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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 & Pastor Anita 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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Cuvintele Domnului din versetul anterior ne 
dezvăluie puterea şi caracteristicile Cuvântului 

lui Dumnezeu. Tot ceea ce provine din Dumnezeu poartă 
viaţa, natura şi caracteristicile Sale. Este ca în cazul ADN-
ului uman, care se regăseşte chiar şi într-un singur fir de 
păr. Acel minuscul fir de păr conţine identitatea ta unică. 
În mod similar, tot ceea ce provine din Isus – inclusiv 
Cuvântul Său – poartă identitatea, puterea şi viaţa Lui 
în sine. Cuvântul Său care ajunge la tine deţine ADN-ul 
Său. 

Aceasta este puterea nelimitată a Cuvântului 
lui Dumnezeu. Nu orice cuvinte ale oricărui om sunt 
viaţă. Dar este remarcabil să ştii că Isus a spus despre 
cuvintele Sale că sunt duh şi viaţă. Nu este de mirare 
că nici un Cuvânt al Său nu se întoarce fără rod (Isaia 
55:11). Observă ce frumos este redat acest verset în 
traducerea Message (Mesajul, n.tr.): „Tot aşa cuvintele 
care ies din gura Mea nu se vor întoarce cu mâna goală. 
Ele vor face lucrarea pe care le-am trimis s-o facă, vor 
îndeplini însărcinarea pe care le-am dat-o.” 

Atunci când Cuvântul Lui pentru tine este de 
vindecare şi sănătate, va acţiona în tine şi îşi va îndeplini 
însărcinarea de a-ţi desăvârşi sănătatea. Dacă este 
despre finanţele tale, va face la fel. Cuvântul Său despre 
neprihănire desăvârşeşte neprihănirea lui Dumnezeu în 
tine atunci când îl primeşti. Atunci când apostolul Pavel 

... Cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă 
(Ioan 6:63).

LUNI
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Cuvintele Lui sunt duh şi viaţă



Note

| Proclamaţie
Îţi mulţumesc, Tată, pentru eficienţa 
Cuvântului Tău şi pentru abilitatea 
sa de a produce viaţă în mine şi 
progres în tot ce fac. Prin viaţa 
sa, Cuvântul Tău îmi desăvârşeşte 
neprihănirea. Viaţa mea este o 
mărturie a puterii Cuvântului de a 
face minuni. Aleluia!

1 Corinteni 
15:35-58

Proverbe 8-9

a primit cuvintele lui Isus, viaţa 
Cuvântului a pătruns în întreaga sa 
fiinţă, până acolo încât era de ajuns 
ca basmalele şi şorţurile atinse 
de el să fie puse peste bolnavi, 
pentru ca minunile de vindecare 
să se producă (Faptele apostolilor 
19:11-12). 

Tu ai fost născut din nou prin 
acelaşi Cuvânt purtător de viaţă 
divină (1 Petru 1:23); prin urmare, 
nu numai că nu poţi fi distrus, ci 
tot ceea ce însemni tu este, de 
asemenea, binecuvântat. Tot ce 
are legătură cu tine a fost atins 
de energia divină şi este păzit de 
viaţa şi puterea lui Dumnezeu care 
acţionează în tine. Astfel, tot ceea 
ce atingi poartă amprenta vieţii 
lui Dumnezeu. Conştientizează 
acest adevăr şi trăieşte viaţa 
supranaturală zi de zi. 

1 Tesaloniceni 
2:10-20

Ieremia 18

Isaia 55:10-11;
2 Corinteni 3:18

STUDIU SUPLIMENTAR
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BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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Aşa cum am văzut în studiul nostru anterior, 
Cuvântul lui Dumnezeu poartă în sine viaţa 

şi puterea lui Dumnezeu. Am mai remarcat şi modul 
în care se produceau minuni de vindecare atunci când 
basmalele şi şorţurile atinse de Pavel erau puse peste 
cei bolnavi. Acele şorţuri şi basmale nu purtau în ele 
„Persoana” Duhului Sfânt, ci împărtăşirea puterii Sale. 

Fiind născut din nou, tu ai devenit templul Duhului 
Sfânt; tu deţii şi poţi transfera puterea Sa. La fel cum 
împărtăşirea puterii Sale a venit peste acele materiale 
textile atinse de trupul lui Pavel, tot ce intră în contact 
cu tine este impregnat de puterea lui Dumnezeu. Odată 
cu acest transfer, vine un potenţial extraordinar. 

Nu există ceva care să intre în contact cu tine şi să 
nu preia amprenta Duhului Sfânt, pentru că tu eşti un 
purtător al prezenţei lui Dumnezeu.

Dacă împărtăşeşti Cuvântul lui Dumnezeu cu 
cineva, tu poţi literalmente să-i transferi ungere prin 
cuvintele tale. Un astfel de transfer de ungere duce la 
transformare. Duhul Sfânt care locuieşte în tine transferă 
puterea şi autoritatea Lui cuvintelor tale, producând un 
mare impact în viaţa celor cărora le slujeşti. Dragostea şi 

MARȚI
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Şi Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin 
mâinile lui Pavel; până acolo că peste cei bolnavi 

se puneau basmale sau şorţuri care fuseseră atinse 
de trupul lui, şi-i lăsau bolile şi ieşeau afară din ei 

duhurile rele (Faptele apostolilor 19:11-12).

Împărtăşirea puterii Lui



Note

compasiunea Lui curg dinspre tine 
către ei, aducându-le prezenţa lui 
Dumnezeu.  

1 Corinteni
16:1-24

Proverbe 10-11

1 Tesaloniceni 
3:1-13

Ieremia 19-20

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
prezenţa Duhului Sfânt în viaţa mea. 
Puterea Sa este activată în mine şi 
astăzi ca să pot avea impact în lumea 
mea şi să le împărtăşesc multora 
harul Tău felurit. Umblu mereu în 
supranatural prin Duhul Tău şi prin 
Cuvânt, în Numele Domnului Isus, 
Amin. 

Filimon 1:6; 
Iuda 1:20
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Cineva m-a întrebat odată: „Este oare posibil să 
fii totdeauna plin de bucurie?” Imediat i-am 

răspuns: „Eu sunt totdeauna bucuros!” Apoi, mi-a zis: 
„Nu crezi că aşa ceva nu prea este realist?” „Depinde ce 
înţelegi prin realitate,” i-am răspuns. 

Pentru unii, realitatea este experienţa lor umană, 
însă pentru noi, realitatea este Cristos. Iar în Cristos este 
posibil să fii totdeauna bucuros. Poţi fi bucuros şi plin 
de succes zi de zi, indiferent ce se întâmplă în jurul tău, 
pentru că aceasta este dorinţa lui Dumnezeu pentru 
tine. El vrea să fii vesel şi victorios. 

Biblia spune: „Preaiubitule, doresc ca toate 
lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să 
sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău” (3 Ioan 
1:2). Isus a venit, a murit, a fost îngropat şi a înviat, 
pentru tine! El a suferit pentru ca tu să trăieşti în slava 
de care au fost urmate suferinţele Lui (1 Petru 1:11). 
Aceasta înseamnă că ar trebui să trăieşti bucurându-
te de viaţă în fiecare zi. De aceea a murit El: ca tu să 
trăieşti cea mai bună viaţă, să devii visul Tatălui şi să fii 
un succes în tot ce faci, indiferent de provocări. 

Biblia spune: „Fraţii mei, să priviţi ca o mare 
bucurie când treceţi prin felurite încercări” (Iacov 1:2). 
Provocările care pot apărea în calea ta sunt descrise 
în Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind „întristări uşoare”: 

Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci 
m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă 

găsesc (Filipeni 4:11).

MIERCURI
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Bucuria şi reuşita ta reprezintă 

visul Lui



Note

„Căci întristările noastre uşoare, 
de o clipă, lucrează pentru noi tot 
mai mult o greutate veşnică de 
slavă” (2 Corinteni 4:17). Nu există 
nimic care să te poată copleşi. 
Necazul ţine doar o clipă; sigur 
se va întoarce spre binele tău! 
Problemele care par să-ţi întunece 
bucuria sunt temporare; sunt 
trambuline pentru promovarea ta 
spre noi niveluri de glorie. 

Aşadar, nu ceda în faţa 
presiunilor şi a adversităţilor, ci 
stăpâneşte-le prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. Stârneşte bucuria 
Domnului în duhul tău şi râzi 
încrezător în victorie. Satan şi 
demonii lui sunt dezorientaţi într-o 
atmosferă de bucurie, dragoste 
şi râsete. Prin urmare, trăieşte 
totdeauna pe culmi, menţinând o 
inimă veselă. 

2 Corinteni 
1:1-2:4

Proverbe 12-13

1 Tesaloniceni 
4:1-8

Ieremia 21

| Proclamaţie
Viaţa mea este o expresie a slavei 
lui Dumnezeu. Trăiesc independent 
de circumstanţe, pentru că 
ştiu că toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele meu. Astfel 
mă bucur totdeauna în Domnul, 
fiind conştient de faptul că sunt 
un învingător pe viaţă. Glorie lui 
Dumnezeu! 

 Romani 8:28;
1 Petru 1:8

STUDIU SUPLIMENTAR
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Dumnezeu este interesat de bunăstarea ta, 
iar în versetul tematic El îţi arată cum poţi 

să-ţi faci calea prosperă şi să ai mult succes: meditând 
asupra Cuvântului Său şi împlinindu-l. Observă din nou 
formularea. În primul rând spune: „cugetă asupra ei zi şi 
noapte...” Meditarea asupra Cuvântului lui Dumnezeu este 
responsabilitatea ta, nu a Domnului. 

 În al doilea rând, conchide: „atunci vei face calea ta 
prosperă...” Aceasta arată că cel ce face calea ta prosperă 
eşti tu, nu Domnul. Responsabilitatea lui Dumnezeu a fost 
să-ţi dea reţeta pentru bunăstare, succes şi viaţă din belşug, 
iar El a făcut deja acest lucru prin Cuvântul Său. Acum tu 
trebuie să aplici Cuvântul ca să-ţi faci viaţa glorioasă. Şi da, 
poţi face acest lucru, pentru că eşti copilul lui Dumnezeu. 
Ai fost creat după chipul şi asemănarea Sa, iar acum aparţii 
clasei făpturilor Lui (Iacov 1:18). Ai abilitatea Lui creatoare. 
Aşadar, creează-ţi viaţa glorioasă, utilizând materialul pe 
care ţi l-a pus la dispoziţie pentru aceasta: Cuvântul Său. 

Faptul că ai fost creat după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu înseamnă că El te-a făcut să funcţionezi ca El. 
Cum funcţionează Dumnezeu? Prin credinţă. Isus a spus: 
„Aveţi credinţa lui Dumnezeu” (Marcu 11:22, versiunea 
LITV, Traducerea Literală a Bibliei, n.tr.). Aşadar, Dumnezeu 

JOI

4
Fă-ţi calea prosperă

Această carte a legii să nu se depărteze de gura ta, ci 
cugetă asupra ei zi şi noapte, ca să iei seama să faci 

conform cu tot ce este scris în ea; fiindcă atunci vei face 
calea ta prosperă şi atunci vei avea mult succes  

(Iosua 1:8, versiunea Fidela).



Note

este Dumnezeul credinţei; El a 
creat întreaga lume prin cuvinte. 
Studiind consemnarea din Geneza 
capitolul 1, vei observa că înainte de 
a chema creaţia în fiinţă, El a avut 
momente de meditare. Biblia spune 
că pământul era pustiu şi gol şi peste 
faţa adâncului de ape era întuneric, 
iar Duhul lui Dumnezeu Se mişca 
pe deasupra apelor (Geneza 1:2). 
Aceasta a fost meditare. 

Apoi a început să spună: „Să 
fie...” şi tot ce a zis a luat fiinţă. El 
ţi-a dat acelaşi principiu şi aceeaşi 
putere pentru a-ţi făuri viaţa 
prosperă şi glorioasă. Depinde de 
tine să practici meditarea asupra 
Cuvântului: gândind, rostind 
şi strigând cu putere Cuvântul 
Domnului în orice situaţie. Atunci 
vei vedea cum vei prospera şi vei 
acţiona cu excelenţă în viaţă. 

2 Corinteni 
2:5-3:6

Proverbe 14-15

1 Tesaloniceni 
4:9-18

Ieremia 22

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că 
m-ai creat după chipul şi asemănarea 
Ta. Îţi mulţumesc pentru abilitatea 
de a-mi recrea lumea şi pentru că 
ai făcut din viaţa mea o manifestare 
a harului Tău. Sunt transformat din 
slavă în slavă, iar înaintarea mea 
este văzută de toţi, datorită puterii 
Cuvântului Tău în viaţa mea, în 
Numele lui Isus. Amin.

Psalmul 35:27;
1 Timotei 4:15

STUDIU SUPLIMENTAR
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Apostolul Pavel nu s-a putut gândi la o metodă 
mai bună de a binecuvânta credincioşii 

din Efes, decât aceea de a-i încredinţa „în mâna lui 
Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său.” În calitate de 
creştini, noi am fost născuţi din nou prin Cuvânt (1 Petru 
1:23); Cuvântul ne-a dat naştere, prin urmare, viaţa 
noastră poate fi clădită şi susţinută doar de Cuvânt. Din 
momentul în care L-ai făcut pe Isus Domnul vieţii tale, 
a început procesul zidirii tale. Cuvântul te zideşte din 
punct de vedere spiritual, mental, fizic, financiar şi în 
toate celelalte aspecte ale vieţii tale.

Mai mult decât atât, Cuvântul este capabil să îţi dea 
moştenire împreună cu toţi cei sfinţiţi. Acest gând este 
foarte interesant. Duhul Sfânt l-a inspirat pe Pavel să scrie 
aceste rânduri adresate Bisericii. De ce le-ar spune el aşa 
ceva credincioşilor care deja au o moştenire în Cristos? 
În primul rând trebuie să înţelegi că el nu a vorbit despre 
deţinerea moştenirii de drept, ci s-a referit la intrarea în 
posesie a acesteia, de fapt. 

De exemplu, s-ar putea ca tu să fii moştenitorul de 
drept al unei proprietăţi, dar să nu poţi intra în posesia 
acesteia din cauza litigiilor cu alţi pretendenţi care 
revendică acelaşi teren. În mod similar, deşi din punct de 
vedere legal toate lucrurile sunt ale tale în Cristos, există 

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

(Faptele apostolilor 20:32).

VINERI
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Încredinţaţi „în mâna” 

Cuvântului



Note

rebeli – Satan şi cohortele lui – care 
încearcă deseori să-i împiedice 
pe copiii lui Dumnezeu să se 
bucure de moştenire. Iar Cuvântul 
lui Dumnezeu este literalmente 
capabil să te pună în posesia 
moştenirii tale, de care să te poţi 
bucura indiferent de acţiunile 
vrăjmaşului. 

 Dacă vei medita cu 
consecvenţă asupra Cuvântului, 
vei fi edificat pentru excelenţă şi 
pentru o viaţă de victorie. Mai 
mult decât atât, Cuvântul te va 
face şi posesor de fapt al tuturor 
lucrurilor care îţi aparţin de drept 
în Cristos. Aşadar, cultivă-ţi apetitul 
pentru Cuvânt. Bombardează-ţi 
mintea cu Scriptura până când vei fi 
complet inundat şi astfel vei deveni 
configurat să gândeşti exclusiv din 
perspectiva Cuvântului. 

2 Corinteni 
3:7-4:18 

Proverbe 16-17

1 Tesaloniceni 
5:1-11

Ieremia 23

Iacov 1:21;
1 Timotei 4:15-16

| Rugăciune
Dragă Tată, cu credinţă, blândeţe şi 
bucurie primesc Cuvântul Tău sădit 
în mine, care mă poate zidi şi îmi 
poate da ceea ce îmi aparţine de 
drept în Cristos. Cuvântul Tău este 
eficace în mine şi astăzi, producând 
în mine ceea ce promite, În Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Povestea lui Avraam şi a soţiei lui Sara este 
un exemplu perfect care dovedeşte că la 

Dumnezeu nu există conceptul „prea târziu.” Biblia 
relatează că în ciuda faptului că nu mai existau speranţe 
naturale, Avraam a crezut în nădejdea că el poate deveni 
tatăl multor neamuri, conform Cuvântului pe care i-l 
spusese Dumnezeu (Romani 4:18-21). El avea deja o sută 
de ani, iar Sara avea nouăzeci (Geneza 17:17). Cu toate 
acestea, Dumnezeu i-a promis că va avea un copil cu Sara 
şi, când s-a împlinit vremea, Sara l-a născut pe Isaac. 

Unii oameni îşi pierd prea repede speranţa, 
întrebându-se de ce n-au obţinut slujba, contractul, 
promovarea sau banii pentru care s-au rugat şi au postit. 
Alţii se plâng că promisiunile lui Dumnezeu întârzie prea 
mult până să se împlinească în viaţa lor. Ei bine, ambele 
grupuri au o problemă comună: necredinţa. Problema nu 
este la Dumnezeu. El nu întârzie niciodată. 

Să ne gândim la Domnul Isus: atunci când a ajuns la 
El vestea că Lazăr, prietenul Său, este bolnav (Ioan 11:3), 
a dat de înţeles că Se va duce să-l vadă. Însă Domnul a 
mai aşteptat încă patru zile, timp în care Lazăr murise şi 
fusese şi îngropat. Situaţia nu putea fi mai disperată de 
atât. Isus spusese că „boala aceasta nu este spre moarte” 
(Ioan 11:4), însă Lazăr era mort. El spusese că va veni, 
dar nu a apărut decât după patru zile. Când în sfârşit a 

... Dacă poţi crede, toate lucrurile sunt posibile celui 
ce crede (Marcu 9:23, versiunea Fidela).

Nu există prea târziu!

SÂMBĂTĂ
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Note

sosit acolo, Domnul a cerut să fie 
dus la mormântul lui Lazăr, în ciuda 
faptului că acesta murise de patru 
zile. El a cerut ca piatra să fie dată la 
o parte de pe mormânt şi a strigat 
cu putere: „Lazăre, vino afară!” Şi 
mortul a ieşit viu (Ioan 11:41-44).

Indiferent cât de disperată 
ţi s-ar părea situaţia prin care 
treci, la Dumnezeu nu există „prea 
târziu.” Pur şi simplu încrede-te în 
El, pentru că El este Dumnezeul 
care învie morţii şi cheamă în fiinţă 
lucrurile care nu sunt ca şi cum ar 
fi existat deja (Romani 4:17). El 
trăieşte în veşnicie unde nu există 
trecut sau viitor. La El totul este în 
intervalul „ACUM.” El S-a dovedit a 
fi Stăpân peste orice circumstanţe, 
indiferent cum ar părea acestea în 
ochii oamenilor: tardive, imposibile 
sau chiar moarte. 

2 Corinteni 
5:1-6:2

Proverbe 18-19

1 Tesaloniceni 
5:12-28

Ieremia 24

Ioan 11:25-26; Evrei 7:25; 
Evrei 10:35-36

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
credinţa pe care Cuvântul Tău o 
stârneşte în mine chiar acum! Cred 
tot ce spune Cuvântul Tău despre 
mine. Îmi pun toată încrederea 
în Tine, ştiind că nici o situaţie nu 
este deasupra autorităţii şi puterii 
Cuvântului Tău, prin care trăiesc 
şi domnesc în viaţă, în Numele lui 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Lenea este unul dintre antonimele hărniciei. 
Aceasta înseamnă că cel care nu este harnic 

este leneş şi va avea o viaţă grea, în vreme ce harnicul va 
fi promovat. Versiunea New Living Translation a Bibliei 
(Traducerea Nouă şi Vie, n.tr.) redă versetul tematic 
astfel: „Munceşte din greu şi vei deveni un lider; fii 
leneş şi vei deveni un sclav.” Indiferent ce faci, dacă 
munceşti din greu, vei fi un lider şi un campion. Expresia 
„munceşte din greu” se referă la hărnicie şi excelenţă în 
realizarea lucrului pe care îl ai de făcut. 

Expresia „leneşul va deveni un sclav” nu se referă la 
a fi sclavul unei persoane, ci al unui sistem. Înseamnă că 
va fi legat de circumstanţe – robit de sistem – şi biciuit de 
greutăţile vieţii. Harnicul, pe de altă parte, „va conduce.” 
Aceasta înseamnă că va avea autoritate. Fie că eşti 
scriitor, corespondent de ştiri, jurnalist, profesor, student 
sau orice altceva, fii harnic. 

Dacă vrei să ai succes în ceva, fie că este vorba să 
câştigi în greutate sau să mai slăbeşti, fie că vrei să îţi 
fortifici sănătatea sau finanţele, ai nevoie de sârguinţă. 
Sârguinţa (hărnicia) înseamnă acţiuni hotărâte, atente şi 
perseverente pentru a atinge un scop precis. 

Biblia spune: „Vezi tu un om harnic în ocupaţia 
lui? El va sta în picioare înaintea împăraţilor; nu va 
sta în picioare înaintea celor neînsemnaţi” (Proverbe 
22:29, versiunea Fidela). Domnul ne spune că cel 

Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneşă va 
plăti bir (Proverbe 12:24). 

Hărnicia: calea spre măreţie

DUMINICĂ
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Note

harnic nu numai că va sta înaintea 
regilor, ci va şi umbla în mijlocul 
lor. Fie că devine sau nu rege, va fi 
recunoscut în anturajul regilor. Nu 
este minunat? Dacă eşti harnic nu 
vei rămâne în obscuritate. 

Lui Dumnezeu Îi pasă ce 
se întâmplă cu tine. El vrea să ai 
rezultate excelente în tot ce faci, 
de aceea vrea să fii harnic. Dacă 
ţi-ai stabilit anumite idealuri în 
finanţe, în sănătate, în dezvoltarea 
ta spirituală sau profesională, 
urmăreşte acele scopuri cu 
sârguinţă. Pentru a împlini destinul 
lui Dumnezeu pentru viaţa ta, 
trebuie să fii harnic în toate 
domeniile. Hărnicia este calea spre 
măreţie.  

2 Corinteni 
6:3-7:1

Proverbe 20-21

2 Tesaloniceni 
1:1-12

Ieremia 25

Proverbe 12:24;
Romani 12:11

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că prin 
Duhul Sfânt şi prin lucrarea eficace 
a Cuvântului Tău în mine primesc 
disciplina şi abilitatea de a fi 
harnic în tot ce fac. Îţi mulţumesc 
că mă aduci în poziţii de influenţă 
şi autoritate pe măsură ce îmi 
concentrez energia spre noi niveluri 
de excelenţă în tot ce întreprind, în 
Numele lui Isus. Amin. 

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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În Versiunea Septuaginta (traducerea Vechiului 
Testament din ebraică în greacă), cuvântului 

tradus în româneşte „înţelepciune” în versetul tematic îi 
corespunde termenul grecesc „suniemi” care înseamnă 
înţelept, perspicace, a avea inteligenţă ridicată, a avea 
nivel de gândire elevat, de înaltă clasă! Mai înseamnă 
acurateţe în inspiraţie şi abilitatea de a face conexiunile 
potrivite la nivel mental. Iată ce face Cuvântul lui 
Dumnezeu în viaţa ta. Îţi conferă înţelepciune şi 
discernământ pătrunzător.  

Versiunea Amplificată redă acelaşi verset astfel: 
„... vei lucra cu înţelepciune şi vei avea mare succes.” 
Meditarea asupra Cuvântului lui Dumnezeu realizează 
acest fapt pentru tine. Vei avea excelenţă în relaţiile 
cu oamenii, în afaceri, în finanţe, etc. Prin Cuvântul 
lui Dumnezeu, Duhul Sfânt aduce o înţelepciune 
extraordinară în viaţa ta. Fiecare creştin are nevoie de 
aşa ceva. 

Psalmul 119:98 spune: „Poruncile Tale mă fac mai 
înţelept decât vrăjmaşii mei, căci totdeauna le am cu 
mine.” Cuvântul lui Dumnezeu te face mai înţelept decât 
adversarii tăi. Apoi psalmul continuă: „Am mai multă 
înţelegere decât toţi învăţătorii mei, fiindcă mărturiile 

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

ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate 
lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune 

(Iosua 1:8).

Abordează problemele vieţii cu 
înţelepciune

LUNI
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Note

tale sunt meditaţia mea. Înţeleg 
mai mult decât bătrânii, pentru 
că eu ţin preceptele tale” 
(Psalmul 119:99-100, versiunea 
Fidela). Mărturiile Lui reprezintă 
declaraţiile Sale despre Sine, 
despre noi şi despre Împărăţia Lui. 
Pe măsură ce vei medita la aceste 
mărturii, mentalitatea ta va deveni 
elevată şi vei dobândi acurateţe în 
decizii şi alegeri. Tot ce vei face va 
fi marcat de excelenţă. 

2 Corinteni 
7:2-16

Proverbe 22-23

2 Tesaloniceni 
2:1-10

Ieremia 26

2 Timotei 3:15;
1 Timotei 4:15

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău, care este capabil să 
îmi dea pricepere în ce priveşte 
mântuirea prin credinţa în Cristos. 
Cuvântul Tău îmi dă înţelepciune 
să abordez cu excelenţă toate 
aspectele vieţii, în Numele lui Isus. 
Amin.  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul lui Dumnezeu are un rol important în viaţa 
noastră şi acest adevăr trebuie subliniat în Trupul lui 

Cristos. Creştinul trebuie să fie flămând după Cuvânt. Totdeauna 
trebuie să-ţi deschizi inima şi mintea faţă de Cuvânt pentru a te 
zidi, a te întări şi a-ţi da stabilitate ca să te poţi bucura de tot ce 
ţi-a dăruit Dumnezeu în Cristos. Să recitim îndemnul apostolului 
Pavel către tânărul Timotei: „Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, 
îndeletniceşte-te în totul cu ele...” Oare la ce lucruri se referea el?

În precedentele capitole ale epistolei 1 Timotei, 
Pavel i-a împărtăşit lui Timotei anumite adevăruri vitale din 
Cuvântul lui Dumnezeu; asupra acelor revelaţii îl îndemna el 
să mediteze. Dacă Duhul Sfânt a considerat că este potrivit 
să îi transmită lui Timotei asemenea adevăruri prin Apostolul 
Pavel, în mod sigur ne sunt şi nouă de un real folos. Şi noi 
trebuie să medităm cu consecvenţă asupra revelaţiilor pe care 
le primim din Cuvânt. 

Observă ce îi mai spune: „îndeletniceşte-te în totul cu 
ele...” Aceasta înseamnă „predă-te” pe deplin Cuvântului lui 
Dumnezeu. Permite-i Cuvântului să aibă putere asupra vieţii 
tale. Lasă-l să-ţi domine gândurile, să-ţi influenţeze vorbele şi 
să-ţi propulseze acţiunile. Supunerea ta faţă de Cuvânt este 
un răspuns deliberat al duhului tău la Cuvântul lui Dumnezeu. 

Imaginează-ţi că vine la tine cineva şi îţi spune: „Ridică-
te,” iar tu te conformezi imediat, din respect pentru persoana 
care ţi-a dat acea instrucţiune. Drept rezultat, te vei bucura 

Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în 
totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de 

toţi (1 Timotei 4:15).

Progres în viaţă

MARȚI
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Note

apoi de beneficiile instrucţiunii. 
Beneficiul „supunerii” tale totale faţă 
de Cuvântul lui Dumnezeu constă 
în faptul că înaintarea ta va fi văzută 
de toţi (1 Timotei 4:15). Cuvântul 
„înaintare” provine din traducerea 
termenului grecesc „prokope,” care 
înseamnă progres, avansare, înaintare. 
Aceasta înseamnă că vei avansa prin 
Cuvânt; progresul tău va fi evident 
pentru toţi atunci când Cuvântul lui 
Dumnezeu va fi autoritatea supremă 
în viaţa ta. Expresia „să fie văzută” 
din versetul tematic înseamnă mai 
mult decât „ceva ieşit la vedere în 
mod întâmplător”; termenul grecesc 
din original este „phaneros” care 
înseamnă a se răspândi, a duce 
vestea. Cu alte cuvinte se va duce 
vestea despre înaintarea ta, despre 
bunăstarea ta; acestea vor avea o tot 
mai largă recunoaştere pe măsură 
ce vei medita asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu şi te vei preda pe deplin 
domniei sale. 

2 Corinteni 8-9
Proverbe 24-26

2 Tesaloniceni 
2:11-17

Ieremia 27

Psalmul 143:5;
Psalmul 1:1-3

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
puterea transformatoare a 
Cuvântului Tău, pe măsură ce 
meditez asupra lui şi mă predau 
cu totul influenţei şi domniei sale. 
Progresul meu este tot mai mare şi 
mai vizibil, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dacă Domnul Isus nu Şi-ar fi isprăvit lucrarea 
pe care Tatăl L-a trimis s-o facă, mântuirea nu 

ar mai fi fost disponibilă. Iată de ce El S-a concentrat 
asupra împlinirii voii şi scopului Tatălui: „Hoţul nu vine 
decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am 
venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug” (Ioan 
10:10). El cunoştea importanţa şi semnificaţia eternă a 
însărcinării Sale, aşa că S-a dedicat împlinirii acesteia 
cu disciplină şi determinare extraordinară, în ciuda 
oricăror obstacole. Astfel a putut să proclame în final: 
„S-a isprăvit...” (Ioan 19:30). Disciplina, dedicarea şi 
determinarea Lui faţă de însărcinarea primită au făcut 
posibil ca mântuirea şi viaţa veşnică să fie disponibile 
prin Evanghelie pentru toţi cei care cred. 

Unii oameni parcă niciodată nu reuşesc să 
îndeplinească o sarcină încredinţată. O îndeplinesc pe 
jumătate, dar niciodată nu o finalizează cu excelenţă. 
Acesta nu ar trebui să fie nicidecum cazul tău. Când îţi 
este desemnată o responsabilitate, dă tot ce ai mai bun 
şi disciplinează-te să o finalizezi cu excelenţă. Acesta 
ar trebui să fie obiectivul tău, nu numai în lucrarea lui 
Dumnezeu, ci şi în afaceri şi în celelalte aspecte ale vieţii 
tale. Biblia spune: „Mai bun este sfârşitul unui lucru 
decât începutul lui...” (Eclesiastul 7:8). La ce foloseşte o 
lucrare începută, dar neterminată?

Isus le-a spus: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui 
care M-a trimis şi să sfârşesc lucrarea Lui” (Ioan 4:34, 

versiunea GBV).

Bucuria unui final glorios

MIERCURI
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Note

Urmează exemplul lui Isus, 
care a zis: „Mâncarea Mea este să 
fac voia Celui care M-a trimis şi să 
sfârşesc lucrarea Lui” (Ioan 4:34, 
versiunea GBV). El nu era hotărât 
doar să facă lucrarea Tatălui, ci mai 
ales să o finalizeze. Pasajul biblic 
din Evrei 12:2 ne spune că pentru 
bucuria care Îi era pusă înainte, 
El a suferit crucea şi a dispreţuit 
ruşinea. Aceasta ar trebui să fie şi 
atitudinea ta. 

În organizaţia ta, fii un om pe 
care se poate conta pentru a vedea 
un proiect finalizat cu excelenţă, 
chiar dacă circumstanţele sunt 
ostile. Fii motivat de bucuria unui 
final glorios. Fii cunoscut ca unul 
care nu se lasă până nu finalizează 
excelent tot ce i se încredinţează. 

2 Corinteni 
10:1-18

Proverbe 27-28

2 Tesaloniceni 
3:1-10

Ieremia 28

1 Corinteni 4:2; 
Filipeni 2:13

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Doamne, că 
Tu lucrezi în mine şi voinţa şi 
înfăptuirea. Eu am o extraordinară 
putere de stabilitate şi sunt capabil 
să mă concentrez asupra fiecărei 
însărcinări primite, finalizând-o cu 
excelenţă, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Toate fiinţele care s-au născut în lume, s-au 
născut cu viaţa naturală. Însă omul este o 

fiinţă spirituală şi are nevoie de viaţa supranaturală 
pentru a funcţiona la potenţial maxim. Acesta este 
motivul pentru care Isus a venit; ca să ne dea o altfel 
de viaţă – viaţa Dumnezeirii. Toţi cei care L-au primit pe 
Isus ca Domn al vieţii lor, au această viaţă (1 Ioan 5:11). 
Atrăgând atenţia asupra acestui lucru, apostolul Ioan 
a declarat: „V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi 
care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa 
veşnică” (1 Ioan 5:13).

Dumnezeu vrea ca tu să conştientizezi că ai 
această viaţă în tine. El vrea ca tu să fii conştient că, 
datorită acestei vieţi divine care acţionează în fiecare 
fibră a fiinţei tale, nimeni şi nimic nu te poate distruge. 
Efeseni 2:1 spune: „Voi eraţi morţi în greşelile şi în 
păcatele voastre.” Gândeşte-te: erai mort, dar acum 
eşti viu în Cristos. Înţelegi acum de ce eşti indestructibil 
şi invincibil? Viaţa operează în tine. Aceasta este 
mentalitatea potrivită pentru un urmaş al lui Cristos; 
Domnul Isus Cristos a venit în această lume, a murit în 
locul tău şi a fost înviat din morţi pentru a-ţi da o nouă 
viaţă, care nu este supusă înfrângerii, sau morţii.

Aşa că ar trebui să duci o viaţă fericită, plină 
de bucurie, slavă, victorie, neprihănire, stăpânire 

Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să 
prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o 

aibă din belşug (Ioan 10:10).

Acţiunea Divinităţii în tine 

JOI
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Note

şi excelenţă. Trăieşte viaţa 
triumfătoare pentru care Domnul 
Isus a murit. El nu a murit degeaba; 
El a murit pentru ca tu să te bucuri 
de beneficiile noii vieţi pe care ţi-a 
dat-o. Aşa că refuză să fii înfrânt 
sau minţit de Satan; refuză să laşi 
boala să facă ravagii în trupul tău. 
Spune „Nu!” lipsei şi sărăciei. Zi 
de zi, fii conştient că Divinitatea 
acţionează în tine! Slavă lui 
Dumnezeu!

2 Corinteni 
11:1-15

Proverbe 29-31

2 Tesaloniceni 
3:11-18

Ieremia 29

1 Timotei 6:12;
Ioan 5:26

| Proclamaţie
Conştiinţa mea este orientată spre 
viaţă! Viaţa acţionează în mine! 
Toate fibrele din fiinţa mea, toate 
oasele din corpul meu şi toate 
celulele din sângele meu sunt 
inundate cu energie divină! Nu voi 
fi niciodată învins în această viaţă; 
Divinitatea acţionează în mine. Mai 
mare este Cel care este în mine 
decât cel care este în lume. Sunt viu 
pentru Dumnezeu! Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Fiind născut din nou, tu nu trebuie să trăieşti 
la fel ca restul lumii; nu te conforma modului 

lor de a face lucrurile. De exemplu, poate te afli într-
un loc în care oamenii tind să nu fie oneşti şi să înşele; 
nu îi imita. Nu spune: „Dar toată lumea face aşa.” Doar 
pentru că toată lumea face ceva, nu înseamnă că este 
bine să faci acel lucru. În plus, tu nu eşti „toată lumea”; 
tu eşti o creaţie nouă, eşti special; eşti unic.

Versetul tematic nu se limitează la a ne spune să 
nu ne conformăm lumii acesteia, ci ne spune şi ce să 
facem pentru a fi diferiţi şi a duce o viaţă neprihănită. 
Spune: „ci fiţi transformaţi prin înnoirea minţii 
voastre.” Vorbeşte despre o metamorfoză, despre o 
schimbare din slavă în slavă. Această schimbare are loc 
prin înnoirea minţii.

Aceasta înseamnă că depinde doar de tine să 
îţi schimbi starea, să avansezi de la nivelul actual de 
slavă, la un nivel superior de slavă şi excelenţă. Poate 
că ai avut temeri în viaţă; acum, cu ajutorul Cuvântului 
lui Dumnezeu, îţi poţi reprograma mintea, ca să nu te 
mai temi. Poate obişnuiai să vorbeşti mult şi fără rost; şi 
aceasta se poate schimba. 

Domnul nu spune: „Încearcă să te schimbi,” 
pentru că ştie că nu va funcţiona; în schimb, El îţi spune 

Şi nu vă conformaţi acestei lumi; ci fiţi transformaţi 
prin înnoirea minţii voastre, pentru a dovedi care este 
voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi desăvârşită 

(Romani 12:2, versiunea Fidela).

Reprogramează-ţi mintea 
pentru succes

VINERI
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Note

cum poţi efectua schimbarea: prin 
înnoirea minţii. Înnoirea minţii tale 
îţi va schimba personalitatea. Dacă 
vrei să devii mai îndrăzneţ, acest 
lucru nu se va întâmpla dacă spui: 
„De azi înainte voi fi îndrăzneţ”; 
nu. În primul rând, fii conştient că 
tu eşti neprihănirea lui Dumnezeu 
în Isus Cristos. Conştientizarea 
neprihănirii tale în Cristos te 
va transforma într-o persoană 
îndrăzneaţă şi curajoasă.

Dacă te-ai confruntat 
cu eşecuri şi greutăţi, te poţi 
transforma într-un om de 
succes, schimbându-ţi modul de 
gândire. Primeşte şi procesează 
noua informaţie din Cuvântul lui 
Dumnezeu, care îţi va reprograma 
duhul pentru succes şi te va 
poziţiona pentru măreţie.

2 Corinteni 
11:16-33

Eclesiastul 1-2

1 Timotei 1:1-7
Ieremia 30

Psalmul 119:11; Proverbe 23:7; 
Efeseni 4:22-24

| Proclamaţie
Cuvântul lui Dumnezeu îmi 
luminează duhul şi mă călăuzeşte 
pe calea pe care trebuie să merg. 
Pe măsură ce meditez asupra 
Cuvântului, mintea mea este 
înnoită, gândurile mele sunt 
avansate şi viaţa mea devine o 
revelaţie a gloriei, neprihănirii 
şi excelenţei lui Dumnezeu, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Apostolul Pavel a făcut declaraţia de mai sus 
deoarece neamurile erau considerate de 

către evrei, păgâne. Evreii erau cei aleşi de Dumnezeu; 
aşa că vedeau celelalte popoare ca fiind necurate. Când 
a venit Isus, El a venit în calitate de evreu, şi Şi-a ales 
apostolii dintre evrei. După ce a plecat şi i-a trimis pe 
apostoli să slujească, lucrarea lor se limita tot la evrei, 
poporul ales al lui Dumnezeu.

Ulterior, Dumnezeu a deschis uşa pentru ca şi 
neamurile să primească Evanghelia şi l-a trimis pe 
Petru în casa lui Corneliu, un centurion roman. Petru 
le-a propovăduit Evanghelia celor din casa lui Corneliu, 
iar Duhul Sfânt a coborât asupra tuturor, spre uimirea 
credincioşilor evrei, care îl însoţeau pe Petru. După 
aceea, ceilalţi apostoli l-au mustrat pe Petru: „Şi ziceau: 
«Ai intrat în casă la nişte oameni netăiaţi împrejur şi 
ai mâncat cu ei»” (Faptele apostolilor 11:3). Petru a 
trebuit să le explice cum fusese îndrumat de Domnul la 
casa lui Corneliu (Faptele apostolilor 11:4-14).

După ce l-au ascultat pe Petru, s-au liniştit şi L-au 
lăudat pe Dumnezeu, dar încă se mirau de faptul că 
Dumnezeu le-a dat şi neamurilor posibilitatea de a se 
pocăi, pentru a primi viaţa veşnică (Faptele apostolilor 
11:18). Apoi, Dumnezeu a ridicat un alt apostol, numit 
Pavel, pentru a le predica neamurilor. Pavel nu a considerat 

V-o spun vouă, Neamurilor: „Întrucât sunt apostol al 
Neamurilor, îmi slăvesc slujba mea” (Romani 11:13).

Conferă onoare şi relevanţă 
acţiunilor tale

SÂMBĂTĂ
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Note

lucrarea lui ca fiind înjositoare, 
cu toate că evreii dispreţuiau 
neamurile. El a spus: „Întrucât 
sunt apostol al Neamurilor, îmi 
slăvesc slujba mea.” El şi-a cinstit 
responsabilitatea. Şi-a respectat 
slujba şi a onorat lucrul pe care 
Dumnezeu i L-a dat de făcut.

Nu dispreţui niciodată 
lucrarea sau responsabilităţile pe 
care ţi le-a dat Dumnezeu. Tu ai 
o personalitate unică; ţie ţi-a fost 
dat harul de a împlini scopul lui 
Dumnezeu, aşa că este important 
să îţi găseşti locul şi să fii cel mai 
bun în tot ce faci. Nu contează ce 
cred alţii despre sarcina care ţi-a 
fost încredinţată; ceea ce contează 
cu adevărat este modul în care o 
vezi şi o îndeplineşti tu. Tu eşti cel 
care oferă importanţă şi onoare 
chemării şi însărcinării tale. Aşadar, 
onorează-ţi slujba.

2 Corinteni 
12:1-21

Eclesiastul 3-5

1 Timotei 1:8-14
Ieremia 31

Efeseni 2:10; 
Eclesiastul 9:10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
făcut special şi m-ai înzestrat cu 
daruri supranaturale. Îţi mulţumesc 
că mă ajuţi să descopăr, să dezvolt 
şi să pun aceste daruri în slujba 
Împărăţiei Tale şi spre binele 
celorlalţi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



După cum I te poţi închina lui Dumnezeu cu 
discernământ, te poţi şi ruga cu discernământ. 

Această rugăciune este diferită de rugăciunea raţională. 
Rugăciunea raţională este adresată lui Dumnezeu în 
limba ta, pe care o înţelegi, fiind rodul minţii tale. Cu 
alte cuvinte, are loc atunci când nu te rogi în limbi. 1 
Corinteni 14:14 spune: „Fiindcă, dacă mă rog în altă 
limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără 
rod.”

Însă rugăciunea cu discernământ are loc atunci 
când înţelegi principiile ei; când te rogi conform 
Cuvântului lui Dumnezeu şi când rugăciunea ta are 
un scop bine definit; are loc atunci când discerni atât 
motivele rugăciunii, cât şi rezultatul final! Atunci când 
te rogi, fiind conştient de identitatea ta: eşti împreună 
moştenitor cu Cristos; şi când ştii Cui te rogi: Împăratului 
Universului. Prin urmare, te rogi cu reverenţă şi cu 
credinţă, fiind deplin încredinţat că nimic nu este prea 
greu pentru Domnul.

Evrei 11:6 spune: „Şi, fără credinţă, este cu 
neputinţă să Îi fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de 
Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că îi răsplăteşte 
pe cei ce-L caută.” Aşadar, când te rogi cu discernământ, 
ştii cine eşti în Cristos; Îl cunoşti pe Tatăl şi ştii că fără 

Din nou vă spun că: Dacă doi dintre voi se învoiesc pe 
pământ în legătură cu orice lucru să îl ceară, acesta le 

va fi făcut de Tatăl meu care este în cer  
(Matei 18:19, versiunea Fidela).

Roagă-te cu discernământ 

DUMINICĂ
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Note

credinţă este cu neputinţă să Îi fii 
plăcut lui Dumnezeu.

În plus, ştii că fără Cuvântul 
lui Dumnezeu, rugăciunea este 
lipsită de putere; aşa că te rogi 
din Cuvânt. Chiar şi atunci când 
vorbeşti în alte limbi, eşti conştient 
că tu nu te adresezi oamenilor, 
ci lui Dumnezeu; tu spui taine: 
„În adevăr, cine vorbeşte în altă 
limbă nu le vorbeşte oamenilor, 
ci lui Dumnezeu; căci nimeni nu-l 
înţelege şi, cu duhul, el spune 
taine” (1 Corinteni 14:2).

Aşa să te rogi când ai „o 
problemă.” Atunci când unele 
lucruri din viaţa sau din ţara ta nu 
sunt conforme voii lui Dumnezeu, 
roagă-te cu discernământ, şi vei 
vedea rezultate.

2 Corinteni 
13:1-14

Eclesiastul 6-8

1 Timotei 1:15-20
Ieremia 32

Luca 18:1; 
Iuda 1:20

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Doamne, pentru 
iluminarea şi pentru împărtăşirea 
de cunoştinţă pe care le-am primit 
astăzi despre rugăciunea biruitoare. 
Credinţa mea este puternică în timp 
ce mă rog cu discernământ pentru 
a alinia orice circumstanţă negativă 
la voia Ta absolută pentru mine, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Misiunea Rapsodia Internaţională este o campanie 
a Parteneriatului Rapsodiei Realităţii, dedicată 

răspândirii adevărului transformator al Cuvântului lui 
Dumnezeu în naţiunile unde lumina Evangheliei lui Isus 
Cristos doar pâlpâie.

În acest an vom răspândi Evanghelia lui Isus Cristos 
în 300.000 de oraşe, folosind devoţionalul Rapsodia 
Realităţilor.

În fiecare zi, ajungem în oraşe noi. Am ajuns în toate cele 
176 de insule din Tonga, câteva oraşe din Brazilia, 97 de 
oraşe din Pakistan, inclusiv în comunităţile talibane, şi în 
multe altele.

Încearcă să îţi imaginezi impactul pe care îl vom avea în 
lume, după ce Evanghelia va fi propovăduită în toate cele 
300.000 de oraşe. Un număr foarte mare de destine vor fi 
schimbate în bine.

Nu pierde ocazia de a face parte din această campanie de a 
răspândi Evanghelia în 300.000 de oraşe. Fii mâna întinsă 
a lui Dumnezeu şi oferă-le speranţă celor deznădăjduiţi, 
sponsorizând distribuirea Rapsodiei Realităţilor în aceste 
oraşe. 

Pentru a participa în această campanie, apelează: +234-
812-340-6797, +27-113-326-0971, +27-839-873-
601, +27-713-771-011, +2348123406791 sau email: 
rhapsodymissions@loveworld360.com sau vizitează, 
www.rhapsodyofrealities.org pentru mai multe detalii.

Misiunile Rapsodiei - Atingerea a 
300.000 de oraşe cu Evanghelia 

Domnului nostru Isus Cristos



N
O

T
E

NOTE



Conform versetului tematic, în casa lui 
Dumnezeu sunt vase de diferite calităţi: 

vase de argint şi aur, şi vase de lemn şi de pământ. 
Fiind născuţi din nou, noi toţi suntem vase în casa lui 
Dumnezeu, fiind făcuţi pentru a-L cinsti. 

Nici unul dintre noi nu a fost făcut pentru ocară; 
fiecare a fost ridicat pentru slava Lui, dar tu poţi decide 
dacă vei fi un vas de cinste, sau unul de ocară. Aceasta a 
vrut Pavel să spună atunci când a zis: „Deci, dacă cineva 
se curăţă de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, 
folositor stăpânului său...” A fi „sfinţit” înseamnă 
a fi separat sau pus deoparte de Dumnezeu pentru a 
fi folosit de El, iar a fi „destoinic” înseamnă a avea 
calificarea necesară.

Noi am fost deja sfinţiţi: „Prin această «voie» 
am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui 
Isus Cristos o dată pentru totdeauna” (Evrei 10:10). 
De asemenea, El ne-a învrednicit (ne-a făcut destoinici) 
pentru a fi părtaşi moştenirii sfinţilor în lumină 
(Coloseni 1:12). Aşa că tu ai fost purificat şi curăţit de 
tot ce este înjositor şi imoral. Ai fost pregătit pentru a 

Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi 
de argint, ci şi de lemn şi de pământ. Unele sunt 

pentru o întrebuinţare de cinste, iar altele pentru o 
întrebuinţare de ocară. Deci, dacă cineva se curăţă 
de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor 

stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună  
(2 Timotei 2:20-21).

Sfinţit pentru slujba 
Stăpânului

LUNI
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Note

fi folosit de Domnul. Însă trebuie 
să te poziţionezi în locul în care ar 
trebui să fii, şi să fii gata ca El să te 
folosească. Este responsabilitatea 
ta să fii pregătit în orice vreme, 
şi să îţi doreşti mai multe 
responsabilităţi pentru Domnul.

Nu poţi ştii ce planuri mari 
are Domnul pentru viaţa ta; de 
aceea, trebuie să fii întotdeauna 
pregătit să faci mai mult. Fii 
disponibil pentru mai multe 
responsabilităţi în casa Domnului 
şi îndeplineşte toate sarcinile 
încredinţate, cu bună credinţă şi 
din toată inima.

Galateni 1:1-24
Eclesiastul 9-12

1 Timotei 2:1-15
Ieremia 33

2 Timotei 2:15; 
Ioan 15:3

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
dragostea şi harul pe care le reverşi 
peste mine, sfinţindu-mă pentru 
slujire sacră şi învrednicindu-mă să 
am parte de moştenirea sfinţilor în 
lumină. Mă predau Ţie pe deplin 
şi declar că viaţa mea este pentru 
gloria Ta, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de creştin, este important să 
mărturiseşti bunătatea lui Dumnezeu şi 

victoriile pe care El le-a câştigat prin tine. Versetul 
tematic spune: „Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi 
prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar 
până la moarte.” Învaţă să mărturiseşti întotdeauna! 
Transformă mediul tău ambiant prin impactul mărturiilor 
tale. Mărturiseşte puterea Cuvântului lui Dumnezeu. 
Mărturiseşte miracolele lui Dumnezeu pe care le-ai 
văzut şi experimentat în viaţa ta.

Un alt motiv important pentru care trebuie 
întotdeauna să depui mărturie este acela că nu toţi 
demonii întunericului te cunosc. Desigur, ei ştiu că eşti 
credincios şi urmaş al lui Isus Cristos, însă nu îţi cunosc 
personalitatea. De aceea, te vor pune la încercare 
pentru a şti dacă eşti plin de frică, sau nu. Vor vrea să 
te testeze pentru a vedea dacă eşti sau nu antrenat. 
Aşa că atunci când te afli într-un mediu nou, primul 
lucru pe care ar trebui să îl faci este să mărturiseşti. 
Mărturiseşte lucrările Cuvântului lui Dumnezeu din 
viaţa ta. Mărturiseşte toate victoriile credinţei tale.

Când mărturiseşti, demonii din apropierea ta îţi 
vor auzi cuvintele şi le vor transmite mai departe. În 
curând, vor deveni atenţi să nu se atingă de tine sau de 

Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul 
mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la 

moarte (Apocalipsa 12:11).

Mărturiseşte!

MARȚI
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Note

cei care au legătură cu tine. Ştii de 
ce? Demonii sunt fiinţe mândre, 
cărora nu le place să fie făcute de 
ruşine; aşa că vor sta departe de 
tine.

Însă, dacă nu mărturiseşti, 
ei nu vor şti ce a făcut Dumnezeu 
în viaţa ta, şi te vor urmări, 
trimiţându-ţi unele încercări; 
poate sub forma unei febre sau 
dureri de cap, sau poate chiar îţi 
vor face unele probleme la locul 
de muncă, pentru că nu ştiu cine 
eşti. Dar atunci când te cunosc, 
se retrag. Aşa că grăbeşte-te să 
mărturiseşti.

Galateni 2:1-21
Cântarea cântărilor 

1-2

1 Timotei 3:1-7
Ieremia 34

Psalmul 27:1-2

| Rugăciune
Domnul este lumina şi mântuirea 
mea; El m-a făcut mai mult decât 
biruitor! Mai mare este Cel care 
este în mine decât cel care este în 
lume. Pot totul prin Cristos care mă 
întăreşte. Lucruri pline de slavă au 
fost spuse despre mine. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Există două mari moduri de a-I aduce slavă lui 
Dumnezeu. Primul este să mărturiseşti. Şi cum 

mărturiseşti? Sunt trei moduri în care poţi mărturisi: 
primul este să declari în faţa Domnului ce a făcut El 
pentru tine.

Al doilea este să mărturiseşti cu darul tău. Mulţi 
nu înţeleg puterea darurilor; darul de bunăvoie este o 
mărturie. Când Îi dai lui Dumnezeu darul tău, nu este 
doar o colectă; este un lucru sfânt înaintea Domnului. 
Când îl dai, mărturiseşti şi Îi dai Lui slavă în viaţa ta. 
Citeşte despre Avraam, Isaac, Iacov, David şi fiul său, 
Solomon; toţi aceştia au dat daruri peste daruri, 
închinându-se lui Dumnezeu. Periodic aceşti patriarhi I 
se închinau Domnului cu daruri. 

Al treilea mod de a mărturisi este să le spui altora; 
adu-le la cunoştinţă lucrurile pe care Dumnezeu le-a 
făcut în tine, cu tine, şi pentru tine. Aşadar, trăieşte-ţi 
viaţa în credinţă, înaintea celorlalţi, zi de zi, manifestând 
neprihănirea Lui, astfel ca oamenii să te vadă şi să spună 
despre tine: „Omul acesta nu se lasă niciodată descurajat, 
indiferent ce s-ar întâmpla. El se sprijină întotdeauna pe 
Cuvânt. Cu siguranţă, el se încrede în Domnul!” Aceasta 
este o mărturie. Acestea trei constituie primul mod în 
care Îi poţi aduce slavă lui Dumnezeu.

El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin 
necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, I-a dat slavă lui 

Dumnezeu (Romani 4:20).

Două moduri de a-I aduce 
slavă

MIERCURI
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Note

Al doilea mod de a-I aduce 
slavă lui Dumnezeu este pur şi 
simplu să strigi: „Slavă!” Acest lucru 
ne este arătat în Biblie: „... În locaşul 
Lui totul strigă: «Slavă!»” (Psalmul 
29:9). Ai observat că nu spune: „toţi 
ar trebui să şoptească «Slavă!»” Aşa 
că îţi poţi imagina cum trăia Avraam; 
el striga întotdeauna „Slavă,” în 
ciuda situaţiei nefavorabile în care 
se afla, în ochii oamenilor. Şi noi 
facem aceasta de multe ori, când 
suntem îndemnaţi de Duhul să 
strigăm: „Slavă!”

Indiferent de locul sau 
situaţia în care te afli, indiferent 
de sarcinile sau provocările 
descurajante cu care te confrunţi, 
strigă: „Slavă!” Când vei face aşa, 
prezenţa şi puterea Domnului se 
vor manifesta în situaţia ta!

Galateni 3:1-14
Cântarea cântărilor 

3-5

1 Timotei 3:8-16
Ieremia 35

Luca 17:17-19

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru bunătatea, credincioşia, 
dragostea şi mângâierile Tale. Îţi 
mulţumesc pentru toate miracolele 
pe care le-ai înfăptuit în viaţa mea 
şi pentru mărturiile pe care acestea 
le-au generat. Voi declara minunile 
Tale şi voi vesti harul Tău peste tot 
în jurul meu. Mare eşti Doamne şi 
vrednic de laudă, acum şi în veci de 
veci, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii consideră creştinismul a fi imitarea lui 
Cristos, însă se înşeală. Creştinismul nu 

este imitaţia lui Cristos. Cei care încearcă să Îl imite pe 
Cristos, lucrează din afară.

În Coloseni 1:26-27, Biblia ne spune: „Vreau să zic: 
taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar 
descoperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să 
le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia 
între Neamuri, şi anume: Cristos în voi, nădejdea slavei.” 
Creştinismul este revelarea lui Cristos în tine. Acesta este 
visul lui Dumnezeu; acesta este planul şi dorinţa Lui: ca 
Isus Cristos să fie revelat în tine!

Romani 3:23 spune: „Căci toţi au păcătuit şi sunt 
lipsiţi de slava lui Dumnezeu”; acest lucru se datora 
fărădelegii lui Adam. Însă după ce am fost mântuiţi, noi 
nu mai suntem lipsiţi de slavă; nouă ne-a fost dată slava 
celui de-al doilea Adam, Isus Cristos. Cristos în tine este 
nădejdea slavei. Viaţa lui Isus Cristos este manifestată 
în trupurile noastre fizice (2 Corinteni 4:10); ce adevăr 
grozav! 

Când El a murit, tu ai murit în El, şi când a fost 
înviat din morţi, ai fost înviat împreună cu El, la viaţa 
veşnică.

Acesta este creştinismul! Tu eşti în Cristos, iar El 
este în tine. Tu eşti revelarea neprihănirii, harului şi slavei 

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

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

Cristos revelat în tine

JOI
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Note

Lui. Aşadar, nu trebuie să ne mire 
Cuvântul care spune că El vrea ca 
domniile şi stăpânirile din locurile 
cereşti să cunoască, prin Biserică, 
înţelepciunea nespus de felurită 
a lui Dumnezeu (Efeseni 3:10). 
Adevărata creştere spirituală este 
determinată de cât de mult este 
revelat sau manifestat Cristos prin 
tine.

Revelarea lui Cristos în noi 
este mult mai mult decât imitarea 
Lui; este înţelegerea şi expresia 
caracterului Său; viaţa şi slava Lui 
prin noi. Aşadar, chiar dacă există 
o imitare a lui Cristos în creştinism, 
nu putem descrie creştinismul 
ca fiind imitaţia lui Cristos, ci îl 
descriem drept trăirea lui Cristos 
în noi.

Galateni 3:15-25
Cântarea cântărilor 

6-8

1 Timotei 4:1-8
Ieremia 36

2 Corinteni 1:9; 2 Corinteni 4:10-11; 
Filimon 1:6

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
viaţa lui Cristos în mine care mă 
face supranatural. M-am născut 
să trăiesc viaţa lui Cristos şi să-
Ţi revelez caracterul, dragostea 
şi natura peste tot în jurul meu. 
Trăiesc deasupra limitărilor 
tărâmului uman, prin puterea 
Duhului Sfânt care acţionează în 
mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În studiul anterior am demonstrat o idee vitală, 
şi anume că, în creştinism, noi nu încercăm să Îl 

imităm pe Cristos. Noi suntem chemaţi să Îl „trăim” pe 
Cristos. Însă suntem învăţaţi să fim urmaşi sau imitatori 
ai Tatălui nostru ceresc. Cum este posibil acest lucru? Îl 
putem noi imita pe Tatăl în viaţa de zi cu zi? Da, putem, 
şi ar trebui; dar cum? În primul rând, înţelege că Isus 
Cristos locuieşte în tine; El este viaţa ta; de aceea, tot ce 
trebuie să faci este să trăieşti viaţa lui Cristos.

Însă noi nu Îl vedem pe Tatăl. Tatăl nu a trăit 
niciodată aici, pe pământ. Când Isus era în mod fizic pe 
pământ, El a spus: „Eu nu fac decât ce Îl văd pe Tatăl 
făcând” (Ioan 5:19). Isus a vindecat bolnavii, pentru că 
L-a văzut pe Tatăl procedând aşa. El îl imita pe Tatăl. Dar 
unde era Tatăl? În ceruri. Şi atunci la cine Se referea Isus? 
La Duhul Sfânt, care aduce cu Sine prezenţa Tatălui!

În Ioan 14:10, Isus S-a referit la Duhul Sfânt ca 
fiind „Tatăl, care locuieşte în Mine,” pentru că în Ioan 
14:12 a spus: „... Mă duc la Tatăl,” referindu-Se la Tatăl 
ceresc. El era în Tatăl şi Tatăl era în El prin Duhul Sfânt. 
Aşa că modul în care îl poţi imita pe Tatăl, este să urmezi 
călăuzirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt îţi aduce prezenţa 
Tatălui; acesta este motivul pentru care Îl poţi cunoaşte 
pe Tatăl, cu toate că nu L-ai văzut niciodată. El ne ajută 
să Îi cunoaştem căile, şi astfel ne este uşor să Îl imităm. 

Aşadar, fiţi imitatori ai lui Dumnezeu ca nişte copii 
preaiubiţi (Efeseni 5:1, versiunea NTR).

Îl putem „imita” pe Tatăl prin 
Duhul Sfânt!

VINERI
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Note

Duhul Sfânt trăieşte prin noi, ne 
vorbeşte şi ne dă o imagine corectă 
a Tatălui, ca să Îl putem vedea şi să 
Îi putem urma exemplul. Galateni 

3:26-4:20
Isaia 1-2

1 Timotei 4:9-16
Ieremia 37

1 Petru 2:21-23

| Rugăciune
Dragă Tată, prin Cuvântul Tău 
şi prin Duhul Sfânt, viaţa mea 
devine o expresie a Persoanei Tale; 
dragostea Ta, bunătatea Ta, harul 
Tău, înţelepciunea şi gloria Ta se 
revelează în şi prin mine peste tot 
în jur, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Majoritatea creştinilor Îl ştiu pe Isus Cristos 
ca fiind MÂNTUITORUL, ceea ce este foarte 

frumos, însă când Îl vezi ca fiind MÂNTUIREA ta, viaţa ta 
este revoluţionată, iar umblarea ta cu El atinge un nivel 
cu totul nou. Observă cuvintele lui David din versetul 
tematic; el a spus: „Domnul este lumina şi mântuirea 
mea; de cine să mă tem?” În calitate de Mântuitor, tu 
speri ca el să te „scape” de ceva, poate de vrăjmaşii tăi; 
dar când Îl vezi ca fiind mântuirea ta, treci dincolo de 
partea în care El te salvează de pericole sau dificultăţi, şi 
nu te mai temi, pentru că eşti în El. 

Psalmul 27:2 ne arată urmarea faptului că 
Domnul este mântuirea ta. Spune: „Când înaintează 
cei răi împotriva mea, ca să-mi mănânce carnea, 
tocmai ei – prigonitorii şi vrăjmaşii mei – se clatină şi 
cad.” Creştinul nu are nevoie să fie eliberat de ceva; tu 
nu trebuie să te preocupi de vrăjmaşii tăi. Când ei vin 
împotriva ta, se clatină şi cad, pentru că Domnul este 
mântuirea ta. El este Stânca ta de adăpost, protecţia ta. 
Aleluia! Aceasta postură este cu totul diferită faţă de 
cea în care Îi ceri să te protejeze.

Aceasta a vrut El să poată vedea Israeliţii şi aşa să 
interacţioneze cu El, însă ei nu au reuşit. Prin urmare, le-a 
dat această revelaţie în mai multe părţi. De exemplu, în 
Exodul 15:26, El a spus: „Eu sunt Domnul care te vindecă.” 

Domnul este lumina şi mântuirea mea; de cine să mă 
tem? Domnul este refugiul vieţii mele; de cine să-mi 

fie frică? (Psalmul 27:1, versiunea NTR).

El este pentru tine mântuire, 
vindecare şi putere!

SÂMBĂTĂ
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Note

Ce revelaţie frumoasă! Înseamnă 
că poţi primi vindecare oricând, 
pentru că El este Dumnezeul care 
vindecă. Însă aceasta este pentru 
copilaşii în Cristos. Descoperă-L 
nu ca pe Vindecătorul tău, ci ca 
pe vindecarea ta. Atunci când 
procedezi aşa, realizezi că nu mai 
ai nevoie de vindecare, pentru că El 
este sănătatea ta, la fel cum este şi 
înţelepciunea, dragostea, abilitatea 
şi tăria ta (1 Corinteni 1:30).

Când Îl ai pe El, ai totul. 
Când Toma, unul dintre apostoli, 
I-a zis: „Doamne, arată-ne calea,” 
Domnul i-a răspuns, fără echivoc: 
„Eu sunt Calea...” (Ioan 14:6). Isus 
Cristos nu îţi arată calea; El este 
Calea. Când Îl găseşti, înseamnă că 
ai ajuns la destinaţie; căutarea ta se 
termină, pentru că El este plinătatea 
Dumnezeirii (Coloseni 2:9).

Galateni 
4:21-5:15
Isaia 3-5

1 Timotei 5:1-10
Ieremia 38

Filipeni 3:10;
2 Timotei 2:15

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru că m-ai umplut cu Duhul Sfânt 
care îmi revelează Cuvântul Tău, 
abilitându-mă să cresc în cunoaşterea 
lui Cristos, care este pentru mine 
mântuire, putere, vindecare şi 
înţelepciune! Îţi mulţumesc că mă 
ajuţi să mă descopăr în Cristos şi să 
trăiesc viaţa supranaturală de glorie 
în El, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Creştinismul este revelarea lui Cristos în tine, 
manifestarea vieţii Lui în tine. Este foarte 

important să înţelegi acest aspect. De exemplu, când 
tu, în calitate de creştin, te porţi cu smerenie, aceasta 
nu se întâmplă doar pentru că tu faci un efort special 
să fii smerit. Când le arăţi oamenilor dragoste, empatie 
şi bunătate, acolo este mai mult decât o încercare a 
ta de a fi amabil sau de a menţine un nivel ridicat al 
standardelor morale. Mai degrabă este vorba despre 
manifestarea vieţii lui Cristos din tine. Smerenia lui 
Cristos este în duhul tău. 

Acea demonstraţie exterioară de dragoste, 
bunătate, smerenie, etc., faţă de cei din jur este 
manifestarea vieţii lui Cristos în duhul tău. Tot ceea ce 
vrea Dumnezeu să Se manifeste în tine este Cristos; 
Cristos trăind în tine, acţionând prin tine, atingând şi 
schimbând vieţi prin tine.

Înţelegerea acestei realităţi îţi va schimba 
gândirea, comunicarea şi totodată percepţia ta atât 
despre Cristos cât şi despre tine. Apoi vei putea înţelege 
cu adevărat cum să-L laşi să arate că este viu în tine. 
Dintr-o dată, toate lupta ta de a realiza lucruri prin 
eforturi proprii va înceta. 

A deveni creştin înseamnă a-L invita pe Cristos să 
locuiască în duhul tău; tu devii astfel lăcaşul Lui cel viu 

Căci noi, cei vii, totdeauna suntem daţi la moarte din 
pricina lui Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în 

trupul nostru muritor (2 Corinteni 4:11).

Revelează-L pe Cristos

DUMINICĂ
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Note

(Efeseni 2:22), centrul Său operativ. 
Tot ceea ce are de făcut pe pământ 
astăzi El vrea să facă prin tine. Tu 
eşti frumuseţea, trofeul şi braţul 
Lui întins. Isus a spus: „Eu sunt 
Viţa, voi sunteţi mlădiţele...” (Ioan 
15:5). Mlădiţele reprezintă partea 
roditoare a viţei. Astfel, tu revelezi 
gloria şi frumuseţea lui Cristos.   

Dumnezeu vrea să 
conştientizezi slava dinăuntru: 
Cristos în tine; aceasta produce 
slava văzută în afară. Slava 
dinăuntru este mai mare. Dacă 
doar ai privi înăuntru, în duhul tău, 
ai fi uimit de ceea ce este acolo şi 
ai revela aceleaşi lucruri minunate 
în lumea din jurul tău. 

Galateni 5:16-26
Isaia 6-8

1 Timotei 5:11-18
Ieremia 39

Coloseni 3:3-4; 
1 Petru 4:13

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Isus 
locuieşte în duhul meu şi am 
devenit astfel lăcaşul Său cel viu 
şi centrul Său operativ. Gloria, 
frumuseţea, înţelepciunea, 
neprihănirea şi perfecţiunile Lui se 
manifestă tot mai mult în lume 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



O modalitate rapidă şi distractivă de a fi la curent cu tot 
ce se întâmplă în comunitatea Believers’ Loveworld 

(„Lumea de dragoste a credincioşilor,” n.tr.).

Informează-te cu privire la principalele evenimente şi la 
cele mai fascinante întâmplări de pe tot cuprinsul dragii 
noastre misiuni. Urmăreşte reportaje de ştiri actualizate, 
galerii foto şi video, chiar şi în timp ce te deplasezi. Postează 
comentarii şi schimbă impresii cu familia şi cu prietenii. 

Iată câteva comentarii din partea utilizatorilor: 

„Foarte tare aplicaţie, cu ultimele ştiri de misiune! Îmi place 
mai ales pentru că citirea titlurilor şi a relatărilor este foarte 
facilă.”

Princewill N.

„Cea mai bună aplicaţie dacă vrei să ţii pasul cu activităţile 
comunităţii BLW”

Stanford M.

Alătură-te distracţiei

Dacă ai întrebări sau reacţii cu privire la aplicaţie, trimite un 
email pe adresa: tips@loveworldnews.com 

De asemenea, poţi să trimiţi întâmplări, articole, 
fotografii, sau videoclipuri de la evenimente de interes ale 
adunării locale sau ale grupului tău tot la adresa: tips@
loveworldnews.com 

Necesită Android. 2.3.3 sau mai nou. 

Aplicaţia de ştiri
LoveWorld News 
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Mulţi nu cred că e posibil să fii perfect. Atunci 
când încerci să le vorbeşti despre perfecţiune, 

nici nu vor să audă. În schimb, se încruntă şi te acuză că eşti 
„perfecţionist,” din cauza convingerii lor eronate potrivit căreia 
„nimeni nu poate fi perfect.” Totuşi, atunci când studiem 
Cuvântul, nu găsim nici un singur pasaj care să sugereze faptul 
că este imposibil să fii desăvârşit sau perfect. Dumnezeu nu 
ne acordă nici o şansă ca să nu fim perfecţi. Tot ceea ce are 
legătură cu El cere perfecţiune; El ne cere să fim perfecţi, nu 
atunci când vom ajunge în cer, ci aici şi acum – pe pământ!

Motivul pentru care mulţi oameni nu cred că 
perfecţiunea este posibilă şi, implicit, motivul pentru care 
ei înşişi nu sunt perfecţi, constă în faptul că nu ştiu ce este 
perfecţiunea. Perfecţiunea se aseamănă cu succesul, 
care este măsurat diferit în diverse stadii ale vieţii tale, 
conform obiectivelor propuse. Perfecţiunea este măsurată 
în conformitate cu lumina, instrucţiunea sau informaţia pe 
care o ai cu privire la obiectivele respective.

Versetul tematic spune astfel: „Voi fiţi dar desăvârşiţi, 
după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.” 
Cuvântul „desăvârşit” din acest text este tradus din grecescul 
„teleios,” care descrie perfecţiunea din inima ta; se referă la 
deplinătate; mai înseamnă a-ţi măsura inima după inima 
lui Dumnezeu. Modul în care poţi realiza aceasta este prin 
Cuvânt. Gândeşte, iubeşte şi iartă aşa cum vrea Dumnezeu 
să o faci – lasă inima ta să fie ca inima Tatălui.

Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel 
ceresc este desăvârşit (Matei 5:48).

Crede în perfecţiune

LUNI
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Note

Cuvântul „desăvârşit” este 
folosit şi în 2 Corinteni 13:11, unde 
scrie astfel: „Încolo, fraţilor, fiţi 
sănătoşi, desăvârşiţi-vă...” De data 
aceasta în textul original este folosit 
un alt cuvânt grecesc, „katartizo,” 
pentru ideea de „perfect.” Înseamnă 
să faci lucrurile perfect. Aici nu este 
vorba de perfecţiunea din inimă 
(teleios), ci se referă la acţiunile tale: 
lucrurile pe care le faci şi modul în care 
le faci. Accentul se pune aici pe a face 
lucrurile impecabil din prima. Şi primul 
pas pentru a obţine aceasta este a 
învăţa să acorzi atenţie detaliilor!

Crede în perfecţiune şi nu fi 
intimidat de ea. Perfecţiunea ta va fi 
judecată în concordanţă cu informaţia 
şi educaţia pe care ai primit-o, nu 
în funcţie de ce nu ai avut. Deci, 
exersează perfecţiunea; gândeşte şi 
vorbeşte în termeni de perfecţiune, 
pentru că Domnul ţi-o cere.

Galateni 6:1-18
Isaia 9-10

1 Timotei 5:19-25
Ieremia 40

1 Corinteni 2:6; 
Efeseni 4:13

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi 
descoperi dorinţa Ta ca eu să fiu 
desăvârşit. Îmi afirm credinţa în 
Cuvântul Tău şi declar că prin Duhul 
Tău de excelenţă care acţionează 
în mine, gândesc, rostesc şi 
înfăptuiesc lucruri desăvârşite, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Sună foarte trist, dar acesta este adevărul! Oamenii 
lui Dumnezeu suferă în viaţă nu pentru că nu se 

roagă sau nu-L iubesc pe Dumnezeu destul, ci pentru că 
le lipseşte cunoştinţa adecvată şi precisă a Cuvântului. 
Reiterând această idee, Domnul a zis: „... Vă rătăciţi! 
Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui 
Dumnezeu” (Matei 22:29).

Atunci când oamenilor le lipseşte informaţia corectă 
şi relevantă din Cuvântul lui Dumnezeu, ei înregistrează 
eşec după eşec. Şi aceasta nu pentru că sunt creştini „slabi” 
şi nici pentru că Dumnezeu nu i-a putut salva; ci este pur şi 
simplu rezultatul inevitabil al lipsei de cunoştinţă. 

Pasajul din Psalmul 82:5-7 este impresionant; el 
descrie tragedia şi durerea celor care nu cunosc identitatea 
şi moştenirea lor în Cristos. Spune astfel: „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 Prea Înalt. 
Însă veţi muri ca nişte oameni, veţi cădea ca un domnitor 
oarecare.»” Jalnic!

Acum poţi înţelege mai bine de ce în viaţa unor 
oameni lucrurile nu merg aşa cum ar trebui; ei fac tot ce 
le stă în puteri, însă nu au nici un rezultat productiv. Care 
este problema? Lipsa de cunoştinţă: nu ştiu şi nici nu 
înţeleg; umblă în întuneric, distruşi de boli şi zdrobiţi de 
sistemele dure ale lumii acesteia. Este aceasta soarta unui 

Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă...  
(Osea 4:6).

Importanţa cunoştinţei

MARȚI
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Note

creştin? Nicidecum! Biblia spune: 
„... Cei neprihăniţi sunt scăpaţi prin 
ştiinţă” (Proverbe 11:9). 

Însă dacă ai cunoştinţă, 
se va vedea o diferenţă în viaţa 
ta. Cunoaşterea Cuvântului lui 
Dumnezeu te va zidi şi te va pune în 
posesia moştenirii pe care ai primit-o 
de la Dumnezeu (Faptele apostolilor 
20:32). Dacă te-ai întrebat de ce nu 
ai repurtat victorii la nivelul descris 
de Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie 
să petreci mai mult timp studiind 
Cuvântul şi meditând asupra sa. 
Consolidează-ţi credinţa prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, căci credinţa 
vine în urma auzirii (Romani 10:17). 
Pe măsură ce Cuvântul ajunge la 
tine, nu rămâne doar la stadiul de 
consimţământ raţional, ci răspunde 
declarând aceleaşi lucruri. În scurt 
timp vei putea schimba situaţia.

Efeseni 1:1-14
Isaia 11-12

1 Timotei 6:1-16
Ieremia 41

2 Petru 1:2; 
Proverbe 11:9

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că îmi dai lumină şi pricepere în 
cunoaşterea voii şi planurilor Tale, 
pe măsură ce studiez Cuvântul 
Tău. Inima mea este inundată de 
înţelepciune şi înţelegere spirituală, 
nu doar pentru a cunoaşte voia Ta 
perfectă, ci şi pentru a umbla în ea 
astăzi şi întotdeauna, în Numele lui 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Expresia „născut din nou” nu a fost consacrată de 
anumite denominaţiuni, aşa cum cred unii, ci a 

fost folosită pentru prima dată chiar de Domnul Isus pentru a 
exprima necesitatea renaşterii spirituale a omului. El a folosit 
acest termen într-o discuţie de taină cu Nicodim, un lider 
iudeu. Imediat acesta L-a întrebat nedumerit dacă „naşterea 
din nou” presupune ca omul în cauză să intre din nou în 
pântecele mamei sale ca să se poată naşte a doua oară.

Citeşte răspunsul Domnului: „Adevărat, adevărat 
îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu 
poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut 
din carne este carne, şi ce este născut din Duh este Duh” 
(Ioan 3:5-6). Este important să înţelegi dihotomia expresiei 
pe care a folosit-o Domnul atunci când a zis: „... dacă nu se 
naşte cineva din apă şi din Duh...” El vorbea despre aceeaşi 
„substanţă,” renaşterea fiind de natură spirituală. În original 
scrie chiar astfel: „... dacă nu se naşte cineva din apă, chiar 
din Duh.” Apa este aici tot o reprezentare a Duhului.

Atunci când ai fost născut din mama ta, ai fost 
născut din carne. Evrei 12:9 vorbeşte despre „părinţii noştri 
trupeşti” şi despre „Tatăl duhurilor.” Tatăl tău pământesc este 
părintele tău trupesc, însă Dumnezeu este Tatăl duhurilor. 
Duhul tău a înviat faţă de Dumnezeu atunci când ai fost 
născut din nou. Domnul a subliniat cu hotărâre necesitatea 
naşterii din nou; El a zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou...” 

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi 
spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate 

vedea Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:3).

Născut din nou

MIERCURI
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Note

(Ioan 3:7); deci nu este ceva ce poate 
fi tratat cu uşurătate.

Dacă eşti născut din nou, 
bucură-te, pentru că înseamnă 
că te tragi din Sion. David a scris 
despre aceasta în Psalmul 87:5. El a 
zis: „Iar despre Sion este zis: «Toţi 
s-au născut în el» şi Cel Preaînalt îl 
întăreşte.” David a fost un profet al 
Domnului şi a vorbit profetic despre 
Sion, cetatea lui Dumnezeu.

În Noul Testament, Biblia spune 
astfel: „Ci v-aţi apropiat de muntele 
Sionului, de cetatea Dumnezeului 
cel viu, Ierusalimul ceresc, de zecile 
de mii, de adunarea în sărbătoare 
a îngerilor” (Evrei 12:22). Acum te-
ai stabilit ca cetăţean cu drepturi 
depline în oraşul lui Dumnezeu – 
Sionul. Tu eşti cetăţean împreună cu 
sfinţii şi aparţii casei lui Dumnezeu 
(Efeseni 2:19). Acum eşti moştenitor 
al lui Dumnezeu şi co-moştenitor cu 
Cristos (Romani 8:17).

Efeseni 1:15-2:10
Isaia 13-14

1 Timotei 6:17-21
Ieremia 42

Efeseni 2:19; 
Psalmul 87:3

| Proclamaţie
Sunt o făptură nouă în Cristos Isus, 
un cetăţean cu drepturi depline 
al Sionului, cetatea Dumnezeului 
cel viu. Nu mai sunt străin, ci am 
fost învrednicit să fiu părtaş la 
moştenirea sfinţilor în lumină. 
Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Atunci când ai fost născut din nou, ai fost eliberat 
de puterea întunericului şi ai fost strămutat în 

Împărăţia Fiului dragostei lui Dumnezeu (Coloseni 1:13). Astfel 
tu nu mai eşti supus sistemelor acestei lumi. Prin urmare 
ar trebui să refuzi să mai fii copleşit de neputinţele şi de 
elementele dure ale acestei lumi, care fac viaţa de nesuportat 
pentru omul obişnuit.

Din versetul tematic reiese foarte clar faptul că pruncii 
în Cristos – cei imaturi spiritual – sunt cei care sunt încă supuşi 
elementelor acestei lumi. Acesta este motivul pentru care 
trebuie să continui să creşti în Domnul – ajungând la starea de 
om matur în Cristos (Efeseni 4:13). Atunci vei şti destul ca să 
poţi umbla în conştientizarea moştenirii tale în El.

În Ioan 8:32, Domnul Isus a spus: „Veţi cunoaşte 
adevărul şi adevărul vă va face liberi.” Dacă umbli în 
necunoştinţă faţă de adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, vei 
rămâne în robie şi vei suferi aceleaşi circumstanţe în care se 
zbat oamenii din lume. Este posibil să te gândeşti chiar că 
Dumnezeu este Cel care te pedepseşte, însă nu este adevărat. 
De ce să te pedepsească din moment ce L-a „pedepsit” deja 
pe Isus în locul tău? Biblia spune: „Dar El era străpuns pentru 
păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. 
Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui 
suntem tămăduiţi” (Isaia 53:5).

Atunci, dacă sunteţi morţi împreună cu Cristos faţă de 
principiile elementare ale lumii, de ce, ca şi cum aţi 

trăi în lume, vă supuneţi rânduielilor 
(Coloseni 2:20, versiunea Fidela).

Deasupra sistemelor lumeşti 

JOI
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Note

Pedeapsa ta a fost suportată 
deja de Isus. De aceea, refuză să fii 
dominat de cancer, de diabet, de 
probleme cu inima, de migrene sau 
de orice alt fel de infirmitate. Ridică-
te în duhul tău şi preia controlul. 
Îmblânzeşte lumea cu declaraţiile tale 
pline de credinţă.

Poate, ca om de afaceri, te-ai 
confruntat cu prea multă corupţie 
sau cu politici nefavorabile care tind 
să ameninţe succesul tău; refuză să 
fii descurajat. Nici un sistem şi nici o 
politică nu poate lucra împotriva ta; 
tu eşti mai mare decât toate acestea 
la un loc; de aceea, ridică-te deasupra 
lor. Funcţionează deasupra sistemului. 
Adu-ţi aminte ce spune Scriptura: „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). Voi aţi fost morţi în Cristos, 
despărţiţi de elementele şi principiile 
acestei lumi; refuză să te pleci înaintea 
lor. Tu joci după un alt set de reguli. Fii 
întotdeauna conştient de aceasta.

Efeseni 2:11-22
Isaia 15-18

2 Timotei 1:1-18
Ieremia 43

Ion 17:16; 
1 Ioan 5:4

| Proclamaţie
Refuz să fiu dominat de sistemele 
acestei lumi, pentru că mai mare 
este Cel care este în mine decât cel 
care este în lume. Îmi ocup poziţia 
de autoritate în Cristos şi declar 
că domnesc în viaţă peste puterea 
lumii, 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 ta cu Domnul, atunci când îndeplineşti 
instrucţiunile Sale, trebuie să acorzi foarte mare 

atenţie detaliilor spirituale datorită importanţei lor. De 
exemplu, Moise a învăţat această lecţie pe propria lui piele. 
În Numeri 20:8, Dumnezeu i-a poruncit astfel: „Ia toiagul 
şi cheamă adunarea, tu şi fratele tău Aaron. Să-i vorbiţi 
stâncii acesteia în faţa lor, şi ea va da apă. Să le scoţi astfel 
apă din stâncă şi să adapi adunarea şi vitele lor.”

Moise nu a realizat cât de important era să-i 
vorbească stâncii, cum i-a spus Dumnezeu. Instrucţiunea 
de a-i vorbi stâncii avea o semnificaţie spirituală pe 
care el a ignorat-o, preferând să lovească stânca. A fost 
greşeala vieţii lui. Instrucţiunea i-a părut atunci atât de 
nesemnificativă, însă toată lucrarea sa viitoare depindea 
de ea, fără ca el să ştie. Astfel, nu Moise a fost cel care a 
condus poporul în Ţara Promisă, din cauza acestei erori.

În slujirea Domnului este foarte important să asculţi 
şi să dai atenţie detaliilor instrucţiunilor pe care ţi le dă, 
oricât de nesemnificative pot părea pentru firea noastră. 
Cuvântul lui Dumnezeu este instrucţiunea Lui. Trăieşte-
ţi viaţa nu după informaţiile sau opiniile omeneşti, ci în 
conformitate cu Cuvântul. Dumnezeu te conduce pe 
cărarea măreţiei dându-ţi instrucţiuni clare şi specifice. 
Nu este important ce te sfătuieşte cineva să faci; ci 
trebuie să-ţi pui întrebarea: „Care este instrucţiunea lui 

Ţine strâns de instruire; nu o lăsa să plece; păzeşte-o, 
fiindcă ea este viaţa ta  

(Proverbe 4:13, versiunea Fidela).

Nu neglija detaliile spirituale

VINERI
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Note

Dumnezeu din Cuvântul Său în 
legătură cu acest subiect?”

Iubesc Biblia, pentru că este 
manualul de instrucţiuni al lui 
Dumnezeu pentru a avea o viaţă 
glorioasă. 2 Timotei 3:16 spune: 
„Toată scriptura este insuflată de 
Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, 
să mustre, să îndrepte, să dea 
înţelepciune în neprihănire.” Vrei să 
ai o viaţă excelentă, plină de slavă şi 
de succes? Există o cale: urmează 
Cuvântul lui Dumnezeu şi nu neglija 
detaliile din instrucţiunile Sale.

Întotdeauna adu-ţi aminte 
că înţelepciunea Lui este mult mai 
mare decât a omului; de aceea, fii 
sensibil la îndrumarea pe care ţi-o 
dă prin Cuvânt şi prin Duhul Sfânt. 
Astfel vei avea o viaţă frumoasă, 
excepţională şi vei împlini glorios 
chemarea Sa şi destinul vieţii tale.

Efeseni 3:1-21
Isaia 19-22

2 Timotei 2:1-10
Ieremia 44

Proverbe 8:33; 
Proverbe 23:12

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău, care conţine în 
sine abilitatea de a mă ajuta să-l 
împlinesc şi să devin tot ce vrei Tu să 
fiu. Cu ajutorul Duhului Sfânt, inima 
mea este orientată pe direcţiile Tale 
şi sunt călăuzit să discern şi cel mai 
mic detaliu al instrucţiunilor Tale, 
pentru că în aceasta constă trăirea 
vieţii de glorie 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



În calitate de copii ai lui Dumnezeu, există ceva 
unic cu privire la fiecare dintre noi; fiecare a 

primit un dar şi un har specific de la Dumnezeu. Biblia 
spune: „... dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul 
într-un fel, altul într-altul” (1 Corinteni 7:7). Tot ceea ce 
eşti în Cristos – toate darurile, talentele şi abilităţile pe 
care ţi le-a dat Dumnezeu – trebuie să fie folosite spre 
slava Lui. Indiferent ce te-a învăţat sau te învaţă Domnul, 
orice cunoştinţă la care te-a expus sau pe care te ajută 
să o asimilezi, toate sunt pentru avansarea Evangheliei. 
De aceea găseşte oportunitatea de a le folosi pentru a 
ajuta la avansarea cauzei Sale neprihănite.

Nu ascunde ceea ce ştii, nu îţi ascunde abilităţile 
şi talentele. Gândeşte-te în rugăciune ce poţi face mai 
mult pentru lucrare. Cum poţi contribui? Este nevoie de 
abilităţile şi talentele tale în Împărăţie. Devino disponibil; 
lasă ca alţii să beneficieze de investiţia Domnului în tine. 
Poate nici nu ştii ce poţi face, însă pe măsură ce devii 
disponibil, Duhul Domnului te va ajuta să descoperi care 
sunt darurile şi abilităţile cu care te-a înzestrat.

Duhul Domnului îţi aduce acest mesaj astăzi, 
pentru că este momentul să acţionezi: foloseşte-
ţi talentele pentru Evanghelie. Domnul contează pe 
tine; El te-a considerat credincios şi astfel te-a pus în 

Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a 
fost dat: cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după 

măsura credinţei lui (Romani 12:6).

Foloseşte-ţi talentul pentru 
Evanghelie

SÂMBĂTĂ
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Note

lucrare: „Îi mulţumesc lui Cristos 
Isus, Domnul nostru, care m-a 
întărit, că m-a socotit vrednic de 
încredere şi m-a pus în slujba Lui” 
(1 Timotei 1:12). El crede în tine.

Caută să descoperi ce nevoi 
sunt în jurul tău; află ce trebuie 
făcut în casa Domnului şi treci la 
acţiune. Sunt încă multe suflete 
care trebuie câştigate. Pune tot 
ce ai în slujba Evangheliei. Fii gata 
să cheltuieşti şi să te cheltuieşti 
pentru Evanghelie (2 Corinteni 
12:15). Darurile şi talentele pe care 
le ai sunt „pentru desăvârşirea 
sfinţilor, în vederea lucrării de 
slujire, pentru zidirea trupului lui 
Cristos” (Efeseni 4:12).

Efeseni 4:1-16
Isaia 23-24

2 Timotei 2:11-26
Ieremia 45

Matei 25:15; 
Coloseni 3:23-24

| Rugăciune
Domnul meu drag, Îţi mulţumesc 
pentru că mi-ai dat harul de a fi 
eficient în înaintarea Evangheliei. 
Pasiunea mea pentru Evanghelie 
este mai aprinsă ca oricând, aşa că 
mă dedic cu totul în slujba ei, până 
când neprihănirea Ta va acoperi 
pământul şi va fi stabilită în inima 
oamenilor, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Fiind copil al lui Dumnezeu, trebuie să fii 
pasionat de câştigarea de suflete; trebuie 

să ardă în inima ta dorinţa de a duce Evanghelia la cei 
pierduţi. Ţie ţi-a fost încredinţată custodia Evangheliei. 
De aceea este responsabilitatea ta divină să o faci publică 
în jurul lumii. Atunci când vei înţelege cu adevărat că 
Isus este singura Cale, vei începe să te implici în vestirea 
Evangheliei.

Apostolul Pavel, în Faptele apostolilor 13:38-39 a 
zis: „Să ştiţi dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea 
păcatelor, şi oricine crede este iertat prin El de toate 
lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui 
Moise.” Nu există alternative la Evanghelie. Nu este 
de mirare că David a zis: „... Trimite-ne în toată lumea 
cu vestea puterii Tale mântuitoare...” (Psalmul 67:2, 
versiunea TLB – Biblia Vie, n.tr.).

Pe vremea lui David, Evanghelia nu se manifestase 
complet, însă el primise înţelegere cu privire la revelaţia 
lui Cristos, Mesia. Atunci nu venise timpul şi nu avusese 
loc lucrarea de mântuire a lui Cristos, însă acum Cristos 
a venit. El a murit şi a înviat şi acum trăieşte în inimile 
noastre. Aleluia! Nici un creştin nu este exclus din 
instrucţiunea de a predica Evanghelia. Aceasta trebuie 
să fie pasiunea ta!

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

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

Pasiune în câştigarea 
sufletelor

DUMINICĂ
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Note

Cultivă-ţi pasiunea pentru 
Evanghelie. Continuă să predici şi 
să le vorbeşti altora despre Isus. 
Discută în permanenţă Evanghelia 
cu cei care sunt înflăcăraţi în 
duhul lor pentru cauza Împărăţiei 
lui Dumnezeu şi mijloceşte în 
rugăciune pentru cei pierduţi care 
nu au auzit încă despre Cuvântul 
mântuirii.

Efeseni 4:17-5:2
Isaia 25-26

2 Timotei 3:1-17
Ieremia 46

Matei 28:19

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Evanghelia Ta, care este vestea 
bună a mântuirii. Sunt recunoscător 
şi onorat că mi-ai dat privilegiul de 
a fi un emisar al împăcării. Prin 
mine mulţi oameni vor ajunge la 
cunoştinţa Evangheliei lui Cristos, 
pe care mi-ai încredinţat-o cu atâta 
har, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



KingsChat este o aplicaţie rapidă, simplă şi personală 
de mesagerie pentru smartphone-uri care îţi permite să 
trimiţi mesaje tuturor celor cu care îţi place să discuţi. 
Schimbă vechiul SMS cu KingsChat şi începe să trimiţi 
şi să primeşti mesaje, fotografii, audio, locaţii şi mesaje 
video – şi este absolut gratuit!

De ce te vei îndrăgosti de KingsChat:

• MULTIMEDIA: Trimite ataşamente video, 
imagini, locaţii şi audio prietenilor, contactelor si 
grupurilor tale.

• CHAT ÎN GRUP: Bucură-te de conversaţii în grup 
cu contactele tale. Adaugă sau elimină persoane 
din grup, schimbă subiectul grupului şi setează o 
poză pentru grup.

• ŞI MULTE ALTELE: mesaje offline, data şi ora 
trimiterii mesajelor, trimite mesajele mai multor 
contacte odată şi multe altele!

Este uşor de folosit. Descarcă aplicaţia de pe Google Play 
Store şi începe să vorbeşti cu prietenii tăi instantaneu! 
KingsChat foloseşte 3G sau WiFi atunci când aceste 
servicii sunt disponibile.

Necesită Android 2.3.3 sau mai nou.

Păstrează legătura cu toate 
contactele tale cu KingsChat! 
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Te-ai întrebat vreodată de ce te-ai născut acum şi 
nu în anii 1800, de exemplu? Trebuie să înţelegi 

faptul că Dumnezeu are un motiv pentru care tu eşti în viaţă 
în acest stadiu al istoriei. El are un scop pentru existenţa ta.

Copiii lui Israel erau la un moment dat într-un pericol 
iminent în timpul regelui Ahaşveroş. Un om numit Haman 
care îi ura pe evrei, era unul dintre oamenii foarte influenţi 
pe lângă regele Ahaşveroş. Regele îl promovase recent 
deasupra tuturor prinţilor din împărăţia sa, iar toţi slujitorii 
de la poarta palatului se plecau înaintea lui Haman ori de 
câte ori trecea pe acolo, cu excepţia lui Mardoheu, evreul, 
care refuza să se plece înaintea sa (Estera 3:1-2). Astfel, 
Haman obţinuse toată puterea politică şi influenţa de care 
avea nevoie ca să îi anihileze pe evreii pe care îi ura. 

În tot acest timp, Estera, care era şi ea evreică, 
însă era căsătorită cu regele, se delecta cu plăcerile vieţii 
somptuoase de la palat, fără să ştie de ura lui Haman şi 
de planul său de a-i distruge pe evrei. Mardoheu, unchiul 
ei, i-a trimis o scrisoare impresionantă, pe care am citit-o 
în versetul tematic. El i-a zis Esterei: „Cine ştie, poate că ai 
ajuns în această poziţie regală tocmai pentru a împiedica 

Mardoheu i-a trimis următorul răspuns Esterei: „Să 
nu-ţi închipui că numai tu vei scăpa dintre toţi iudeii, 

pentru că eşti în casa împăratului. Căci, dacă vei tăcea 
acum, ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte 

pentru iudei, şi tu şi casa tatălui tău veţi pieri. Şi cine 
ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la 

împărăţie?” (Estera 4:13-14).

Motivul existenţei tale

LUNI
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Note

acest rău.” Într-adevăr, intervenţia 
ei promptă l-a împiedicat pe Haman 
să îşi pună în aplicare planul malefic 
împotriva evreilor.

Poate că tu eşti acea „Estera” 
pe care Dumnezeu a pus-o în 
Guvern astăzi, în acea poziţie 
strategică de unde poţi fi de ajutor 
poporului Lui. Uneori poate eşti 
acolo pentru a ajuta pe cineva, sau 
pentru a facilita avansarea lucrării 
Împărăţiei din localitatea, ţara sau 
regiunea ta. Poate Dumnezeu te-a 
pus acolo pentru că a ştiut că va 
veni o perioadă de nevoie, iar tu 
te vei ridica la nivelul provocării. 
Nu Îl dezamăgi. Nu neglija nici 
o oportunitate de a ajuta. Nu te 
gândi doar la tine; gândeşte-te 
la Evanghelie şi la răspândirea ei 
în jurul lumii prin contribuţia ta 
personală.

Efeseni 5:3-21
Isaia 27-28

2 Timotei 4:1-10
Ieremia 47

Romani 15:1; 
Galateni 6:8

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi sunt recunoscător 
pentru oportunităţile pe care mi le-
ai dat de a le fi altora de ajutor şi de 
a fi relevant în vestirea Evangheliei 
în lume. Recunosc şi fructific harul 
Tău în mine pentru a câştiga suflete 
şi a-mi îndeplini astfel rolul în slujba 
împăcării, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



De-a lungul anilor, oamenii au căutat 
neprihănirea, dorind să fie îndreptăţiţi 

înaintea lui Dumnezeu. Însă a doua parte a versetului 
tematic explică motivul incapacităţii lor de a obţine 
neprihănirea şi chiar de a înţelege ce înseamnă. 
Neprihănirea lui Dumnezeu este revelată doar prin 
Evanghelia lui Cristos. Aceasta este, de fapt, Evanghelia 
neprihănirii lui Dumnezeu. De aceea, până când nu 
acceptă Evanghelia lui Cristos, nimeni nu va putea să 
trăiască o viaţă neprihănită şi nici măcar să ştie ce este 
neprihănirea lui Dumnezeu.

Neprihănirea îţi dă abilitatea de a sta în prezenţa 
lui Dumnezeu fără condamnare, vinovăţie, frică sau 
inferioritate. Este abilitatea de a sta în părtăşie cu 
Dumnezeu şi de a avea corectitudinea lui Dumnezeu în 
duhul tău. Nu există nici o altă cale de a intra în această 
viaţă extraordinară de neprihănire şi unire cu Domnul, 
decât prin Evanghelia lui Isus Cristos. 

Acesta este motivul pentru care nu ne putem 
permite să rămânem tăcuţi în ce priveşte Evanghelia. 
Ea este răspunsul la strigătul omului. Haidem să nu ne 
comportăm ca şi cum ar mai exista o cale. Nu există 

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

mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, 
apoi a grecului; deoarece în ea este descoperită o 

neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi 
care duce la credinţă... (Romani 1:16-17).

Evanghelia descoperă 
neprihănirea lui Dumnezeu

MARȚI
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Note

nici o altă cale prin care omul 
poate afla despre neprihănirea 
lui Dumnezeu, prin care o poate 
primi sau o poate înţelege, în afara 
Evangheliei lui Isus Cristos. Aşadar, 
nu rămâne tăcut în localitatea, 
oraşul, sau naţiunea ta; vesteşte 
mesajul mântuirii.

Tu deţii cheia pentru 
mântuirea oamenilor; de aceea, 
predică Evanghelia şi dezvăluie 
neprihănirea lui Dumnezeu 
înaintea lor. Fii răspunsul la 
căutarea lor după neprihănirea lui 
Dumnezeu.

Efeseni 5:22-6:9
Isaia 29-30

2 Timotei 4:11-22
Ieremia 48

Romani 3:22; 
Romani 4:5

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
neprihănirea Ta revelată în 
Evanghelia lui Cristos. Pe măsură ce 
mesajul mântuirii ajunge în inima 
oamenilor şi astăzi, mă rog ca în ei 
să se aprindă credinţa de a primi şi 
a deveni expresia neprihănirii Tale, 
odată ce viaţa veşnică le va inunda 
duhul, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DESPRE  AUTORI

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, şi iubita lui soţie, 
Anita, sunt purtatori dedicaţi ai 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

„Citirea devoţionalului m-a ajutat să vorbesc în alte limbi!”

„Mult timp am încercat să vorbesc în alte limbi şi nu am reuşit. Această 
stare de lucruri a continuat până când am luat contact cu Rapsodia 
Realităţilor unde am citit „Cum să îţi dezvolţi vocabularul spiritual.” 
Inima mea a tresăltat de bucurie pentru că am realizat că pot vorbi în 
alte limbi aşa cum alţii îşi dezvoltă vocabularul! Aşa cum am învăţat 
din devoţional, am început să ascult cuvintele din duhul meu şi după 
aceea am izbucnit în vorbire în alte limbi!”  ̶   H. Kimambo, Tanzania

„Excrescenţele au dispărut!”

„Sunt deţinut într-una din închisorile din Zimbabwe. Soţia mea îmi 
aduce exemplare ale Rapsodiei lunar. Una dintre ediţiile pe care mi le-a 
adus m-a învăţat despre a folosi cuvântul de credinţă în orice situaţie. 
Aceasta mi-a dat înţelegere asupra credinţei într-o dimensiune cu 
totul nouă! Am avut negi pe trupul meu, însă mi-am aplicat credinţa 
în Cuvântul lui Dumnezeu punându-mi mâinile peste excrescenţe 
şi poruncindu-le să dispară. Am procedat aşa o perioadă, până când 
fiecare dintre ele a dispărut!” 

 ̶  M. Nkomo, Zimbabwe

„Devoţionalul mi-a răspuns la întrebări!”

„Nu voi putea niciodată să exprim destul prin cuvinte efectul pe care 
l-a avut Rapsodia Realităţilor asupra vieţii mele. Sunt foarte educat şi 
am lucrat pentru corporaţii importante. Aşa-numita mea cunoştinţă 
m-a umflat atât de mult de mândrie încât atunci când am primit 
primul exemplar al Rapsodiei Realităţilor, l-am citit cu rezerve, pentru 
că aveam întrebări „inteligente.” Însă pe măsură ce am continuat 
studiul, am început să înţeleg realităţile spirituale cu ajutorul Duhului 
Sfânt. Am învăţat şi că pot comunica cu limbajul Duhului. Devoţionalul 
mi-a schimbat viaţa în bine!”  ̶  Z. Vincent Ndzala, Africa de Sud
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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   


