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

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

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

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

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

                                      - Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 552 limbi şi încă 

mai numărăm. Ediţia 2015 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru 
a te poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul 
anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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INFORMAŢII PERSONALE

Nume 

Adresa personală      

Număr de telefon personal      

Mobil       

       

Adresa de e-mail      

Adresa de servici      

      

ȚELURI PENTRU ACEASTĂ LUNĂ    

  

Imaginea de pe copertă surprinde beneficiari 
entuziaşti ai Rapsodiei Realităţilor în timpul unei 
campanii de distribuire masivă în Bahamas.
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Unele traduceri ale Bibliei folosesc verbul „a 
sluji” în loc de „a sta” în versetul de mai sus, 

sugerând că omul care este harnic în lucrarea sa, va 
„sluji” înaintea împăraţilor; dar nu la aceasta se referă 
textul. În originalul ebraic, cuvântul tradus mai sus „sta” 
înseamnă de fapt „a se stabili într-o poziţie sau într-un 
loc”; iar cuvântul „înaintea” folosit în aceleaşi verset, 
înseamnă „în prezenţa.” Prin urmare, dacă eşti harnic 
în tot ceea ce faci, te poziţionezi pentru măreţie; te 
stabileşti printre împăraţi. Cuvântul „împăraţi” de aici 
nu se referă numai la cei care poartă coroană pe cap. 
Ci face referire la autoritate sau la locul de stăpânire. 
Fie că este vorba de o întreprindere, sau chiar de slujire 
în casa lui Dumnezeu, hărnicia te aduce într-un loc de 
cinste, de influenţă, de autoritate şi de măreţie. 

Dacă eşti pastor, de exemplu, fii harnic în lucrarea 
ta; fii angajat în slujirea Cuvântului şi în rugăciune. 
Îndeplineşte-ţi îndatoririle pastorale cu credincioşie şi 
cu vrednicie. Ia în considerare cuvintele lui Samuel către 
oameni lui Israel când i-a provocat să-L slujească pe 
Dumnezeu sub autoritatea noului lor rege, Saul. Samuel 
şi-a menţinut rolul de preot şi de mijlocitor spunând: 
„Departe iarăşi de mine să păcătuiesc împotriva 
Domnului, încetând să mă rog pentru voi! Vă voi învăţa 

Ai văzut un om harnic în lucrul său? El va sta înaintea 
împăraţilor, nu va sta înaintea celor neînsemnaţi 

(Proverbe 22:29, versiunea GBV).

DUMINICĂ

1
Aşezat printre regi



Note

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
harul Tău în viaţa mea şi pentru 
abilitatea de a demonstra implicare 
şi hărnicie în toate responsabilităţile 
mele. Sunt plin de înţelepciune şi 
primesc continuu îndemnuri şi idei 
de la Duhul Sfânt, care mă situează 
permanent în avantaj. Am fost 
făcut pentru viaţă şi programat 
pentru onoare, în Numele lui Isus. 
Amin.  

Matei 22:15-46
Exod 22-23

calea cea bună şi cea dreaptă” (1 
Samuel 12:23). Cât de înălţător!

Trebuie să va rugaţi pentru 
oamenii care sunt sub autoritatea 
voastră. E o responsabilitate. Dacă 
Samuel a considerat un păcat 
împotriva lui Dumnezeu să nu se 
roage pentru copiii lui Israel, este, 
de asemenea, un păcat împotriva 
lui Dumnezeu ca tu să nu te rogi 
pentru cei pe care Dumnezeu i-a 
pus sub îngrijirea ta ca pastor sau 
ca lider în via Lui. Aşadar, orice 
ai face, fii harnic şi aceasta te va 
pune deoparte pentru onoare. 

Matei 11:21-30
Geneza 32

Daniel 6:3;
Proverbe 12:24

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Biblia spune: „Ai văzut un om harnic în lucrul 
său? El va sta înaintea împăraţilor, nu va sta 

înaintea celor neînsemnaţi” (Proverbe 22:29, versiunea 
GBV). Aşa cum hărnicia te aduce în faţa împăraţilor, într-
un loc de onoare, lenevia, pe de altă parte, duce la sărăcie 
şi înrobire auto impusă. Proverbe 22:29 ne spune că cei 
ce sunt leneşi vor sta lângă „cei neînsemnaţi”; această 
expresie nu înseamnă oameni obişnuiţi, ci „oameni de 
nimic.” 

Este uimitor că unii oameni pot fi catalogaţi de 
Scriptură ca fiind „oameni de nimic,” sau ca fiind obscuri 
şi nesemnificativi; oameni ale căror cuvinte şi acţiuni 
nu contează! Regele Solomon i-a numit neînsemnaţi, 
ceea ce înseamnă ca vorbele lor sunt goale; cuvintele şi 
acţiunile lor sunt derizorii. Ce spun ei nu are valoare sau 
impact. Acum, aminteşte-ţi că valoarea personalităţii 
tale se reflectă în cuvintele tale. Prin urmare, în cazul 
în care cuvintele unui om sunt zadarnice, fără valoare, 
ce îţi spune lucrul acesta? Că este obscur, sau irelevant. 

Domnul Isus a spus: „Vă spun că, în ziua judecăţii, 
oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor 
pe care-l vor fi rostit” (Matei12:36). Astfel de oameni, 
chiar dacă sunt valoroşi, se devalorizează nefiind harnici. 
Ei nu au fost făcuţi oameni de nimic de către Dumnezeu, 
de societate, sau de alte persoane; ci ei înşişi s-au făcut 
aşa. 

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

Cel harnic va stăpâni



Note

Fii sârguincios în tot ce faci şi 
fii atent la detalii. Dumnezeu spune 
ca un om harnic nu va fi niciodată 
necunoscut sau nesemnificativ. 
Sunt sigur că aceasta vrei în viaţa 
ta. Vrei să fii capabil să schimbi 
lucrurile şi să-I aduci glorie 
Domnului Isus Cristos. 

Bineînţeles că vrei să fii 
excelent şi eficace la locul de 
muncă şi să-ţi îndeplineşti în mod 
glorios destinul în Cristos! Atunci 
fii harnic. Aceasta e cheia! Fii un 
om demn, integru, de onoare.

Matei 23
Exod 24-25

Matei 12:1-9
Geneza 33

| Proclamaţie
Cuvintele mele sunt în concordanţă 
cu natura mea în Cristos şi de aceea 
am valoare! Acum şi întotdeauna 
rostesc cuvinte de credinţă. Prin 
vorbele mele îmi făuresc o viaţă 
victorioasă şi prosperă şi mă situez 
într-o poziţie de stăpânire, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Matei 12:35-37; 
Proverbe 10:4

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii oameni se întreabă de ce propovăduim 
Evanghelia în întreaga lume, cu atât de multă 

insistenţă şi pasiune. În primul rând, pentru că Stăpânul 
ne-a dat un mandat de a evangheliza lumea înainte ca 
El să Se întoarcă. În Luca 19:13, El a spus: „... Puneţi-i 
în negoţ până Mă voi întoarce”; aceasta înseamnă 
să continuăm să lucrăm; să continuăm predicarea 
Evangheliei, conducându-i pe oameni în neprihănire.

În Matei 28:19-20, Domnul ne-a poruncit: „Duceţi-
vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în 
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i 
să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi 
în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” El ne-a 
încredinţat un mesaj pentru întreaga lume despre ceea 
ce a venit să facă pe pământ, astfel încât atunci când va 
veni înapoi, mulţi să fie pregătiţi pentru El şi să plece cu El. 
Aleluia! De aceea predicăm. Noi nu doar vorbim, sau pur 
şi simplu ţinem programe „religioase.” Acest lucru nu este 
doar pentru a-i entuziasma pe oameni în ceea ce priveşte 
creştinismul; nu! Este vorba despre Isus Cristos şi despre 
mesajul Său plin de viaţă: că El a venit să moară pentru noi, 
că Dumnezeu L-a înviat din morţi, că El S-a înălţat la cer, că 
El trăieşte şi astăzi şi va reveni într-o zi, foarte curând.

Cât de pregătit eşti pentru întoarcerea Stăpânului? 
S-ar putea să te întrebi: „Oare cât de curând Se va 

Şi iată, Eu vin curând! – Ferice de cel ce păzeşte 
cuvintele prorociei din cartea aceasta!  

(Apocalipsa 22:7).

MARȚI

3
El vine iar



Note

întoarce?” El va reveni foarte 
curând; mult mai devreme decât 
îşi închipuie mulţi. Toate lucrurile 
despre care El ne-a prevenit că se 
vor întâmpla înainte de venirea Lui, 
se întâmplă exact aşa cum a spus El. 
Nu au mai rămas prea multe semne 
sau evenimente care trebuie 
îndeplinite înainte de apropiata 
revenire a Domnului.

De aceea, trebuie să 
continuăm predicarea Evangheliei, 
pentru ca oameni din întreaga lume 
să afle că sfârşitul este aproape şi 
că Domnul vine iar. El S-a jertfit să 
poarte păcatele multora; iar celor 
ce-L aşteaptă li se va arăta a doua 
oară fără păcat, pentru mântuire 
(Evrei 9:28).

Matei 24:1-35
Exod 26-27

Matei 12:10-21
Geneza 34

| Rugăciune
Dragă Tată,  Îţi mulţumesc pentru 
harul dat Bisericii lui Isus Cristos de 
a proclama Evanghelia şi de a stabili 
neprihănirea Ta în inima oamenilor 
din toată lumea în aceste zile din 
urmă. Prin predicarea Evangheliei 
neprihănirii Tale, cei pierduţi 
din jurul nostru sunt eliberaţi 
din condamnare şi distrugere şi 
aduşi în libertatea slavei fiilor lui 
Dumnezeu, în Numele lui Isus. 
Amin.

Ioan 3:13; 1 Corinteni 16:22; 
2 Timotei 4:2

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Înainte de înălţare, Isus, le-a zis ucenicilor Săi: 
„Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa 

Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi 
îmbrăcaţi cu putere de sus” (Luca 24:49). Apoi, în 
versetul tematic, El le-a zis: „Ci voi veţi primi o putere, 
când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi...” De ce este 
important acest lucru? Pentru că nu există creştinism 
fără puterea Duhului Sfânt! Ce este puterea? Cuvântul 
„putere,” în pasajul din Faptele apostolilor 1:8 provine 
din traducerea termenului grecesc „dunamis,” care 
înseamnă putere inerentă, sau capacitatea dinamică de 
a efectua schimbări. 

Aceasta înseamnă, de asemenea, capacitatea 
sau abilitatea de a face minuni, adică imposibilul. 
Dacă te-ai născut din nou şi ai primit Duhul Sfânt, ai 
primit capacitatea de a face imposibilul – o capacitate 
supranaturală! Este abilitatea creatoare a lui Dumnezeu, 
pentru că Biblia spune că El a creat toate lucrurile prin 
puterea Duhului Sfânt. Acum, acelaşi Duh Sfânt locuieşte 
în tine.

 Prin urmare, ai puterea divină de a realiza orice 
sarcină şi de a răsturna situaţiile, chiar şi pe cele disperate. 
Cu Duhul Sfânt, nu poţi fi învins sau dezavantajat. Dacă 

MIERCURI

4
Înzestrare supranaturală

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul 
Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, 
în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile 

pământului (Faptele apostolilor 1:8).



Note

vrei slava lui Dumnezeu în viaţa 
ta, dacă vrei să umbli în stăpânire 
peste demoni, boală, neputinţă, 
infirmitate şi moarte, atunci Duhul 
Sfânt este tot ce ai nevoie. 

Prezenţa Sa în viaţa ta te 
face invincibil! Asemenea lui 
Pavel, afirmă cu îndrăzneală: „Pot 
totul în Cristos, care mă întăreşte” 
(Filipeni 4:13). Niciodată să nu spui 
şi să nu crezi că eşti neajutorat sau 
obişnuit; nu atunci când Duhul 
Sfânt locuieşte în tine! El este 
puterea Lui Dumnezeu, şi Cel care 
ne dă putere. Umblă cu El şi calea 
ta va fi plină de slavă, de victorie, 
de excelenţă şi de minuni! 

Matei 24:36-51
Exod 28

Matei 12:22-30
Geneza 35

| Rugăciune
Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc 
pentru privilegiul şi binecuvântarea 
de a-L avea pe Duhul Sfânt în mine 
cu abilitatea Lui de a face minuni. 
Sunt eficient şi excelez în tot ce 
fac, prin puterea Duhului Sfânt. 
Pot totul prin abilitatea Sa care 
acţionează în mine! Aleluia!

1 Corinteni 2:4-5; 
Efeseni 3:14-16

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Iubirea este acea valoare atractivă a unei persoane 
care îţi dă simţământul importanţei sale pentru 

tine. Prin urmare, faptul că Dumnezeu te iubeşte înseamnă 
că eşti special şi valoros pentru El. Dacă acest lucru este 
adevărat, atunci înseamnă că viaţa ta are un sens; tu nu 
trăieşti fără scop. Dumnezeu nu te-a creat să fii un eşec, ci 
să stăpâneşti peste toate lucrurile. Umblă în libertate şi în 
siguranţă deplină în dragostea Lui, ştiind că eşti dincolo de 
condamnare (Romani 8:1).

Cunoştinţa dragostei lui Dumnezeu îţi va schimba 
viaţa şi îţi va forma o mentalitate extraordinară. Gândeşte-
te la un om ca David, care a avut o percepţie unică a iubirii 
lui Dumnezeu. Înţelegerea sa în ceea ce priveşte iubirea 
Tatălui l-a determinat să gândească diferit. În Psalmul 23:1, 
de exemplu, el a spus: „Domnul este păstorul meu; Nu 
voi duce lipsă de nimic.” Această simplă afirmaţie arată ce 
gândea David despre Dumnezeu şi care era motivul pentru 
care el a fost un om de mare succes, iar viaţa lui a fost 
atât de glorioasă! Ştia că este valoros pentru Dumnezeu 
şi de aceea a concluzionat: „Eu nu voi duce lipsă de nimic 
în viaţa mea, pentru că Dumnezeu mă iubeşte; El este 
Păstorul meu!” Ce mentalitate. 

Fă-ţi întotdeauna timp pentru a medita la dragostea 
lui Dumnezeu. Gândeşte-te la harul Său, la bunătatea Sa şi la 
faptul că dacă ai fi fost singurul om pe pământ, Domnul Isus 

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a 
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să 

nu piară, ci să aibă viaţa veşnică (Ioan 3:16).

JOI
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Conştientizează iubirea Lui



Note

tot Şi-ar fi dat viaţa pentru tine. Aşa 
de valoros eşti pentru Dumnezeu. 
Îndrăzneşte să crezi aceasta şi lasă 
ca acest adevăr să se imprime adânc 
in conştiinţa ta; acesta îţi va schimba 
viaţa pentru totdeauna şi îţi va da o 
nouă încredere.

 Dumnezeu te iubeşte exact 
aşa cum eşti. Tu nu trebuie să 
„lucrezi” sau să-L impresionezi 
pentru a merita dragostea Lui, 
pentru că nu o poţi câştiga prin 
propriile tale fapte, ci prin har. El a 
ales să te iubească. Tot ce trebuie 
să faci este să accepţi dragostea Lui 
la fel de simplu cum ţi-o dă El şi să 
fii conştient de ea în orice moment. 
Chiar acum, ridică-ţi mâinile către El 
şi spune-I: „Îţi mulţumesc, Doamne, 
că mă iubeşti atât de mult!” 

Matei 25:1-30
Exod 29-30

Matei 12:31-38
Geneza 36

1 Ioan 4:7-10; 
1 Ioan 4:16

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
iubirea Ta şi pentru harul Tău 
pe care le-ai revărsat din belşug 
peste mine! Bucuria Ta îmi umple 
inima, iar viaţa mea este expresia 
laudei şi a slavei Tale, pe măsură 
ce experimentez dragostea Ta şi o 
manifest în lumea mea, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Luca 21:25-26, Isus a spus că în vremea din 
urmă, va fi strâmtorare mare printre naţiuni, 

oamenii îşi vor da sufletul de groază: „Vor fi semne în 
soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare 
printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul 
urletului mării şi al valurilor; oamenii îşi vor da sufletul 
de groază...” (Luca 21:25-26). 

Trăim zile în care există atât de multă frică, venită 
atât din interior, cât şi din exterior. Copiii nu se mai 
joacă afară cum obişnuiau. Mulţi nu mai îndrăznesc să 
se plimbe pe stradă fără să se uite speriaţi peste umăr, 
ca nu cumva să fie urmăriţi de jefuitori înarmaţi, sau să 
devină victimele unui atac terorist. Viaţa s-a schimbat. 

Acum, care ar trebui să fie răspunsul tău, în 
calitate de copil al lui Dumnezeu, în faţa acestor lucruri? 
În primul rând, să citim din nou cuvintele inspirate ale 
lui David din versetul nostru tematic: „Chiar dacă ar fi 
să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici 
un rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă 
mângâie.” Următorul verset este şi mai motivator: „Tu 
îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei...” (Psalmul 
23:5). 

El îţi întinde masa în prezenţa duşmanilor tăi, nu 
în absenţa lor. Cu alte cuvinte, nu trebuie să te îngrijorezi 

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

nuiaua Ta mă mângâie (Psalmul 23:4).

Protecţia ta este garantată!

VINERI
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Note

de duşman şi de ceea ce vrea, şi 
poate face; un adversar nu este 
un factor! Slavă lui Dumnezeu! Nu 
contează că răul este răspândit 
peste tot; tu locuieşti în locul 
ascuns al celui Preaînalt. Prin 
urmare, eşti de neatins. Nu este 
de mirare că El spune: „O mie să 
cadă alături de tine, şi zece mii la 
dreapta ta, dar de tine nu se va 
apropia” (Psalmul 91: 7). 

Ce sentiment de siguranţă, 
securitate şi pace pentru cel ce 
este în Cristos! Refuză să te temi. 
Domnul este salvarea ta; înseamnă 
că indiferent ce se întâmplă, 
indiferent de teroarea sau răul 
născocit de către inamic, siguranţa 
ta este garantată pentru că eşti în 
Cristos. Aceasta să fie mentalitatea 
ta.

Matei 25:31-46
Exod 31

Matei 12:39-50
Geneza 37

Psalmul 91:1-16

| Proclamaţie
Cristos este viaţa mea şi mediul în 
care locuiesc! De aceea totdeauna 
sunt în siguranţă; sunt protejat să 
trăiesc mereu triumfător! Viaţa 
mea este o mărturie a harului şi a 
înţelepciunii lui Dumnezeu, care 
determină toate lucrurile să lucreze 
împreună spre binele meu! Eu am 
victorie în Numele Lui! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Pasajul biblic din Marcu 5:25-34 relatează 
despre o femeie care de doisprezece ani 

suferea de o anumită hemoragie, până când nimeni nu 
a mai putut avea grijă de ea. Fusese o femeie bogată, 
până când s-a îmbolnăvit. Toate eforturile sale de a 
căuta ajutor medical s-au dovedit fără rezultate. Îşi 
petrecuse ultimii ani pe la tot felul de medici şi, în loc 
să fie mai bine, starea ei s-a înrăutăţit. Căutând cu 
disperare o soluţie, a auzit despre Isus. Şi, după cum era 
caracteristic lucrării Stăpânului, dilema ei s-a încheiat 
atunci când L-a întâlnit. 

Nu contează problemele care vin în calea ta; ci 
contează ceea ce faci atunci când vine necazul. Nu te 
gândi niciodată că problema cu care te confrunţi este 
prea mare sau de nebiruit; nu accepta gândul că starea 
ta este incurabilă. Nimic nu este imposibil cu Dumnezeu. 

De asemenea, în mod semnificativ, Biblia spune 
că toate lucrurile îi sunt cu putinţă celui ce crede 
(Marcu 9:23). Viaţa creştinului este o viaţă cu posibilităţi 
nelimitate şi victorii neîntrerupte. Când oamenii spun: 
„Acest lucru este imposibil, sau astfel de boală este 
incurabilă,” aceea este limita lor de înţelegere. Viaţa ta 
nu ar trebui să depindă de limitarea gândirii altcuiva. 

Nu există nici o boală care să fie incurabilă. Ci este 
incurabilă doar până când cineva îi descoperă antidotul 

 Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „La oameni lucrul 
acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate 

lucrurile sunt cu putinţă” (Matei 19:26). 

Fără imposibilităţi!

SÂMBĂTĂ
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Note

sau creează un tratament. În plus, 
noi, cei credincioşi, am primit 
capacitatea şi autoritatea în 
Cristos de a vindeca orice fel de 
boală şi afecţiune: „... ei vor pune 
mâinile pe bolnavi, şi aceştia se 
vor însănătoşi” (Marcu 16:18). 

Poate eşti într-o situaţie 
dificilă chiar acum, sau suferi 
de o boală pe care medicina a 
etichetat-o drept incurabilă; nu 
dispera! Poate că ţi s-a spus că 
nu vei mai putea merge din nou; 
nu renunţa şi nu te descuraja! 
Cristos în tine este nădejdea ta 
de eliberare, de vindecare, de 
sănătate, şi de conservare. Chiar 
acum proclamă că fiecare fibră a 
fiinţei tale este supusă impactului şi 
influenţei vieţii lui Cristos din tine! 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Matei 26:1-30
Exod 32-33

Matei 13:1-9
Geneza 38

2 Corinteni 4:17; 
Marcu 9:23

| Proclamaţie
Trăiesc în şi prin Cuvântul lui 
Dumnezeu şi nimic nu îmi este 
imposibil! Cristos Vindecătorul 
locuieşte în mine; El este viaţa mea 
şi neprihănirea mea. El m-a adus 
într-o viaţă de victorie, de stăpânire 
şi de nesfârşite posibilităţi! Pot 
totul în Numele Lui! Glorie lui 
Dumnezeu!  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Expoziţie de talente şi abilităţi 
într-un stil extraordinar! 

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

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

3 zile de expoziţie creativă!

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

O strategie divină de vestire a Evangheliei!

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

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

Putem face 
evanghelizare 
ca divertisment, 
înfăptuind lucruri 
măreţe râzând
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M-am întrebat de multe ori de ce oamenii trec prin 
dificultăţi teribile pentru perioade îndelungate 

de timp. Cineva ar putea spune că este din cauza severităţii 
situaţiei lor; nu! Pentru cea mai mare parte, motivul constă 
în necunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu, ceea ce duce 
la incapacitatea lor de a-şi însuşi realităţile vitale ale lucrării 
substitutive a lui Cristos în viaţa lor.

 Biblia vorbeşte despre patimile lui Cristos şi de slava 
de care aveau să fie urmate (1 Petru 1:11). Cristos a suferit 
deja: moartea Lui ispăşitoare şi învierea Sa triumfătoare 
au deschis calea pentru o viaţă de glorie pentru toţi copiii 
lui Dumnezeu. Nu există absolut nici un motiv pentru care 
un creştin să sufere în viaţă, decât prin alegere, sau prin 
necunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu. Este important să 
ajungem să cunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu în adevăr şi 
să trăim în realităţile sale vitale. 

O parte din lucrarea Duhului Sfânt în viaţa ta este de 
a face real pentru tine Cuvântul lui Dumnezeu, care a fost 
consumat în planul Său de răscumpărare. El face ca tot ce a 
realizat Cristos în lucrarea Sa substitutivă, să devină real în 
viaţa ta; El te conduce în experienţa vitală a acestei lucrări, 

Prorocii, care au prorocit despre harul care vă era 
păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ţinta 
cercetărilor şi căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să 

vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul 
lui Cristos, care era în ei, când vestea mai dinainte 

patimile lui Cristos şi slava de care aveau să fie 
urmate (1 Petru 1:10-11).

Realităţi vitale ale lucrării Sale 
substitutive

DUMINICĂ
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Note

nu în legalism. Permite-mi să îţi 
explic în felul următor: toţi oamenii 
din lume au fost de fapt mântuiţi 
din punct de vedere legal; în ceea 
ce-L priveşte pe Dumnezeu, fiecare 
fiinţă umană este mântuită. Cu toate 
acestea, atâta timp cât cineva nu 
acceptă această mântuire, aceasta 
nu va deveni un adevăr vital sau o 
realitate pentru sine şi, drept rezultat, 
el nu va experimenta mântuirea pe 
care Cristos i-a dat-o. El poate ajunge 
în iad, nu din cauza păcatelor sale, ci 
pentru că nu a ştiut sau nu a acceptat 
adevărul mântuirii, care a fost pus la 
dispoziţia lui, în Cristos. 

În acelaşi mod, atunci 
când eşti în Cristos, trebuie să 
recunoşti, să accepţi şi să-ţi însuşeşti 
binecuvântările mântuirii pe care 
moartea, îngroparea şi învierea Lui 
le-au desăvârşit pentru tine, pentru 
ca acestea să devină realităţi vitale în 
viaţa ta. 

Matei 26:31-56
Exod 34-35

Matei 13:10-23
Geneza 39

1 Corinteni 2:12; 
Filimon 1:6

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi 
descoperi moştenirea mea în 
Cristos şi îmi dai acces la tainele 
Împărăţiei Tale. Manifest şi astăzi 
slava Ta şi umblu în lumina victoriei 
şi a bunăstării Tale, în Numele lui 
Isus. Amin.   

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul „arătat” din versetul tematic mai sus 
înseamnă de fapt „a revărsa.” Prin urmare, 

am putea citi: „Vedeţi ce dragoste a revărsat Tatăl 
asupra noastră...” În felul acesta ne-a iubit Dumnezeu 
– ne-a iubit cu o iubire veşnică; dragoste fără limite. 
Gândeşte-te: noi care nu ar fi trebuit să fim cunoscuţi 
de Dumnezeu, care nu ar fi trebuit să ne apropiem 
vreodată de Dumnezeu, suntem acum acceptaţi de El, 
ca urmare a iubirii Sale pe care a revărsat-o din belşug 
asupra noastră (Romani 5:5). Suntem numiţi copii ai lui 
Dumnezeu. Aceasta este o realitate uimitoare. Biblia 
spune: „Preaiubiţilor, acum suntem fiii lui Dumnezeu şi 
nu s-a arătat încă ce vom fi, dar ştim că atunci când el 
se va arăta, vom fi asemenea lui, fiindcă îl vom vedea 
aşa cum este” (1 Ioan 3:2, versiunea Fidela).

Observaţi că nu vorbeşte despre faptul ca vom 
deveni fii ai lui Dumnezeu, când vom ajunge în cer; nu este 
ceva care urmează sa se întâmple în viitor; suntem fiii lui 
Dumnezeu ACUM! Cu toate acestea, în aspectul nostru 
exterior, se poate să nu arătam aşa, dar cu siguranţă, 
când va veni, vom fi ca El şi în exterior. Însă aşa cum 
este El, aşa suntem şi noi în această lume (1 Ioan 4:17). 
Aşa cum El este iubit de Dumnezeu, aşa suntem şi noi. 
Tatăl te iubeşte la fel de mult cum Îl iubeşte pe Isus (Ioan 
17:23). Eşti în siguranţă în iubirea Tatălui; beneficiază de 

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

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

El Şi-a revărsat dragostea 
peste tine!

LUNI
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Note

dragostea Lui veşnică pentru tine. 
El te iubeşte ca şi cum ai fi singurul 
om de pe pământ! Nu numai că 
dragostea Lui pentru tine este fără 
limite, dar este şi necondiţionată. 
Biblia spune: „Şi dragostea stă 
nu în faptul că noi L-am iubit pe 
Dumnezeu, ci că El ne-a iubit, şi 
L-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de 
ispăşire pentru păcatele noastre” 
(1 Ioan 4:10).  

Astfel, în mod clar, El 
a demonstrat dragostea Sa 
nemărginită pentru noi, chiar în 
timp ce eram încă în păcat. Ai 
încredere în această dragoste, 
pentru că a fost turnată din belşug 
pentru tine.

Matei 28:57-75
Exod 36-37

Matei 13:24-33
Geneza 40

Romani 5:5; 
Romani 5:8

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Ţi-
ai revărsat din belşug dragostea 
peste mine şi că mi-ai dăruit tot 
ce priveşte viaţa şi evlavia. Pot 
declara cu îndrăzneală că am fost 
acceptat în rândul celor preaiubiţi 
de Tine şi am fost binecuvântat cu 
toate binecuvântările spirituale în 
locurile cereşti în Cristos, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul nostru tematic zice că Domnul va 
coborî din cer cu un strigăt, cu glasul unui 

arhanghel. Sunt destul de familiarizat cu acest tip de 
strigăt al Stăpânului! Este ca strigătul de la mormântul 
lui Lazăr; Biblia spune că El a strigat cu glas tare: „Lazăre, 
vino afară” (Ioan 11:43). Iar Lazăr, deşi mort şi îngropat 
de patru zile, a ieşit din mormânt viu. 

Dacă Isus nu l-ar fi chemat pe Lazăr pe nume, toată 
lumea care a murit vreodată ar fi ieşit din mormânt, la 
strigătul Stăpânului. Vocea Lui a răsunat prin Locuinţa 
morţilor şi tot Hadesul tremura, însă doar Lazăr a ieşit, 
pentru că Stăpânul l-a chemat pe nume, cu un strigăt.

Acum, Biblia spune că acelaşi Isus va coborî din 
cer, cu un strigăt; iar când se va întâmpla acest lucru, 
cei morţi în Cristos vor învia primii. Fiecare creştin care 
a murit vreodată va ieşi din mormânt. În cazul celor care 
au fost îngropaţi în mare, marea îi va da înapoi; dacă 
trupurile lor au fost arse, vor reveni la viaţă! Oriunde ar 
fi fost, vor ieşi din moarte, iar noi, care vom fi în viaţă, 
vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, să-L întâmpinăm pe 
Domnul în văzduh (1 Tesaloniceni 4:17). 

Binecuvântat să fie Dumnezeu! Pentru aceasta 
trebuie să fim gata; Acesta este motivul pentru care 

Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui 
arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî 

din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Cristos  
(1 Tesaloniceni 4:16).

Strigătul venirii Lui

MARȚI
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Note

nu precupeţim nici un efort în 
a ne pregăti şi în a-i pregăti pe 
alţii, pentru că sfârşitul tuturor 
lucrurilor este aproape!  Matei 27:1-26

Exod 38-39

Matei 13:34-43
Geneza 41

1 Corinteni 15:51-52; 
1 Corinteni 15:16-24

| Rugăciune
Dragă Tată, ce zi glorioasă va fi 
aceea în care Îl voi vedea pe Isus! 
Îţi mulţumesc pentru nădejdea 
vieţii veşnice în Isus Cristos şi 
pentru extraordinarul privilegiu de 
a fi în Cristos! Isus Cristos trăieşte 
şi domneşte glorios pe pământ prin 
mine. Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Biblia spune: „Enoh a umblat cu Dumnezeu; 
apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat 

Dumnezeu” (Geneza 5:24). Aceasta ne spune ce tip 
de om era. Era un profet al lui Dumnezeu; era profetul 
care a avut viziunea venirii Domnului, cu zecile de 
mii de sfinţi ai Săi: „Şi pentru ei a prorocit Enoh, al 
şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: «Iată că a 
venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, ca să facă 
o judecată împotriva tuturor şi să-i încredinţeze pe 
toţi cei nelegiuiţi de toate faptele nelegiuite pe care 
le-au făcut în chip nelegiuit şi de toate cuvintele de 
ocară pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi 
nelegiuiţi»“ (Iuda 14-15).

Cum ar putea avea cineva o asemenea viziune? 
Citim în versetul tematic că, înainte de a fi mutat la 
cer, primise mărturia că îi este plăcut lui Dumnezeu. 
Aceasta îţi arată că, atunci când viaţa ta îi este plăcută 
lui Dumnezeu, ştii aceasta; nu trebuie să presupui. Îţi 
trebuie credinţă ca să Îi fii plăcut Lui: „Şi, fără credinţă, 
este cu neputinţă să-I fim plăcuţi Lui! Căci cine se 
apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că 
îi răsplăteşte pe cei ce-L caută” (Evrei 11:6).

Când cineva spune: „O, Doamne, nu ştiu dacă Îţi 
sunt plăcut, sau nu; te rog să ai milă de mine şi să Îţi 

Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu 
vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu 
îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia 

că Îi este plăcut lui Dumnezeu (Evrei 11:5).

Plăcut lui Dumnezeu 

MIERCURI
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Note

fiu plăcut,” acea persoană este 
în necunoştinţă de cauză; nu aşa 
trebuie să procedezi. Umbli tu în 
dragoste şi trăieşti prin credinţă? 
Dacă da, atunci fii liniştit, pentru 
că Îi eşti plăcut Tatălui. Credinţa 
lucrează prin dragoste (Galateni 
5:6). În plus, Romani 14:23 ne 
spune că tot ce nu vine din 
încredinţare (credinţă) este păcat. 
Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu este 
mulţumit de nici un lucru făcut 
fără credinţă.

Când umbli în credinţă şi 
manifeşti dragostea lui Dumnezeu, 
vei şti în duhul tău că viaţa ta Îi este 
plăcută. Duhul Sfânt mărturiseşte 
împreună cu duhul tău că Îi eşti 
plăcut Tatălui; vei şti! Aleluia! 
Învaţă să umbli cu Dumnezeu, 
umblând în dragoste şi în credinţă 
în Cuvântul Lui!

Matei 27:27-44
Exodul 40

Matei 13:44-52
Geneza 42

2 Corinteni 3:2-3;
Filipeni 2:13

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
că Tu lucrezi în mine voinţa şi 
înfăptuirea de a-Ţi fi plăcut. Viaţa 
mea este o reflectare a iubirii Tale 
şi o manifestare a gloriei Tale! 
Înţelepciunea Ta acţionează cu 
putere în mine şi astăzi, în timp 
ce vestesc Evanghelia Ta în lumea 
mea, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Conform versetului tematic, acum, tu eşti 
participant sau părtaş la natura divină a 

lui Dumnezeu. Tu eşti parte a vieţii  dumnezeieşti, a 
experienţei divine. Dumnezeu nu mai este Singurul 
care are acea viaţă specială; El te-a făcut un asociat 
al Dumnezeirii. Acum, tu ai devenit un purtător al 
vieţii dumnezeieşti. Ce adevăr binecuvântat! Aceasta 
înseamnă că eşecul, înfrângerea, slăbiciunea, frica şi 
alte lucrări ale întunericului nu ar trebui să mai facă 
parte din experienţa ta, pentru că tu ai viaţa veşnică.

Dumnezeu vrea să ai această conştientizare şi să 
trăieşti în concordanţă cu ea. Când ai declarat domnia 
lui Isus peste viaţa ta, tu ai devenit o făptură nouă, 
superioară lui Satan (Luca 10:19); viaţa dumnezeiască 
ţi-a fost transferată în duh! Acum eşti în lumină, 
catapultat în Împărăţia Fiului dragostei Lui (Coloseni 
1:13). Satan nu mai are nici un drept peste viaţa ta; deşi 
va încerca să te manipuleze şi să te înşele, el nu mai este 
un factor decisiv. El este deja înfrânt. Nu te îngrijora de 
uneltirile lui zadarnice; umblă în stăpânire şi în puterea 
Duhului Sfânt, fără să te temi de nimic.

Gândeşte-te la apostolul Pavel; el era conştient de 
viaţa Dumnezeirii din el. Iar atunci când un şarpe veninos 
l-a muşcat, nu s-a rugat: „O, Doamne, nu lăsa veninul 
să mă afecteze.” Cei care îl priveau se aşteptau ca el să 

Prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de 
mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii 

dumnezeieşti… (2 Petru 1:4).

Participanţi la experienţa divină

JOI
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Note

moară, însă când au văzut că nu 
este afectat, credeau că este un 
zeu (Faptele apostolilor 28:1-6). S-a 
întâmplat astfel, deoarece Pavel era 
conştient de viaţa dumnezeiască 
din el. El ştia că are viaţa eternă, 
invincibilă, care nu poate fi 
infectată, viaţa lui Dumnezeu.

El este cel care, prin Duhul, 
a scris: „Căci, dacă este cineva 
în Cristos, este o făptură nouă. 
Cele vechi s-au dus: iată că 
toate lucrurile s-au făcut noi” (2 
Corinteni 5:17). Aceasta înseamnă 
că ai fost inundat cu viaţa lui 
Dumnezeu şi strămutat în natura lui 
Cristos; ai fost transformat în duh 
în imaginea Fiului lui Dumnezeu! 
Tu eşti diferit. Viaţa umană cu 
care te-au născut părinţii tăi a fost 
înlocuită de viaţa supranaturală a 
lui Dumnezeu.

Matei 27:45-66
Levitic 1-3

Matei 13:53-58
Geneza 43

1 Ioan 5:11-12

| Proclamaţie
Sunt un asociat al Dumnezeirii. 
Funcţionez dintr-o poziţie de 
avantaj, de victorie, de stăpânire 
şi de putere, pentru că sunt născut 
din Dumnezeu şi conştientizez 
viaţa Lui în mine. Sunt călăuzit şi 
propulsat de înţelepciunea Lui să-I 
îndeplinesc voia şi să-mi împlinesc 
destinul 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



Dumnezeu poate să facă mult mai mult decât 
cerem sau gândim noi (Efeseni 3:20). De aceea, 

nu ar trebui să te îngrijorezi niciodată în legătură cu vreo 
o situaţie sau cu alte probleme din viaţa ta. Îngrijorarea va 
scurtcircuita puterea Lui care lucrează pentru tine. Aşa că, 
în loc să te îngrijorezi, încrede-te în El, pentru că El nu dă 
niciodată greş. 

Mulţi oameni au o nesfârşită listă cu motive de 
îngrijorare. Dacă nu sunt îngrijoraţi în legătură cu viitorul, 
se îngrijorează de căsnicie, de copii, de bani, de educaţie, 
de afaceri, de sănătate şi aşa mai departe. Aceasta nu este 
viaţa unui creştin. Domnul Isus a spus: „Veniţi la Mine, 
toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă” (Matei 
11:28). Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta; El 
vrea ca tu să nu ai lupte, îngrijorări şi problemele care îi 
împovărează pe oameni. Cineva poate întreba: „Dacă am 
multe probleme, nu este normal să mă îngrijorez?”

Dar adevărata întrebare este: „Cum te ajută 
îngrijorarea să obţii soluţia pentru problema respectivă?” 
Nu aşa se rezolvă lucrurile! Poţi să te îngrijorezi cât de mult 
vrei cu privire la banii de care ai nevoie; aceasta nu va face 
ca ei să vină la tine. Dumnezeu nu va spune: „Fiule, am văzut 
că te-ai îngrijorat foarte mult, aşa că M-am hotărât să îţi dau 
banii.” Aceasta nu se va întâmpla niciodată, pentru că este 
contrar Cuvântului Lui! El a spus: „Nu vă îngrijoraţi de nimic!” 

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi 
cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin 

rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri (Filipeni 4:6).

Alungă îngrijorarea

VINERI
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Note

De aceea, El nu ar aproba niciodată o 
asemenea lipsă de credinţă.

Dumnezeu ne-a spus să nu 
ne îngrijorăm din cauza efectelor 
negative ale îngrijorării. Îngrijorarea 
produce un câmp magnetic ce atrage 
către tine toate lucrurile pentru care 
te îngrijorezi. Îngrijorarea te face să 
îţi imaginezi posibilităţile negative, 
iar imaginaţia ta le cristalizează; 
pe termen lung, îngrijorarea face 
posibile temerile tale.

Când ai un atac de îngrijorare, 
respinge-l, pentru că este un duh 
rău. Foloseşte Cuvântul împotriva 
lui. Când observi că ceva îţi atrage 
atenţia până acolo că aproape începi 
să te îngrijorezi, acţionează pe baza 
Cuvântului: adu-I lui Dumnezeu 
cererile tale şi mulţumeşte-I 
pentru că le-a împlinit. Imediat 
vei experimenta o pace interioară 
de nedescris, astfel că alţii se vor 
întreba cum poţi fi atât de liniştit în 
mijlocul furtunilor.

Matei 28
Levitic 4-5

Matei 14:1-10
Geneza 44

Filipeni 4:6-7; 
Matei 6:31-34

| Rugăciune
Trăiesc fără îngrijorări, pentru că 
Isus îmi este totul! În El am totul 
deplin, sunt înzestrat să pot face 
toate lucrurile şi sunt întărit în mod 
supranatural să trăiesc viaţa Lui 
triumfătoare! Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Viitorul le aparţine celor care se pregătesc 
pentru el. Sunt multe lucruri bune care ţi se 

pot întâmpla în cursul vieţii, fără ca tu să te pregăteşti 
pentru ele sau să faci ceva anume ca ele să se întâmple. 
Însă voia perfectă a lui Dumnezeu pentru tine nu este 
ca tu să aştepţi ca lucrurile bune să „îţi pice din cer.” De 
exemplu, Biblia ne spune că Isus Cristos a murit pentru 
toată lumea. Lucrarea mântuirii a fost încheiată; este la 
dispoziţia tuturor oamenilor din lume.

Însă, din nefericire, încă sunt oameni care merg în 
iad. Este vina lui Dumnezeu sau este cumva mântuirea 
insuficientă, sau necorespunzătoare? Sigur că nu! 
Aceasta se întâmplă pentru că ei aleg să nu accepte 
mântuirea Lui; alegerea pe care au făcut-o ei este 
cea care îi duce în iad. Alţii nu au auzit niciodată de 
mântuirea lui Cristos şi este responsabilitatea noastră 
să le spunem despre ea.

În acelaşi mod, tu eşti un produs al succesului; de 
aceea, nu ar trebui să te mulţumeşti fără el. Succesul 
este dreptul tău din naştere. Cu toate astea, doar 
pentru că ai genele succesului, nu înseamnă că vei şi trăi 
la nivelul chemării. Trebuie să faci ceva în legătură cu 
aceasta; trebuie să alegi să câştigi. Alege să fii un succes. 
Organizează-ţi viaţa pentru aceasta. Plănuieşte succesul 

El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care 
îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se 

veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit  
(Psalmul 1:3).

Alege să învingi

SÂMBĂTĂ
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Note

şi munceşte ca să îl obţii.
Succesul şi eşecul nu sunt 

nici un accident, nici un mister. 
Dacă practici în mod constant 
principiile succesului, conform 
Cuvântului lui Dumnezeu, garantat 
vei experimenta succes în fiecare 
domeniu al vieţii tale. Pe de altă 
parte, cel care trăieşte fără viziune, 
fără scop sau direcţie, va eşua 
lamentabil în viaţă. Anul de abia 
a început, aşa că este un moment 
bun ca împreună cu Duhul Sfânt să 
stabileşti o strategie de a fi victorios 
de fiecare dată. Aminteşte-ţi: nu 
este suficient să speri că vei avea 
succes; tu îl faci să se împlinească. 
Este o alegere pe care tu trebuie 
să o faci.

Marcu 1:1-20
Levitic 6-7

Matei 14:11-21
Geneza 45

Iosua 1:8; 
Efeseni 2:10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că 
mă călăuzeşti pe cărarea vieţii 
şi mă conduci pe calea victoriei 
supranaturale şi a bunăstării 
permanente. Îmi fac calea prosperă 
şi reuşesc în toate, pe măsură ce 
meditez asupra Cuvântului Tău şi îl 
declar cu îndrăzneală, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



ŞCOALA DE VINDECARE
Sesiunea de toamnă

cu Pastorul Chris

Sesiunea de toamnă a Şcolii de Vindecare programată 
pentru luna februarie, în Iohannesburg, Africa de 
Sud, oferă o oportunitate unică pentru mulţi oameni 
din lumea întreagă de a se împărtăşi cu puterea de 
vindecare a lui Dumnezeu!

Prin lucrarea de vindecare a omului lui Dumnezeu, 
Pastorul Chris, mulţi oameni bolnavi şi-au văzut 
trupul complet restaurat. Această sesiune va fi încă 
o ocazie pentru o astfel de demonstrare a dorinţei lui 
Dumnezeu privind sănătatea fizică a copiilor Săi. 

Pentru a participa la sesiunea de toamnă – 2015 
a Şcolii de Vindecare în Iohannesburg, Africa de 
Sud, te poţi înscrie trimiţând un email pe adresa 
application@healingschool.org sau vizitând site-ul  
www.enterthehealingschool.mobi de pe dispozitivul 
tău mobil. 

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

Realizează mai mult cu
Rapsodia Realităţilor!
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În ziua în care te-ai născut pe lume, Dumnezeu ţi-a 
desemnat un înger. Cea dintâi responsabilitate a 

îngerului tău este să te protejeze şi să se asigure că, la 
un moment dat, vei auzi şi primi Evanghelia pentru a fi 
mântuit. Dar, în cursul vieţii tale, în funcţie de chemarea 
lui Dumnezeu şi de lucrurile pe care El îţi cere să le 
împlineşti, El îţi poate aloca mai mulţi îngeri.

Pe de altă parte şi Satan are demoni, a căror 
primă responsabilitate este să devoreze, să distrugă, să 
înşele şi să distragă oamenii de pe calea neprihănirii, din 
momentul în care sunt născuţi. Biblia ne spune despre 
femeia care era pe cale să nască un copil – un băieţel 
– în cartea Apocalipsa, iar Satan era acolo, aşteptând 
să îi mănânce copilul, din momentul în care îl va naşte 
(Apocalipsa 12:4-5).

Imaginea respectivă nu se limitează la acel copil; 
Dumnezeu doar ne arată modul în care operează Satan. 
Aşa că, doar pentru că Îi slujeşti Domnului, nu înseamnă 
că Satan te tratează bine. Aceasta nu îl face prietenul 
tău. De aceea trebui să îl tratezi ca atare. Domnul Isus 
ne-a arătat cum să îl tratăm pe Satan; El ne-a spus să îl 
izgonim! Fiecare creştin are abilitatea şi autoritatea în 
Cristos de a scoate demoni (Marcu 16:17). Aşa că nu este 
vorba despre cât de „puternic” sau de „evlavios” eşti; 

Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în 
Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi 

(Marcu 16:17).

Autoritate asupra demonilor

DUMINCIĂ
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Note

Domnul Isus ţi-a dat autoritatea 
Lui. Tu eşti împuternicit legal să 
foloseşti Numele Lui împotriva lui 
Satan şi a cohortelor întunericului.

Când spui: „Diavole, ieşi de 
aici, în Numele lui Isus,” el nu are 
altă opţiune decât să iasă. Nu îi da 
libertatea de a conduce lucrurile 
din viaţa ta, din casa ta sau din viaţa 
celor dragi. Nu îi da această şansă; 
redu-l la tăcere! Alungă-l în Numele 
lui Isus şi el va fugi!

Marcu 1:21-45
Levitic 8

Matei 14:22-33
Geneza 46

Matei 10:8; 
Luca 10:19

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
îngerii Tăi care acţionează pentru 
binele meu şi pentru autoritatea 
asupra diavolului şi a cohortelor 
întunericului. Satan nu are nici un 
loc în casa mea, în trupul meu, în 
finanţele mele şi nicăieri în jurul 
meu, în Numele Domnului Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Matei 9:27, Biblia relatează despre doi orbi 
care s-au luat după Isus şi care strigau: „Ai milă 

de noi, Fiul lui David!” El i-a întrebat: „Credeţi că pot face 
lucrul acesta?” Ei au răspuns afirmativ, iar El i-a atins şi 
ochii li s-au deschis. Răspunsul lor plin de credinţă i-a 
conectat la vindecare.

Credinţa are loc din inimă şi cu inima (Romani 
10:10). Tu nu crezi cu creierul sau cu mintea; ci crezi 
cu duhul tău. Când crezi cu duhul şi răspunzi conform 
credinţei tale, credinţa ta produce rezultate. În Luca 
8:43-44, Biblia consemnează povestea vieţii unei femei 
care, după ce suferise doisprezece ani de o anumită 
hemoragie, şi-a primit vindecarea doar atingându-se de 
poala hainei lui Isus. Acesta nu era o atingere obişnuită, 
pentru că Domnul i-a simţit impactul atât de puternic, 
încât a întrebat: „Cine s-a atins de mine?”

Femeia, ştiind ce se petrecuse în corpul ei, 
s-a aruncat la picioarele Domnului şi I-a spus ce se 
întâmplase. Domnul i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică; credinţa 
ta te-a mântuit, du-te în pace” (Luca 8:48). Domnul a 
recunoscut credinţa ei ca fiind cea care a mântuit-o, a 
întregit-o. Credinţa ei a fost cea care L-a atins pe Isus şi a 
conectat-o cu vindecarea ei. A fost o atingere spirituală. 
Ea L-a văzut pe Domnul Isus dincolo de omul fizic; ea L-a 
văzut ca fiind Fiul lui Dumnezeu şi L-a atins cu duhul ei. 

  Isus i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică; credinţa ta te-a 
mântuit, du-te în pace” (Luca 8:48).

Activează-ţi credinţa!

LUNI
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Note

Credinţa vine din duhul.
Credinţa ta este cea care te 

conectează. Când a auzit despre 
Isus, femeia cu scurgerea de 
sânge şi-a zis: „... Numai să mă 
pot atinge de haina Lui, şi mă 
voi tămădui” (Matei 9:21). Ea a 
crezut, şi-a declarat credinţa şi a 
acţionat pentru miracolul ei. Şi tu 
poţi face la fel!

Marcu 2:1-22
Levitic 9-10

Matei 14:34-15:9
Geneza 47

Evrei 11:1; 
Romani 10:10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
oportunitatea de a studia Cuvântul 
Tău şi de a-mi creşte credinţa. 
Pe măsură ce îmi pun credinţa 
în aplicare, experimentez un şir 
neîntrerupt de miracole zi de zi, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Biblia ne spune în Efeseni 1:3 că Dumnezeu 
ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări 

duhovniceşti, în locurile cereşti, în Cristos. Iertarea este 
una dintre aceste binecuvântări, care ne-au fost date în 
Isus Cristos. Dumnezeu deja Şi-a pus iertarea la dispoziţie; 
El vrea ca să tu să obţii iertare atunci când ai nevoie de ea; 
trebuie doar să o primeşti. Aceasta este diferit faţă de a-I 
cere lui Dumnezeu iertare de păcate. Tu nu trebuie să îţi 
ceri iertare în mod continuu pentru acelaşi păcat; primeşte 
iertarea lui ca un act de credinţă. 

Cuvântul „iertare” din text provine din traducerea 
termenului grecesc „Aphiemi,” care înseamnă să te 
eliberezi sau să ai libertate. Aşa că Tatăl Se concentrează 
pe eliberarea ta de păcat. Prin aceasta nu mă refer la 
eliberarea din legătura păcatului, ci la eliberarea de 
comiterea păcatului. Tu ai fost deja eliberat de legăturile 
păcatului şi ale întunericului şi ai fost strămutat în Împărăţia 
Fiului lui Dumnezeu, atunci când ai fost născut din nou. Ai 
fost declarat nevinovat, achitat şi liber.

Pasajul biblic din Faptele Apostolilor 26:17-18 ne arată 
mai departe care este ideea lui Dumnezeu despre iertare. 
Acolo, Domnul i-a dat apostolului Pavel un mesaj pentru 
neamuri, pentru a le deschide ochii „...(ca) să se întoarcă 
de la întuneric la lumină, şi de sub puterea lui Satan la 
Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare 

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi 
drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice 

nelegiuire (1 Ioan 1:9).

Obţinerea iertării

MARȚI
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Note

de păcate şi moştenirea împreună 
cu cei sfinţiţi.” Observă verbul 
subliniat: „să primească”; acesta 
provine din traducerea termenului 
grecesc „lambano,” care înseamnă 
„a intra în posesie”; a lua un lucru 
şi a ţi-l însuşi. După cum nu trebuie 
să îţi ceri moştenirea în Cristos, pentru 
că este deja a ta, tot aşa şi iertarea ţi-a 
fost dată în Evanghelie. În acelaşi mod 
cum primeşti o moştenire, primeşti 
şi iertarea, pentru că versetul pe care 
l-am citit spune: „... să primească, prin 
credinţa în Mine, iertare de păcate şi 
moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.”

Dacă ai făcut ceva greşit, în 
loc să te frămânţi şi să te gândeşti 
dacă Dumnezeu te mai iartă sau nu, 
primeşte („lambano”) iertarea prin 
credinţă. Spune: „Tată, recunosc că 
ce am făcut este greşit şi primesc prin 
credinţă iertarea în Numele lui Isus.”

Marcu 2:23-3:12
Levitic 11-12

Matei 15:10-20
Geneza 48

Evrei 4:16; 
1 Ioan 2:1

| Rugăciune
Tată, Îţi mulţumesc pentru sângele lui 
Isus care vorbeşte pentru mântuirea 
mea şi pentru eliberarea mea deplină 
de sub puterea păcatului. Mă bucur 
ştiind că păcatul nu mai poate domni 
asupra mea, pentru că Isus Cristos 
a murit pentru mine şi a fost înviat 
pentru îndreptăţirea mea, absolvindu-
mă astfel de orice vină şi de orice 
judecată pentru păcat, atât acum cât şi 
pentru vecie, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Fiind născut din nou, tu eşti o nouă creaţie în Isus 
Cristos (2 Corinteni 5:17) şi ai viaţa şi natura lui 

Dumnezeu în duhul tău. în 1 Petru 2:9, poţi vedea cum 
te descrie El: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o 
preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care 
Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi 
puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric 
la lumina Sa minunată.” Tu eşti special, ales, regal, 
supranatural şi unic! Începe să te vezi în această lumină!

Cuvântul lui Dumnezeu este oglinda Lui, pe care 
ţi-a dat-o ca tu să priveşti şi să vezi cine eşti cu adevărat. 
De exemplu, în rugăciunea Lui către Tatăl, Isus a spus: „Eu 
le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu...” (Ioan 17:22); 
prin aceasta, Dumnezeu îţi ţine oglinda, ca tu să vezi că 
eşti părtaş al gloriei Lui. Tu ai fost glorificat cu Isus. 

Meditează din nou la descrierea pe care ţi-o face 
Domnul 1 Petru 2:9: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, 
o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe 
care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să 
vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din 
întuneric la lumina Sa minunată.” Tu eşti ales, regal şi 
deosebit; eşti un unicat.

Tu eşti creaţia pe care Dumnezeu o celebrează 
cel mai mult; eşti născut din Cuvântul Lui şi eşti plin de 

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

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

Special, supranatural, 
extraordinar!

MIERCURI
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Note

Duhul Sfânt. El te-a ales să fii cel 
care Îi dă laudă şi care manifestă 
slava Lui pe pământ. Ce chemare!

Când Domnul Isus a umblat 
pe pământ, deşi El a renunţat la 
slava Lui, a umblat într-un mod 
glorios. El a trăit şi a manifestat 
supranaturalul. A umblat pe apă, 
a potolit vântul şi valurile, le-a 
dat auz surzilor şi le-a deschis 
ochii orbilor, a vindecat şchiopii şi 
invalizii, ba chiar a înviat morţii. El 
era extraordinar. El a făcut toate 
acestea pentru ca noi să ştim că 
avem aceeaşi abilitate înăuntrul 
nostru, pentru a funcţiona la fel. 

Acelaşi Duh Sfânt care 
constituia puterea şi esenţa lui 
Isus, locuieşte astăzi în tine. 
Aceasta înseamnă că tu poţi gândi, 
vorbi, umbla şi acţiona ca Isus. Ce 
viaţă!

Marcu 3:13-35
Levitic 13-14

Matei 15:21-28
Geneza 49

1 Petru 2:9; 
Romani 8:17

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău care m-a ridicat 
deasupra obişnuitului. Recunosc 
locul meu special în Cristos şi declar 
că viaţa mea este o manifestare 
a gloriei Tale cu fiecare pas pe 
care îl fac în supranatural 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



Aşa cum Cristos este viaţa ta (Coloseni 3:4), citim 
în versetul tematic că El îţi este neprihănire, 

sfinţire, răscumpărare şi înţelepciune. Dacă Isus Cristos 
este înţelepciunea ta, înseamnă că tu eşti întruchiparea  
înţelepciunii şi a cunoaşterii, pentru că Biblia spune că în 
El sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei 
(Coloseni 2:3), iar El trăieşte în tine.

Unii oameni sunt mereu departe de înţelepciune; 
atunci când vorbesc sau acţionează, înţelepciunea nu 
este niciodată văzută sau auzită. Ei au o mentalitate 
greşită şi, de aceea, judecă în mod absurd, pentru că 
înţelepciunea îi ocoleşte; dar această descriere nu este 
valabilă şi pentru tine. Cristos a fost făcut înţelepciunea 
ta. Rolul tău este să răspunzi la Cuvântul lui Dumnezeu, 
declarând: „Cristos este înţelepciunea mea; am un 
duh de excelenţă şi fac lucruri excelente.” Auzind cum 
vorbeşti, unii ar putea să creadă că eşti mândru şi 
lăudăros, însă nu eşti; mai degrabă, tu stabileşti adevărul 
despre identitatea ta în Cristos.

Înţelepciunea nu se obţine în sala de clasă sau în 
laboratorul de ştiinţe, nu ţine nici de vârstă, ci vine de 
la Dumnezeu; adevărata înţelepciune este a Duhului 
Sfânt. Întrucât eşti în Cristos şi Cristos locuieşte în tine, 

Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. 
Şi voi, prin El, sunteţi în Cristos Isus. El a fost făcut de 

Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire 
şi răscumpărare (1 Corinteni 1:29-30).

Plin de înţelepciune

JOI
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Note

tu ai acces la înţelepciunea divină. 
Astfel, acea forţă care te situează 
în centrul voii lui Dumnezeu şi 
îţi dă discernământ în realităţile 
Împărăţiei, acţionează în viaţa 
ta. Acea forţă a înţelepciunii îţi 
controlează gândurile şi acţiunile 
şi face ca tot ce realizezi să fie 
excelent.

Recunoaşte că eşti plin 
de înţelepciunea lui Dumnezeu. 
Declară în mod repetat şi deliberat 
că înţelepciunea lui Dumnezeu din 
inima ta este văzută în acţiunile 
tale şi auzită în vorbele tale!

Marcu 4:1-20
Levitic 15

Matei 15:29-39
Geneza 50

1 Corinteni 2:12-13; 
Iacov 3:13

| Rugăciune
Cristos este înţelepciunea mea; de 
aceea am un duh înalt, de excelenţă. 
Gândesc diferit, deoarece Cuvântul 
lui Dumnezeu mi-a modelat 
gândirea şi mi-a dat mentalitatea 
celor neprihăniţi. Înţelepciunea 
divină se remarcă în cuvintele şi în 
acţiunile mele şi astăzi! Funcţionez 
în voia perfectă a lui Dumnezeu şi 
am acces la realităţile Împărăţiei 
Lui. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Asemenea apostolilor, cărora Domnul li se adresa 
în versetul tematic, şi ţie ţi-a fost dată abilitatea 

de a cunoaşte şi de a înţelege tainele spirituale. În Efeseni 
1:17-18, Pavel s-a rugat: „Şi mă rog ca Dumnezeul 
Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un 
duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea 
Lui, şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care 
este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei 
moştenirii Lui în sfinţi.” Aceasta, însă, nu ar trebui să 
mai fie doar o rugăciune pentru tine; răspunde acestui 
verset din Scriptură şi integrează-l în viaţa ta, pentru că 
reprezintă voia lui Dumnezeu pentru tine.

Dumnezeu vrea ca tu să discerni misterele, 
secretele, având duhul inundat de lumină pentru a 
vedea şi înţelege moştenirea şi identitatea pe care le 
ai în Cristos. Spune: „Mi-a fost dat duhul înţelepciunii 
şi revelaţiei, în cunoaşterea lui Dumnezeu; ochii inimii 
mele sunt luminaţi; de aceea, îmi cunosc chemarea; 
realităţile spirituale îmi sunt dezvăluite! Ştiu cine 
sunt şi tot ce îmi aparţine în Cristos!” Este important 
să răspunzi astfel Cuvântului, deoarece credinţa este 
răspunsul duhului uman la Cuvântul lui Dumnezeu.

Psalmul 25:14 ne arată că secretele Domnului 
sunt ale celor care Îl tratează cu reverenţă. Acestora 

Ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: „De ce le 
vorbeşti în pilde?” Isus le-a răspuns: „Pentru că vouă 
v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, 

iar lor nu le-a fost dat” (Matei 13:10-11).

Înţelegând tainele spirituale – 
voia lui Dumnezeu pentru tine!

VINERI
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Note

El le dezvăluie voia Lui. Când ai 
acea teamă sfântă de Domnul şi Îl 
onorezi în viaţa ta, El îţi revelează 
Cuvântul Lui şi ţi Se descoperă 
într-un mod deosebit. Cuvintele 
lui Isus întăresc acest fapt, în Ioan 
14:21: „Cine are poruncile Mele 
şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi 
cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl 
Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta 
lui.”

Marcu 4:21-41
Levitic 16-18

Matei 16:1-12
Exod 1

1 Corinteni 2:12; Ioan 14:26; 
Ioan 16:13

| Rugăciune
Am abilitatea de a cunoaşte şi de a 
înţelege tainele Împărăţiei, pentru 
că Domnul mi-a luminat duhul; de 
aceea umblu în lumină şi o manifest 
faţă de cei din jur! Îţi mulţumesc, 
Doamne, pentru că eşti lumina 
mea şi pentru că m-ai făcut lumina 
lumii, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Într-o zi, nişte ucenici ai lui Ioan au venit la 
Isus şi au rămas surprinşi de faptul că El avea 

o casă, spre deosebire de Ioan Botezătorul, care locuia 
adesea în deşert, mâncând lăcuste şi miere sălbatică. 
Aceşti ucenici ai lui Ioan au rămas cu Isus toată ziua, 
punându-I întrebări legate de Împărăţie şi ascultând cu 
mare interes răspunsurile Lui. Când a venit noaptea, în 
loc să se întoarcă la Ioan, ucenicii aceia au rămas cu Isus.

Ne-am gândi că s-au întors la Ioan a doua zi, însă 
ei au rămas în continuare cu Isus şi au devenit ucenicii 
Lui. De ce? Ei ajunseseră acasă. Găsiseră ceea ce căutase 
sufletul lor dintotdeauna. Cristos este căminul nostru. A 
fi în Cristos înseamnă să găseşti odihnă pentru sufletul 
tău; El este locuinţa ta plină de pace.

Versetul tematic spune astfel: „Fiindcă oricine 
intră în odihna Lui se odihneşte şi el de lucrările lui, cum 
S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale” (Evrei 4:10). 
Cristos este real, autentic, este Dumnezeu Însuşi! Nimic 
nu poate fi mai bun decât atât! El este atât o persoană, 
cât şi un loc – locul pe care îl avem noi în Dumnezeu. A 
fi creştin înseamnă că ai ajuns în Cristos. În 2 Corinteni 
5:17, Biblia ne vorbeşte despre a fi în Cristos: „... dacă 
este cineva în Cristos...”; acela este locul! Ai ajuns acasă, 
în Cristos, atunci când ai fost născut din nou. Nu este 

Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihneşte şi el de 
lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările 

Sale (Evrei 4:10).

Cristos… Căminul nostru!

SÂMBĂTĂ
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Note

de mirare faptul că Biblia spune 
că trăim în El (Faptele Apostolilor 
17:28).

Efeseni 2:6 ne spune că 
Dumnezeu ne-a aşezat împreună 
în locurile cereşti, „în Cristos”; 
aceasta este casa ta; El este 
căminul tău, ambianţa ta şi locul 
tău! Aşadar, atunci când spui: 
„sunt în Cristos,” înseamnă că eşti 
acasă. Acesta este creştinismul: 
ai fost cufundat în Cristos. Ce loc, 
ce cămin – unde nu este păcat, 
boală, neputinţă, eşec, sărăcie, 
înfrângere, slăbiciune sau moarte! 
Ci tot ceea ce ai este sănătate, 
bucurie, pace, succes, putere, 
bunăstare, frumuseţe şi viaţă 
pentru totdeauna! 

Marcu 5:1-20
Levitic 19-21

Matei 16:13-20
Exod 2

1 Corinteni 1:30; Faptele Apostolilor 
17:28; Coloseni 1:26-27

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că m-ai aşezat împreună cu Cristos 
în locurile cereşti! Cristos locuieşte 
în mine, dar este şi căminul meu, 
este mediul ambiant din care 
funcţionez. Cristos este  gloria 
mea, sănătatea mea, bogăţia mea, 
înţelepciunea mea, neprihănirea 
mea şi tot ce am! În El trăiesc, mă 
mişc şi îmi am fiinţa.  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Bucură-te de două cărţi într-una  
singură cu aplicaţia de telefon  

mobil Rhapsody Mobile! 

Aplicaţia de citit Rapsodia pe telefonul mobil, 
Rhapsody of Realities versiunea 2.0 reprezintă o 

întreagă lume de inspiraţie, integrată într-o interfaţă 
frumos reproiectată cu opţiuni atrăgătoare.  

Te poţi bucura acum de două cărţi cu pachetul Rhapsody 
of Realities Combo (Carte audio şi în format electronic 
E-book)... la preţul uneia!

„Este grozav să ştiu că pot avea o experienţă mai 
bogată cu Rapsodia realităţilor în format audio şi 
electronic prin acest pachet combo! Îmi place!”
       
    - Excellent G.

Oferta pachetului combo este exclusiv dedicată 
utilizatorilor aplicaţiei Rhapsody of Realities!

Poţi descărca aplicaţia Rhapsody of Realities versiunea 
2.0 de pe magazinul virtual Google Play store.
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Biserica lui Isus Cristos este temelia şi stâlpul 
adevărului (1 Timotei 3:15). Cu toate acestea, 

există unii care s-au declarat duşmani ai Bisericii. 
Unii chiar au jurat că atunci când vor fi terminat cu 
creştinismul, nimeni nu îşi va mai aduce aminte că 
a existat vreodată. În Psalmul 2:4, Biblia ne arată că 
„Cel ce şade în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei.” 
Asemenea oameni tulburaţi şi amăgiţi de cel rău au tot 
proliferat astfel de ameninţări goale de-a lungul istoriei, 
însă Cuvântul şi lucrările lui Dumnezeu au dăinuit 
dincolo de viaţa lor şi vor continua să existe în pofida 
oricui încearcă să li se opună.

Suntem în cea mai măreaţă alianţă pe care a 
văzut-o lumea vreodată; suntem în cea mai tare echipă 
din toate timpurile. Nu facem parte din ceva irelevant, 
slab, care este pe cale de dispariţie; ci Biserica lui Isus 
Cristos este mai puternică, mai mare şi mult mai eficientă 
astăzi decât în oricare alt moment al istoriei. Aceasta 
este realitatea. Astăzi vedem mai multe miracole decât 
oricând în istoria Bisericii. Hagai 2:9 spune astfel: „Slava 
casei a doua va fi mai mare decât slava casei dintâi...” 
Acesta este Cuvântul Lui, prin urmare aşa trebuie să fie 
şi aşa se şi întâmplă în toată lumea.

Biserica este mai puternică decât oricând şi acesta 
este meritul Duhului Sfânt, care acţionează în Trupul 

Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de 
ea; iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera 

(Matei 21:44).

Biserica: mai puternică, mai 
mare şi mai eficientă!

DUMINICĂ
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Note

lui Cristos cu influenţă, putere şi 
impact fără precedent. Cei care 
biciuiesc Biserica, spunând că 
astăzi ea este lipsită de putere şi 
apostată, nu cunosc realitatea, nu 
văd corect.

Isus S-a rugat ca Tatăl să Îl 
trimită pe Duhul Sfânt. Apoi El 
(Isus) S-a înălţat la cer, iar Duhul 
Sfânt a rămas cu noi de atunci, 
zidind Biserica. El este responsabil 
de Biserica de astăzi; El este 
Domnul secerişului. De aceea ar 
fi foarte nepotrivit ca cineva să 
sugereze că Biserica dă înapoi şi 
eşuează în mâinile Duhului Sfânt 
când, de fapt, astăzi avem cel mai 
mare impact pentru Domnul! Slavă 
Numelui Său pentru totdeauna!

Marcu 5:21-43
Levitic 22-23

Matei 16:21-28
Exod 3

Efeseni 4:11-13; Luca 4:16; 
Matei 16:18

| Proclamaţie
Fac parte din Biserica Dumnezeului 
cel Viu, Stâlpul şi Temelia 
adevărului, unde sunt învăţat 
Cuvântul Său, sunt echipat, 
antrenat, hrănit şi edificat în 
înţelepciune şi în neprihănire! 
Îţi mulţumesc, Tată, pentru că Îţi 
arăţi puterea şi slava în Biserică, 
iar lucrarea Ta de neprihănire se 
răspândeşte pe tot pământul, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Există acest lucru numit „Revelaţia ta despre 
Evanghelie.” Nu este destul să spui: „Ei bine, 

eu predic Evanghelia”; întrebarea este: „Ce Evanghelie 
predici tu?” Ce este Evanghelia cu adevărat? Care este 
perspectiva ta cu privire la Evanghelie? În Romani 
1:16, apostolul Pavel a zis: „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.”

Înţelegerea ta asupra Evangheliei este foarte 
importantă, pentru că viaţa ta va fi o reflectare a 
„evangheliei tale.” Tu ai o evanghelie; şi eu am o 
evanghelie; fiecare dintre noi are propria evanghelie. 
Evanghelia ta este percepţia ta asupra a ceea ce a venit 
să facă Cristos precum şi impactul şi relevanţa acelor 
lucruri în prezent. Perspectiva aceasta îţi va forma 
mesajul. Viaţa ta va reflecta acel mesaj; şi tot ceea ce 
vei face va fi o expresie a înţelegerii tale asupra acelui 
mesaj.

Voluntar sau involuntar, tu îţi exprimi propria ta 
idee despre creştinism în fiecare zi din viaţă. Nu poţi trăi 
deasupra revelaţiei tale asupra Evangheliei. Vorbirea, 
procesul de gândire şi perspectiva asupra vieţii sunt 

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).

Revelaţia ta despre Evanghelie 

LUNI
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Note

toate rezultate ale înţelegerii tale 
asupra Evangheliei. Tot ceea ce vezi 
prin „lentilele Evangheliei” şi ceea 
ce crezi despre Isus îţi va afecta 
concepţia despre lume şi viaţă. De 
aceea, este deosebit de important 
să ai cea mai înaltă revelaţie 
despre ceea ce Dumnezeu vrea 
să îţi dea, pentru că viaţa ta va fi 
expresia revelaţiei pe care o ai cu 
privire la El.

Marcu 6:1-29
Levitic 24

Matei 17:1-13
Exod 4

Evrei 5:13-14; Efeseni 4:14; 
Faptele Apostolilor 17:30

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că 
îmi desăvârşeşti înţelegerea 
Evangheliei lui Cristos şi că îmi dai 
inspiraţie şi lumină prin Duhul Sfânt 
să cunosc şi să trăiesc adevărurile 
cele mai mari ale Cuvântului Tău. 
Sunt încredinţat că voi înainta 
neîncetat şi că voi umbla în victorie, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Pe măsură ce studiezi Scripturile şi creşti 
în cunoştinţa Cuvântului lui Dumnezeu, 

descoperi că tot ce ai avut sau vei avea nevoie vreodată 
se găseşte în Cuvânt. Dumnezeu nu vrea ca noi să folosim 
rugăciunea ca mijloc de a-I cere lucrurile de care avem 
nevoie; ci mai degrabă scopul rugăciunii este ca noi să 
avem părtăşie cu El. Aceasta caută El.

În 1 Corinteni 1:9, Biblia spune: „Credincios este 
Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus 
Cristos, Domnul nostru.” Tu ai fost chemat la părtăşie cu 
Isus Cristos. Aceasta înseamnă că ai fost adus în unitate, 
parteneriat sau reuniune familială cu Isus Cristos. Dacă 
acest lucru este adevărat, ce ţi-ar mai putea trebui 
vreodată? Orice lucru bun pe care l-ai putea dori în viaţă 
sau pe care ai putea să îl ceri este împachetat în Cristos. 
A-L avea pe Cristos înseamnă a avea totul. 

Versetul tematic spune că El ne-a dat deja tot 
ce priveşte viaţa şi evlavia. Modul tău de abordare 
a acestui Cuvânt ar trebui să fie următorul: „Dacă 
Dumnezeu spune aşa, atunci răspunsul meu este DA! 
Dacă El spune că am toate lucrurile în Cristos, atunci 
toate lucrurile sunt ale mele; nu am nevoie să cer 
nimic, pentru că toate nevoile mele au fost împlinite în 
Cristos.” Acesta să fie modul tău de gândire. Isus nu a 

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

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

Nu-ţi orienta conştiinţa asupra 
nevoii

MARȚI

24



Note

recunoscut niciodată lipsa şi nici 
nu Şi-a orientat conştiinţa asupra 
vreunei nevoi; urmează exemplul 
Său! Marcu 6:30-56

Levitic 25

Matei 17:14-21
Exod 5

Filipeni 4:6; 1 Corinteni 3:21; 
Filipeni 4:19

| Proclamaţie
Conştiinţa mea nu este orientată 
niciodată asupra vreunei nevoi, 
pentru că Isus Cristos trăieşte în 
mine şi El este totul pentru mine! 
În El am totul deplin. Viaţa mea 
este una de glorie tot mai mare, pe 
măsură ce trăiesc în şi prin Cuvântul 
lui Dumnezeu şi am părtăşie 
neîntreruptă cu Duhul Sfânt, 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 este capabil să îţi dea 
o moştenire. De aceea studiul şi meditarea 

asupra lui sunt cruciale pentru credincios. Coloseni 1:12-
13 spune: „... mulţumindu-I Tatălui, care v-a învrednicit 
să aveţi parte de moştenirea sfinţilor în lumină. El ne-a 
izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat 
în Împărăţia Fiului dragostei Lui.”

Dumnezeu te-a învrednicit să ai parte de 
moştenirea sfinţilor în lumină, prin urmare există o 
moştenire pentru tine în Cristos Isus. Nu te puteai 
califica pentru ea pe cont propriu, însă Tatăl te-a calificat 
prin Cristos Isus pentru o moştenire glorioasă. Alt lucru 
deosebit de important este faptul că El te-a eliberat 
de puterea întunericului şi te-a strămutat în Împărăţia 
Fiului dragostei Lui.

Întunericul reprezintă puterile răului, demonii şi 
lucrările lor. Însă El te-a eliberat de toate acestea; El nu 
a spus că se va întâmpla aşa dacă te vei ruga destul; El 
a făcut-o deja. Tot ceea ce aşteaptă de la tine este să 
răspunzi la Cuvântul Său şi să umbli în binecuvântările 
pe care le-a câştigat pentru tine în Cristos.

Biblia spune că prin cunoştinţă – cunoştinţă 
revelată – cei drepţi sunt scăpaţi (Proverbe 11:9). Pe 
măsură ce vei studia Cuvântul şi vei medita asupra lui, 

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).

Moştenirea ta în El

MIERCURI
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Note

nu vei descoperi doar moştenirea 
ta în Cristos, ci vei fi şi capabil să te 
bucuri de tot ce ţi-a dat Dumnezeu 
în El. Trăieşte în moştenirea ta în 
Cristos. Celebreaz-o.

A-ţi celebra moştenirea şi tot 
ceea ce a făcut Cristos pentru tine 
este o modalitate de a-l reduce pe 
diavol la tăcere. Mulţumeşte-I lui 
Dumnezeu pentru tot ce ţi-a dăruit 
în Cristos Isus: mântuire, sănătate 
divină, bunăstare, pace şi viaţa Lui 
în tine; aşa celebrezi moştenirea ta 
în El.

Marcu 7:1-23
Levitic 26-27

Matei 17:22-27
Exod 6

Psalmul 16:5-6; 
Romani 8:16-17

| Proclamaţie
Sunt un copil al lui Dumnezeu 
şi împreună moştenitor cu Isus 
Cristos. Toate lucrurile se aliniază 
armonios în viaţa mea şi moştenirea 
mea este plăcută. Sunt conştient 
de moştenirea mea glorioasă în 
Cristos, iar prin meditaţie asupra 
Cuvântului şi părtăşie cu Duhul 
Sfânt, ajung să o cunosc tot mai 
mult şi să mă bucur de ea. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de creştin, este foarte important să 
înţelegi nu doar faptul că Isus Cristos trăieşte şi 

astăzi, ci şi că El este cu noi prin Duhul Sfânt şi că ne poartă 
de grijă plin de afecţiune. Mai mult, El vrea să ducem 
mesajul Său până la capătul lumii. Acesta este scopul vieţii 
tale: să le vesteşti Evanghelia celor care nu o cunosc. Noi 
suntem o lumină în lumea aceasta plină de întuneric. Cu 
toate acestea, în umblarea noastră dedicată câştigării 
sufletelor şi schimbării vieţii lor, există necesitatea creşterii 
spirituale; trebuie să continuăm să creştem în Cuvânt şi, în 
mod deliberat, să creştem în părtăşie cu Duhul Sfânt.

Nu este destul să fim născuţi din nou; există 
mult mai multe dimensiuni în Dumnezeu de care să ne 
bucurăm. Gradul de libertate în Duhul Sfânt de care te 
vei bucura depinde de cunoştinţa spirituală pe care o ai 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Binecuvântările Sale de 
care te vei bucura în viaţă depind de cât de mult Îl cunoşti 
pe El, de revelaţia despre El pe care o ai în duhul tău. Cu 
cât ai mai puţină cunoştinţă, cu atât vor curge mai puţine 
binecuvântări şi mai puţină bucurie a Duhului prin tine.

Acest fapt este important, deoarece cunoaşterea 
Cuvântului lui Dumnezeu este ceea ce te ridică deasupra 
vieţii. Biblia spune că cei neprihăniţi sunt scăpaţi prin ştiinţă 
(Proverbe 11:9), însă nu se referă doar la izbăvirea din 
necaz, ci şi la eliberarea lor în moştenire. Prin cunoaşterea 

Ca să nu mai fim copii... Ci, credincioşi adevărului, 
în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să 

ajungem la Cel ce este Capul, Cristos (Efeseni 4:14-15).

Necesitatea creşterii spirituale

JOI
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Note

Cuvântului lui Dumnezeu, vei fi 
capabil să îţi exerciţi stăpânirea şi 
controlul asupra circumstanţelor. 
Mai mult, prin creşterea pe care o 
vei experimenta prin părtăşia cu 
Duhul Sfânt, vei fi în mod constant 
deasupra influenţelor corupte 
ale acestei lumi. Atunci când 
oamenii vor fi doborâţi din pricina 
experienţelor lor, tu vei transmite alt 
mesaj: „Există ridicare!” (Iov 22:29).

Nu le permite niciodată 
circumstanţelor să te copleşească. 
Indiferent de provocările cu care te 
confrunţi, ele sunt ceea ce ai fost tu 
antrenat să biruieşti. Nici unul dintre 
noi nu a primit mai mult decât poate 
purta: „... Şi Dumnezeu, care este 
credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi 
peste puterile voastre...” (1 Corinteni 
10:13). În loc să îţi concentrezi atenţia 
asupra problemei, acţionează bazat 
pe Cuvântul lui Dumnezeu şi sigur vei 
avea o mărturie.

Marcu 7:24-8:13
Numeri 1-2

Matei 18:1-11
Exod 7

Evrei 5:12-14; 
1 Petru 2:2

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
viaţa de splendoare, de har, de 
bunăstare şi de măreţie în care m-ai 
adus. Excelez şi progresez în toate 
domeniile, iar credinţa mea învinge 
orice circumstanţe, pe măsură ce 
umblu în plinătatea binecuvântării 
Tale, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dumnezeu a adus creaţia în fiinţă prin cuvinte. 
Atunci când a zis „Să fie lumină,” lumina a luat 

fiinţă (Geneza 1:3). Cea mai mare parte a capitolului întâi 
din Geneza descrie modul în care Dumnezeu a pronunţat 
cuvinte de creaţie. Te-ai întrebat vreodată de ce a trebuit 
Dumnezeu să „vorbească” pentru a aduce acele lucruri în 
fiinţă, în loc să le facă pur şi simplu? Motivul este acela că, 
prin vorbire, creezi un cod sonor. Vorbirea creează unde 
sonore, iar materia primă pentru creaţie este de origine 
sonoră, fiind energia produsă de cuvinte.

Astfel, codul sonor este instrucţiunea, semnificaţia, 
mărturia sau informaţia conţinută de o undă sonoră. Cu 
ceva timp în urmă, un om de ştiinţă a făcut un experiment 
ca să descopere efectul cuvintelor asupra apei. A pus 
apă în borcane diferite şi le-a vorbit. După un timp, 
fiecare recipient a format cristale. Cele cărora le-a vorbit 
frumos au format cristale frumoase. Le vorbise cu cuvinte 
drăgăstoase: „Eşti minunat, eşti frumos, eşti plin de 
dragoste”; au rezultat nişte cristale superbe.

Însă în recipientele cărora le vorbise cu asprime 
zicând: „Eşti urât, groaznic, rău; te urăsc,” s-au format 
cristale urâte, deformate. Care este concluzia? Trupul 
uman este format şaptezeci la sută din apă, adică mai mult 
de două treimi. De aceea, dacă rosteşti cuvinte negative 
asupra ta, acestea au ca rezultat deformarea cristalelor de 
apă din trupul tău; cristalele deformate au ca rezultat minţi 

Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii  
(Proverbe 18:21).

Rosteşte viaţă!

VINERI
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Note

deformate. Mulţi s-au dus singuri în 
moarte prin cuvintele lor fără să ştie.

Refuză să vorbeşti negativ 
sau injurios despre tine; mulţi cred 
că este la modă să faci aşa, însă 
în realitate este jalnic. Astfel de 
oameni adună multă conversaţie 
negativă din mediul înconjurător, 
de la muncă sau din vecini şi apoi 
duc toată această informaţie acasă. 
Astfel, unii spun despre locul lor de 
muncă faptul că „îi ucide”; sau unele 
mame spun despre copiii lor că „le 
ucid,” crezând că aceste lucruri nu 
contează, însă contează foarte mult! 
Ele distrug cristalele de apă din 
trupul lor, pentru că aceste cristale 
reacţionează la cuvinte.

Rosteşte viaţă asupra 
trupului tău, asupra mediului tău 
înconjurător, asupra familiei şi a 
lumii tale!

Marcu 8:14-26
Numeri 3-4

Matei 18:12-20
Exod 8

Iacov 3:2; Proverbe 15:4; 
Coloseni 4:6

| Proclamaţie
Cuvântul lui Dumnezeu a produs 
viaţă în mine. Sunt o mărturie a 
harului şi a gloriei lui Dumnezeu, 
datorită impactului Cuvântului Său 
în viaţa mea. Umblu în neprihănire, 
victorie, bunăstare, sănătate şi 
măreţie. Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii creştini nu au înţeles corect conceptul 
neprihănirii. Ei încă privesc neprihănirea 

lui Dumnezeu din perspectiva rezultatului şi nu a 
sursei acesteia. În calitate de creştini, noi am primit 
neprihănirea ca dar: „... cei ce primesc, în toată 
plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în 
viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Cristos” 
(Romani 5:17). A trăi drept este rezultatul neprihănirii, 
nu este sursa de neprihănire.

Mulţi cred că dacă ar putea trăi drept, atunci ar 
reuşi să atingă neprihănirea lui Dumnezeu. Lucrurile nu 
stau aşa. Mai întâi trebuie să crezi în Isus Cristos şi să 
primeşti darul neprihănirii în duhul tău ca să poţi trăi 
drept. Niciodată nu vei putea ajunge neprihănit prin 
faptul că ai trăit corect. Cum ai putea trăi şi umbla în 
ceva ce nu ai?

Este ca şi cum te-ai aştepta ca cineva care nu este 
născut din nou să umble în dragoste; nu va funcţiona. Cât 
timp nu Îl ai pe Cristos în tine, nu poţi face două lucruri: 
în primul rând, nu poţi umbla în dragoste, iar în al doilea 
rând, nu poţi trăi drept. Trebuie să Îl ai pe Cristos, despre 
care Biblia spune că a fost făcut neprihănire pentru noi 
(1 Corinteni 1:30) ca să trăieşti în mod neprihănit. Până 
când nu eşti neprihănit, Dumnezeu nu Se aşteaptă să 
produci neprihănire; ar fi absurd să îţi ceară să faci ceea 
ce nu poţi.

Căci ce zice Scriptura? „Avraam L-a crezut pe Dumnezeu, 
şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire” (Romani 4:3).

Pentru a trăi drept trebuie întâi 
să fii neprihănit!

SÂMBĂTĂ
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Note

Acesta este motivul pentru 
care El îţi transferă neprihănirea 
ca dar; ştiind că odată ce devii 
neprihănit, poţi trăi neprihănit; 
astfel viaţa ta devine manifestarea 
bunătăţii, slavei, harului şi 
dragostei Lui. Toate acestea şi 
alte atribute divine devin tot mai 
evidente în viaţa ta, pe măsură ce 
trăieşti în concordanţă cu Cuvântul 
lui Dumnezeu.

Marcu 8:27-9:13
Numeri 5-6

Matei 18:21-35
Exod 9

Romani 1:16-17; 
Romani 14:17

| Proclamaţie
Sunt expresia neprihănirii lui 
Dumnezeu, dovada echităţii, gloriei 
şi harului Lui! Sunt încântat de 
noua mea viaţă în Cristos: o viaţă 
de stăpânire, iubire, excelenţă şi 
putere prin neprihănire. Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Şcoala Internaţională de Slujire 2015
Cu Pastorul Chris – Iohannesburg, Africa de Sud

2 – 25 martie

Sesiunea de toamnă a Şcolii Internaţionale de Slujire (ISM) 
cu Pastorul Chris ia startul devreme în martie, anul acesta.

Mulţi lucrători de pe glob sunt gata pentru instruirea şi 
împărtăşirea din Duhul Sfânt care să-i facă mai eficienţi în 
vestirea Evangheliei lui Isus Cristos.

Pentru a te înregistra la sesiunea de toamnă ISM din 
Iohannesburg, Africa de Sud, accesează site-ul www.
christembassy-ism.org 

Conferinţa Reţelei Internaţionale a Lucrătorilor
Cu Pastorul Chris în Iohannesburg, Africa de Sud

23-25 martie 2015

Totodată, mult aşteptata Conferinţă a Reţelei Internaţionale 
a Lucrătorilor va avea loc în perioada 23-25 martie. 
Conferinţa promite a fi o nouă vreme de cercetare divină şi 
de transformare pentru miile de lucrători care se vor reuni 
pentru 3 zile de revelaţie şi de putere împreună cu omul lui 
Dumnezeu. 

Pentru înregistrare, vizitează site-ul www.ismmn.org/
conference2015 sau trimite email la adresa conference@
ismmn.org.
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RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DESPRE  AUTOR

Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

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

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

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

„Acum nu mă mai ruşinez de Evanghelie!”

„Am primit un exemplar al Rapsodiei Realităţilor în facultate de la 
capelanul meu. Faptul că am studiat-o mi-a întărit credinţa în Cristos. 
Subiectul care m-a atins cel mai profund a fost „NU MĂ RUŞINEZ DE 
EVANGHELIE.” Acel subiect mi-a revoluţionat gândirea; acum pot 
merge cu îndrăzneală să predic Evanghelia.”  ̶  Appiah L., Ghana

„Minte vindecată de Cuvânt!”

„Locuim în suburbiile oraşului Berlin, într-o zonă numită Stendal, unde 
distribuim Rapsodia Realităţilor unei instituţii unde sunt îngrijiţi oameni 
cu boli psihice. Într-una din campaniile noastre de distribuţie, am 
întâlnit un om care fusese declarat retardat şi consemnat să locuiască 
toată viaţa într-o instituţie specializată. Ne-am asigurat că devoţionalul 
i se citea cu regularitate şi, slăvit să fie Dumnezeu, capacităţile sale 
intelectuale i-au fost restaurate! ”   ̶  Fratele şi sora Glaser, Germania

„Am primit vorbirea în limbi citind Rapsodia!”

„Rapsodia Realităţilor este cu adevărat o super-carte! Este plină de 
ungere şi de putere! Am citit-o doar patru luni şi am primit puterea 
vorbirii în limbi. Aceasta mi-a transformat viaţa: dedicarea mea în a 
studia Cuvântul a crescut şi văd clar cum cresc spiritual!”  ̶  L. Tah, 
SpaniaR
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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   


