ucenici să se roage ca Domnul 
secerişului să scoată lucrători pentru a strânge marele 
seceriş de suflete din toată lumea. Tu eşti omul acela; tu 
eşti un colaborator al Domnului.

Apostolul Pavel a spus: „Căci noi suntem 
împreună-lucrători cu Dumnezeu” (1 Corinteni 3:9). 
Aceasta înseamnă că fiecare creştin este colaborator 
cu Dumnezeu în mântuirea sufletelor şi în zidirea 
vieţii lor. În Ioan 3:16, citim: „Fiindcă atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 
viaţa veşnică.” Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său Isus 
să mântuiască lumea, iar tu eşti partenerul Lui în acest 
proiect. 

El deja ţi-a dat harul de a trăi o viaţă eficientă în 
câştigarea sufletelor, iar prin cuvintele apostolului Pavel 
din 2 Corinteni 6:1 eşti îndemnat să nu zădărniceşti 
acest har: „Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, 

Şi le-a zis: „Mare este secerişul, dar puţini sunt 
lucrătorii! Rugaţi-L, dar, pe Domnul secerişului să 

scoată lucrători la secerişul Său” (Luca 10:2).

Colaboratorul Lui

JOI
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Note

vă sfătuim să faceţi aşa ca să 
nu fi primit în zadar harul lui 
Dumnezeu.” Biblia mai spune: „Ci 
voi veţi primi o putere, când Se va 
coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-
Mi veţi fi martori în Ierusalim, în 
toată Iudeea, în Samaria şi până 
la marginile pământului” (Faptele 
Apostolilor 1:8).

Domnul secerişului trăieşte 
în tine astăzi prin Duhul Sfânt. 
Fructifică harul şi puterea Lui în 
tine pentru a fi un martor eficient 
al lui Cristos cel înviat! Recunoaşte-
ţi şi ocupă-ţi poziţia de colaborator 
al Domnului. Împlineşte-ţi zilnic 
această chemare de câştigător şi 
ziditor de suflete. 

Evrei 5:11-6:20
Ieremia 48-49

1 Petru 3:13-22
Ezechiel 37

Ioan 15:4-5, 16; 
2 Corinteni 5:18-19

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
harul Tău şi pentru puterea Ta 
care mă abilitează să fiu eficient 
în câştigarea sufletelor. În calitate 
de emisar al împăcării şi de 
administrator al tainelor lui Cristos, 
răspândesc cu credincioşie lumina 
Evangheliei Tale slăvite în lumea 
mea şi dincolo de ea, transformând 
şi zidind viaţa multora, prin puterea 
Duhului Sfânt, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul nostru tematic este remarcabil. 
Însuşi Domnul ne invită să aruncăm toate 

îngrijorările noastre asupra Lui. El îţi spune: „Dă-Mi Mie 
toate îngrijorările tale.” Nu trebuie să te mai îngrijorezi 
cu privire la nimic în viaţă. Nu puteţi purta şi tu şi Domnul 
aceleaşi poveri în acelaşi timp. Dacă te tot frămânţi, El 
nu poate interveni, pentru că îngrijorările tale blochează 
activarea puterii Lui în viaţa ta. 

Refuză să te îngrijorezi! Mărturiseşte cu glas tare 
Cuvântul şi apoi declară: „Nu mă îngrijorez de nimic. 
Ci în orice lucru, aduc cererile mele la cunoştinţa lui 
Dumnezeu prin rugăciuni, cu mulţumiri. Şi pacea lui 
Dumnezeu care întrece orice pricepere, îmi va păzi 
inima şi gândurile în Cristos Isus” (Filipeni 4:6-7). 

 Poate că eşti părinte, iar copilul îţi este plecat 
undeva departe, iar tu te gândeşti să nu cumva să fie 
în vreun pericol. În loc să te tânguieşti înfricoşat: „O, 
Doamne, nu ştiu ce se întâmplă...” tu declară: „Tată, Îţi 
mulţumesc pentru că ştiu că îi porţi de grijă! Tu deţii 
controlul şi de aceea copilul meu este protejat!”

Declară providenţa lui Dumnezeu! Conştientizează 
faptul că Lui Îi pasă şi că Se îngrijeşte de tine. Isus Cristos 
era atât de conştient de prezenţa Tatălui, încât vorbea 
tot timpul despre El. Eu am această conştientizare! El a 
spus: „Nu vă voi lăsa orfani” (Ioan 14:18) şi astfel ne-a 

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci 
El însuşi îngrijeşte de voi (1 Petru 5:7). 

El îţi poartă de grijă!

VINERI
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Note

trimis Duhul Său cel Sfânt să ne 
poarte de grijă, tocmai pentru că Îi 
pasă de noi. Tu nu eşti orfan. Există 
cineva căruia Îi pasă de tine; este 
vorba despre Tatăl tău ceresc. El 
Se îngrijeşte de fiecare detaliu din 
viaţa ta. El desăvârşeşte tot ceea 
ce te priveşte. Tu eşti important 
pentru El. El te cunoaşte pe nume. 

Indiferent de situaţie, intră 
în odăiţa ta, opreşte zgomotul 
lumii, al durerii, sau al necazului, 
ridică mâinile spre cer şi spune: 
„Eu am un Tată Atotputernic; El 
este Regele regilor şi Domnul 
domnilor şi El Se îngrijeşte de 
mine.” Tu nu eşti singur. Cel care 
este în tine este mai mare decât 
toate necazurile din lume.

Evrei 7
Ieremia 50-51

1 Petru 4:1-19
Ezechiel 38

Romani 8:35-39; Ţefania 3:17; 
Psalmul 55:22

| Proclamaţie
Arunc toate îngrijorările mele 
asupra Ta, Domn binecuvântat, 
pentru că ştiu că mă iubeşti şi mă 
îngrijeşti cu pasiune. Refuz să fiu 
descurajat, indiferent de provocări, 
pentru că am încredere în eficienţa 
Cuvântului Tău. Mai mare este Cel 
care este în mine decât cel care 
este în lume. Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Conferinţa 
Internaţională 
a Pastorilor şi 
Partenerilor

2014
Pregăteşte-te pentru

În câteva săptămâni, mii de lucrători şi lideri de biserică 
din întreaga lume se vor îndrepta spre Lagos, Nigeria, 

pentru a participa la Conferinţa Internaţională a Pastorilor 
şi Partenerilor 2014. Delegaţii conferinţei vor beneficia, 
pe parcursul unei întregi săptămâni, de administrarea 
plină de ungere a Cuvântului lui Dumnezeu care îi va 
propulsa pe calea unui tot mai mare succes în viaţă şi 
în lucrarea de slujire. Vor fi energizaţi să facă şi mai mari 
isprăvi pentru Împărăţia lui Dumnezeu! 

Partenerii misiunii vor fi recunoscuţi pentru imensa 
contribuţie la răspândirea Evangheliei în lume în anul 
2014. Vor fi celebraţi cu mare bucurie şi vor fi abilitaţi 
prin Duhul Sfânt să fie şi mai eficienţi în lucrare.

 Începe pregătirile pentru Conferinţa Internaţională 
a Pastorilor şi Partenerilor 2014. Pentru mai multe 
informaţii în ce priveşte înregistrarea, vizitează site-ul 
www.ippconline.org 

Notă: Înregistrarea se face pe bază de invitaţie.
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NOTE



Ce verset motivator! Cuvântul spune: „acum 
suntem fiii lui Dumnezeu.” Acesta este 

adevărul. Acest verset s-a împlinit deja în tine dacă eşti 
născut din nou; nu este ceva care se va petrece după 
răpirea Bisericii sau când vom ajunge în cer, nu! Acum 
suntem fiii lui Dumnezeu! Este un adevăr de maximă 
actualitate în care trebuie să umbli. 

Haidem să recitim întregul verset: „Preaiubiţilor, 
acum suntem fiii lui Dumnezeu şi nu s-a arătat încă ce vom 
fi, dar ştim că atunci când El Se va arăta, vom fi asemenea 
Lui, fiindcă Îl vom vedea aşa cum este.” Porţiunea subliniată 
ne dă de înţeles că deşi în exterior poate nu arătăm la fel, 
noi ştim în inima noastră că avem aceeaşi viaţă şi natură 
ca El (2 Petru 1:4); avem acelaşi Duh ca El (Romani 8:11). 
Glorie lui Dumnezeu! Ce înseamnă aceste lucruri?

Înseamnă că în calitatea ta de copil de Dumnezeu, 
fiind părtaş naturii Lui şi asociat al Dumnezeirii (1 Ioan 
1:3), nu mai există nici un lucru pe care Dumnezeu ar 
trebui să îl mai facă în tine sau pentru tine, întrucât tu deja 
Îl ai pe Cristos înăuntrul tău. În Cristos tu eşti deja întregit 
şi ai totul deplin (Coloseni 2:10); aceasta înseamnă că ai 
fost desăvârşit de El şi că nimic nu mai trebuie adăugat 
sau scos. În El tu eşti complet; ai devenit aşa când te-ai 
născut din nou.  

Preaiubiţilor, acum suntem fiii lui Dumnezeu şi nu s-a 
arătat încă ce vom fi, dar ştim că atunci când El Se va 
arăta, vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl vom vedea aşa 

cum este (1 Ioan 3:2, versiunea Fidela).

„Acum suntem fiii lui 
Dumnezeu!”

SÂMBĂTĂ
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Note

Este la fel ca la naşterea 
naturală: atunci când o femeie naşte 
un prunc, acel copil este sută la sută 
uman; are tot ce îi trebuie, este 
complet ca om. Copilul nu creşte în 
umanitate, pentru că aşa s-a născut, 
însă creşte în maturitate. În aceeaşi 
manieră, atunci când ne-am născut 
din nou am devenit pe deplin fiii 
şi fiicele lui Dumnezeu, care ne-a 
desăvârşit neprihănirea şi sfinţenia, 
iar acum trebuie să creştem până la 
statura plinătăţii lui Cristos (Efeseni 
4:13). Tu eşti la fel de neprihănit şi 
sfânt ca El, pentru că Îi împărtăşeşti 
natura divină (2 Petru 1:4). El îţi 
este viaţa, chemarea şi moştenirea. 
Cum este El, aşa eşti şi tu în această 
lume (1 Ioan 4:17). Tu eşti oglindirea 
slavei şi întipărirea Fiinţei Lui. Aşadar 
umblă în neprihănire şi în sfinţenie, 
în conformitate cu adevărata ta 
natură în Cristos. 

Evrei 8
Ieremia 52

1 Petru 5:1-14
Ezechiel 39

Galateni 3:26; 
Psalmul 2:7

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată, pentru 
privilegiul de a fi al Tău. Trăiesc 
şi astăzi în această realitate, 
manifestând Cuvântul Tău în fiecare 
domeniu al vieţii mele. Sunt întregit 
în Cristos; nu duc lipsă de nimic, 
deoarece Cristos este deplinătatea 
mea şi cum este El, aşa sunt şi eu 
în această lume, în Numele lui Isus. 
Amin.  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul nostru tematic este foarte puternic! 
Începe prin verbul „vedeţi.” În original 

acelaşi termen este folosit şi în pasajul din 2 Corinteni 
5:17 unde a fost tradus „iată”: „Căci, dacă este cineva 
în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată 
că toate lucrurile s-au făcut noi.” Cu alte cuvinte, acum 
că eşti în Cristos, priveşte cum toate lucrurile s-au făcut 
noi; remarcă acest fapt! Glorie lui Dumnezeu!

Cuvântul folosit în originalul grecesc este 
corespondentul termenului ebraic „chazah” din 
Vechiul Testament, care înseamnă să priveşti cu ochii 
unui profet, să observi ceva ce alţii nu pot vedea. El 
zice: „iată, priveşte,” pentru că în plan natural, cu ochii 
fizici, s-ar putea să nu observi ceea ce îţi arată sau îţi 
spune, însă vrea să te uiţi cu ochii Duhului. El vrea să 
„vezi” că acum eşti puternic; „uite” că eşti sănătos; 
„iată” că eşti întregit; „priveşte” că eşti neprihănit şi 
prosper. Priveşte! 

Contează ce vezi. Vezi ce dragoste ţi-a arătat Tatăl, 
atât de bogată, încât să te poţi numi preaiubitul Lui. Nu 
este de mirare că Biblia adaugă: „Pentru lauda gloriei 
harului său în care ne-a făcut acceptaţi în cel Preaiubit” 
(Efeseni 1:6, versiunea Fidela). Priveşte-te în această 

Vedeţi ce fel de dragoste ne-a dat Tatăl, ca să fim 
chemaţi fiii lui Dumnezeu; din această cauză lumea nu 

ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El  
(1 Ioan 3:1, versiunea Fidela).

„Priveşte!”

DUMINICĂ
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Note

lumină şi nu vei mai trăi niciodată 
în frică sau în condamnare. 

Cuvântul lui Dumnezeu 
este adevărata Lumină şi acelaşi 
Cuvânt îţi spune acum: „iată” că 
eşti iubit de Domnul! „Uite” că nu 
eşti singur sau părăsit! „Vezi” că El 
este cu tine şi în tine să te conducă 
triumfător prin viaţă. Aleluia!

Evrei 9:1-10
Plângerile lui 
Ieremia 1-2

2 Petru 1:1-12
Ezechiel 40

Iosua 6:2; Psalmul 121:1-2; 
2 Corinteni 4:17-18

| Proclamaţie
Sunt puternic şi curajos! Văd glorie 
şi victorie peste tot în jurul meu. 
Privesc cu ochii Duhului, prin 
Cuvânt, moştenirea mea glorioasă 
în Cristos şi îmi tresaltă inima 
de bucurie, pentru că în El îmi 
văd mântuirea, puterea, curajul, 
victoria şi neprihănirea! Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cât de profund este acest verset. Nu este de 
mirare că în Filipeni 4:6-7, apostolul Pavel 

scrie prin Duhul: „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în 
orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui 
Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi 
pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă 
va păzi inimile şi gândurile în Cristos Isus.” Lumea caută 
pace astăzi; încearcă să facă orice numai să fie pace, dar 
cu cât se străduieşte mai mult, cu atât eşuează mai tare. 
Biblia spune: „Când vor zice: «Pace şi linişte!», atunci 
o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile 
naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de 
scăpare” (1 Tesaloniceni 5:3). Aceasta este dilema în 
care se află lumea de azi.  

Isus ne spune: „V-am spus aceste lucruri ca să 
aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar 
îndrăzniţi, Eu am biruit lumea” (Ioan 16:33). El a biruit 
lumea şi ne-a dăruit victoria Sa. El a cucerit cu adevărat 
lumea, iar când a isprăvit, ne-a dat pace. El a spus: „Vă las 
pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. 
Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” 
(Ioan 14:27); cu alte cuvinte, El ne-a zis: „Vă dau pacea 
pe care lumea n-o poate da.”

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum 
o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se 

înspăimânte (Ioan 14:27).

El a biruit lumea şi ţi-a dat pace

LUNI
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Note

Pacea pe care o ai în duhul 
tău este pacea lui Dumnezeu care 
întrece orice pricepere. Chiar şi 
atunci când circumstanţele nu 
arată bine deloc şi peste tot în jur 
este necaz, pacea de nedescris a 
lui Dumnezeu îţi va păzi inima şi 
mintea! Lumea nu înţelege cum 
poţi fi atât de liniştit în mijlocul 
unei crize. Aşa este pacea pe care 
o dă Isus: îţi dă putere asupra 
oricăror provocări. Este dincolo de 
orice pricepere! 

Evrei 9:11-28
Plângerile lui 
Ieremia 3-5

2 Petru 1:13-22
Ezechiel 41

Ioan 16:33; 
2 Corinteni 13:11

| Proclamaţie
Am pace în duhul meu! Declar că 
am pace în orice situaţie, pentru că 
Isus Cristos este pacea mea. Trăiesc 
şi umblu în pace în fiecare zi din 
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



Poate că cineva are probleme de sănătate şi se 
plânge: „M-am rugat să mă vindec; am plâns, am 

postit şi nu s-a întâmplat nimic; nu ştiu ce să mai fac!” S-a 
întâmplat aşa pentru că nu ai acţionat pe baza Cuvântului. 
Aceasta aşteaptă Dumnezeu de la tine. Când faci ce spune 
Cuvântul, lucrurile se schimbă. În Cuvântul lui Dumnezeu 
există o realitate care depăşeşte ştiinţa şi simţurile.

De exemplu, când lumea spune că o boală este 
incurabilă, noi nu suntem limitaţi de această declaraţie, 
pentru că, atunci când noi ne punem mâinile peste 
bolnavi, ei se vindecă indiferent de ce boală ar suferi. Noi 
putem vindeca orice fel de boli şi maladii, prin Cuvânt. 
Când rostim Cuvântul, bolile se dematerializează. Este 
acelaşi lucru pe care îl făcea Isus în vremurile biblice; I se 
aduceau mulţi îndrăciţi, iar El scotea duhurile rele prin 
Cuvântul Lui, vindecându-i pe toţi cei bolnavi. Observă 
că El vindeca prin Cuvântul Lui (Matei 8:16).

Când El a zis: „Capătă-ţi vederea,” orbul din 
naştere a început să vadă. Când zicea: „Scoală-te şi 
umblă,” şchiopii se ridicau, mergeau şi alergau. Cuvântul 
Lui îi întregea chiar şi pe cei ale căror membre fuseseră 
amputate! Există mare putere în Cuvântul lui Dumnezeu! 

Poate că citeşti devoţionalul chiar acum şi suferi 
de cancer: tot ce trebuie să faci este să declari Cuvântul! 
Spune: „Trupul meu este templul Duhului Sfânt şi în el 

Seara, au adus la Isus mulţi îndrăciţi. El, prin cuvântul 
Lui, a scos din ei duhurile necurate şi i-a tămăduit pe 

toţi bolnavii (Matei 8:16).

Foloseşte Cuvântul pentru 
vindecare şi sănătate 

MARȚI
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Note

boala nu poate rămâne.” Cheamă-l 
pe nume şi spune-i: „În Numele lui 
Isus îţi poruncesc să mori!” Spune: 
„În Numele lui Isus te dau afară!”

Indiferent dacă eşti şchiop, 
orb sau ai alte dizabilităţi, puterea 
lui Dumnezeu îţi stă la dispoziţie în 
Cuvântul Lui. Foloseşte Cuvântul 
împotriva bolii. Nici o boală nu 
se poate dezvolta în trupul tău 
datorită influenţei pe care viaţa 
divină o are în trupul tău fizic. 
Aleluia!

Evrei 10:1-18
Ezechiel 1-2

2 Petru 2:1-22
Ezechiel 42

Psalmul 107:20; 
Proverbe 4:20-22

| Proclamaţie
Divinitatea locuieşte în trupul meu! 
Sunt o făptură nouă, neatinsă de 
elementele acestei lumi. Trăiesc 
viaţa veşnică. Divinitatea curge 
prin fiecare fibră a fiinţei mele, 
prin fiecare celulă a sângelui meu 
şi prin fiecare os din corpul meu! 
Stăpânesc peste boală, peste 
sărăcie şi peste lipsă! Sunt superior 
diavolului! Glorie lui Dumnezeu!  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dumnezeu vrea să urmezi instrucţiunile Lui 
aşa cum le-a ordonat El. Când nu procedezi 

astfel, tu umbli împotriva voii Lui perfecte, aşa cum a 
fost în cazul lui David şi al copiilor lui Israel când nu au 
respectat rânduiala stabilită de Domnul în legătură cu 
mutarea chivotului în cetatea lui David.

David a luat un car nou, iar doi oameni, Uza şi 
Ahio, mergeau cu carul în care era chivotul, ducându-l 
în cetatea lui David (2 Samuel 6:3). 

Însă apoi s-a întâmplat ceva neaşteptat. Boii care 
trăgeau carul s-au împiedicat şi carul s-a zdruncinat. Uza 
a încercat să apuce chivotul ca să nu cadă, dar când l-a 
atins, a murit pe loc. David, uimit şi înfricoşat de ce se 
întâmplase, nu mai voia să aducă chivotul în cetate, aşa 
că l-au dus în casa unui om numit Obed-Edom. Interesant 
este că, în timp ce chivotul Domnului a fost în casa lui 
Obed-Edom, el şi familia lui au prosperat nespus de mult.

David s-a întrebat de ce chivotul care l-a omorât pe 
Uza când l-a atins, a adus o binecuvântare atât de mare în 
casa altui om şi a familiei lui. Apoi, cercetând Scripturile, 
a aflat motivul. În 1 Cronici 15:2, ordinele lui Dumnezeu 
stipulau ca nimeni altcineva în afară de preoţi (leviţii) să 
nu poarte chivotul lui Dumnezeu. Acesta era planul lui 
Dumnezeu.

Fiindcă voi nu aţi făcut aceasta de la început, Domnul 
Dumnezeul nostru a făcut o spărtură asupra noastră, 

deoarece nu L-am căutat după rânduiala cuvenită  
(1 Cronici 15:13, versiunea Fidela).

Respectă ordinea stabilită 

MIERCURI
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Note

Dându-şi seama de greşeala 
făcută, David le-a spus preoţilor şi 
căpeteniilor lui Israel: „Pentru că 
n-aţi fost întâia dată, de aceea 
ne-a lovit Domnul Dumnezeul 
nostru, căci nu L-am căutat după 
Lege” (1 Cronici 15:13). Ce lucru 
important! Uza nu ar fi murit dacă 
ei urmau ordinele lui Dumnezeu 
sau „rânduiala cuvenită.”

Aceasta îmi aminteşte de 
porunca pe care Domnul i-a dat-o 
lui Moise când se pregătea să 
ridice Cortul întâlnirii; I-a spus: „Ia 
seama... să faci totul după chipul 
care ţi-a fost arătat pe munte” 
(Evrei 8:5). Există un model, o 
cale, o rânduială cuvenită şi nişte 
ordine precise atunci când faci 
lucrurile Domnului; urmează-
le şi vei experimenta harul şi 
binecuvântările Lui în viaţa şi 
slujirea ta.

Evrei 10:19-39
Ezechiel 3-4

2 Petru 3:1-18
Ezechiel 43

Proverbe 19:20; 
Proverbe 4:13

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc 
pentru că îmi descoperi voia Ta 
desăvârşită prin Cuvântul Tău 
şi prin Duhul Sfânt. Te voi sluji 
întotdeauna, nu în termenii mei, 
ci conform Cuvântului Tău. Umblu 
în lumina Cuvântului Tău şi astfel 
experimentez manifestări tot mai 
înalte ale Duhului, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Creştinii nu trebuie să mai „plătească” nimic 
în plus faţă de preţul pe care Cristos l-a plătit 

pentru ca noi să avem o viaţă extraordinară şi să fim ce 
vrea Dumnezeu. Gândeşte-te: ce a făcut David pentru 
Dumnezeu ca El să îl aleagă şi să îl pună rege peste 
Israel? Nimic.

Ce a făcut Avraam pentru ca Dumnezeu să îl 
aleagă şi să îi spună: „Îţi voi face un nume mare şi te 
voi binecuvânta; vei fi o binecuvântare şi toate familiile 
pământului vor fi binecuvântate în tine” (Geneza 12:2-
3)? La fel ca David, nici Avraam nu a făcut nimic; pur şi 
simplu Dumnezeu l-a ales.

Moise le-a spus copiilor lui Israel: „Dumnezeu 
v-a binecuvântat fiindcă i-a iubit pe părinţii voştri,” 
referindu-se la Avraam, Isaac şi Iacov; el nu a spus că 
Dumnezeu ar fi avut vreun motiv, ci i-a binecuvântat 
pentru că i-a iubit. 

Ce a făcut Iosif ca tatăl lui, Iacov, să îl iubească 
şi să îi ofere o haină pestriţă? Iacov avea mulţi fii, însă 
Iosif era favoritul său. El nu era nici primul, nici ultimul 
dintre fii; de aceea, dragostea pe care tatăl lui i-o purta 
nu se datora poziţiei sale între fraţi. Era pur şi simplu o 
alegere, cu toate că Iosif era născut la bătrâneţe.

Şi cu tine este la fel. Dumnezeu te iubeşte şi te-a 

Mulţumindu-I Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi 
parte de moştenirea sfinţilor în lumină  

(Coloseni 1:12).

Nu mai trebuie să faci nimic...

JOI
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Note

învrednicit să fii părtaş al moştenirii 
sfinţilor în lumină (Coloseni 1:12). 
Moştenirea ta în Cristos este să 
te bucuri de viaţă şi să trăieşti la 
potenţial maxim, pentru slava lui 
Dumnezeu. El nu te-a creat pentru 
distrugere. Când Isus era pe cruce, 
El a spus: „S-a terminat!” El a 
anunţat sfârşitul suferinţei pentru 
întreaga umanitate. Acum, oricine 
crede în El şi acceptă sacrificiul Lui 
este propulsat în viaţa veşnică de 
victorie.

Sacrificiul Lui a fost suficient. 
Tot ce vrea El de la tine este ca tu să 
beneficiezi de harul Său. Bucură-te 
de slava câştigată prin suferinţele 
lui Cristos. Nu mai trebuie să faci 
nimic altceva faţă de ce a făcut El.

Evrei 11:1-16
Ezechiel 5-7

1 Ioan 1:1-10
Ezechiel 44

Tit 3:4-5; 
Coloseni 1:12-14

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc 
pentru tăria pe care o emană 
Cuvântul Tău. Îţi mulţumesc pentru 
viaţa pe care am primit-o prin 
învierea lui Isus. Îţi mulţumesc 
pentru iubirea Ta şi pentru că 
bunăstarea mea face obiectul 
delectării Tale. Trăiesc în victoria lui 
Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Când Biblia spune: „sunteţi din Dumnezeu,” 
nu înseamnă că eşti de partea lui Dumnezeu, 

nici că eşti un suporter al lui Dumnezeu. Însemnă că 
tu provii din Dumnezeu; originea ta este în El; datorită 
acestui lucru tu ai „... biruit, pentru că Cel ce este în voi 
este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4).

Aceasta nu este o promisiune, ci un fapt real. Tu 
nu ar trebui să te temi de nimic din lumea aceasta; tu ai 
biruit deja lumea, diavolul şi demonii lui.

Observă că El nu a spus că vei birui prin rugăciune 
sau lucrând din greu. Aici Dumnezeu vorbeşte despre 
cine eşti tu. Tu nu eşti o fiinţă obişnuită; tu eşti ca Isus. 
1 Ioan 4:17 spune: „Cum este El, aşa suntem şi noi în 
lumea aceasta...” Isus era neînfricat; nu cunoştea lipsa. 
El a trăit în victorie şi în stăpânire deplină asupra tuturor 
lucrurilor.

Isus ţi-a dat aceeaşi viaţă pe care o are El (Ioan 
5:26; 1 Ioan 5:12). Tu ai primit acelaşi Duh Sfânt care a 
acţionat în El, când a umblat pe pământ (Romani 8:11). 
De aceea, conştientizează identitatea ta în Cristos.

1 Ioan 5:4 spune: „Pentru că oricine este născut 
din Dumnezeu biruie lumea...”; aceasta înseamnă 
că, indiferent de provocările şi dificultăţile cu care te 
confrunţi în această lume, tu eşti un învingător, pentru 

Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, 
pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce 

este în lume (1 Ioan 4:4).

Datorită identităţii tale... 

VINERI
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Note

că eşti născut din Dumnezeu. 
Unii îţi pot spune: „Nu vei reuşi 
să rezolvi această situaţie; toţi cei 
care s-au confruntat cu aşa ceva 
au eşuat.” Ei spun aşa pentru că 
nu ştiu cine eşti; motivul pentru 
care tu treci cu succes peste toate 
lucrurile este că tu eşti născut din 
Dumnezeu, şi mai mare este Cel 
ce este în tine decât cel ce este în 
lume.

Diavolul nu te respectă 
pentru că eşti foarte „sfânt” sau 
pentru că te rogi foarte mult, ci 
el trebuie să recunoască cine eşti; 
şi, când îţi exersezi stăpânirea 
şi autoritatea bazându-te pe 
identitatea ta în Cristos, el se 
supune. Nu uita niciodată ce 
ai devenit prin Cuvântul lui 
Dumnezeu!

Evrei 11:17-40
Ezechiel 8-10

1 Ioan 2:1-14
Ezechiel 45

1 Corinteni 3:16; Deuteronom 7:7-8; 
2 Corinteni 5:21

| Proclamaţie
Sunt născut din Dumnezeu; mai 
mare este Cel care este în mine 
decât cel care este în lume! 
Divinitatea acţionează în mine; cum 
este Isus, aşa sunt şi eu în această 
lume. Nu sunt un om obişnuit. Am 
viaţa lui Dumnezeu în fiecare fibră 
a fiinţei mele. Sunt ceea ce spune 
Dumnezeu că sunt! Pot totul prin 
abilitatea Lui care acţionează cu 
putere în mine. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Vremea culorii în viaţa copiilor 
defavorizaţi

Pe tot globul, Crăciunul este una dintre cele mai 
aşteptate sărbători din an, pentru ceea ce reprezintă: 
dragoste şi dăruire. Din păcate însă, pentru familiile 
sărace şi în special pentru copiii defavorizaţi, povestea 
este deseori tristă, iar sărbătoarea nu-i aşa colorată, 
pentru că puţini îşi aduc aminte şi de ei. 

„Trimite porţii” este un program special pentru 
distribuirea alimentelor, din cadrul Misiunii Urbane 
a organizaţiei Christ Embassy. Campania se asigură 
că şi copiii uitaţi din suburbii sunt sărbătoriţi de 
Crăciun, la fel ca toată lumea, împlinind instrucţiunea 
Domnului din Neemia 8:10.

Vă invităm să vă alăturaţi campaniei din acest an, 
când vom celebra Crăciunul alături de 500.000 de 
copii nevoiaşi din mai multe suburbii din jurul lumii, 
dăruindu-le o masă festivă, sucuri, cadouri şi Cuvântul 
lui Dumnezeu, pentru a avea o fundaţie solidă pe care 
să îşi clădească viaţa.

Pentru mai multe informaţii şi pentru a sponsoriza 
acest program, vizitaţi www.theinnercitymission.org, 
sunaţi la +2348123445240; +2348024779180, sau 
trimiteţi un e-mail la info@theinnercitymission.org 

Trimiteți porții 2014
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De ce a făcut apostolul Pavel o afirmaţie atât de 
îndrăzneaţă în versetul tematic? El spune să 

te socoteşti mort faţă de păcat şi viu pentru Dumnezeu. 
Aceasta pentru că, din punct de vedere legal, atunci când 
Isus a murit, ai murit şi tu împreună cu El. Dar apoi s-a 
întâmplat ceva: Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi şi 
atunci ai înviat şi tu împreună cu El (Romani 6:8).

Aceasta s-a întâmplat când ai fost născut din nou; 
ai fost adus la viaţă din punct de vedere spiritual; acum 
eşti viu pentru Dumnezeu. Acum poţi înţelege realităţile 
Împărăţiei lui Dumnezeu, poţi cunoaşte lucrurile Sale, 
pentru că eşti viu pentru El. Cei care nu s-au născut din 
nou, nu sunt vii pentru Dumnezeu, ci sunt morţi din 
punct de vedere spiritual. Ei nu sunt vii pentru realităţile 
vieţii din tărâmul lui Dumnezeu; dar acesta nu este cazul 
tău. Domnul Isus a spus că ţie ţi-a fost dată puterea de 
a cunoaşte tainele Împărăţiei lui Dumnezeu (Luca 8:10). 
Face parte din moştenirea ta să înţelegi lucrările lui 
Dumnezeu, pentru că eşti născut din nou şi ai viaţa lui 
Dumnezeu în tine. Aleluia!

Nu există nici o realitate spirituală pe care tu să 
nu o poţi înţelege. Nu spune niciodată: „Eu nu pricep 
lucrările lui Dumnezeu,” ci spune: „Eu înţeleg lucrările lui 
Dumnezeu.” Repetă aceasta până când devine realitate 

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

(Romani 6:11).

Viu pentru tainele Împărăţiei

SÂMBĂTĂ
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Note

prezentă pentru tine.
Nu trebuie să umbli în 

întuneric sau în necunoştinţă faţă 
de viaţa din Împărăţie, faţă de 
moştenirea şi drepturile tale în 
Isus Cristos.

Biblia spune: „Şi noi n-am 
primit duhul lumii, ci Duhul care 
vine de la Dumnezeu, ca să putem 
cunoaşte lucrurile pe care ni le-a 
dat Dumnezeu prin harul Său” (1 
Corinteni 2:12). Ce binecuvântare 
minunată: Duhul Sfânt te va învăţa 
toate lucrurile şi îţi va descoperi 
misterele vieţii.

Evrei 12:1-13
Ezechiel 11-12

1 Ioan 2:15-29
Ezechiel 46

1 Corinteni 2:7-10; 
Matei 13:10-11

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că mi-ai dat Duhul de înţelepciune 
şi de pricepere în cunoaşterea Ta; 
ochii inimii mele sunt luminaţi 
de adevărurile glorioasei Tale 
Împărăţii. Acum cunosc nădejdea 
chemării Tale şi bogăţia slavei 
moştenirii Tale pentru mine în 
Cristos, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic nu se referă la imagine în 
sensul de formă sau reprezentare a omului 

care se uită în oglindă, ci la „felul de a fi,” la „tipul” 
omului. Un împlinitor al Cuvântului nu uită ce „tip” de 
om este, adică nu uită calitatea personalităţii lui.

Vei înţelege mai bine ce vreau să spun dacă citim 
din versetul al optsprezecelea: „El, de bunăvoia Lui, 
ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel 
de pârgă a făpturilor Lui” (Iacov 1:18).

Dumnezeu ne-a născut prin Cuvântul adevărului, 
care este Evanghelia lui Cristos, ca noi să fim un fel 
de pârgă a făpturilor Lui. Aceasta e extraordinar! Ce 
înseamnă pârgă? Înseamnă primele roade, adică noi 
suntem cele dintâi şi cele mai bune dintre creaturile lui 
Dumnezeu.

Când ai fost născut din nou, ai primit un nou tip 
de viaţă – viaţa Dumnezeirii. 2 Corinteni 5:17 spune: 
„Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură 
nouă...” Fiind o nouă creaţie în Isus Cristos, tu eşti 
desăvârşirea frumuseţii şi cel mai bun lucru pe care L-a 
făcut Dumnezeu. Tu eşti superior lui Satan (Luca 10:19).

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, 
înşelându-vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva 

Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un 
om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă, şi, 

după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era  
(Iacov 1:22-24).

Calitatea personalităţii tale

DUMINICĂ
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Note

Aşa că, atunci când un 
creştin spune: „Am nevoie de 
eliberare de diavolul,” este din 
cauză că el a uitat „felul lui de a 
fi,” ce „tip” de om este. De ce să ai 
nevoie de eliberare de diavol, când 
tu îi eşti superior?

Biblia spune că noi suntem 
aşezaţi cu Cristos în locurile cereşti 
(Efeseni 2:6), cu mult deasupra 
tuturor domniilor şi puterilor 
diavolului (Efeseni 1:20-21). Tu ai 
fost adus într-o poziţie de maximă 
autoritate în Isus Cristos, cu mult 
deasupra lui Satan şi a tot ce are 
legătură cu el.

Cunoaşte-ţi calitatea 
personalităţii tale. Acesta este 
motivul pentru care noi îţi punem 
zilnic la dispoziţie Cuvântul lui 
Dumnezeu prin toate platformele 
media: să îţi arătăm cine eşti în 
Cristos.

Evrei 12:14-29
Ezechiel 13-15

1 Ioan 3:1-12
Ezechiel 47

Romani 6:4; 
Efeseni 2:10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că m-ai făcut cel dintâi şi cel mai 
bun lucru pe care l-ai creat. Sunt 
desăvârşirea frumuseţii, creat 
pentru excelenţă. Viaţa mea este 
manifestarea splendorii Tale 
glorioase şi măreţe; eu Îţi dezvălui 
înaintea lumii perfecţiunile şi 
înţelepciunea nespus de felurită, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dumnezeu a creat această lume şi i-a dat lui 
Adam autoritatea de a o conduce. El i-a supus 

toate lucrurile şi i-a dat stăpânire pentru a conduce 
toate lucrurile cu, sau fără viaţă (Geneza 1:26). Cuvântul 
„umpleţi” adresat oamenilor în versetul tematic are nişte 
conotaţii aparte. Frumoasa lume creată de Dumnezeu 
devenise dezorganizată, iar El l-a binecuvântat pe om 
şi i-a poruncit să o umple. În originalul ebraic, verbul 
„a umple” utilizat în acest context mai înseamnă şi a 
realimenta, a înnoi, a înlocui, a repara, sau a restaura.

Aceasta înseamnă că ceva rău se întâmplase; 
exista un diavol care stricase lucrurile, iar omului i-a fost 
dată oportunitatea şi responsabilitatea de a le repara. 
Aceasta este viaţa frumoasă la care am fost chemaţi în 
Cristos: o viaţă de stăpânire, autoritate, binecuvântări 
şi control asupra lumii în care trăim. Noi trebuie să 
îmblânzim lumea şi să o supunem.

Însă Domnul nu ne-a poruncit să supunem 
oamenii, pe pământ. El vrea ca noi să umblăm în 
dragoste unul faţă de celălalt. 1 Ioan 4:7-8 spune: 
„Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea 
este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut 

Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: 
„Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; 

şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului 
şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ” 

(Geneza 1:28).

Umpleţi şi supuneţi

LUNI
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Note

din Dumnezeu şi cunoaşte pe 
Dumnezeu. Cine nu iubeşte nu L-a 
cunoscut pe Dumnezeu; pentru că 
Dumnezeu este dragoste.”

În timp ce umbli în stăpânire 
şi în autoritate asupra lumii şi a 
elementelor ei, deasupra capriciilor 
naturii, El spune: „Iubiţi-vă unul pe 
altul.” Nu îţi exercita stăpânirea 
în mod necuvenit, asupra altora, 
pentru că toţi suntem făcuţi după 
chipul şi asemănarea Tatălui 
nostru ceresc.

Evrei 13
Ezechiel 16

1 Ioan 3:13-24
Ezechiel 48

Matei 8:26-27; Marcu 11:23; 
Luca 10:19

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru onoarea şi privilegiul 
frumoasei vieţi la care am fost 
chemat: o viaţă de stăpânire, 
autoritate şi binecuvântări; o 
viaţă de control asupra lumii, a 
forţelor naturii şi a elementelor 
acestei lumi. Eu domnesc asupra 
circumstanţelor vieţii mele pentru 
slava şi lauda Numelui Tău, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



1 Corinteni 2:14 spune: „Dar omul firesc nu 
primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci 

pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, 
pentru că trebuie judecate duhovniceşte”; aceasta 
deoarece creştinismul este dincolo de simţuri! Lipsa 
înţelegerii acestui adevăr este motivul pentru care 
mulţi experimentează frustrări în umblarea credinţei. 
Dumnezeu îţi contactează duhul, nu mintea. Credinţa 
provine din duhul tău, nu din mintea ta; ea este 
răspunsul duhului uman la Cuvântul lui Dumnezeu şi nu 
are nici o legătură cu simţurile.

Simţurile noastre nu au fost făcute să Îl perceapă 
pe Dumnezeu; umblarea noastră cu El este în duh; noi 
Îi slujim Lui în duh şi înţelegem realităţile spirituale 
cu ajutorul Duhului Sfânt. Mintea noastră nu a fost 
făcută pentru aceasta, aşa că doar duhul nostru poate 
relaţiona cu Dumnezeu. Apoi, pe baza acestei relaţii, 
prin duhul nostru, ne condiţionăm mintea să meargă în 
aceeaşi direcţie şi ne controlăm simţurile pentru a ne 
împlini scopul.

Aceasta înseamnă că personalitatea noastră – 
ceea ce se vede în afară – va fi întotdeauna dependentă 
de starea duhului nostru – cine suntem înăuntru.

Acesta este motivul pentru care avem nevoie de 
Duhul lui Dumnezeu: să ne îndrume dinăuntru. Doar 

Dumnezeu este Duh; şi cine I se închină Lui trebuie să I 
se închine în duh şi în adevăr (Ioan 4:24).

Din duh, nu din minte!

MARȚI
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Note

El poate atinge natura noastră 
pentru a face schimbările pe 
care Dumnezeu le vrea în noi 
– schimbări în creşterea şi în 
dezvoltarea noastră – de la un nivel 
de slavă la altul. Doar El ne poate 
îndruma mintea să gândească spre 
Dumnezeu, ca Dumnezeu şi din 
Dumnezeu.

Iacov 1
Ezechiel 17-19

1 Ioan 4:1-14
Daniel 1-2

Romani 12:2; 
Efeseni 4:23-24

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că 
mă călăuzeşti prin Duhul Tău, 
să gândesc ca Tine şi să văd 
lucrurile din perspectiva Ta şi nu 
doar din plan natural. Pe măsură 
ce umblu în lumina Cuvântului 
Tău, experimentez creştere 
supranaturală din slavă în slavă, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Marcu 16:17 spune: „Iată semnele care îi 
vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele 

Meu vor scoate draci...” Orice creştin are abilitatea de a 
scoate demoni! Iar pentru a face acest lucru nu contează 
cât de „puternic” sau „spiritual” eşti, ci important este 
că Isus ţi-a dat autoritatea Lui; tu umbli în Numele Lui.

Satan nu are nici un drept să strice lucrurile din 
viaţa ta, din casa ta sau din viaţa celor pe care îi iubeşti. 
Exersează-ţi autoritatea în Cristos, împotriva lui.

Tu poţi alunga demoni în orice zi, oricând şi 
oriunde, făcând uz de Numele lui Isus. Nu negocia cu ei; 
izgoneşte-i afară!

Poate te întrebi: „Cum pot şti că demonul a ieşit 
cu adevărat atunci când l-am alungat? E simplu. Isus a 
spus că, dacă le porunceşti demonilor să plece, vor pleca. 
Cuvântul Lui stabileşte aceasta. Rolul tău este să alungi 
demonul, iar responsabilitatea lui este să se supună.

Cu toate acestea, există şi cazuri în care demonii se 
manifestă şi urlă când ies din persoana în care fuseseră. 
Un astfel de exemplu este cel din versetul tematic. Un alt 
exemplu este cel consemnat în Faptele apostolilor 8:6-
7, când Filip le predica oamenilor despre Isus Cristos şi 
„... din mulţi îndrăciţi ieşeau duhuri necurate şi scoteau 
mari ţipete...”

Isus l-a certat şi i-a zis: „Taci şi ieşi din omul acesta!” Şi 
duhul necurat a ieşit din el, scuturându-l cu putere şi 

scoţând un strigăt mare (Marcu 1:25-26).

Alungă demonii!

MIERCURI
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Note

Aşa că, atunci când scoţi 
demoni, aceştia pot ţipa uneori, 
însă după aceea vei vedea o 
schimbare în comportamentul 
oamenilor din care au ieşit, semn 
că ceva s-a întâmplat.

În plus, nu contează dacă 
demonii urlă când îi scoţi; important 
este ce a spus Isus: „... în Numele 
Meu vor scoate draci...” (Marcu 
16:17). Aceasta este realitatea 
absolută care trebuie să constituie 
baza credinţei tale. De aceea, când 
scoţi demoni, ţine minte că ei nu au 
decât o singură opţiune: să plece.

Iacov 2:1-3:13
Ezechiel 20-21

1 Ioan 4:14-21
Daniel 3-4

Luca 10:18-19; 
Faptele Apostolilor 16:16-18

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
autoritatea pe care mi-ai dat-o, de 
a scoate demoni în Numele lui Isus. 
Diavolul şi cohortele lui nu îşi au 
locul în casa mea, în trupul meu, în 
slujba mea sau în finanţele mele. 
Îmi exercit autoritatea în Cristos 
pentru a-i ţine la locul lor – sub 
picioarele mele –în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



De fiecare dată când meditez la Cuvântul lui 
Dumnezeu şi contemplu măreţia Sa, sunt 

uimit să realizez că El a pus cu adevărat în inima omului, 
cununa creaţiei Lui, dragoste pentru El. Acesta este un 
miracol uimitor. Nu ştiu dacă te-ai gândit vreodată că El 
te-a creat aşa.

De multe ori ne raportăm la El fără să ne dăm 
seama imediat că El este Cel care ne-a creat cu tot ceea 
ce suntem şi că ştie totul despre noi. Măreţia Lui este de 
nedescris.

De aceea, este uimitor când ne gândim că El a pus 
în inima noastră dorinţa de a-L urma şi de a-L iubi. Este 
grozav să îţi dai seama că El a făcut cu putinţă ca noi să 
Îl cunoaştem şi să vrem să ştim tot mai multe despre El; 
aceasta este realitatea uimitoare a lucrării Lui în noi.

Când te gândeşti la cei care nu Îl cunosc, realizează 
cât de binecuvântat eşti tu să Îl cunoşti; nu pentru 
faptul că ai aflat despre El, ci pentru că El a pus această 
cunoştinţă în inima ta. Şi cea mai bună parte este că El 
te-a făcut părtaş lucrării de mântuire a celor pierduţi.

El li s-ar putea descoperi celorlalţi oameni fără 
ajutorul tău, pentru că El este Dumnezeu; El este 
atotputernic şi poate face toate lucrurile. Însă El a ales 
să ne facă parte a lucrării Lui de a-i mântui pe alţii; ce 
minune! Ce onoare!

Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea 
lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin 

Duhul Sfânt care ne-a fost dat (Romani 5:5).

Miracolul iubirii Lui

JOI
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Note

Iacov 3:14-4:12
Ezechiel 22-23

1 Ioan 5:1-21
Daniel 5-6

Psalmul 8:4-6; Efeseni 1:5; 
1 Ioan 3:1

| Rugăciune
Dragă Tată, sunt atât de fericit să ştiu 
nu doar că Tu m-ai iubit cu o iubire 
veşnică, ci şi că ai pus în inima mea 
dragoste pentru Tine, Domnul şi 
Creatorul meu. Inima mea se pleacă 
în închinare înaintea Ta pentru 
măreţia Ta şi pentru onoarea şi 
privilegiul de a Te cunoaşte, de a Te 
iubi şi de a Te sluji. Voi celebra şi voi 
cânta măreţia şi dragostea Ta în toate 
zilele vieţii mele, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic consemnează lucruri 
întâmplate pe vremea când evanghelistul Filip 

Îl vestea pe Isus în ţinutul Samariei. Puterea Cuvântului 
lui Dumnezeu a triumfat, şi mulţi au fost vindecaţi şi 
eliberaţi de demoni. Rezultatul a fost că oraşul a răsunat 
de strigăte de bucurie. Biblia chiar subliniază că a fost o 
mare bucurie în acea cetate.

Cum ştii că cineva se bucură? După cum se exprimă! 
Bucuria este expresivă. Râsul este o expresie a bucuriei. 
Lauda adusă Domnului – cu entuziasm şi exuberanţă – 
este o altă expresie a bucuriei. A cânta cântece de laudă, 
cu mulţumire, reprezintă o expresie a bucuriei. Biblia 
spune: „Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se 
roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de 
laudă” (Iacov 5:13).

Bucuria este unul dintre roadele duhului uman 
recreat (Galateni 5:22); de aceea, bucuria ta de copil al 
lui Dumnezeu nu ar trebui să depindă de circumstanţe. 
Nu ar trebui să se bazeze pe ceea ce se întâmplă cu tine 
sau cu cei din jurul tău; nu ar trebui să aibă nici o legătură 
cu ce îţi fac sau îţi spun alţii. Tu poţi fi bucuros chiar şi în 
mijlocul necazului (Romani 5:3). 

Pavel şi Sila erau în închisoare, fiind persecutaţi 
pentru că predicau Evanghelia. Cu toate acestea, „pe 

Căci din mulţi îndrăciţi ieşeau duhuri necurate şi 
scoteau mari ţipete; mulţi slăbănogi şi şchiopi erau 

tămăduiţi. Şi a fost o mare bucurie în cetatea aceasta 
(Faptele Apostolilor 8:7-8).

Expresiile bucuriei!

VINERI
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Note

la miezul nopţii” (când e cel mai 
întuneric), ei se rugau şi Îi cântau 
laude Domnului, iar ceilalţi deţinuţi 
îi ascultau (Faptele apostolilor 
16:25).

Ei şi-au exprimat bucuria, 
iar rezultatul a fost o eliberare 
supranaturală din închisoare. 
Dumnezeu a cutremurat 
închisoarea, a deschis uşile şi a 
desfăcut legăturile fiecăruia. Ei 
au rămas bucuroşi în mijlocul 
necazului şi şi-au exprimat bucuria.

Tu trebuie să înveţi să îţi 
exprimi bucuria. Fii întotdeauna 
bucuros şi exuberant în laudă, 
ştiind că este nevoie de o persoană 
voioasă şi fericită pentru a-i face şi 
pe alţii voioşi şi fericiţi. Dacă nu eşti 
bucuros, nu poţi predica Evanghelia 
în mod eficient, nu-i poţi câştiga pe 
alţii pentru Cristos.

Iacov 4:13-5:20
Ezechiel 24-26

2 Ioan
Daniel 7-8

Iov 5:22; 2 Cronici 20:22; 
Isaia 12:3

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată, pentru că mi-
ai umplut viaţa de bucurie şi de 
fericire. Bucuria Ta în inima mea îmi 
este tărie. Cu bucurie scot şi astăzi 
dinăuntrul meu bunăstare, pace, 
succes, sănătate şi binecuvântări, 
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Noua aplicaţie de citit Rapsodia pe 
telefonul mobil în versiune Beta: Citeşte, 

vizionează, ascultă! 

Experimentează mai mult din Rapsodia Realităţilor pe 
telefonul tău cu noua aplicaţie Rhapsody Reader Mobile 
App! Poţi citi, viziona şi asculta Rapsodia… într-o singură 
aplicaţie! Este vorba despre o adevărată experienţă de 
studiu!

O facilitate specială a aplicaţiei este NOUA Rapsodie 
a Realităţilor în versiune combo (New Rhapsody of 
Realities Combo Book), care conţine DOUĂ CĂRȚI (Carte 
audio şi în format electronic E-book) LA PREȚUL UNEIA, 
ofertă exclusiv dedicată utilizatorilor aplicaţiei!

Paginile interactive, cu animaţie, din noua aplicaţie îţi 
oferă o uimitoare experienţă de lectură. De asemenea, 
te poţi bucura de versiunea interactivă a Revistei 
LoveWorld News, care are acum şi conţinut audio şi 
video.

Noua opţiune CALENDAR te va ajuta să memorezi 
progresul Planului de citire şi te va ajuta să identifici 
zilele în care nu ai citit.

Pentru mai multe detalii despre aplicaţie, vizitează www.
rhapsodyofrealities.org/app 
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Fiecare om are două destine: destinul natural şi 
destinul divin. Destinul natural este determinat 

de diferiţi factori, cum ar fi: familia şi ţara în care te-ai 
născut, oamenii cu care interacţionezi, informaţiile pe 
care le-ai primit sau educaţia ta, etc.

De exemplu, unii sunt bogaţi, însă nu datorită 
eforturilor depuse, ci fiindcă s-au născut în familii 
bogate. Acesta este destinul lor natural. 

Destinul natural nu exclude însă mâna puternică a 
lui Dumnezeu; El este cu totul implicat în lume; lumea Îi 
aparţine Lui. Dar unii oameni din lume reprezintă doar 
creaţia Lui, în timp ce alţii Îi sunt copii. El are un plan 
bun pentru fiecare făptură a Lui – pentru toţi oamenii 
din lume – dar mai ales, are un destin divin pentru copiii 
Lui – toţi cei care sunt născuţi din nou.

Destinul divin al fiecăruia începe cu naşterea din 
nou. Atunci Dumnezeu devine Tatăl tău şi începe să te 
conducă; El îţi trimite Duhul Sfânt, să trăiască în tine şi 
să te îndrume. Duhul Sfânt Îşi stabileşte sediul în inima 
ta.

Aceasta înseamnă că tu eşti diferit de restul lumii. 
Isus a zis: „... pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, 
de aceea vă urăşte lumea” (Ioan 15:19). Toţi cei care 

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).

Două feluri de destin

SÂMBĂTĂ
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Note

au fost născuţi din nou nu sunt din 
lumea aceasta. Tu ai fost ales din 
mijlocul lumii de către Isus. El te-a 
pecetluit.

Cum îţi poţi da seama dacă 
un om îşi împlineşte destinul 
natural sau pe cel divin? Este 
simplu: cine primeşte slava în viaţa 
lui? Cine este onorat de lucrurile 
pe care le face? A cui este puterea 
pe care o foloseşte? Pentru cine 
trăieşte? Dacă toate răspunsurile 
sunt „Domnul,” este vorba despre 
destinul lui divin, conform Bibliei. 

1 Petru 1:1-21
Ezechiel 27-28

3 Ioan
Daniel 9-10

2 Corinteni 5:17; Ieremia 1:5; 
Efeseni 1:11

| Proclamaţie
Viaţa mea este pentru slava lui 
Dumnezeu! M-am născut să-I aduc 
onoare şi să demonstrez virtuţile şi 
perfecţiunea Lui în această lume. 
Înţelepciunea Ta, Tată drag, harul 
Tău şi neprihănirea Ta se revelează 
pe măsură ce răspândeşti prin mine 
mireasma cunoştinţei Tale în orice 
loc; acesta este destinul meu: să 
trăiesc pentru Cel care m-a iubit şi 
S-a jertfit pentru mine! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Afirmaţia de mai sus despre încredere şi loialitate 
reprezintă declaraţia de credinţă în Dumnezeu 

a lui Iov, când se confrunta cu provocări descurajante. El 
suferea cumplit; starea lui era atât de gravă şi fără de soluţie, 
încât soţia lui i-a zis: „Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta! 
Blestemă-L pe Dumnezeu, şi mori” (Iov 2:9).

Dar Biblia spune că Iov şi-a păstrat încrederea şi 
integritatea faţă de Domnul şi nu a păcătuit împotriva Lui. 
Starea lui nu l-a provocat să declare lucruri negative (Iov 
2:10). Admirabil! Apoi, în ciuda înţelegerii şi cunoaşterii 
limitate pe care le avea despre Dumnezeu, citim în versetul 
tematic că el a făcut o declaraţie uimitoare: „Chiar dacă 
mă va ucide, tot voi nădăjdui în El. Da, îmi voi apăra căile 
înaintea feţei Lui” (Iov 13:15, versiunea NTR). Atitudinea 
lui Iov ne învaţă să ne păstrăm credinţa şi loialitatea faţă de 
Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de gravitatea situaţiei 
în care ne aflăm. Biblia spune că, datorită încrederii şi 
loialităţii lui consecvente: „În cei din urmă ani ai săi, Iov 
a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât 
primise în cei dintâi...” (Iov 42:12).

Gândeşte-te şi la loialitatea lui Petru şi a celorlalţi 
apostoli care au ales să rămână cu Isus după ce alţi ucenici 
au fost deranjaţi de învăţăturile Lui şi au încetat să Îl mai 
urmeze. Aceşti ucenici răzvrătiţi au fost supăraţi de unele 
lucruri pe care le-au auzit de la Domnul şi au spus: „... 

Chiar dacă mă va ucide, tot voi nădăjdui în El. Da, îmi 
voi apăra căile înaintea feţei Lui  

(Iov 13:15, versiunea NTR).

Se merită să fii loial

DUMINICĂ
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Note

Vorbirea aceasta este prea de tot: 
cine poate s-o sufere?” (Ioan 6:60). 
Aşa că L-au părăsit. Apoi Isus S-a 
întors către Petru şi către ceilalţi 
ucenici şi i-a întrebat: „Voi nu vreţi să 
vă duceţi?” Petru i-a răspuns: „Nu, 
Doamne. Noi vom fi cu Tine toată 
viaţa, deoarece credem mesajul 
Tău; noi credem că Tu eşti Cristosul.”

El, împreună cu ceilalţi ucenici 
au rămas cu Isus. Şi ce crezi? Înainte 
de a Se înălţa, Domnul le-a zis: „De 
aceea vă pregătesc Împărăţia, după 
cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie, 
ca să mâncaţi şi să beţi la masa 
Mea în Împărăţia Mea şi să şedeţi 
pe scaune de domnie, ca să judecaţi 
pe cele douăsprezece seminţii ale 
lui Israel” (Luca 22:29-30).

Loialitatea este răsplătită. 
Când lucrurile par a fi grele şi 
provocatoare, nu te alătura celor ce 
caută oportunităţi de a pleca. Rămâi 
loial şi ai încredere că Domnul va 
schimba lucrurile la timpul potrivit.

1 Petru 1:22-2:25
Ezechiel 29-30

Iuda 1:1-11
Daniel 11-12

Coloseni 3:23; 
Numeri 12:7

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că mi-ai dat o inimă credincioasă 
şi statornică în Cuvântul Tău şi în 
slujirea Ta. Indiferent de provocările 
şi dificultăţile cu care mă confrunt, 
eu rămân neclintit, ştiind că tu 
desăvârşeşti toate lucrurile care mă 
privesc, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Există trei daruri cardinale ale lui Dumnezeu prin Cristos 
Isus, pe care ni le-a dat prin Evanghelie. Acestea sunt darul vieţii 
veşnice, darul neprihănirii şi darul Duhului Sfânt.

Romani 6:23 ne spune că „... darul fără plată al lui 
Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul nostru.” 
Viaţa veşnică este viaţa lui Dumnezeu care ţi-a fost dată atunci 
când ai fost născut din nou. Aceasta nu este acelaşi lucru cu viaţa 
umană; este exact viaţa lui Dumnezeu. Nu vei putea niciodată 
să faci destul pentru a obţine viaţa veşnică; nu o poţi dobândi 
plătind vreun preţ pentru ea; este un dar de la Dumnezeu. Fără 
viaţa veşnică, nu ai putea avea aceeaşi natură ca Dumnezeu; nu 
ar exista părtăşie şi, ca atare, nici relaţie cu El.

Şi neprihănirea este un dar. În Romani 5:17, Biblia spune 
astfel: „... cei care primesc în toată plinătatea harul şi darul 
neprihănirii vor domni în viaţă prin acel Unul singur, care 
este Isus Cristos!” Neprihănirea este natura lui Dumnezeu care 
descrie corectitudinea Lui: este natura şi abilitatea Sa de a avea 
întotdeauna dreptate. El nu greşeşte niciodată, iar atunci când 
transferă această natură şi abilitate în duhul tău, tu poţi umbla 
cu consecvenţă în voia Lui şi Îi poţi face plăcere cu viaţa ta; 
poţi sta în prezenţa Lui fără nici un sentiment de condamnare, 
inferioritate sau vinovăţie.

Şi Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu pentru noi. 
Apostolul Petru a spus: „Pocăiţi-vă şi fiecare dintre voi să fie 
botezat în Numele lui Isus Cristos, spre iertarea păcatelor 

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

prin slava şi puterea Lui (2 Petru 1:3).

Trei daruri cardinale ale lui 
Dumnezeu

LUNI
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Note

voastre; apoi veţi primi darul Sfântului 
Duh” (Faptele apostolilor 2:38). 
Darul Duhului Sfânt este Dumnezeu 
acţionând în noi. În calitate de creştin, 
ai nevoie de Duhul Sfânt ca să trăieşti 
victorios în Cristos. De aceea Domnul 
Isus a zis: „... Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi 
El vă va da un alt Mângâietor, care să 
rămână cu voi în veac...” (Ioan 14:16). 
Duhul Sfânt a venit să te ajute să trăieşti 
viaţa de creştin, pentru că nici un om 
obişnuit nu poate trăi această viaţă. 
Duhul Sfânt te ajută să înţelegi Cuvântul 
lui Dumnezeu şi să conştientizezi 
paternitatea lui Dumnezeu. El îţi 
revelează voia Tatălui şi te ajută să laşi 
voia Sa să se manifeste prin tine. Duhul 
Sfânt îţi dă abilităţi supranaturale de a-L 
glorifica pe Dumnezeu şi îndrăzneala 
de a-L face cunoscut pe Cristos în 
lumea ta.

Aceste trei daruri sunt foarte 
importante pentru noi ca şi creştini, 
pentru că ele reprezintă împlinirea voii 
şi scopului lui Dumnezeu în Cristos Isus. 
Studiază Cuvântul şi învaţă mai multe 
despre ele.

1 Petru 3
Ezechiel 31-32

Iuda 1:12-25
Osea 1-2

2 Corinteni 1:21-22; Romani 5:17; 
1 Ioan 5:11-12

| Proclamaţie
Îţi mulţumesc, Doamne, pentru că m-ai 
binecuvântat cu darul vieţii veşnice, cu 
darul neprihănirii şi cu darul Duhului 
Sfânt. Conştientizez acţiunea acestor 
trei daruri în mine. Ştiu că pot totul 
prin Cristos care mă întăreşte. Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Pasajul de mai sus reprezintă declaraţia lui 
Dumnezeu, prin apostolul Pavel, cu privire 

la descoperirea omului nou. Haideţi să analizăm acest 
verset cu atenţie. În primul rând, spune: „... dacă este 
cineva în Cristos...,” ceea ce înseamnă că „oricine”, 
indiferent cine este, odată ce este în Cristos, este o nouă 
creaţie. Mediul ambiant al omului nou este Cristos. 
Observă faptul că nu zice „va fi o creaţie nouă,” ci spune: 
„... este o creaţie (făptură) nouă...” Aceasta nu este o 
promisiune, este afirmarea unui fapt.

Verbul „este” indică o realitate prezentă. Dacă eşti 
în Cristos, eşti o făptură nouă ACUM. Nu eşti reînnoit, 
refăcut, sau reparat; ai fost născut din nou, fără nici un 
fel de trecut! Ai fost botezat în trupul lui Cristos de Duhul 
Sfânt (1 Corinteni 12:13). Nu contează dacă te simţi sau 
nu aşa. Acesta este modul în care te vede Dumnezeu; 
aceasta este afirmaţia Lui cu privire la tine: eşti o creaţie 
nouă în Cristos.

Duhul tău uman, prin credinţa în Isus Cristos, a fost 
creat din nou şi acum tu eşti neprihănirea lui Dumnezeu 
în El (2 Corinteni 5:21).

În consecinţă, acum poţi sta cu încredere în 
prezenţa lui Dumnezeu, fără vinovăţie, inferioritate sau 
condamnare, pentru că ai aceeaşi viaţă şi natură cu El (2 

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

noi (2 Corinteni 5:17).

Condiţia este să fii în Cristos 

MARȚI
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Note

Petru 1:4); ai fost născut din Duhul 
Său (Ioan 3:6). 1 Ioan 4:17 spune: 
„... cum este El, aşa suntem şi noi 
în lumea aceasta”; nu urmează 
să fii ca El, tu eşti deja ca El; eşti 
în El şi El este în tine. Împreună 
sunteţi o singură creaţie divină. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

1 Petru 4
Ezechiel 33-34

Apocalipsa 1:1-20
Osea 3-4

Romani 6:4; Galateni 3:27-29; 
Romani 8:1

| Proclamaţie
Sunt o făptură nouă; toate cele 
vechi s-au dus; toate lucrurile s-au 
făcut noi în mine! Sunt moştenitor 
al lui Dumnezeu şi împreună 
moştenitor cu Cristos. Am fost 
justificat să pot sta drept înaintea 
lui Dumnezeu, prin harul Său care 
a fost turnat peste mine în Cristos 
Isus. Glorie lui Dumnezeu în veci!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Duhul Sfânt este un dar extraordinar pentru noi, 
copiii lui Dumnezeu (Faptele apostolilor 2:38). În 

limbaj informatic de specialitate, El este Cel care realizează 
operaţiunea de „download” („descărcare”). Ai nevoie 
de Duhul Sfânt ca să „descarce” fişiere cereşti şi să aducă 
mentalitatea şi materia cerească în sistemul uman.

De exemplu, doar El te poate ajuta să accepţi naşterea 
lui Isus Cristos din fecioară, moartea Lui jertfitoare, învierea 
triumfătore şi înălţarea Sa glorioasă la cer. Doar Duhul Sfânt 
te poate convinge de faptul că sângele lui Isus Cristos a fost 
îndeajuns pentru mântuirea omenirii. Prin urmare, atunci când 
descoperi că poţi înţelege şi accepta aceste realităţi spirituale, 
înseamnă că Duhul Sfânt ţi le-a descoperit şi că El acţionează 
în viaţa ta.  Atunci când Isus Şi-a întrebat ucenicii: „Cine spun 
oamenii că sunt Eu?” doar Petru a răspuns corect zicând: 
„Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului cel viu” (Matei 16:16). 
Răspunsul Domnului a fost: „... Ferice de tine, Simone, fiul 
lui Iona, fiindcă nu carnea şi sângele ţi-au descoperit lucrul 
acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri” (Matei 16:17). Petru 
nu încerca să nimerească răspunsul; şi cu siguranţă nu ştia 
acest adevăr în mintea lui, ci revelaţia asupra identităţii lui 
Isus i-a fost transferată prin Duhul Sfânt. Nu există parametri 
umani care să te poată ajuta să înţelegi realităţile spirituale.

Chiar şi atunci când predici sau când le slujeşti 
altora, trebuie să înţelegi că Evanghelia care ne-a fost 

Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt 
Mângâietor, care să rămână cu voi în veac 

(Ioan 14:16).

Duhul Sfânt – Ajutorul nostru 
indispensabil!

MIERCURI
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Note

dată şi pe care am fost însărcinaţi 
să o propovăduim în toate naţiunile 
pământului este o Evanghelie ce 
nu poate fi explicată sau înţeleasă 
omeneşte. De aceea, avem nevoie 
ca Duhul Sfânt să slujească prin noi 
şi să aducă înţelegere asupra acestui 
mesaj celor cărora le slujim. Ajutorul 
Lui este indispensabil în tot ceea ce 
facem.

Nu întreprinde şi nu construi 
niciodată ceva doar prin puterea sau 
înţelepciunea ta omenească, pentru 
că va eşua. Psalmul 127:1 spune 
astfel: „Dacă nu zideşte Domnul 
o casă, degeaba lucrează cei ce o 
zidesc...” Poate eşti un lucrător al 
Evangheliei; nu încerca să zideşti 
Biserica prin puterile tale; nu te baza 
pe abilităţile tale, pentru că aşa nu 
vei reuşi. Mergi în dependenţă de 
Duhul Sfânt. Beneficiază de lucrarea 
Lui glorioasă în viaţa ta. El este 
în tine şi te ajută să trăieşti viaţa 
triumfătoare de creştin şi să ai succes 
în tot ceea ce faci, spre slava Tatălui. 
El este Ajutorul tău indispensabil!

1 Petru 5
Ezechiel 35-36

Apocalipsa 2:1-12
Osea 5-6

Faptele Apostolilor 1:8; 
1 Corinteni 2:10-11; Ioan 14:16

| Rugăciune
Îţi mulţumesc Tată că m-ai umplut 
cu Duhul Sfânt, care mi-L revelează 
continuu pe Isus şi îmi dă acces la 
tainele Împărăţiei. El mă abilitează 
şi astăzi să trăiesc triumfător, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Toată creaţia are inteligenţă: atât făpturile vii, 
cât şi cele neînsufleţite. Lucrul acesta este 

arătat foarte clar în Cuvântul lui Dumnezeu. Isus a vorbit 
vântului, apei, pâinii, peştilor şi chiar şi unui copac! În 
valea de oase uscate, Domnul i-a poruncit lui Ezechiel 
să profeţească oaselor. Atunci când a făcut-o, Biblia 
spune că s-a auzit un sunet şi oasele s-au adunat şi s-au 
ordonat, fiecare os la locul lui (Ezechiel 37:1-7). Aşadar, 
oasele nu au auzit doar cuvintele, ci au avut şi inteligenţa 
memoriei, astfel încât chiar dacă au fost risipite foarte 
mult timp, la cuvântul profetului, fiecare os a ştiut exact 
cu ce os să se îmbine. Nici un os care îi aparţinea lui A nu 
s-a dus la B. Fiecare os s-a dus la posesorul său originar; 
mare demonstraţie de inteligenţă!

Dacă studiezi primul capitol din Geneza, vei 
înţelege de ce toate lucrurile au inteligenţă. În a treia zi, 
Biblia spune că „Dumnezeu a zis...” Aceasta este cheia! 
De-a lungul întregului capitol, vedem multe momente în 
care Dumnezeu a rostit Cuvântul şi tot ce a zis a venit în 
fiinţă şi astfel a rămas cu inteligenţă. De exemplu, atunci 
când Domnul a poruncit apei să dea peşti din mare, 
apa a reţinut „programarea” şi a produs peştii. Astfel, 
atât apa cât şi peştii care au luat naştere din ea au fost 
conectaţi la programarea Cuvântului lui Dumnezeu.

El S-a sculat, a certat vântul şi a zis mării: „Taci! Fără 
gură!” Vântul a stat şi s-a făcut o linişte mare  

(Marcu 4:39).

Toată creaţia are inteligenţă

JOI

27



Note

Vorbind acestor elemente, 
Dumnezeu le-a comunicat şi le-a 
programat să aibă energie, iar ele 
au reţinut-o. Acum poţi înţelege de 
ce trebuie să vorbim prin ungerea 
Duhului, pentru că Duhul Sfânt ne 
ajută să programăm semnificaţia 
corectă în cuvintele noastre. 
Vorbeşte trupului tău, maşinii tale, 
afacerii tale şi tuturor lucrurilor 
sau situaţiilor care sunt conectate 
cu tine – pentru că toate acestea 
au inteligenţă. Rosteşte ce vrei să 
vezi şi ce vrei să producă ele şi aşa 
va fi. Ţine minte, gura ţi-a fost dată 
ca să îţi trasezi drumul în viaţă, să 
îţi programezi viaţa din victorie în 
victorie şi din slavă în slavă.

2 Petru 1
Ezechiel 37-38

Apocalipsa
2:13-29

Osea 7-8

Proverbe 18:21; 
Marcu 11:23

| Proclamaţie
Declar că sănătatea, pacea, 
bucuria, bunăstarea, victoria şi 
viaţa glorioasă se află chiar acum în 
posesia mea, în Cristos Isus. Tot ce 
priveşte viaţa mea este desăvârşit 
în Cristos! Păşesc şi astăzi în 
stăpânire şi în victorie. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic spune că stilul nostru de viaţă 
trebuie să fie neatins de lăcomie; nu pofti la 

lucrurile altora. Aceasta nu înseamnă că nu ar trebui să 
visezi sau să îţi doreşti să ajungi la niveluri tot mai înalte 
de succes, ci subliniază faptul că trebuie să fii mulţumit cu 
ce ai, pentru că ceea ce ai tu este suficient ca să obţii orice 
altceva ai putea avea nevoie. Tot ce ai e tot ce îţi trebuie!

Atunci când Dumnezeu l-a întrebat pe Moise „Ce ai 
în mână?” Moise a răspuns: „Un toiag...” (Exod 4:2). Moise 
şi-ar fi putut arunca toiagul din mână şi ar fi putut răspunde: 
„Nimic!” dar el a fost mai înţelept decât atât! Ştia că avea 
în mână ceva ce Dumnezeu poate folosi; aşa că a răspuns 
corect. Acel toiag a fost tot ce a avut Moise nevoie ca să 
împlinească scopul lui Dumnezeu în acel moment. Cu acel 
toiag a făcut minuni şi i-a scos pe copiii lui Israel din Egipt.

În Noul Testament, Isus le-a pus ucenicilor o întrebare 
similară. El predica înaintea unei mari mulţimi, de aproape 
cinci mii de bărbaţi (în afară de femei şi copii). Unii ucenici 
I-au cerut atunci să le dea voie oamenilor să plece de acolo 
ca să-şi poată cumpăra mâncare, pentru că erau cu El în 
deşert mult timp. Însă Domnul a refuzat cererea ucenicilor 
şi i-a întrebat: „Câte pâini aveţi?” (Marcu 6:38).

 „Este aici un băieţel care are cinci pâini şi doi peşti,” 
au răspuns ei (Ioan 6:9). Domnul a ştiut că ceea ce aveau era 
tot ce era nevoie. A luat prânzul băieţaşului, l-a binecuvântat 

Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, 
căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu nici 

un chip nu te voi părăsi” (Evrei 13:5).

„Tot ce ai e tot ce îţi trebuie”

VINERI
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Note

şi l-a dat ucenicilor ca să-l împartă 
oamenilor. Isus nu a pus mâncarea 
jos ca să vadă toată lumea cum se 
înmulţeşte, ci le-a dat aceleaşi cinci 
pâini şi doi peşti ucenicilor.

Având încredere şi credinţă 
că ceva se întâmplase, ucenicii, cu 
îndrăzneală, au început să distribuie 
pâinea şi peştii în mulţime. Şi cu cât 
dădeau mai mult, cu atât aveau mai 
mult de dat. Atunci când au terminat, 
nu numai că toţi oamenii fuseseră 
săturaţi, ci le-au mai şi rămas 
douăsprezece coşuri pline cu pâine 
şi peşte de provenienţă miraculoasă 
(Luca 9:11-17).

În viaţa ta, niciodată să nu 
gândeşti astfel: „Dacă aş fi avut 
cutare sau cutare lucru, viaţa mea 
ar fi fost extraordinară.” Nu. Tot ce 
ai este tot ce îţi trebuie, iar tu Îl ai 
pe Cristos. El este totul. Cristos este 
tot ce ai nevoie ca să produci orice 
altceva crezi că îţi trebuie.

2 Petru 2
Ezechiel 39-40

Apocalipsa 3:1-10
Osea 9-1

Exod 4:2-3; 2 Împăraţi 4:2-7; 
Matei 14:15-21

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că orice 
dar bun şi desăvârşit vine de la Tine. 
Prin Duhul Tău cel Sfânt ochii mei 
spirituali sunt permanent deschişi 
să recunoască acele resurse, daruri 
şi talente pe care mi le-ai pus la 
dispoziţie, ca să pot găsi soluţii atât 
pentru mine cât şi pentru cei din 
jurul meu, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



EXPOZIȚIE DE TALENTE ŞI ABILITĂȚI 
ÎNTR-O MANIERĂ EXTRAORDINARĂ!

„Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, 
fiecare din voi să le slujească altora după darul pe care l-a 
primit” (1 Petru 4:10). 

Festivalul de Muzică şi Arte LoveWorld 2015 este primul de 
acest fel; o expoziţie distractivă şi interesantă de talente şi 
abilităţi. Expoziţia este o nouă ocazie orchestrată în mod 
divin ca să sublinieze enorma comoară de talente cuprinse 
în lucrarea noastră măreaţă.

3 Zile de Expoziţie a Creativităţii!

Evenimentul, care va avea loc la centrul expoziţional 
NASREC din Johannesburg, pe 24-26 Aprilie 2015, va 
fi difuzat live în toată lumea. Se anunţă a fi un pachet 
complet de binecuvântări inimaginabile, bogat în expoziţii 
de creativitate în muzică, carnaval, dans, teatru, comedie, 
film şi multimedia.

O strategie divină pentru a răspândi Evanghelia!

Prin acest festival, Evanghelia lui Cristos va pătrunde 
în multe naţiuni din lume, atrăgând mulţi la dragostea 
lui Dumnezeu. Aceasta este evanghelizarea distractivă! 
Este o platformă unică de a proiecta şi celebra excelenţa 
mesajului nostru în muzică şi în arte.

Pentru mai multe informaţii legate de participare, accesaţi 
adresa noastră de internet: www.loveworldfestival.org

„Toţi oamenii 
au talente. 
Ceea ce este 
rar este 
curajul de a le 
exprima”
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Există o viaţă mai înaltă în Cristos – o viaţă 
spirituală la care am fost chemaţi în calitate 

de creştini. Noi nu suntem oameni obişnuiţi. Am fost 
făcuţi să arătăm ca Dumnezeu şi să funcţionăm ca El. 
Prin construcţie, am fost înzestraţi cu multe posibilităţi 
în sistemul nostru. Nu suntem victime în această 
lume; ne-am născut învingători. În Geneza, atunci 
când Dumnezeu a făcut omul, Biblia spune că El i-a dat 
stăpânire peste toate lucrurile (Geneza 1:28). El ne-a 
dat o viaţă care este superioară nu doar circumstanţelor 
vieţii şi forţelor naturii, ci şi fiinţelor spirituale malefice – 
diavolului şi cohortelor lui. Atunci de ce unii creştini încă 
mai experimentează înfrângeri ca oamenii obişnuiţi, 
în loc să trăiască victorioşi în fiecare zi? Motivul este 
necunoaşterea Cuvântului: „Dar ei nu vor să ştie de 
nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric; de aceea 
se clatină toate temeliile pământului. Eu am zis: 
«Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt»” 
(Psalmul 82:5-6).

Mulţumiri să-I fie aduse lui Dumnezeu pentru 
Cuvântul Său. Isus a zis: „Veţi cunoaşte adevărul, şi 
adevărul vă va elibera” (Ioan 8:32). Adevărul este că, 
acum că ai fost născut din nou, acum că eşti în Cristos, 
eşti o nouă creaţie (2 Corinteni 5:17). Aşadar, dacă ai fost 
înfrânt şi ai trăit ca o victimă înainte să vii la Cristos, toate 

Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie 
lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este 

credinţa noastră (1 Ioan 5:4).

Născut învingător

SÂMBĂTĂ
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Note

acestea sunt istorie acum. Astăzi, 
nimic nu te mai poate doborî; eşti 
învingător pe viaţă, pentru că Isus 
Cristos trăieşte în tine!

Nu contează ce experienţe 
ai avut până acum; nu contează 
cât de mult ai suferit, sau cât timp 
ai umblat în întuneric; lumina a 
venit la tine acum. Adevărul ţi-a 
fost dezvăluit, adevărul despre ce 
a făcut Dumnezeu pentru tine, în 
tine şi cu tine în Cristos Isus. Începe 
să cunoşti cine eşti în El.

Studiază, meditează şi 
continuă să proclami Cuvântul, 
deoarece Cuvântul lui Dumnezeu 
descoperă viaţa noastră 
victorioasă în Cristos. Tu te-ai 
născut învingător. Te-ai născut din 
nou ca să stăpâneşti şi să trăieşti 
viaţa superioară de victorie în 
fiecare zi.

2 Petru 3
Ezechiel 41-42

Apocalipsa 
3:11-22

Osea 11-12

1 Ioan 4:4; 
Luca 10:19

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-
ai dat o viaţă care este superioară 
diavolului, circumstanţelor, 
economiei mondiale şi problemelor 
care ruinează oamenii. M-am 
născut să am stăpânire şi să trăiesc 
o viaţă superioară, pentru că Cel 
care este mai mare locuieşte în 
mine. Sunt învingător în Cristos 
Isus, acum şi întotdeauna. Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Isus a venit să ne demonstreze viaţa supranaturală 
pe care Dumnezeu ne-a chemat să o trăim. 

Atunci când a umblat pe acest pământ, viaţa şi lucrarea 
Lui au fost o demonstraţie absolută a neprihănirii lui 
Dumnezeu şi a stăpânirii prin Duhul Sfânt. El a avut o 
mentalitate diferită – una de stăpânire absolută. El nu 
a fost supus depravării şi influenţelor corupte ale lumii 
acesteia, ci a domnit peste natură şi a trăit deasupra ei; 
viaţa Lui triumfătoare pe pământ a fost un exemplu pe 
care noi trebuie să îl urmăm.

Din moment ce avem aceeaşi viaţă şi natură ca 
El (2 Petru 1:4) şi noi putem trăi triumfători în fiecare 
zi, domnind peste orice circumstanţe. Biblia spune că, 
aşa cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta (1 
Ioan 4:17). Isus a umblat pe ape, a deschis ochii orbilor 
şi urechile surzilor, a făcut şchiopii să umble, le-a dat 
grai celor muţi, a înviat morţii şi a trecut literalmente 
dincolo de legile naturale.

Atunci când furtuna s-a dezlănţuit asupra 
corăbiei în care călătorea împreună cu ucenicii Săi, El 
le-a poruncit pur şi simplu vânturilor şi valurilor să se 
liniştească. Ucenicii Lui, care erau de faţă şi au văzut 
tot incidentul, au exclamat uimiţi: „... Ce fel de om 

Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în 
Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit 

Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele  
(1 Petru 2:21).

Urmează pilda Lui

DUMINICĂ
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Note

este acesta de Îl ascultă până şi 
vânturile şi marea?” (Matei 8:27).

Acesta este Isus pe care noi 
Îl urmăm şi a cărui viaţă şi natură 
o avem. Fiecare pas pe care l-a 
făcut şi fiecare cuvânt rostit au fost 
revărsări ale supranaturalului! Şi 
noi suntem exact ca El şi ar trebui să 
trăim viaţa supranaturală douăzeci 
şi patru de ore pe zi. Divinitatea 
acţionează în tine (Coloseni 1:27). 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

1 Ioan 1:1-2:14
Ezechiel 43-44

Apocalipsa 4:1-11
Osea 13-14

Efeseni 5:1; 
1 Ioan 4:17

| Proclamaţie
Refuz să mă conformez sistemelor 
pământeşti, pentru că aşa cum 
este Isus, aşa sunt şi eu în această 
lume. El este întipărirea slavei lui 
Dumnezeu şi astfel şi viaţa mea 
este plină de gloria şi de puterea 
Lui. Trăiesc triumfător, indiferent 
de circumstanţele acestei lumi. 
Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DESPRE  AUTOR

Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

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

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

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

„O carte care vindecă orice!”

„Rapsodia Realităţilor este un devoţional cu adevărat uimitor şi plin de 
ungere. Fiecare persoană căreia i-am dat un exemplar a experimentat 
miracole prin Cuvântul lui Dumnezeu. Unul dintre ei, Bătrânul Tata, a 
venit entuziasmat la mine, să îmi povestească mărturia lui. Mi-a spus 
că trecuse prin multe provocări de sănătate însă, atunci când i-am 
dat devoţionalul, a fost vindecat de toate! La spital a fost întrebat 
unde a găsit soluţia la multele probleme cu care se confrunta, iar el a 
răspuns: «Am găsit o carte care vindecă orice!»”  ̶  P. Bandezi, Africa 
de Sud

„Rapsodia Realităţilor mi-a îmbogăţit gândirea!”

„Viaţa era de nesuportat pentru mine. La un moment dat am ajuns într-
un punct în care nimeni nu mai credea că am vreo valoare. Într-o zi 
am primit un exemplar gratuit al Rapsodiei Realităţilor, pe care l-am 
studiat cu atenţie. Acesta a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat 
vreodată! Mi-a îmbogăţit modul de gândire şi m-a ajutat să îmi văd 
viaţa din perspectiva lui Dumnezeu. Astăzi sunt o mărturie vie. În casă, 
în familie, în afaceri şi în sfera mea de contact, toţi au fost binecuvântaţi 
datorită Cuvântului lui Dumnezeu pe care l-am primit prin devoţional.”   
 ̶ Dora, Danemarca

„Autoritatea pe care o am în Cristos de a face uz de Numele Lui”

„Am fost învăţat cum să folosesc eficient Numele lui Isus prin Rapsodia 
Realităţilor. Într-o zi m-am urcat în autobuzul companiei ca să ajung 
la serviciu şi, după puţin timp am realizat că nu aveam la mine cardul 
bancar. Atunci mi-am adus aminte de autoritatea pe care o am în 
Cristos de a face uz de Numele Lui şi am rostit: «În Numele lui Isus, 
cardul meu bancar este la mine!» Atunci când autobuzul a oprit şi am 
coborât, am simţit ceva în buzunar şi m-am uitat să văd ce era: era 
cardul meu bancar! Slăvit fie Domnul!”  ̶  A. Enoch, Nigeria
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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   


