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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 203 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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Odată ce ai fost născut din nou, pentru tine Sfânta 
Împărtăşanie (Cina Domnului) nu a devenit doar 

un drept, ci şi o obligaţie. În calitate de creştini, noi trebuie 
să luăm Cina Domnului, deoarece reprezintă împărtăşirea 
noastră cu trupul şi sângele lui Cristos: „Paharul binecuvântat, 
pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele 
lui Cristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtăşirea 
cu trupul lui Cristos?” (1 Corinteni 10:16). 

Pasajul biblic de mai sus ne ajută să înţelegem 
faptul că paharul binecuvântat reprezintă comuniunea cu 
sângele lui Cristos, care ne uneşte cu sângele lui Cristos şi 
ne aduce în unirea Duhului. La fel, pâinea pe care o frângem 
reprezintă comuniunea noastră cu trupul lui Cristos. Astfel 
suntem părtaşi la trupul şi sângele lui Cristos. Biblia spune că 
noi suntem părtaşi la natura Sa divină – suntem asociaţi ai 
Dumnezeirii (2 Petru 1:4). 

Noi suntem uniţi cu Domnul (1 Corinteni 6:17). 
Aceasta înseamnă că biruinţa Lui este biruinţa noastră. 
Abilitatea Lui este abilitatea noastră. Apostolul Pavel declară 
că destoinicia noastră vine din destoinicia Sa: „Nu că noi, prin 
noi înşine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la 
noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu” 
(2 Corinteni 3:5). Nu mai există lucruri imposibile pentru tine 
acum că eşti o făptură nouă în Cristos. Tu ai fost adus în viaţa 

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

dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care 
este în lume prin pofte (2 Petru 1:4).

DUMINICĂ

1
Părtaşi trupului şi 

sângelui Său



Note

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
făcut o făptură nouă şi astfel sunt 
părtaş la viaţa divină în Cristos. 
Sunt veşnic recunoscător pentru 
sângele lui Isus care a fost vărsat ca 
să mă spele de orice nelegiuire şi 
pentru trupul Său care s-a frânt ca 
eu să am viaţă, bucurie şi pace, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Ioan 16:17-33 
1 Cronici 7-8

de bucurii nesfârşite. De fiecare dată 
când iei Cina, fii conştient de uniunea 
ta cu Domnul. 

Poate că te întrebi: „Dar un 
creştin care a păcătuit poate să ia 
Cina?” Da! El sau ea ar trebui să se 
pocăiască de păcatul său imediat 
şi să nu piardă oportunitatea de 
a se împărtăşi cu Cina Domnului, 
deoarece sângele Domnului a fost 
vărsat pentru curăţirea de orice 
păcat. Tot ceea ce cere Dumnezeu 
este ca nimeni să nu ia Cina într-un 
chip nevrednic. El nu a spus: „Să nu 
o luaţi când păcătuiţi.” El a spus doar: 
„De aceea, oricine mănâncă pâinea 
aceasta sau bea paharul Domnului 
în chip nevrednic, va fi vinovat 
de trupul şi sângele Domnului” 
(1 Corinteni 11:27). Vom explica 
semnificaţia acestui verset în studiul 
următor.

1 Corinteni 15:1-10
Proverbe 28

Matei 26:26-28;
1 Tesaloniceni 5:5

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Apostolul Pavel şi-a exprimat dezaprobarea faţă 
de atitudinea lipsită de reverenţă a unor fraţi din 

Corint atunci când se adunau pentru a lua Cina Domnului. 
În Biserica Primară se practica ceea ce ei numeau „masa 
de dragoste.” Apostolul Iuda a vorbit despre astfel de mese 
(Iuda 1:12) şi a făcut-o şi apostolul Petru (2 Petru 2:13). 

Ori de câte ori credincioşii se adunau pentru masa 
de dragoste, ei luau şi Cina Domnului. La astfel de mese, 
fiecare participant trebuia să vină cu mâncare pe care 
să o împartă cu ceilalţi credincioşi. Însă unii credincioşi 
nu aveau ce să aducă, iar cei care îşi aduceau mâncare o 
mâncau în grabă înainte de sosirea celorlalţi. Aceştia nu 
luau în considerare faptul că trebuia să îi aştepte pe ceilalţi 
şi să împartă mâncarea lor cu cei care nu aveau nimic. 

Prin urmare, apostolul Pavel îi mustră, spunându-le: 
„Ce? N-aveţi case pentru ca să mâncaţi şi să beţi acolo? Sau 
dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu şi vreţi să-i faceţi de ruşine pe 
cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta 
nu vă laud” (1 Corinteni 11:22). El i-a făcut să înţeleagă faptul 
că o asemenea atitudine la Cina Domnului este ireverenţioasă 
şi nu ar trebui încurajată. În acest context în care sancţionează 
această atitudine nepotrivită a fraţilor din Corint, Pavel declară 
mai târziu prin Duhul: „... oricine mănâncă pâinea aceasta 
sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de 
trupul şi sângele Domnului” (1 Corinteni 11:27).

LUNI

2

De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea 
paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de 

trupul şi sângele Domnului (1 Corinteni 11:27).

Participă cu reverenţă 
la Cina Domnului



Note

Observaţi faptul că Biblia nu a 
spus: „Oricine mănâncă din pâinea 
aceasta sau bea din paharul acesta, 
fiind nevrednic...” A fi nevrednic 
înseamnă a nu te califica pentru 
a mânca pâinea şi a bea paharul 
Cinei Domnului. Însă când spune 
„în chip nevrednic,” Pavel se referă 
la atitudine – la maniera în care te 
împărtăşeşti cu Cina Domnului. Este 
un act care trebuie făcut cu reverenţă. 

Şi astăzi sunt unii oameni 
atât de grăbiţi să ajungă acasă 
chiar în timp ce este servită Cina 
Domnului, nefăcându-şi timp să 
reflecteze şi să mediteze la trupul 
şi sângele lui Cristos. O astfel de 
atitudine este lipsită de reverenţă. 
Nu te împărtăşi cu Cina Domnului 
cu o inimă împărţită şi lipsită de 
reverenţă, tratând cu uşurătate acest 
act. Recunoaşte semnificaţia veşnică 
a Cinei Domnului şi participă la ea 
întotdeauna cu reverenţă. 

Ioan 17:1-26
1 Cronici 9-10

1 Corinteni 15:11-19
Proverbe 29

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
trupul lui Isus care s-a frânt pentru 
mine şi pentru sângele Său care s-a 
vărsat pentru iertarea păcatelor 
mele. Acum am fost adus la o viaţă 
nouă de neprihănire şi de stăpânire 
prin Duhul Sfânt, în Numele lui 
Isus. Amin. 

1 Corinteni 11:27-30
STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dacă mântuirea ar fi constat doar în izbăvirea din 
păcat, pentru aceasta nu era nevoie de învierea 

lui Isus. Moartea Sa pe cruce ar fi fost de ajuns, pentru 
că a plătit pentru toate păcatele noastre, garantându-ne 
achitarea totală şi împăcarea cu Dumnezeu. Însă aceasta 
înseamnă răscumpărare, nu creştinism! 

Răscumpărarea se referă la a salva pe cineva prin 
plătirea unui preţ. Când Isus a murit, El a plătit preţul 
pentru răscumpărarea omului cu propria Sa viaţă; El a 
făcut aceasta pentru întreaga omenire, nu pentru creştini, 
pentru că nici nu existau creştini. Creştinul nu este omul 
pentru care Cristos a murit. Priveşte astfel ceea ce îţi spun: 
când Isus a stat atârnat pe cruce, în mintea lui Dumnezeu 
toţi am fost atârnaţi acolo (în El), pentru că Isus a fost 
reprezentantul nostru. Când El a strigat: „S-a isprăvit!” şi 
Şi-a dat duhul, noi, de asemenea, am murit în El. 

Acum, iată marea revelaţie pe care Satan nu a văzut-o 
şi la care îngerii încă se uită cu uimire şi încearcă să o înţeleagă în 
profunzime: Creştinismul nu a început atunci când Isus a murit, ci 
atunci când Dumnezeu L-a înviat din morţi. Învierea lui Isus Cristos 
ne-a oferit ceva dincolo de răscumpărare; ne-a călăuzit în noutatea 
vieţii. Noi am fost înviaţi din morţi împreună cu Cristos (Efeseni 2:6). 

Romani 10:9 spune: „Dacă Îl mărturiseşti deci cu gura 
ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a 

Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost 
îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum 

Cristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa 
şi noi să trăim o viaţă nouă (Romani 6:4).

MARȚI

3
Creştinul: un produs al 

învierii Lui!



Note

înviat din morţi, vei fi mântuit.” Acest 
pasaj ne arată că mântuirea vine prin 
credinţa în învierea Domnului Isus 
Cristos, urmată de declararea domniei 
Sale. Aşadar, pentru a răspunde 
întrebării: Ce este un creştin? Un 
creştin (printre alte lucruri) este 
o persoană care s-a identificat cu 
Cristosul înviat. Creştinul nu are trecut, 
deoarece Biblia spune în 2 Corinteni 
5:17: „Dacă este cineva în Cristos, 
este o făptură nouă...” Aceasta 
înseamnă că este o creaţie nouă, care 
nu a mai existat niciodată. Nu este 
de mirare că Iacov a declarat: „El, 
de bunăvoia Lui, ne-a născut prin 
Cuvântul adevărului, ca să fim un 
fel de pârgă a făpturilor Lui” (Iacov 
1:18). Fiind născut din nou, tu nu eşti 
„cel răscumpărat,” ci tu eşti rodul 
lucrării răscumpărătoare a lui Cristos. 
Răscumpărarea a fost plătită integral 
prin moartea Sa, dar creştinismul s-a 
născut din învierea Sa. Aleluia! 

Ioan 18:1-27
1 Cronici 11-13

1 Corinteni 15:20-28
Proverbe 30

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
unit cu Cristos. Sunt o făptură 
nouă şi umblu într-o viaţă nouă, 
conştientizând că am fost înviat 
împreună cu Cristos şi am fost pe 
veci aşezat cu El într-o poziţie de 
victorie, autoritate şi stăpânire, în 
Numele lui Isus. Amin. 

2 Corinteni 5:17; 
Galateni 2:20

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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Uneori, când le spunem oamenilor că trebuie să 
se nască din nou, unii întreabă: „De ce?” pentru 

că nu simt nevoia. „La urma urmei, sunt un om bun, nu 
am nici un viciu şi pe deasupra mai dau şi bani la biserică,” 
îţi vor spune ei, bazându-se pe bunătatea sau pe auto-
îndreptăţirea lor. Însă, a primi mântuirea înseamnă cu mult 
mai mult decât a fi o persoană bună. Nu are de-a face cu 
faptul că eşti „cea mai plăcută” persoană; nu te poţi încrede 
în faptele tale bune ca ele să constituie baza mântuirii tale. 

În cel de-al zecelea capitol din cartea Faptele Apostolilor, 
Biblia relatează despre Corneliu, un centurion roman. Observaţi 
calităţile lui, după descrierea făcută de Luca: „Omul acesta era 
cucernic şi temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa 
lui. El făcea multe milostenii norodului şi se ruga totdeauna lui 
Dumnezeu” (Fapte 10:2). Aşadar, simplul fapt că un necreştin 
susţine financiar lucrarea Evangheliei nu îl va mântui. Şi el va 
trebui să audă Evanghelia predicată, să aibă o credinţă personală 
în Isus Cristos şi să Îi proclame domnia pentru a primi mântuirea. 
Indiferent cât de „evlavios” sau „bun” era Corneliu, îngerul a 
trebuit să îi spună să trimită nişte oameni pentru a-l aduce pe 
Petru, care avea să îi spună cuvintele prin care urma să fie mântuit. 
Aceasta este o indicaţie clară a faptului că mântuirea este dincolo 
de faptele bune ale unui om. Petru le-a predicat lui Corneliu şi 

MIERCURI

4
Mântuirea este dincolo 

de fapte bune
… Şi aceasta [mântuirea] nu vine de la voi [din acţiunile 
voastre, nu vine din strădania voastră], ci este darul lui 

Dumnezeu. Nu prin fapte [nu prin împlinirea cerinţelor Legii], 
ca să nu se laude nimeni. [Nu este rezultatul a ceea ce ar 

putea cineva să facă, pentru ca nimeni să nu se poată lăuda 
cu ea, sau să-şi poată lua slava pentru sine.] (Efeseni 2:8-9).



Note

celor din casa lui (Fapte 10:43) şi ei au 
fost mântuiţi în mod glorios. 

Ioan 1:12 (versiunea NTR) 
ne spune: „Dar tuturor celor ce L-au 
primit, adică celor ce cred în Numele 
Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai 
lui Dumnezeu.” Verbul „au primit” din 
textul anterior provine din traducerea 
termenului grecesc „lambano” şi 
înseamnă „a apuca” sau a revendica 
ceva pentru tine. Este complet diferit de 
un alt termen grecesc „dechomai,” care 
este, de asemenea, tradus prin „a primi” 
în anumite contexte, dar al cărui înţeles 
este: „a primi ceva ce îţi este oferit.” 
În primirea mântuirii, nu zăboveşti 
aşteptând; apuci darul mântuirii şi ţi-l 
însuşeşti (lambano). După ce ai primit 
mântuirea lui Cristos şi L-ai recunoscut 
pe El ca Domn, această conştientizare te 
călăuzeşte să I te dăruieşti Domnului ca 
jertfă vie (duh, suflet şi trup). Acesta este 
secretul unei vieţi trăite pentru Domnul 
şi al unei slujiri plăcute Lui. 

Ioan 18:28-19:16
1 Cronici 14-16

1 Corinteni 15:29-39
Proverbe 31

| Proclamaţie
Doamne scump, îmi reafirm convingerea 
că mântuirea nu se obţine prin fapte 
bune, ci doar prin credinţa în jertfa şi 
în Numele lui Isus. Prin urmare, sunt 
motivat din toată inima să predic 
Evanghelia într-o dovadă dată de Duhul 
şi de putere, aducând cât mai mulţi 
oameni la mântuire şi la cunoştinţa iubirii 
Tale veşnice, în Numele lui Isus. Amin.

Romani 1:16;
1 Timotei 2:5-6

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Aceasta este dorinţa lui Dumnezeu pentru tine: 
El vrea ca tu să duci o viaţă exemplară, atât 

de roditoare în fapte bune, încât alţii să mărturisească 
despre bunătatea lui Dumnezeu demonstrată prin viaţa 
ta. Biblia spune: „Ferice de cei ce resping sfatul celor 
răi, care nu urmează exemplul celor păcătoşi, nici nu se 
unesc cu cei care nu pun preţ pe Dumnezeu. În schimb, 
ei îşi găsesc bucuria în ascultarea de Legea Domnului, 
şi o studiază zi şi noapte. Ei sunt ca pomii care cresc pe 
malurile unui râu, care aduc rod la vremea potrivită şi 
ale căror frunze nu se vestejesc. Ei au succes în tot ceea 
ce fac” (Psalmul 1:1-3, versiunea Good News – Vestea 
bună, n.tr.). Aceasta este mărturisirea Domnului despre 
tine şi este similară celei pe care Domnul Isus a făcut-o 
în Ioan 15:5: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine 
rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; 
căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic...”

Dacă citeşti aceste rânduri şi deja Îl lauzi pe Domnul 
cu exuberanţă, să vezi ce minunat este versetul 16: „Nu voi 
M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit 
să mergeţi şi să aduceţi rod, şi rodul vostru să rămână...” 
Domnul Isus este Viţa, iar noi suntem mlădiţele. Aceasta 
înseamnă că noi suntem extensia, slava şi frumuseţea Lui. 
Slava oricărei plante se află în mlădiţe, deoarece acestea 

Pentru ca, astfel, să vă purtaţi într-un chip vrednic 
de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând 

roade în tot felul de fapte bune şi crescând în 
cunoştinţa lui Dumnezeu (Coloseni 1:10).

JOI

5
Productiv în toate 

lucrurile



Note

reprezintă partea sa roditoare. 
Dacă Isus este Viţa, iar noi suntem 
mlădiţele, aceasta înseamnă că slava 
Sa este văzută în noi; iar roadele Lui 
sunt aduse şi purtate de noi. 

Acesta este unul dintre 
semnele că eşti creştin cu adevărat: 
faptul că eşti roditor în toate lucrurile! 
Altfel, mântuirea ta şi prezenţa 
Duhului Sfânt în viaţa ta vor fi puse 
sub semnul întrebării. Face parte din 
moştenirea noastră să fim productivi 
în toate lucrurile! Indiferent ce 
însărcinare ai primit, tu îi poţi impune 
calitatea şi conţinutul duhului tău, 
determinând dezvoltare şi excelenţă. 

Cineva poate ridica întrebarea: 
„Cum devin productiv în tot ceea ce 
fac?” Prin intensificarea cunoaşterii 
Cuvântului lui Dumnezeu. Trăieşte 
Cuvântul. Programează-ţi duhul 
meditând asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu, iar rezultatul va fi 
bunăstarea şi victoria ta!

Ioan 19:17-42
1 Cronici 17-19

1 Corinteni 15:40-49
Eclesiastul 1-2

1 Timotei 4:15;
2 Corinteni 3:18

| Proclamaţie
Sunt productiv în toate lucrurile, 
pentru că trăiesc Cuvântul lui 
Dumnezeu! Pe măsură ce meditez 
şi astăzi asupra Cuvântului Său, 
gloria lui Dumnezeu creşte în viaţa 
mea, iar înaintarea mea este văzută 
de toţi, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic este foarte instructiv. Dacă 
eu ţi-aş spune: „Să nu-l laşi înăuntru pe omul 

acela,” respectivul fiind mult mai mare şi mai puternic 
decât tine din punct de vedere fizic – poate chiar un 
luptător de categorie grea – te-ai mira că îţi cer să intervii 
într-o misiune aşa periculoasă, pentru că n-ai fi în stare 
să-l opreşti, chiar dacă ai încerca.  

Însă dacă dimpotrivă, tu eşti de categorie grea şi 
primeşti instrucţiunea de a nu-i permite accesul unui om 
mărunţel, te-ai înfige în pragul uşii, ţi-ai îndrepta pieptul 
şi i-ai zice: „Ai auzit ce-a zis! Pleacă!” Şi aceasta deoarece 
ştii că tu eşti mai puternic şi că celuilalt i se refuză accesul. 

Aplicând acest principiu în studiul nostru, tu 
eşti luptătorul de categorie grea, păcatul este „cel 
mărunţel,” iar Dumnezeu te-a autorizat să-l împiedici 
să mai domnească asupra ta. Dumnezeu nu ţi-ar cere 
niciodată ceva ce ştie că nu poţi face. Însă dimpotrivă, El 
te instruieşte: „Nu lăsaţi păcatul să mai domnească în 
trupul vostru muritor, astfel încât să ascultaţi de poftele 
lui” (Romani 6:12, versiunea WEB), pentru că ţi-a dat 
autoritatea şi abilitatea de a opri păcatul. 

Domnul nu îţi spune doar că ai autoritate, ci te învaţă 
şi cum să o exerciţi asupra păcatului. El spune: „Să nu mai 

Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru 
muritor, şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu 

mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, 
ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă 

lui Dumnezeu… (Romani 6:12-13).

Nu lăsa păcatul să 
domnească

VINERI
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Note

daţi mădularele voastre păcatului, 
ca unelte ale nedreptăţii, ci daţi-
vă pe voi înşivă lui Dumnezeu…” 
(Romani 6:13, NTR). 

Verbul „a da” de mai sus 
provine din traducerea termenului 
grecesc „paristemi” şi înseamnă a 
prezenta, în sensul în care îţi prezinţi 
diplomele la un interviu pentru 
obţinerea unei slujbe, sau în sensul 
în care prezinţi un nou manager în 
faţa bordului de conducere. Sensul 
principal aici este diferit de cel 
al verbului „a preda,” adică a da 
drumul sau a renunţa la ceva. Ci mai 
degrabă sugerează acţiunea de a te 
prezenta, în mod activ şi conştient, 
nu păcatului, ci lui Dumnezeu. Cu 
alte cuvinte, este vorba de a te 
asocia cu Dumnezeu şi de a acţiona 
împreună cu El pentru a trăi în 
neprihănire.

Ioan 20:1-18
1 Cronici 20-22

1 Corinteni 15:50-58
Eclesiastul 3-4

Romani 12:1;
Romani 6:19

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, mă dăruiesc Ţie 
ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută, ca 
instrument al neprihănirii, pentru 
a stabili voia Ta şi pentru a-Ţi 
manifesta bunătatea, îndurările 
şi harul pe pământ, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul „cunoştinţă” în expresia subliniată 
anterior provine din traducerea termenului 

grecesc „epignosis,” care înseamnă cunoştinţă plină 
de acurateţe, completă, exactă. Astfel, să fii plin de 
cunoştinţa voii lui Dumnezeu înseamnă ca duhul tău să 
fie programat de o cunoaştere deplină şi precisă a voii 
Sale.

În limbaj informatic, programarea se referă la o 
serie de instrucţiuni care pot fi interpretate şi executate 
de un computer. Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă o 
serie de revelaţii şi de instrucţiuni care pot fi interpretate 
şi executate de duhul tău. Atunci când Cuvântul Lui 
îţi este implantat suficient de adânc în duh, duhul tău 
poate interpreta şi împlini Cuvântul, descoperindu-ţi 
calea vieţii care corespunde voii perfecte a lui Dumnezeu 
pentru tine. Aşadar, rostul învăţăturii din Cuvântul lui 
Dumnezeu este ca duhul tău să poată fi programat 
de cunoştinţă precisă, ca să poţi fi tot ce te-a menit 
Dumnezeu să fii.   

În Coloseni 3:16, Biblia spune: „Cuvântul lui Cristos 
să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea…” 
Atunci când duhul tău va fi programat de o cunoaştere 
exactă a Cuvântului lui Dumnezeu, credinţa ta nu va eşua 
în ceasul crizei şi întotdeauna vei învinge adversităţile vieţii.  

De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, 
nu încetăm să ne rugăm pentru voi, şi să cerem 

să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de 
înţelepciune şi pricepere duhovnicească (Coloseni 1:9). 

Programat de 
cunoştinţă precisă

SÂMBĂTĂ
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Note

Continuă să creşti în cunoştinţa 
Cuvântului lui Dumnezeu. Cultivă-ţi 
foamea după Cuvânt, până când orice 
subiect tratat îţi va capta atenţia. Nu 
există subiecte lipsite de importanţă 
în Cuvântul Domnului. Cuvântul lui 
Dumnezeu nu se întoarce niciodată 
fără rod, ci va produce în viaţa ta 
ceea ce spune. Chiar dacă eşti la 
un serviciu divin unde predicatorul 
abordează lucruri care nu consideri 
că ţi se adresează, fii atent şi primeşte 
Cuvântul cu credinţă şi cu blândeţe 
în duhul tău. În astfel de momente 
duhul tău este programat cu Cuvântul 
Domnului pentru zilele care vor urma, 
aşa încât în ziua necazului să acţionezi 
pe linia Cuvântului. Va veni ziua când 
vei avea nevoie de acel Cuvânt şi nu 
vei avea altceva de făcut decât să-l 
scoţi la iveală din rezervorul duhului 
tău (Matei 12:35).  

Ioan 20:19-31
1 Cronici 23-2

1 Corinteni 16:1-12
Eclesiastul 5-6

Isaia 55:10-11

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc 
pentru puterea şi eficienţa 
Cuvântului Tău, care produce în 
mine ceea ce spune. Funcţionez 
întotdeauna în înţelepciune, 
cunoscând şi umblând în voia Ta 
perfectă, datorită Cuvântului Tău 
care îmi luminează calea pentru 
glorie şi pentru victorie, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



ICLC 2014
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ A LIDERILOR DE 

CELULE

Unul dintre momentele de vârf ale Conferinţei 
Liderilor de Celule din 2013 a fost atunci când 
omul lui Dumnezeu, Pastorul Chris a declarat prin 
Duhul Sfânt: „Fiecare copac devine o pădure!” 
Aceasta a fost o împărtăşire unică de har pentru 
câştigarea sufletelor, care a generat un seceriş 
de suflete fără precedent pe tot globul. 

În perioadă 10-13 iulie 2014, liderii de celule ai 
misiunii noastre din întreaga lume se vor reuni 
în prestigioasa Arenă a Convocării LoveWorld din 
Lagos, Nigeria pentru Conferinţa Internaţională a 
Liderilor de Celule (ICLC) 2014. Puternica întâlnire 
concentrată în patru zile va echipa participanţii 
pentru mai multă eficienţă în propovăduirea 
Evangheliei lui Cristos şi va inspira în ei o nouă 
fervoare în câştigarea sufletelor. 

Programează-ţi participarea încă de pe acum!  



N
O

T
E

NOTE



A fi „viu pentru Dumnezeu” înseamnă a fi trezit la 
realitatea şi tărâmul Lui de viaţă; înseamnă a fi în 

părtăşie conştientă cu Dumnezeu. Biblia spune: „Şi pe voi v-a 
adus la viaţă, care eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre” 
(Efeseni 2:1, versiunea King James). Aceasta nu este o promisiune 
sau ceva ce are Dumnezeu de gând să facă. El a făcut-o deja! Tu 
eşti viu pentru Dumnezeu! Declară întotdeauna plin de bucurie: 
„Sunt mort faţă de păcat şi viu pentru Dumnezeu!” Şi de vreme 
ce eşti viu pentru Dumnezeu, iar El este real pentru tine, tu poţi 
auzi şi recunoaşte vocea Lui; poţi să-I cunoşti gândurile şi voia şi 
poţi umbla în destinul Său divin pentru viaţa ta. 

Necreştinul nu este viu pentru Dumnezeu; el este viu 
pentru păcat şi mort faţă de realităţile tărâmului ceresc. Atunci 
când discutăm despre auzirea vocii lui Dumnezeu, un astfel de 
om se întreabă cum de poate cineva pretinde că Dumnezeul cel 
Atotputernic îi vorbeşte. Ei bine, da, Dumnezeu ne vorbeşte şi 
noi Îl auzim, pentru că suntem vii pentru El. Aceasta este postura 
noastră. Acesta este tărâmul vieţii noastre. Glorie lui Dumnezeu!

Cel care nu este viu pentru Dumnezeu este uşor de 
zdruncinat în faţa necazului. Atunci când se confruntă cu vreo 
provocare, se întreabă cu groază: „Unde să cer ajutor?” Însă 
atunci când eşti viu pentru Dumnezeu, El Însuşi devine ajutorul 
tău. Poate ai o cunoştinţă care se confruntă cu o situaţie disperată, 
cum ar fi o tumoare canceroasă intrată în metastază, iar tu te 
gândeşti: „O să-i asigurăm cea mai bună îngrijire medicală din 

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

nostru (Romani 6:11).

Viu pentru Dumnezeu 
în Isus Cristos

DUMINICĂ
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Note

lume.” Chiar şi aşa, sunt situaţii în care 
nici cei mai buni doctori nu mai pot 
schimba nimic. Dar există un Doctor pe 
care Îl poţi chema ştiind sigur că totul va 
fi bine. Numele Lui este Isus! Însă înainte 
de a-L putea chema, trebuie să devii viu 
pentru El! Atunci când eşti viu pentru 
Dumnezeu, lumina Lui străluceşte în 
duhul tău, Cuvântul Său acţionează în 
tine, iar tu devii viu totodată faţă de 
neprihănirea, înţelepciunea şi harul Lui! 
Tu primeşti îndrumare din duhul tău, 
pentru că eşti una cu El (1 Corinteni 
6:17). Dacă încă nu eşti născut din 
nou, te încurajez să-I predai inima ta lui 
Cristos chiar acum, pentru a beneficia de 
paternitatea lui Dumnezeu. Spune din 
toată inima: „Tată ceresc, Îl mărturisesc 
pe Isus Cristos ca Domn al vieţii mele. 
Cred că El a murit pentru mine şi că Tu 
L-ai înviat din morţi pentru mântuirea 
mea. Primesc viaţa veşnică în inima mea 
chiar acum, în Numele lui Isus. Amin.”   

Ioan 21:1-25
1 Cronici 26-29

1 Corinteni 16:13-24
Eclesiastul 7-8

Romani 6:12-13

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc pentru 
lumina Ta care străluceşte în inima 
mea şi pentru puterea Cuvântului Tău 
care îmi transformă viaţa din slavă 
în slavă. Declar că sunt viu pentru 
neprihănirea Ta, pentru harul Tău 
şi pentru realităţile Împărăţiei lui 
Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Maleahi 3:10, Biblia spune: „Aduceţi însă 
la casa vistieriei toate zeciuielile…” ceea ce 

înseamnă că indiferent de mărime, mare sau mică, 
zeciuiala Îi aparţine Domnului. Niciodată să nu negociezi 
dacă să plăteşti sau nu zeciuiala, pentru că a n-o plăti 
înseamnă a-L jefui pe Dumnezeu: „Îl va jefui un om pe 
Dumnezeu? Totuşi voi m-aţi jefuit. Dar voi spuneţi: În 
ce te-am jefuit? În zeciuieli şi ofrande” (Maleahi 3:8, 
versiunea Fidela). 

Uneori când vrei să-I dai ceva lui Dumnezeu, auzi 
acea voce înşelătoare care te întreabă: „Ce rost are 
risipa aceasta?” Acesta este diavolul, care nu are nici un 
interes să fie împlinită voia Domnului. Nu există nimic 
din ceea ce I-ai putea da vreodată lui Dumnezeu care să 
fie prea mult sau să se poată considera drept o risipă. 
Însă ceea ce contează este valoarea pe care o atribui 
darului în inima ta şi cât de mult înseamnă Domnul 
pentru tine. 

De pildă unii părinţi se supără pe copiii lor pentru 
că aleg să slujească în lucrarea lui Dumnezeu şi le spun: 
„Dacă ne-aţi fi spus că vreţi să lucraţi la biserică, v-am 
fi trimis la o şcoală biblică şi n-am fi irosit atâţia bani 
pe o pregătire universitară.” Aceşti oameni consideră 
că a fi educat este prea mult pentru a sluji în lucrarea 

Ucenicilor le-a fost necaz, când au văzut lucrul 
acesta, şi au zis: „Ce rost are risipa aceasta? Mirul 

acesta s-ar fi putut vinde foarte scump, şi banii să li 
se dea săracilor” (Matei 26:8-9).

El merită totul!

LUNI
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Note

Domnului. Însă adevărul este că 
doar ce-i mai bun din tot ce ai este 
destul de bun pentru Domnul. El 
merită mult mai mult decât tot 
ceea ce ai putea dărui tu vreodată. 

Poţi trăi o viaţă vibrantă, 
victorioasă, plină de entuziasm 
şi de inspiraţie dacă Îl vei sluji pe 
Domnul din toată inima ta şi dacă 
Îl vei face numărul unu în toate. 
Nu lăsa pe nimeni să te înşele cu 
vorbe goale spunându-ţi că te 
iroseşti slujindu-L pe Dumnezeu. 
El este Domnul şi merită mult mai 
mult decât tot ceea ce ai şi chiar 
decât viaţa ta! El te-a răscumpărat 
cu totul, eşti al Lui! 

Faptele Apostolilor 
1:1-26

2 Cronici 1-4

2 Corinteni 1:1-11
Eclesiastul 9-10

Romani 8:32; Ioan 3:16; 
2 Samuel 24:24

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că mi-ai dat tot ce ai avut mai 
bun când L-ai trimis pe Fiul Tău 
Isus Cristos să mă mântuiască. Îţi 
mulţumesc pentru Duhul Sfânt care 
mă conduce, mă întăreşte şi mă 
mângâie prin Cuvântul Tău pentru 
a împlini voia Ta. Tu meriţi tot ce 
sunt şi tot ce aş putea da mai bun 
vreodată. Te voi sluji cu viaţa mea, 
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



Aceste versete reliefează principiul 
fundamental al mântuirii. Recunoaşterea şi 

declararea domniei lui Isus Cristos este calea prin care 
Dumnezeu a rânduit să fie primită mântuirea. Acesta 
este modul prin care se naşte cineva din nou şi primeşte 
viaţa lui Dumnezeu. Şi astăzi mai sunt oameni asemenea 
lui Nicodim, care a venit noaptea la Isus şi L-a întrebat: 
„Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre 
a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?” 
(Ioan 3:4). Isus i-a înţeles dilema şi i-a răspuns: „Ce este 
născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh 
este duh” (Ioan 3:6).

Una este ca oamenii să ştie că trebuie să se nască 
din nou şi cu totul altceva este să ştie cum se poate realiza 
aşa ceva. Isus a explicat foarte bine în versetul anterior 
(Ioan 3:6). Este absolut natural ca ceea ce se naşte din 
carne să fie tot carne, dar Isus l-a dus pe Nicodim la un 
nivel mai înalt atunci când a spus că Duhul, referindu-Se 
la Duhul lui Dumnezeu, naşte duhuri. Biblia Îl descrie pe 
Dumnezeu ca fiind Tatăl duhurilor (Evrei 12:9). Oricine 
este născut din nou este născut din Duhul, adică duhul 
său este recreat de Duhul Sfânt. Aşadar, cum se poate 
naşte cineva din Duhul? Eşti născut din Duhul prin 

Dacă Îl 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. Căci prin credinţa din inimă se 
capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se 

ajunge la mântuire (Romani 10:9-10).

Principiul mântuirii

MARȚI
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Note

Cuvântul Evangheliei care este 
Cuvântul lui Dumnezeu (1 Petru 
1:23).

Aceasta este, de fapt, ceea 
ce citim în versetul tematic. Dacă 
tu crezi în inima ta că Isus a murit 
pentru tine şi că Dumnezeu L-a 
înviat din morţi prin Duhul Său şi 
mărturiseşti cu gura ta domnia Lui, 
eşti mântuit. Cuvântul mântuirii, 
pe care l-ai primit astfel în inima ta, 
îţi împărtăşeşte viaţa veşnică. Căci 
prin credinţa din inimă se capătă 
neprihănirea, şi prin mărturisirea 
cu gura se ajunge la mântuire 
(Romani 10:10).

Faptele Apostolilor 
2:1-21

2 Cronici 5-7

2 Corinteni 1:12-24
Eclesiastul 11-12

Evrei 13:5; 
2 Corinteni 4:13

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
beneficiile mântuirii şi pentru viaţa 
de neprihănire în care m-ai adus, 
prin jertfa ispăşitoare a lui Cristos. 
Umblu şi astăzi în realitatea noii 
mele vieţi în Cristos, conştientizând 
pe deplin că am fost îndreptăţit prin 
credinţă şi împăcat cu Dumnezeu 
prin Domnul Isus Cristos. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Pentru a progresa continuu în viaţa ta spirituală de 
creştin, nu trebuie să fii leneş. Leneşii nu pot ţine 

pasul cu Dumnezeu şi nici măcar cu viaţa însăşi. Lipsa atenţiei 
faţă de propriile responsabilităţi constituie o piedică în calea 
progresului lor în viaţă. Citeşte din nou cu atenţie versetul 
tematic; este un sfat important, acela de a renunţa la lene.

A fi leneş nu se rezumă doar la a nu-ţi face patul 
dimineaţa; unii oameni sunt prea leneşi şi să se roage. Au 
probleme apăsătoare, însă nu se gândesc să se roage pentru 
ele. Îmi amintesc de o doamnă care îmi tot spunea că suferă de 
o durere de cap neîntreruptă, care o împiedica să facă multe 
lucruri. Am întrebat-o: „Te-ai rugat pentru ea?” Bineînţeles că 
răspunsul ei a fost: „Nu.” I-am spus să meargă şi să se roage.

Când am revăzut-o, câteva zile mai târziu, mi-a spus că 
încă avea durerea de cap, dându-mi de înţeles că nu se rugase 
aşa cum o învăţasem. Apoi i-am spus: „Ascultă-mă, dacă nu 
iei măsuri împotriva diavolului, va lua el măsuri împotriva ta.” 
Această afirmaţie a surprins-o. A realizat atunci că situaţia era 
mai serioasă decât crezuse iniţial.

Am trecut pe lângă ogorul unui leneş şi pe lângă 
via unui om fără minte. Şi era numai spini, acoperit 
de mărăcini, şi zidul de piatră era prăbuşit. M-am 
uitat bine şi cu luare aminte, şi am tras învăţătură 

din ce am văzut. „Să mai dorm puţin, să mai 
aţipesc puţin, să mai încrucişez mâinile puţin ca 
să mă odihnesc!”… Şi sărăcia vine peste tine pe 

neaşteptate, ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat 
(Proverbe 24:30-34).

Nu fi leneş 

MIERCURI
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Note

Dacă suferi de o durere de cap, 
vorbeşte-i durerii şi spune-i să iasă 
din capul tău. Fii autoritar. Nu o trata 
cu indiferenţă. Dacă îi dai diavolului 
un deget, îţi va lua toată mâna. Nu îl 
lăsa să rămână în preajmă. Domnul 
Isus Cristos nu i-a dat nici o şansă. El 
nu Se juca cu misiunea pe care i-a 
încredinţat-o Tatăl. El nu era niciodată 
leneş în rostirea Cuvântului.

Este trist cum, din lene, unii 
creştini nu proclamă Cuvântul lui 
Dumnezeu cu privire la ei. Ei cred 
întotdeauna că pot amâna acest 
lucru. Nu aştepta să treacă timpul 
pentru a-l alunga pe Satan din trupul 
tău sau din circumstanţele tale. Biblia 
spune: „... Împotriviţi-vă diavolului, şi 
el va fugi de la voi” (Iacov 4:7); este 
responsabilitatea ta să îl alungi pe 
cel rău când încearcă să te atace. Nu 
amâna.

Faptele Apostolilor 
2:22-47

2 Cronici 8-11

2 Corinteni 2:1-7
Cântarea cântărilor 

1-2

Romani 12:11; Proverbe 6:6; 
Proverbe 13:4; Proverbe 20:4

| Rugăciune
Dragă Tată, zelul pentru Împărăţia 
Ta a devenit în mine un foc nestins 
care mă animă să fiu pasionat în 
mijlocire şi în câştigarea sufletelor. 
Prin harul Tău şi prin puterea pe 
care ai pus-o înăuntrul meu voi 
putea împlini tot ce ai rânduit 
pentru mine şi astăzi, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Pentru copiii lui Dumnezeu, Biblia spune: „... Căci 
păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră...” 

(Romani 6:14). Vechile obiceiuri proaste nu mai au putere 
asupra ta, pentru că tu eşti o creaţie nouă în Isus Cristos (2 
Corinteni 5:17). Unii oameni întreabă: „Dacă este adevărat, 
de ce unii creştini încă se luptă să scape de unele obiceiuri? 
De ce folosesc încă un vocabular neadecvat? Pentru că nu 
sunt «cu adevărat» născuţi din nou?”

Sigur că sunt născuţi din nou „cu adevărat.” Doar pentru 
că un copil cade atunci când învaţă să meargă, nu înseamnă 
că nu e om. Fiecare creştin are deja adevărata natură a lui 
Dumnezeu, însă creşterea este un proces prin care toţi trebuie 
să trecem. Dacă ai făcut ceva greşit după ce ai fost născut din 
nou, nu înseamnă că trebuie să te naşti din nou a doua oară. 
Eşti născut din nou o singură dată, pentru totdeauna. 

Una dintre strategiile lui Satan este să îi ţină pe 
copiii lui Dumnezeu în lanţurile conştientizării păcatelor 
lor; astfel, ei se concentrează mai mult pe fărădelegile 
lor decât pe harul lui Dumnezeu. Biblia spune că tu eşti 
neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos (2 Corinteni 
5:21). Neprihănirea ta este neprihănirea lui Isus Cristos; 
tu nu devii mai neprihănit pe măsură ce creşti din punct 
de vedere spiritual, la fel cum un copil nu devine „mai 
om” atunci când creşte. Poate că acţiunile tale sunt 

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

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

Mântuirea este veşnică

JOI
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Note

încă imperfecte, însă în ochii 
lui Dumnezeu, tu eşti la fel de 
neprihănit ca Isus, pentru că El 
ţi-a dat neprihănirea Lui. Isaia 
54:17 spune: „... Aceasta este 
moştenirea robilor Domnului, aşa 
este mântuirea care le vine de la 
Mine, zice Domnul.”

Dumnezeu vrea ca tu să creşti 
în cunoaşterea Cuvântului Lui şi să 
umbli în lumina neprihănirii tale în El; 
vrea ca tu să trăieşti în concordanţă cu 
ceea ce spune Cuvântul despre tine, 
nu în concordanţă cu sentimentele 
tale sau cu opiniile altora. Nu îl lăsa 
pe cel rău să te mintă în legătură 
cu mântuirea ta. În ziua în care I-ai 
predat lui Cristos inima ta pentru a 
fi născut din nou, ai fost recreat o 
dată pentru totdeauna şi ai devenit 
neprihănirea lui Dumnezeu în Isus 
Cristos.

Faptele Apostolilor 
3:1-26

2 Cronici 12-15

2 Corinteni 2:8-17
Cântarea cântărilor 

3-4

1 Petru 3:18; 
Evrei 5:9

| Proclamaţie
Fiind născut din nou, am fost adus 
la o viaţă nouă, de neprihănire, 
glorie, stăpânire şi putere. 
Nici o circumstanţă nu poate 
schimba faptul că sunt o făptură 
nouă în Cristos, născut din nou 
pentru a exprima perfecţiunile, 
înţelepciunea şi gloria 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



Domnul Isus a avut o viaţă de credinţă 
extraordinară, oferindu-ne un model pe care 

şi noi trebuie să îl urmăm. Siguranţa Lui şi stăpânirea 
desăvârşită asupra circumstanţelor vieţii, cât timp a 
umblat pe pământ, erau pur şi simplu copleşitoare. La un 
moment dat, ucenicii Lui, plini de uimire şi de reverenţă, 
s-au întrebat: „... Cine este Acesta de porunceşte chiar 
şi vânturilor şi apei, şi-L ascultă?” (Luca 8:25).

Pasajul din Luca 8:23-24 relatează întâmplarea 
care a produs această reacţie în ucenici: „Pe când 
vâsleau ei, Isus a adormit. Pe lac s-a stârnit un aşa 
vârtej de vânt, că se umplea corabia cu apă; şi erau 
în primejdie. Au venit la El, L-au deşteptat şi au zis: 
«Învăţătorule, Învăţătorule, pierim.» Isus S-a sculat, a 
certat vântul şi valurile înfuriate, care s-au potolit: şi 
s-a făcut linişte.”

Observă cu atenţie cum a procedat Domnul: El a 
certat vântul şi valurile înfuriate! De fapt, El a zis: „Taci! 
Fără gură!” (Marcu 4:39) şi s-a făcut linişte. Această 
întâmplare ne arată cum stăpânea Domnul Isus asupra 
circumstanţelor: cu ajutorul cuvintelor pline de credinţă, 
dându-ne astfel un exemplu de urmat.

Pe măsură ce studiezi despre Isus în Scriptură, 
îţi descoperi identitatea în El: cine eşti şi ce poţi face. 
1 Ioan 4:17 spune: „Cum este El, aşa suntem şi noi 

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

(Marcu 4:39).

Rosteşte Cuvântul… şi se 
va face „o linişte mare!”

VINERI
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Note

în lumea aceasta...” La fel ca 
Domnul şi tu poţi birui asupra 
circumstanţelor cu ajutorul 
cuvintelor pline de credinţă. Tu 
eşti un rege (Apocalipsa 1:6, 5:10), 
iar regii domnesc prin cuvinte. 
Rosteşte cuvântul şi cancerul se 
va dezintegra. Rosteşte cuvântul, 
iar tulburarea din cămin şi de la 
serviciu va dispărea. Rosteşte 
cuvântul şi va fi pace în afacerea ta. 
Proclamă victoria ta în educaţie, în 
sănătate, în finanţe şi la locul tău 
de muncă. Continuă să proclami 
Cuvântul credinţei şi al puterii şi 
urmăreşte cum viaţa ta va creşte 
din slavă în slavă!

Faptele Apostolilor 
4:1-31

2 Cronici 16-19

2 Corinteni 3:1-10
Cântarea cântărilor 

5-6

Marcu 11:23

| Proclamaţie
Pot totul prin Cristos care mă 
întăreşte. El locuieşte în mine 
în toată plinătatea Sa, de aceea 
sunt invincibil. Eu dau expresie 
înţelepciunii, neprihănirii şi 
excelenţei Sale în mine şi astăzi. 
Umblu în sănătate divină, victorie, 
pace şi bunăstare, în Numele lui 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cel mai bun lucru care i se poate întâmpla 
vreodată cuiva este să Îl cunoască şi să Îl 

primească pe Isus Cristos în viaţa sa. Când Cristos Se 
manifestă în viaţa ta, toate lucrurile care nu sunt de la 
Dumnezeu vor pleca. Când El Se manifestă în viaţa unui 
păcătos, puterea păcatului este frântă şi neprihănirea 
este instaurată.

Omul este duh, trăieşte în trup şi are un suflet. 
Sufletul cuprinde mintea, voinţa şi emoţiile. Duhul 
omului este cel care se naşte din nou şi primeşte viaţa 
veşnică. Motivul pentru care un om născut din nou 
poate încă să aibă trupul apăsat de un demon sau să 
aibă gânduri rele, constă în faptul că îi permite diavolului 
să se manifeste în corpul sau în mintea lui. Dar Biblia 
spune: „... Cristos în voi, nădejdea slavei” (Coloseni 
1:27). Cristos nu ar trebui să Se manifeste doar în duhul 
tău, ci şi în sufletul şi în trupul tău.

Când El Se manifestă în sufletul tău, tu ai gândurile 
lui Dumnezeu, ai emoţiile Sale şi împlineşti voia Lui. 
Dacă astăzi eşti bolnav, lucrul de care ai nevoie este 
manifestarea lui Cristos în acea parte a trupului tău 
care suferă. Romani 8:10 spune că dacă Isus Cristos este 
viu în tine, deşi trupul tău este supus morţii din cauza 
păcatului, Duhul îi dă viaţă, datorită neprihănirii. Aceasta 
spune totul: Cristos în tine este slava lui Dumnezeu.

… Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească 
lucrările diavolului (1 Ioan 3:8).

Când Cristos Se 
manifestă în tine

SÂMBĂTĂ
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Note

Cuvintele lui Isus din Ioan 
14:21 şi 23 ne arată cum Se poate 
manifesta Cristos în viaţa ta: 
iubindu-L pe Domnul şi împlinind 
poruncile Lui. El ţi Se poate arăta 
nu doar în duhul tău, oferindu-
ţi călăuzire, ci şi în trupul tău, 
făcându-te puternic şi sănătos.

Dacă nu poţi să mergi, când 
El Se manifestă în picioarele tale, 
ele sunt vindecate. Dacă ai nevoie 
de un transplant de inimă, când El 
Se manifestă în trupul tău, îţi dă 
o inimă nouă. Cristos în tine este 
răspunsul; El este tot ce ai nevoie. 
Urmează-L cu toată inima ta şi 
predă-te în totalitate Cuvântului 
Său, ca să ai o viaţă de victorie 
neîntreruptă.

Faptele Apostolilor 
4:32-5:11

2 Cronici 20-22

2 Corinteni 3:11-18
Cântarea cântărilor 

7-8

Ioan 10:10; 
Coloseni 2:10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
manifestarea vieţii lui Cristos în 
mine. Prin El trăiesc în stăpânire şi 
în victorie pe vecie. Cristos în mine 
este nădejdea mea de victorie, de 
sănătate, de bunăstare şi de domnie 
în viaţă peste orice circumstanţe, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



O chemare specială la evanghelizarea lumii

Avem o chemare specială de a câştiga lumea cu Evanghelia – 
de a predica Vestea cea bună a mântuirii lui Cristos în fiecare 
limbă, fiecărui om, în fiecare ţară şi oraş. Rapsodia Realităţilor, 
devoţionalul zilnic care schimbă vieţi, care a binecuvântat 
milioane de oameni din întreaga lume cu învăţături din 
Cuvânt pline de impact, este darul lui Dumnezeu din zilele 
din urmă, care ne ajută să câştigăm lumea pentru Cristos.

În fiecare lună, devoţionalul este distribuit în spitale, 
închisori, birouri, aziluri de bătrâni, şcoli, instituţii, mall-uri 
şi în multe alte locuri.

Scopul nostru este de a distribui 100 de milioane de Rapsodii 
în TOATE ORAŞELE din lume, în acest an. Poţi să ni te alături 
în realizarea acest vis, astfel:

• Organizând distribuirea Rapsodiei Realităţilor în locul în 
care trăieşti şi lucrezi.

• Binecuvântând vieţile din alte oraşe, prin campaniile de 
distribuire a Rapsodiei Realităţilor.

• Organizând campanii de distribuire a Rapsodiei 
Realităţilor în oraşul tău şi în ţara ta.

Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi 
participa la această campanie, apelează:
NIG: +234-703-000-0927, +234-812-340-6791,
     +234-812-340-6816, +234-01-462-5700
SA: +27 83 987 3601, +27 71 377 1011,
    +27 11 326 0971
De asemenea, vizitează: www.rhapsodyofrealities.org 
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Biblia ne spune că în timp ce mâncau masa de 
Paşte, Isus a luat pâinea, a binecuvântat-o, 

a frânt-o, le-a dat-o ucenicilor şi le-a spus: „Luaţi, 
mâncaţi; acesta este trupul Meu” (Matei 26:26). Cu 
mâinile tremurânde, ei au luat pâinea, gândindu-se 
probabil: „Am ţinut Paştele în fiecare an, dar nu am mai 
făcut aşa ceva.”

Isus i-a făcut să realizeze că an de an, când mâncau 
mielul de Paşte, pâinea nedospită şi ierburile amare, nu 
făceau altceva decât să prefigureze adevăratul Paşte, 
care este Cristos. Ucenicii nu au realizat pe moment 
semnificaţia a ce a făcut Isus în acea noapte, când a 
frânt pâinea împreună cu ei. Nu au înţeles aceasta decât 
mult mai târziu. Isus este Mielul nostru de Paşte. Biblia 
spune că Isus Cristos, Paştele nostru, S-a jertfit pentru 
noi (1 Corinteni 5:7).

Exodul 12:1-8 ne arată referinţa, dar şi importanţa 
faptului că Isus este Mielul nostru de Paşte (citeşte 
întreg pasajul). Versetul 8 ne arată ce au mâncat Isus 
şi apostolii în noaptea în care a fost El trădat: „Carnea 
s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc; şi 
anume s-o mănânce cu azime şi cu verdeţuri amare.” 
Aceasta explică de ce aveau azimă la masă – era parte 
a mesei de Paşte. Isus a luat acea pâine, a frânt-o şi le-a 
dat-o ucenicilor spunând: „acesta este trupul meu.” 

A doua zi, Ioan L-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: 
„Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” 

(Ioan 1:29).

Isus: Mielul nostru de 
Paşte

DUMINICĂ
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Note

Apostolii nu ştiau că Însuşi 
Domnul Isus era prefigurat de 
mielul de Paşte. El este „Mielul (lui 
Dumnezeu) care a fost junghiat” 
(Apocalipsa 13:8). 

Când studiezi despre 
Domnul Isus, este important 
să faci legătura dintre viaţa Lui 
şi profeţiile şi simbolurile din 
Vechiul Testament. Apostolii nu 
au înţeles că pâinea pe care au 
frânt-o Îl simboliza pe Însuşi Mesia 
în moartea Lui ispăşitoare în locul 
nostru.

Faptele Apostolilor 
5:12-42

2 Cronici 23-25

2 Corinteni 4:1-6
Isaia 1

1 Corinteni 5:7-8; 
Evrei 10:3-4

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că sunt în 
Cristos. Am fost eliberat să trăiesc 
viaţa triumfătoare în Cristos. 
Binecuvântările şi promisiunile 
Cuvântului Tău se împlinesc în viaţa 
mea, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul „inimă” din versetul tematic nu se 
referă la organul vital din trupul nostru care 

pompează sânge. Se referă la duhul tău, care este 
adevărata ta persoană. Omul este un duh şi are un 
suflet. El este capabil să gândească pentru că are un 
suflet şi e capabil să creadă, pentru că este duh. Trupul 
face contact cu sufletul prin cele cinci simţuri umane: 
văzul, auzul, mirosul, gustul şi atingerea. Sufletul, prin 
minte, interpretează intelectual mesajele sau semnalele 
care vin de la aceste simţuri. Pe scurt, mintea este 
pentru suflet ce este creierul pentru trup. Sufletul, prin 
minte, interpretează intelectual şi mesajele primite din 
duhul omului. Cu toate acestea, omul intră în  contact 
cu Dumnezeu prin duhul lui, nu prin intermediul minţii 
sau al simţurilor.

Doar duhul poate accepta realităţile spirituale şi 
are capacitatea de a crede. Duhul uman nu este limitat de 
simţurile umane, cum este sufletul, care dezbate şi uneori 
respinge ce nu înţelege. Slavă Domnului că noi credem 
cu duhul. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru duhul tău. 
Când Cuvântul intră în duhul tău, chiar dacă mintea nu Îl 
înţelege, vei crede cu siguranţă. Odată ce crezi, următorul 
pas necesar este să vorbeşti.

Credinţa ta vine înaintea proclamaţiilor credinţei. 
David a spus: „Am crezut, de aceea am vorbit...” 

Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, 
şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire 

(Romani 10:10).

Credinţa din inimă!

LUNI
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Note

(Psalmul 116:10, versiunea Fidela). 
El nu a spus: „Am vorbit, încercând 
să cred.” Credinţa ta lucrează 
dinăuntru în afară; deşi crezi cu 
inima, prin mărturisirea cu gura se 
ajunge la mântuire (Romani 10:10).

Cuvântul intră în inima ta 
prin mintea ta, pentru că mintea 
este uşa către duhul uman. Când 
auzi Cuvântul, acceptă-l cu duhul 
tău şi va deveni o forţă a vieţii, care 
te va face să trăieşti în conformitate 
cu El.

Faptele Apostolilor 
6:1-15

2 Cronici 26-28

2 Corinteni 4:7-18
Isaia 2

Ioan 11:40; 
Marcu 9:23

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că 
mi-ai dat o inimă care poate să 
creadă. Nădejdea şi credinţa mea 
se bazează total pe Cuvântul Tău, 
pentru că acesta reprezintă singura 
fundaţie şi susţinere a fiinţei mele. 
Cred că tot ce spune Cuvântul Tău 
despre mine este adevărat şi sigur. 
Îmi încredinţez întreaga viaţă în 
mâna Ta şi a Cuvântului harului 
Tău, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În ciuda realităţii minunate din Cuvânt, care îi 
asigură creştinului o viaţă de victorie continuă, 

unii încă mai experimentează înfrângeri şi suferinţe. 
„Am crezut că toate lucrurile vor fi bune, acum că sunt 
creştin, însă uneori mi se pare că viaţa mea e un infern. 
Am probleme peste tot; cu ce am greşit?” se plâng ei.

Nu este vorba de ceea ce faci greşit, cât este vorba 
de ceea ce nu faci corect. În plus, trebuie să realizezi 
că şi oamenilor buni li se întâmplă lucruri rele. Aceasta 
înseamnă că dacă nu îţi foloseşti credinţa pentru a sta 
ferm pe poziţie, viaţa te va lovi, chiar dacă eşti credincios. 
O parte din ce am învăţat ieri, este că tu crezi cu inima. 
Cu toate acestea, doar să crezi ce spune Cuvântul nu 
este suficient. Aceasta este, de cele mai multe ori, piesa 
lipsă pentru creştinii care sunt copleşiţi de crizele vieţii.

Cuvântul lui Dumnezeu este real şi adevărat, 
dar aceasta nu înseamnă că experienţele vieţii tale se 
vor alinia automat la el. Tu eşti cel care trebuie să facă 
aceasta. Aceasta este lupta credinţei (1 Timotei 6:12). Tu 
eşti cel care trebuie să supună circumstanţele negative 
din jurul tău sau simptomele care te atacă; tu eşti cel 
care trebuie să producă o schimbare! Circumstanţele 
potrivnice nu se vor schimba de la sine, doar pentru că 
tu crezi. Aşa că treci la acţiune şi împlineşte Cuvântul.

Mulţumiri să-I fie aduse lui Dumnezeu, care ne 
poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos 
şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma 

cunoştinţei Lui (2 Corinteni 2:14).

Proclamă victoria!

MARȚI
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Note

A doua parte din Romani 
10:10 spune: „... prin mărturisirea 
cu gura se ajunge la mântuire.” 
Aceasta este cheia. Pentru ca 
situaţia ta să se schimbe, sau ca să 
îţi menţii continuu victoria în viaţă, 
trebuie să îţi foloseşti credinţa, iar 
credinţa numeşte real ce ţi-a fost 
asigurat deja în Cristos. Ia Cuvântul 
lui Dumnezeu şi declară-ţi victoria 
în Isus Cristos!

Faptele Apostolilor 
7:1-53

2 Cronici 29-30

2 Corinteni 5:1-10
Isaia 3

2 Corinteni 4:13; 
Evrei 13:5-6

| Proclamaţie
Isus este Domn peste viaţa mea, 
peste familia mea, peste studiile, 
afacerile şi finanţele mele. Sunt 
ce spune El că sunt şi am ce spune 
El că am. Sunt o făptură nouă, un 
învingător, o persoană de succes, 
pentru că sunt părtaş naturii 
lui Dumnezeu, iar Cuvântul Lui 
guvernează circumstanţele vieţii 
mele. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



I-am auzit pe unii oameni spunându-le păcătoşilor 
care voiau să îşi predea viaţa lui Cristos: 

„Mărturiseşte-ţi toate păcatele şi roagă-te lui Dumnezeu 
să te ierte, şi vei fi mântuit.” Acest lucru nu este biblic. 
Mulţi oameni spun aceasta, bazându-se pe 1 Ioan 1:9. Însă 
acel verset nu se referă la necredincioşi, ci la credincioşi: 
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept 
ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.”

Creştinul este însăşi odrasla lui Dumnezeu. El are 
viaţa şi natura lui Dumnezeu; de aceea, are tendinţa să 
facă bine. Acesta este motivul pentru care, în calitate de 
creştin, inima ta este neliniştită atunci când faci ceva rău. 
Atunci, spune Cuvântul, trebuie să te căieşti (să-ţi pară 
rău) de păcatele tale şi să le mărturiseşti. A-ţi părea rău 
înseamnă să îţi schimbi inima, gândirea şi să te întorci de 
pe calea greşită. Doar creştinii au puterea să facă aceasta.

Omul firesc (care nu este născut din nou), indiferent 
cât de integru sau de „religios” ar părea, tot păcătos 
este. De aceea, are nevoie să se nască din nou, nu să se 
căiască sau să se întoarcă de la calea greşită; lui îi trebuie 
o viaţă cu totul nouă. Păcătosul nu este o persoană care a 
păcătuit, pentru că păcatul nu este o acţiune, ci o natură! 

… Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi în 
inima ta. Şi cuvântul acesta este Cuvântul credinţei, 
pe care-l propovăduim noi. Dacă Îl 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 

(Romani 10:8-9).

Pocăinţă şi renaştere

MIERCURI
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Note

Fiecare om născut în această lume, 
este născut cu natura păcatului.

Cu toate acestea, natura 
păcatului este înlocuită întru totul 
de viaţa şi natura lui Dumnezeu, 
atunci când eşti născut din nou. 
Adevărata chemare la altar a 
păcătosului nu este pentru iertare, 
ci pentru viaţa cea nouă. Nu are 
rost să îi spui păcătosului să îşi 
mărturisească păcatele pentru a fi 
mântuit; el nu va fi mântuit aşa. El 
are nevoie să mărturisească Domnia 
lui Isus; aceasta este mărturia care 
mântuieşte: „Dacă Îl 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” 
(Romani 10:9). Rostirea acestor 
cuvinte îl separă instantaneu de 
osândă. Astfel, poate fi sigur de o 
viaţă grozavă alături de Isus, atât 
acum, cât şi în veşnicie. 

Faptele Apostolilor 
7:54-8:8

2 Cronici 31-32

2 Corinteni 5:11-21
Isaia 4

Ioan 1:12-13; 
Romani 10:8-10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
marea Ta iubire pe care ai arătat-o 
faţă de mine prin faptul că L-ai 
trimis pe Isus Cristos să moară 
pentru mine şi să îmi dăruiască viaţă 
veşnică în duhul meu. Am primit 
harul de a domni şi înţelepciunea 
de a trăi victorios în fiecare zi, spre 
slava Ta, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Printre creştini există o doctrină eronată a 
„naturii duble.” Ei cred că fiecare creştin are 

două naturi: vechea natură şi noua natură, şi dacă se 
supune naturii vechi, va face lucruri rele, iar dacă se 
supune naturii noi, va face lucruri bune. Dar Biblia 
nu spune aşa. Creştinul nu are două naturi. Când ai 
fost născut din nou, vechea natură a păcatului a fost 
înlocuită cu natura neprihănită a lui Dumnezeu. În 2 
Corinteni 5:17, Biblia declară: „... Cele vechi s-au dus: 
iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”

Unii creştini, când fac ceva împotriva Cuvântului, 
spun: „Omul cel vechi din mine s-a trezit.” Dacă eşti 
născut din nou, nu mai ai „un om vechi”; tu eşti o 
specie cu totul nouă; una care nu a mai existat niciodată 
înainte. Tu nu ai decât o singură natură, iar aceea 
este natura divină. Poate că trupul tău arată la fel, dar 
fiecare parte a vieţii tale a fost înlocuită cu viaţa divină 
a lui Dumnezeu! De aceea, tu nu trebuie să fii supus 
factorilor acestei lumi, sau capriciilor naturii; tu trebuie 
să te ridici deasupra lor.

În Romani 6:6, Apostolul Pavel ne arată ceva 
uimitor şi remarcabil, care demască raţiunea eronată 
a celor două naturi ale creştinului. El scrie: „Ştim bine 
că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună 
cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de 

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).

Înlocuirea vechiului 
de nou

JOI
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Note

puterea lui, în aşa fel ca să nu mai 
fim robi ai păcatului.” Oglinda lui 
Dumnezeu – Cuvântul Lui – arată 
adevărata ta imagine în Cristos. 
Aici ne arată că vechea natură a 
fost crucificată în Cristos; nu se 
ascunde undeva, adânc înăuntrul 
tău, aşteptând să fie reactivată. 
Comportamentul tău în calitate de 
creştin trebuie să reflecte noua ta 
personalitate în Isus Cristos – noua 
ta natură, aceea de neprihănire.

Faptele Apostolilor 
8:9-40

2 Cronici 33-34

2 Corinteni 6:1-10
Isaia 5-6

Romani 10:6; 
Romani 6:13-14

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru că mi-ai dăruit neprihănirea 
Ta şi m-ai inspirat să am conştiinţa 
orientată spre neprihănire. Sunt 
mort faţă de păcat şi viu pentru 
Dumnezeu, pentru că m-am 
îmbrăcat cu omul cel nou care se 
înnoieşte în cunoştinţă după chipul 
lui Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Romani 6:6, apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, scrie: 
„Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit 

împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat 
de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.” 
Versiunea Amplificată însă, oferă o traducere mai clară; 
spune: „Ştim bine că eul nostru cel vechi (neînnoit) a fost 
răstignit împreună cu El, pentru ca trupul [nostru] [care este 
instrumentul] păcatului să fie făcut ineficient şi inactiv pentru 
rău, ca să nu mai fim robi ai păcatului.” Trebuie să ştim (cu 
siguranţă) că omul nostru cel vechi (vechea natură a păcatului) 
a fost crucificat împreună cu Cristos, iar trupul şi-a pierdut 
puterea de a ne controla să facem răul. Aceasta înseamnă că 
duhul nostru are puterea de a ne domina trupul cu neprihănire.

Când Adam a căzut, în Grădina Edenului, omul a 
devenit supus simţurilor lui, fiind astfel condus de trup. 
Acesta este motivul pentru care omul natural este numit 
carnal, adică este „condus sau supus dorinţelor şi poftelor 
cărnii.” Dacă se simte într-un anumit mod, vorbeşte şi se 
comportă în concordanţă; viaţa lui se bazează pe ce îi spun 
simţurile. De exemplu, dacă se simte înfierbântat, spune: 
„Am febră.” Biblia spune despre cei care sunt pământeşti, 

Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru 
muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu 

mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, 
ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă 
lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi-I lui 

Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte 
ale neprihănirii (Romani 6:12-13).

Nesupuşi păcatului

VINERI
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Note

că ei nu pot să Îi placă lui Dumnezeu 
(Romani 8:8). 

În calitate de copii ai lui 
Dumnezeu însă, noi umblăm prin 
Duhul. Noi suntem superiori diavolului 
şi păcatului, nefiind supuşi poftelor 
cărnii. Romani 6:11 spune: „Tot aşa şi voi 
înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi 
vii pentru Dumnezeu, în Isus Cristos, 
Domnul nostru.” Aceasta înseamnă că 
tu trebuie să te socoteşti mort faţă de 
păcat, pentru că cei ce sunt morţi, sunt 
izbăviţi de păcat: „Căci cine a murit, de 
drept, este izbăvit de păcat. Acum, dacă 
am murit împreună cu Cristos, credem 
că vom şi trăi împreună cu El, întrucât 
ştim că Cristosul înviat din morţi nu 
mai moare: moartea nu mai are nici o 
stăpânire asupra Lui” (Romani 6:7-9). 
Nu este de mirare că Biblia spune că 
păcatul nu va mai stăpâni asupra ta 
(Romani 6:14).

Faptele Apostolilor 
9:1-31

2 Cronici 35-36

2 Corinteni 6:11-18
Isaia 7

Romani 12:2; 
Galateni 5:24

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că 
mi-ai dat natura neprihănirii care 
mă abilitează să trăiesc triumfător 
şi să îmi exercit stăpânirea peste cel 
rău, peste păcat şi peste moarte! Îţi 
mulţumesc pentru viaţa pe care mi-
ai dat-o, care nu se supune decât 
Cuvântului şi Duhului Tău şi care se 
angajează să împlinească voia Ta 
desăvârşită, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Nu există nici un lucru, absolut nici unul, pe care 
Dumnezeu să nu-l fi făcut pentru tine deja. Pasajul 

din Efeseni 1:3 subliniază acest adevăr: „Binecuvântat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a 
binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, 
în locurile cereşti în Cristos.” El te-a înzestrat deja cu orice 
binecuvântare ţi-ai putea imagina. Apostolul Petru a 
mărturisit şi el acest lucru în 2 Petru 1:3: „Dumnezeiasca 
Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin 
cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui.”

Astfel, aceasta înseamnă că viaţa ta ar trebui să fie 
una de laudă, de slavă şi de mulţumire faţă de Domnul, în 
fiecare zi, oriunde, în fiecare moment. Ştiind că Domnul te-a 
binecuvântat atât de mult, ar trebui să trăieşti ca să Îl glorifici 
în toate lucrurile. Caută slava Lui în orice circumstanţă. În 
loc să priveşti problema, boala, durerea sau necazul, alege 
să priveşti Cuvântul şi să acţionezi în conformitate cu el. 
Cuvântul Lui este locul în care se găseşte slava.

Avraam este exemplul perfect din acest punct de 
vedere. Dumnezeu i-a spus că va avea un fiu prin soţia sa, 
Sara, în care vor fi binecuvântate toate naţiunile pământului. 
Sara nu era doar stearpă în acel moment, ci ajunsese şi la 
menopauză. Ce a făcut Avraam în acea situaţie? Am citit 
despre aceasta în versetul tematic: a fost tare în credinţă şi 
I-a dat 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).

Urmăreşte gloria Lui

SÂMBĂTĂ
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Note

Avraam şi-a asigurat prin 
credinţă miracolul, prin faptul că a 
căutat doar slava lui Dumnezeu în 
acea situaţie potrivnică. Nu este de 
mirare faptul că I-a dat Domnului 
slavă. Tu Îl glorifici pe Dumnezeu prin 
faptul că te bazezi pe Cuvântul Său şi îl 
consideri adevărul absolut, refuzând 
să laşi circumstanţele să te deturneze 
şi să te facă să crezi altceva. 

Dacă de exemplu ai probleme 
cu trupul tău, poate a apărut un 
nodul undeva în trupul tău; nu vorbi 
despre el. Nu te plânge de durere. În 
schimb, alege să îl vezi dispărut din 
corpul tău şi, ca rezultat, începe să Îi 
dai slavă lui Dumnezeu. Mărturiseşte-
ţi vindecarea şi sănătatea, nu boala. 
Declară bunăstare, nu lipsă. Rosteşte 
viaţă, nu moarte. Aceasta este o 
modalitate sigură de a urmări gloria 
lui Dumnezeu în viaţa ta.

Faptele Apostolilor 
9:32-43
Ezra 1-3

2 Corinteni 7:1-8
Isaia 8

1 Ioan 5:4; 
Evrei 11:1-2

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
viaţa mea, care este o reflectare 
perfectă a gloriei din Cuvântul Tău. 
Credinţa mea este vie şi puternică şi 
astăzi, pentru că ştiu că Cel care este 
în mine este mai mare decât întreaga 
lume. Sunt deplin încredinţat că 
tot ce spune Cuvântul Tău despre 
mine reprezintă adevărul absolut. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Sesiunea de vară a Şcolii de Vindecare cu Pastorul Chris 
va avea loc în Ontario, Canada în perioada iulie – august 
2014. Va fi un timp de transfer şi de transformare, iar 
mulţi vor experimenta restaurare în trupurile lor frânte 
prin administrarea ungerii de vindecare de către omul 
lui Dumnezeu. Puterea de vindecare a lui Dumnezeu va 
fi manifestată şi mulţi vor fi eliberaţi de robia bolii şi a 
infirmităţii.

ÎNSCRIERE

Ca să participi la Şcoala de Vindecare din Ontario, 
Canada, te rugăm să te înscrii din timp, pentru că 
locurile sunt limitate.

Poţi să te înscrii trimiţând un email la următoarea 
adresă: application@healing-school.org 

De asemenea, te poţi înscrie şi de pe telefonul mobil la 
adresa www.enterthehealingschool.mobi

Pentru mai multe informaţii te rugăm să vizitezi pagina 
noastră web: www.enterthehealingschool.org
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În calitate de creştini, cu toate că am fost chemaţi 
şi aleşi din lume, noi încă trăim printre oameni 

diferiţi care fac parte din culturi diferite. Câteodată, unii 
creştini se găsesc prinşi într-un conflict între cultura 
etnică şi credinţa creştină. În primul rând, este foarte 
important să înţelegem că, dacă am fost născuţi din 
nou, acum cultura noastră primordială este în Cristos 
Isus. Tu eşti în primul rând un creştin.

2 Corinteni 5:17 spune că dacă cineva este în 
Cristos, este o nouă creaţie; nu ai o altă natură şi nici 
nu aparţii unei alte culturi; cultura ta primordială este 
Cristos. Cuvântul lui Dumnezeu este cea ce te ghidează 
în viaţă şi în principii. Astfel, nu eşti un creştin american, 
creştin african, creştin englez, etc. Eşti creştin, punct.

„Oare aceasta înseamnă că nu te poţi identifica cu 
nici o ceremonie culturală în ţara, regiunea sau oraşul 
în care te-ai născut?” Ei bine, astfel de „sub-culturi” 
sau evenimente culturale nu trebuie să fie contrare 
Cuvântului lui Dumnezeu. Sunt în regulă atât timp cât nu 
implică ceva ce este împotriva credinţei sau culturii tale 
primordiale în Cristos!

Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu devine rezident 
în inima ta şi dobândeşte stăpânire în viaţa ta, nu te vei 
mai bucura şi nu vei mai fi satisfăcut de nici o cultură 

Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici 
rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, 

nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în 
Cristos Isus (Galateni 3:28).

Cultura ta primordială

DUMINICĂ
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Note

care nu se potriveşte cu Cuvântul. 
Cuvântul va alege noile tale norme 
şi va deveni punctul de referinţă 
în viaţa ta. Vei participa în mod 
natural doar la acele lucruri care 
nu contrazic nici valorile Împărăţiei, 
nici ceea ce ai, nici identitatea ta în 
Cristos şi nici Cuvântul Lui pentru 
viaţa ta.

Faptele Apostolilor 
10:1-23
Ezra 4-6

2 Corinteni 7:9-16
Isaia 9

1 Petru 2:9

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău. Tu eşti delectarea 
mea, iar dorinţa mea cea mare este 
ca şi eu să Îţi fiu plăcut în toate 
lucrurile. Îţi mulţumesc, Doamne, 
pentru că mă înveţi să arunc asupra 
Ta orice îngrijorări ale vieţii ca să Te 
pot sluji şi iubi cu pasiune. Numele 
Tău este înălţat pe vecie, iar gloria 
Ta se manifestă 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



Există un cuvânt de judecată şi condamnare care 
operează în lume. Oricine s-a născut în această 

lume moşteneşte această judecată. Cu toate acestea, 
atunci când eşti născut din nou, nu mai există judecată 
sau condamnare împotriva ta: „Acum dar nu este nici o 
osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care nu trăiesc 
după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile 
Duhului” (Romani 8:1).

Refuză să te consideri ca făcând parte din această 
lume. Referindu-Se la credincioşi, Domnul Isus a spus 
următoarele cuvinte: „Ei nu sunt din lume, după cum nici 
Eu nu sunt din lume” (Ioan 17:16). Tu provii de sus, dintr-o 
Împărăţie cerească. Bolile, neputinţele, infirmităţile, 
sărăcia, înfrângerea şi eşecul din această lume nu îţi 
aparţin. Tu le-ai biruit pe toate în Cristos (1 Ioan 5:4). De 
aceea, menţine la distanţă şi stăpâneşte toate influenţele 
şi circumstanţele negative din lume prin proclamaţiile tale 
de credinţă.

În 1 Corinteni 2:12-13, Biblia spune: „Şi noi n-am 
primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca 
să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu 
prin harul Său. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate 
de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de 
la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească 

Cel ce vine din cer, este mai presus de toţi; cel ce 
este de pe pământ, este pământesc, şi vorbeşte ca 

de pe pământ. Cel ce vine din cer, este mai presus de 
toţi (Ioan 3:31).

Dincolo de condamnare

LUNI
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Note

pentru lucrurile duhovniceşti.” 
Duhul Sfânt te învaţă să rosteşti ceea 
ce îţi aparţine în Cristos. Sănătatea 
ta este în gura ta; puterea ta este 
în gura ta; viaţa însăşi este în gura 
ta. Dacă nu vrei să experimentezi 
înfrângere sau lipsă în viaţa ta, cheia 
este în gura ta. Continuă să declari 
Cuvântul victoriei peste viaţa ta.

Chiar acum, spune cu voce 
tare: „Sunt deasupra condamnării 
şi am biruit lumea pentru că sunt 
în Cristos şi Cristos este în mine. 
Viaţa mea este expresia slavei, 
neprihănirii, domniei şi excelenţei 
Sale. Nici o boală, neputinţă sau 
infirmitate nu poate propăşi în trupul 
meu, pentru că Duhul Celui ce L-a 
înviat pe Cristos din morţi locuieşte 
în mine şi mi-a inundat trupul cu 
viaţa lui Dumnezeu.” Aleluia! 

Faptele Apostolilor 
10:24-48
Ezra 7-8

2 Corinteni 8:1-8
Isaia 10

Coloseni 3:5-6; 
Romani 8:1

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
viaţa Ta nepieritoare care este în 
mine. Sunt la adăpost de orice 
distrugere sau judecată din această 
lume de întuneric, pentru că provin 
din Împărăţia Fiului dragostei 
Tale, Împărăţia luminii, a vieţii, a 
neprihănirii şi a harului, în Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
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Dumnezeu doreşte ca noi să primim umplerea 
cu Duhul Sfânt pentru a putea experimenta şi 

demonstra puterea Lui pe măsură ce El transferă în duhul 
nostru capacitatea divină de a trăi o viaţă victorioasă de 
creştin. Dacă nu ai primit încă Duhul Sfânt, poţi face aceasta 
chiar acum şi îţi voi arăta cum.

În primul rând, sunt mai multe modalităţi de a primi 
umplerea cu Duhul Sfânt. În timpul călătoriei apostolului 
Pavel prin Asia, a întâlnit doisprezece oameni în Efes care 
nu primiseră Duhul Sfânt. Biblia relatează acea întâmplare: 
„Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a 
pogorât peste ei şi vorbeau în alte limbi şi proroceau” 
(Faptele Apostolilor 19:6).

Aceasta este una dintre modalităţile de a primi 
umplerea cu Duhul Sfânt. Aceşti oameni au avut nevoie ca 
altcineva, care primise plinătatea Duhului, să-şi pună mâinile 
peste ei şi să se roage pentru ei. Aşadar, dacă nu ai primit 
umplerea cu Duhul Sfânt, poţi să rogi pe cineva (care este 
plin de Duhul) să-şi pună mâinile peste tine şi o vei primi.

În al doilea rând, poţi primi Duhul Sfânt cerând aceasta 
în rugăciune. Domnul Isus a spus în Luca 11:13: „Deci, dacă 
voi, care sunteţi răi, ştiţi să le daţi daruri bune copiilor voştri, 
cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri le va da Duhul 
Sfânt celor ce I-L cer!” Îi poţi cere Tatălui, prin credinţă, în 
Numele lui Isus, şi vei primi Duhul Sfânt. De fapt, în timpul 

Şi le-a zis: „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi 
crezut?” Ei i-au răspuns: „Nici n-am auzit măcar că a 

fost dat un Duh Sfânt” (Faptele Apostolilor 19:2).

Primirea Duhului Sfânt

MARȚI
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Note

unuia dintre programele noastre 
televizate, un tânăr creştin a întrebat 
dacă este posibil să primească Duhul 
Sfânt urmărind programul dintr-o 
altă ţară. Bineînţeles că da! Şi atât de 
frumos, în timp ce m-am rugat pentru 
cei care se găseau în acea categorie 
şi care urmăreau programul din 
diverse părţi ale lumii, acel tânăr a 
primit Duhul Sfânt împreună cu mulţi 
alţii. Am primit numeroase mărturii 
asemănătoare după aceea.

Indiferent unde eşti, poţi primi 
nu doar un miracol de vindecare sau 
de orice alt tip, ci poţi primi chiar 
Duhul Sfânt! Duhul Sfânt este secretul 
succesului pentru orice creştin. 
Dacă-L ai pe El în viaţa ta, înseamnă 
că ai înainte o viaţă extraordinară de 
excelenţă şi supranatural. El este Cel 
care te conduce prin viaţă în victorie, 
slavă, domnie şi putere.

Faptele Apostolilor 
11:1-18

Ezra 9-10

2 Corinteni 8:9-17
Isaia 11-12

Faptele Apostolilor 19:6-7; 
Faptele Apostolilor 10:44-45

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Duhul Sfânt care locuieşte în mine. 
El m-a umplut cu înţelepciune, glorie 
şi har şi mi-a conferit abilitatea de 
a trăi viaţa victorioasă în Cristos şi 
de a manifesta neprihănirea Ta, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Mulţi creştini caută adeseori să afle ce ar trebui 
să facă cineva pentru a fi mereu plin de ungere. 

Aceasta îmi aduce aminte de o întrebare interesantă 
a unui ascultător din timpul unuia dintre programele 
noastre transmise în direct. El a întrebat: „Pastore Chris, 
atunci când particip la întâlniri cu mai mulţi credincioşi 
şi avem părtăşie, simt ungerea foarte puternic, dar în 
momentul în care plec, simt că aceasta se diminuează. Ce 
să fac ca să menţin această prezenţă glorioasă pe care am 
experimentat-o în acele întâlniri?”

Efeseni 5:18 ne dă un răspuns clar; pasajul spune 
astfel: „Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. 
Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.” Semnificaţia literală a acestui 
verset, dată de verbul la prezentul continuu, este aceea de 
a „fi mereu plini de Duhul,” ceea ce implică o experienţă 
neîntreruptă. Şi tu ai o responsabilitate în acest sens; iar 
în următoarele versete, apostolul Pavel explică rolul tău 
în menţinerea strălucirii Duhului în viaţa ta. Acest lucru se 
împlineşte astfel: „Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări 
de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi-I 
din toată inima laudă Domnului. Mulţumiţi-I totdeauna 
lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele 
Domnului nostru Isus Cristos. Supuneţi-vă unii altora în 
frica lui Cristos” (Efeseni 5:19-21).

Poţi fii plin de Duh în mod continuu şi poţi experimenta 
acea căldură glorioasă şi acea putere extraordinară a 

Nu cedaţi; menţineţi-vă încărcaţi şi înflăcăraţi… 
(Romani 12:11, versiunea Message – Mesajul, n.tr.).

Menţinerea strălucirii: 
o experienţă continuă!

MIERCURI
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Note

prezenţei Sale manifestate oriunde 
mergi, douăzeci şi patru de ore 
în fiecare zi şi în fiecare moment! 
Aceasta este viaţa pe care am 
fost chemaţi să o trăim. Poţi face 
acest lucru să se întâmple mereu, 
acţionând conform versetelor pe 
care le-am citit în Efeseni 5:19-
21. Meditează adesea asupra 
Cuvântului, vorbeşte în psalmi, 
cântă imnuri, cântece spirituale şi 
compune-I Domnului melodii în 
inima ta! Pentru a învăţa mai mult 
despre acest subiect vizitează www.
christembassyonlinestore.org şi 
comandă mesajul intitulat „Fii plin 
de Duhul.”

Nu contează dacă te găseşti 
într-o situaţie groaznică; odată 
ce te-ai hotărât să fii plin de Duh 
în mod continuu, în viaţa ta şi în 
circumstanţele tale vor avea loc 
schimbări supranaturale şi miracole 
care vor sfida logica umană.

Faptele Apostolilor 
11:19-30

Neemia 1-3

2 Corinteni 8:18-24
Isaia 13

Faptele Apostolilor 4:31; 
1 Corinteni 14:4

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că ai 
făcut posibil ca eu să fiu plin de Duhul 
Sfânt tot timpul, zi de zi. Datorită 
acestui privilegiu, domnesc în viaţă 
prin Cristos, care Îşi manifestă puterea 
şi slava prin mine astăzi şi întotdeauna, 
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul „lucrează” din versetul tematic 
înseamnă „operativ.” Dumnezeu este capabil 

să facă nespus mai mult decât orice am cere sau am gândi 
noi, prin puterea Sa care este operativă în noi. Puterea 
lui Dumnezeu de a produce miraculosul, puterea Lui de 
a face schimbarea pe care o doreşti trebuie să lucreze 
din interiorul tău, nu din cer. Acea putere este în tine!

1 Ioan 4:4 spune astfel: „... Cel ce este în voi, este 
mai mare decât cel ce este în lume.” Pavel i-a spus lui 
Timotei: „De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul 
lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor 
mele...” (2 Timotei 1:6), făcând referire la puterea 
Duhului, care poate fi latentă în tine dacă nu este activată. 
De asemenea, în Efeseni 6:10, el a spus astfel: „... Întăriţi-
vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.” Aceasta înseamnă 
că ar trebui să fructifici puterea şi harul Lui în viaţa ta; 
fă-le operative. Activează în viaţa ta harul lui Dumnezeu 
care aduce acceptare, avantaj, favoare, bucurie, libertate, 
abilitate, plăcere şi frumuseţe.

Apostolul Pavel le-a scris creştinilor din Corint, 
îndemnându-i să nu irosească harul lui Dumnezeu (2 
Corinteni 6:1). Unii oameni au primit harul lui Dumnezeu 
în zadar. Harul Lui nu acţionează pentru ei, pentru că 
ei nu pun în aplicare Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie 
să practici Cuvântul pentru ca harul lui Dumnezeu să 

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, 
poate să facă nespus mai mult decât cerem sau 

gândim noi… (Efeseni 3:20).

Activează puterea Lui 
în tine

JOI
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Note

funcţioneze în viaţa ta. Trebuie 
să meditezi profund asupra 
Cuvântului, ceea ce înseamnă să-ţi 
imaginezi, să murmuri, să rosteşti 
şi să strigi Cuvântul lui Dumnezeu. 
Filipeni 2:12 spune: „... duceţi până 
la capăt mântuirea voastră cu frică 
şi cutremur...” 

Termenul „mântuire” este 
tradus din cuvântul grecesc „soteria,” 
care este sinonim şi înrudit cu un alt 
cuvânt grecesc, „sozo,” care înseamnă 
a salva, a elibera, a proteja, a vindeca, 
a păstra, a face bine sau a întregi ceva. 
Acest termen cuprinde tot ceea ce 
Dumnezeu a făcut şi a obţinut pentru 
tine în Cristos Isus. De aceea, continuă 
să proclami că toate binecuvântările 
mântuirii tale, câştigate prin moartea, 
îngroparea şi învierea lui Isus Cristos, 
reprezintă posesiunile tale în acest 
moment şi realităţile vitale ale 
existenţei tale de fiecare zi.

Faptele Apostolilor 
12:1-25

Neemia 4-6

2 Corinteni 9:1-10
Isaia 14

2 Timotei 1:6; 
Evrei 4:16

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru harul 
Tău care a adus mântuire în duhul 
meu; acelaşi har a adus acceptare, 
avantaj, favoare, bucurie, libertate, 
abilitate, plăcere şi frumuseţe în viaţa 
mea. Activez din plin puterea Ta în 
mine şi astăzi, conştientizând viaţa de 
neprihănire şi stăpânire pe care o am 
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



Mulţi oameni îşi trăiesc viaţa ca şi cum această 
lume este locul unde se termină totul; însă 

există o viaţă după moarte. Chiar dacă Dumnezeu ţi-ar 
da două sute de ani să trăieşti pe acest pământ, tot se 
vor sfârşi la un moment dat. Unora le-a dat chiar peste 
nouă sute de ani de trăit în vremurile biblice, însă până 
la urmă tot au murit şi au părăsit această lume. Nu 
contează câţi ani trăieşti pe pământ, ci ceea ce contează 
este dacă ai trăit sau nu în neprihănirea lui Dumnezeu, 
slăvindu-L cu viaţa ta.

În Matei 6:33, Domnul Isus a spus: „Ci căutaţi 
mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, 
şi toate celelalte vi se vor da pe deasupra.” Dacă tot 
ceea ce faci cu anii tăi pe acest pământ este să îţi cauţi 
fericirea şi să-ţi împlineşti propriile vise, vei avea o viaţă 
goală. Atunci când vom sta înaintea Domnului la sfârşit, 
când El va judeca toate lucrurile, singurul lucru care Îl 
va interesa va fi ce ai făcut cu Evanghelia lui Isus Cristos. 
El va fi interesat doar cum ai trăit Cuvântul, împlinind şi 
exprimând neprihănirea Sa. Aşadar, totul are legătură 
cu viaţa de după moarte.

Viaţa noastră pe pământ nu este în principal 
pentru această lume; tu eşti aici pentru a hotărî unde şi 
cum îţi vei petrece veşnicia. Dictatorii anilor trecuţi au 
crezut că vor trăi pentru totdeauna în această lume şi 
de aceea şi-au construit împărăţii şi şi-au adunat bogăţii 

Şi la ce îi foloseşte unui om să câştige toată lumea, 
dacă îşi pierde sufletul? (Marcu 8:36).

Viaţa de apoi

VINERI
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Note

pentru ei înşişi; însă astăzi şi-au 
luat locul în eternitate. Nu este de 
mirare faptul că Isus a pus această 
întrebare profundă în versetul 
tematic: „... la ce i-ar folosi unui 
om să câştige toată lumea dacă 
şi-ar pierde sufletul?”

Chiar dacă un om a avut 
parte de toată faima şi de toată 
strălucirea în lume, însă a trăit şi 
a murit fără Cristos, ce reprezintă 
toate acestea în comparaţie cu 
groaza de a trăi etern în iad? De 
aceea trebuie să continuăm să 
predicăm Evanghelia şi să învăţăm 
bărbaţii, femeile, tinerii şi copiii 
din lumea noastră şi de dincolo de 
zona noastră de influenţă că viaţa 
pe pământ este scurtă; eternitatea 
este tot ceea ce contează. Vremea 
de a-L sluji pe Domnul din toată 
inima şi de a-L face numărul unu în 
viaţa ta este acum.

Faptele Apostolilor 
13:1-12

Neemia 7-8

2 Corinteni 9:11-15
Isaia 15-16

Ioan 3:16; 
Matei 5:29

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă 
ajuţi să văd şi să preţuiesc scopul 
meu pe pământ, în pregătirea 
pentru viaţa de apoi. Îmi dedic 
viaţa pentru a predica Evanghelia 
şi pentru a vedea stabilită 
neprihănirea Ta în inima oamenilor 
din lumea întreagă, în Numele lui 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dacă nu cunoaşte faptul că este urmaşul de drept la 
tron, un moştenitor nu este diferit cu nimic de un 

slujitor. La fel, dacă este imatur, Biblia spune: „Dar câtă vreme 
moştenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebeşte cu 
nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot” (Galateni 4:1). 
Tot aşa, fiind copil al lui Dumnezeu, eşti un rege şi este foarte 
important să te maturizezi, să fii conştient de acest fapt şi să 
trăieşti în consecinţă. Regii domnesc şi îşi exercită autoritatea; ei 
nu vorbesc ca ceilalţi oameni şi nici nu cerşesc! Nu este destul 
doar să ştii acest lucru; trebuie să devină modul tău de gândire; 
singurul tău mod de a raţiona! Ai fost chemat să domneşti 
în viaţă: „Dacă deci, prin greşeala unuia singur, moartea a 
domnit prin el singur, cu mult mai mult 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).

Eclesiastul 8:4 spune: „... pentru că vorba împăratului 
are putere...” Regii emit decrete şi fac proclamaţii care rămân 
stabilite: „De asemenea vei hotărî un lucru şi îţi va fi întemeiat...” 
(Iov 22:28, versiunea Fidela). Poţi avea tot ce spui, pentru că 
vorbele tale sunt susţinute de putere (Proverbe 18:21). Aceasta 
îţi arată cum ar trebui să fie viaţa ta de rugăciune: trebuie să-ţi 
exerciţi autoritatea în Cristos Isus, nu să cerşeşti! 

Unii creştini cerşesc oriunde şi orice, ceea ce este 
greşit. Ei cerşesc la muncă, acasă, la birou şi cerşesc chiar şi 
de la Dumnezeu în rugăciune, pur şi simplu pentru că nu şi-

Şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru 
Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în 

vecii vecilor! Amin (Apocalipsa 1:6).

Regii îşi exercită 
autoritatea

SÂMBĂTĂ
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Note

au înţeles moştenirea în Cristos. Nu-ţi 
cerşi sănătatea; nu cerşi bani, nu cerşi 
ajutorul lui Dumnezeu, nu cerşi nimic! 
Nu cerşi ceea ce este al tău de drept 
în Cristos! Dumnezeu nu te-a făcut 
rege pentru că I-ai cerut tu, pentru că 
a fost ideea sau alegerea ta; te-a făcut 
astfel pentru că aşa a vrut El! Aşadar, 
răspunsul tău trebuie să fie acela de a 
trăi o viaţă regească, împlinind astfel 
voia Lui. Exercită-ţi autoritatea asupra 
diavolului, a bolii, a neputinţei şi a 
tuturor lucrurilor negative din viaţă.

Dacă există vreo excrescenţă în 
trupul tău, spune-i să se dematerializeze 
în Numele lui Isus. Poate te confrunţi cu 
o situaţie la muncă, la şcoală sau în casa 
ta; rosteşte ce vrei să vezi întâmplându-
se, conform Cuvântului lui Dumnezeu 
şi va fi aşa. Exercită-ţi astăzi autoritatea 
dată de Dumnezeu.

Faptele Apostolilor 
13:13-52

Neemia 9-10

2 Corinteni 10:1-7
Isaia 17 

Romani 5:17; 
Romani 10:8

| Proclamaţie
Îmi menţin victoria asupra diavolului 
şi a cohortelor întunericului. Viaţa 
mea este plină de pace şi progresez 
din slavă în slavă, trăind în victoria 
lui Cristos! Calea mea cuprinde 
doar victorie şi bunăstare, până la 
capăt, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Al 3-lea CONCERT MUZICAL INTERNAŢIONAL 
cu Pastorul Chris

Muzica este un dar preţios de la Dumnezeu, 
menit să ne înnobileze gândurile şi să ne înalţe 
sufletul. Aceasta se întâmplă şi la Concertul 
Muzical Internaţional cu omul lui Dumnezeu, 
Pastorul Chris. 

Impactul precedentelor ediţii este de neuitat 
în inima tuturor participanţilor, care au 
experimentat minuni, vindecări, eliberări şi 
transpunere în tărâmul de slavă prin Duhul Sfânt. 
Mulţi îşi vor aduce aminte de sesiunile de laudă, 
închinare şi profeţii pentru mult timp.

Pe 13 Iulie 2014, Arena Convocării LoveWorld 
va fi din nou gazda unor recunoscuţi slujitori în 
lucrarea muzicală la IMC. Se preconizează a fi un 
timp de transformare şi edificare pentru toţi!

Planifică-ţi să ajungi acolo.
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Este important ca tu, creştin fiind, să-ţi sfinţeşti 
convingerile; să-ţi examinezi credinţa şi să te 

asiguri că nu crezi în ideile greşite sau în presupunerile 
oamenilor. De exemplu, există oameni care spun: „Eu 
cred în Isus Cristos, dar El nu este singurul mântuitor.” 
Nici un creştin adevărat în Cristos Isus nu şi-ar asuma o 
asemenea poziţie.

În calitate de creştin adevărat, trebuie să crezi că 
mântuirea nu vine prin altcineva decât prin Isus Cristos. 
Nu poţi crede în El şi în acelaşi timp să crezi că mai există 
un alt mod de mântuire; acest lucru este inacceptabil. 
Orice creştin practicant care crede că mai există o cale de 
a ajunge la Dumnezeu în afară de Isus Cristos este confuz 
şi comite o mare greşeală.

Domnul Isus a spus: „... Eu sunt Calea, Adevărul 
şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 
14:6). Observă faptul că nu a spus: „Sunt una dintre căi” 
sau „Sunt o cale”; ci a spus foarte clar: „Sunt CALEA, 
ADEVĂRUL şi VIAŢA...” Isus Cristos, după cum spune 
Scriptura, este Fiul lui Dumnezeu: „... în ce priveşte duhul 
sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, 
prin învierea morţilor” (Romani 1:4). Nimeni altcineva nu 
mai are această mărturie, în afară de Domnul Isus. 

Aceasta credem noi în creştinism: Domnul Isus este 
Mântuitorul lumii, Domnul cerului şi al pământului şi Cel 

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer 
nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să 

fim mântuiţi (Faptele Apostolilor 4:12).

Sfinţeşte-ţi 
convingerile!

DUMINICĂ
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Note

care a adus viaţa şi nemurirea prin 
Evanghelie (2 Timotei 1:10). Trebuie 
să îţi pui timp deoparte să meditezi, 
să-ţi revizuieşti convingerile 
personale şi să te întrebi: „Ce cred 
eu cu adevărat despre Domnul Isus 
Cristos?” Asigură-te că ceea ce crezi 
este conform adevărului revelat al 
Cuvântului lui Dumnezeu.

Faptele Apostolilor 
14:1-28

Neemia 11-13

2 Corinteni 10:8-18
Isaia 18

2 Timotei 2:15; 
Faptele Apostolilor 16:31

| Rugăciune
Doamne Isuse, mă închin Ţie 
pentru că Tu eşti Domnul, Creatorul 
tuturor lucrurilor! Îţi mulţumesc 
pentru gloria Ta din viaţa mea şi 
pentru că mi-ai descoperit revelaţia 
neprihănirii Tale. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Domnul Isus a fost un maestru în câştigarea de 
suflete. Exemplul Său de a câştiga suflete din 

Scripturi este cu adevărat motivator. În Ioan 4:6-42, ni 
se relatează cum S-a întâlnit cu o anumită femeie la o 
fântână din Samaria şi a intrat în vorbă cu ea. Femeia 
venise să scoată apă din fântână, iar Isus a avut un 
cuvânt de cunoştinţă despre ea.

Pentru a-i câştiga atenţia, Isus a început 
conversaţia cu ea vorbind despre ceva ce o interesa – 
apa. După ce i-a captat întreaga atenţie, Domnul i-a zis: 
„Dă-Mi să beau” (Ioan 4:7). Din acel moment, Domnul 
i-a mărturisit Evanghelia femeii, care a crezut şi s-a dus 
să le spună şi altora despre Isus.

Matei capitolul 4 ne relatează o altă întâmplare 
frumoasă, când Isus mergea pe malul lacului Galileii 
şi a văzut doi fraţi pescari: Simon Petru şi fratele lui, 
Andrei. Atunci Domnul le-a zis: „...Veniţi după Mine, şi 
vă voi face pescari de oameni” (Matei 4:19). Domnul 
întotdeauna a ştiut cum să îi antreneze pe ceilalţi într-
un subiect care îi interesa, pentru a le spune despre 
Evanghelie.

Dacă te-ai întrebat adesea cum să antrenezi 
oamenii în conversaţie pentru a predica Evanghelia, 
utilizează strategia Maestrului. Observă care sunt 
subiectele de interes pentru aceşti oameni şi apoi iniţiază 

El le-a zis: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari 
de oameni” (Matei 4:19).

Maestrul câştigătorilor 
de suflete
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Note

o conversaţie pe acel subiect.
De exemplu, poate omul cu 

care vrei să discuţi citeşte un ziar 
sau o revistă; încearcă să observi 
ce îl interesează şi pune o întrebare 
sau fă un comentariu pozitiv 
pentru a-i capta atenţia. Poate 
vrei să îţi explice ceva; ascultă-l 
cu toată atenţia. Dacă vei proceda 
aşa, este foarte probabil că şi el te 
va asculta cu atenţie atunci când 
vei începe să vorbeşti.

Faptele Apostolilor 
15:1-21

Estera 1-4

2 Corinteni 11:1-9
Isaia 19

1 Corinteni 9:16; 
Faptele Apostolilor 17:22-34

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că 
mă faci un bun câştigător de suflete. 
Îţi mulţumesc pentru că orchestrezi 
pentru mine oportunităţi de a 
mărturisi Evanghelia, de a câştiga 
suflete şi de a aduce lumina 
Cuvântului Tău în viaţa multora şi 
astăzi, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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

RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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



Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTORI

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

„Cuvântul a lucrat pentru mine!”

„Sunt deţinut într-una din închisorile din Zimbabwe. Soţia mea îmi 
aduce exemplare din Rapsodia Realităţilor lunar. Una dintre ediţiile 
pe care mi le-a adus m-a învăţat să folosesc Cuvântul credinţei în 
orice situaţie. Aceasta mi-a deschis ochii şi am înţeles credinţa într-o 
dimensiune cu totul nouă! Aveam mulţi negi pe trupul meu, însă mi-
am aplicat credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu punându-mi mâinile 
peste excrescenţe şi poruncindu-le să dispară. Am făcut acest lucru o 
perioadă până când toate au dispărut!”  ̶   Nkomo M., Zimbabwe

„Pot umbla din nou!”

„Cu ceva timp în urmă, am avut un accident în sala de sport; ridicam 
greutăţi, când scaunul din spate s-a dislocat, iar ca rezultat coloana mea 
vertebrală s-a contorsionat. Nu mi-am mai putut simţi picioarele. Soţia 
şi fiul meu m-au ajutat să ajung în dormitor şi am zăcut în pat de vineri 
până duminică fără să mă pot mişca. Am început să studiez Rapsodia 
Realităţilor şi să meditez asupra articolelor. Spre uimirea mea, luni 
m-am trezit şi m-am ridicat în picioare fără nici un ajutor. Cu adevărat, 
este putere în Cuvântul lui Dumnezeu!”  ̶  Rambanduli S., Africa de Sud

„Înţelepciune pentru viaţă şi înţelegere pentru slujire”

„Faptul că am fost expus lucrării Pastorului Chris, Şcolii Internaţionale 
de Slujire şi Rapsodiei Realităţilor a avut un impact extraordinar asupra 
vieţii şi lucrării mele. Învăţătura pe care am primit-o de la Pastorul 
Chris mi-a schimbat complet perspectiva asupra vieţii! Am primit 
înţelepciune pentru viaţă şi înţelegere pentru slujire, care mi-au adus 
rezultate copleşitoare!”  ̶  Tinashe M., AustraliaR
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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 

PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

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

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

LOVEWORLD 

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

Cărți disponibile de la editura

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


