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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.

Bucuraţi–vă de prezenţa glorioasă a Domnului şi de victoria 
Sa, savurând porţia zilnică din Cuvântul Său! Dumnezeu să vă 
binecuvânteze!

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a ajuns să 
fie disponibil acum în 7000 limbi, iar numărul acestora este 
în continuă creştere. Ediţia 2022 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru a 
te poziţiona pentru un succes răsunător 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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Biblia spune: „Şi Dumnezeu poate să determine 
orice har (orice favoare şi binecuvântare 

pământească) să vină la voi în abundenţă...” (2 
Corinteni 9:8, versiunea Amplifi cată). Aceasta înseamnă 
că Dumnezeu direcţionează har spre ti ne. Harul aduce 
acceptare, onoare şi demnitate; atrage oamenii, 
circumstanţele şi resursele de care ai nevoie pentru a 
împlini scopul lui Dumnezeu pentru viaţa ta.

Declară cât mai des: „Umblu şi funcţionez în har; 
harul mă pune deoparte pentru glorie şi pentru excelenţă. 
Sunt un copil al harului.” Biblia spune să benefi ciezi de 
harul care este în Cristos Isus. Cu acest har, poţi fi  un 
succes în orice lucrare.

Conşti enti zează ceea ce citi m în versetul temati c 
şi anume faptul că Dumnezeu este capabil să ne umple 
cu orice har, iar El a făcut aceasta în Isus Cristos. Biblia 
spune că noi toţi am primit din plinătatea Lui, şi har după 
har (Ioan 1:16). Pavel ne spune rezultatul primirii acestei 
revărsări şi abundenţe de har: „... 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).

HARUL LUI                           
ACŢIONEAZĂ ÎN TINE

SÂMBĂTĂ

Şi Dumnezeu poate să vă umple 
cu orice har, pentru ca, având 

totdeauna în toate lucrurile din 
destul, să prisosiţi în orice faptă bună                                                          

(2 Corinteni 9:8).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Eu activez harul şi puterea lui Dumnezeu în viaţa mea. 
Declar cu credinţă că am primit har să excelez şi să‑mi 
împlinesc destinul în Cristos. Destoinicia mea vine de 
la Cristos, iar harul Său supraabundent din viaţa mea 
îmi este de ajuns în toate lucrurile, în Numele Domnului 
Isus. Amin.

Harul ne face să domnim (să fim regi) în viaţă! 
Aceasta înseamnă că stăpâneşti; ai autoritate asupra 
demonilor, a bolii, a infirmităţii, a sărăciei, a eşecului şi 
a morţii, prin Isus Cristos. Faptul că harul Lui acţionează 
în tine face ca lucrurile pentru care alţii se străduiesc, să 
vină la tine în mod natural, de la sine! Aleluia!

Tit 1:1‑16 & Ieremia 49

Efeseni 6:10‑24 & Isaia 31‑32

2 Petru 1:2; Iacov 4:6; 2 Petru 3:18
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Fiecare dintre noi este chemat să manifeste slava 
lui Dumnezeu în câşti garea de sufl ete. Cu toată 

îndrăzneala, trebuie să le ducem mesajul Evangheliei 
celor de aproape şi celor de departe. Îmi aduc aminte 
de mărturia unui pastor drag care a fost trimis să ducă 
Evanghelia la un conducător de vârf dintr‑o regiune 
musulmană. Prima dată când s‑a dus, a fost refuzat. Dar 
pastorul lui senior care îi dăduse instrucţiunea să meargă, 
l‑a trimis din nou.

S‑a dus a doua oară, neînfricat, şti ind că s‑ar putea 
să îl coste viaţa; şi, din nou, ei l‑au refuzat. Pastorul 
senior, convins că auzise clar trimiterea din partea lui 
Dumnezeu, i‑a zis a treia oară: „Du-te din nou!” Iar el 
s‑a dus; şi de data aceasta, niciun om nu l‑a mai refuzat. 
Aleluia! El a dus mesajul aşa cum a fost trimis, cu riscul 
vieţii lui. Aceasta este îndrăzneala divină pe care trebuie 
să o acti văm cu privire la o instrucţiune din cer.

Astăzi, un har neobişnuit de la Dumnezeu este 
acti vat în viaţa copiilor Lui şi în biserică: toate drumurile 
sunt deschise şi toate barierele sunt sfărâmate datorită 
puterii Evangheliei şi a Numelui lui Isus pe care îl 

MANIFESTĂ SLAVA LUI ÎN 
CÂȘTIGAREA DE SUFLETE

2DUMINICĂ

Şi toate lucrurile acestea sunt de 
la Dumnezeu, care ne‑a împăcat 

cu El prin Isus Cristos, şi ne‑a 
încredinţat slujba împăcării                                                                         

(2 Corinteni 5:18).

7
8



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, puterea Ta de a mântui, de a vindeca, de a 
elibera şi de a binecuvânta este concentrată în Evanghelia 
Ta, pe care mi‑ai încredinţat‑o să le‑o împărtăşesc şi altora 
prin puterea Duhului Sfânt. Sunt propulsat de îndrăzneala 
Duhului Sfânt să le dezvălui neprihănirea Ta şi lumina Ta 
celor de aproape şi celor de departe, în Numele lui Isus. 
Amin.

proclamăm. Aceasta se întâmplă pretutindeni unde 
ajungem cu Rapsodia Realităţilor. Aleluia!

Proclamă cu îndrăzneală Evanghelia mai mult 
ca oricând. Aminteşte‑ţi că noi facem parte din linia 
genealogică a patriarhilor şi a apostolilor! Gândeşte‑te 
cum au fost ei în zilele lor, şi ce au făcut cu mesajul 
(studiază întregul capitol 11 din epistola către Evrei). 
Biblia spune că apostolii: „... vesteau Cuvântul lui 
Dumnezeu cu îndrăzneală” (Faptele apostolilor 4:31).
Ei au predicat pretutindeni până cand au umplut tot 
Ierusalimul cu învăţătura lor (Faptele apostolilor 5:28).

La fel se întâmplă în zilele noastre: miliarde de 
oameni din toată lumea sunt inspiraţi şi transformaţi prin 
mesajul Evangheliei, deoarece noi suntem din aceeaşi 
seminţie aleasă ca apostolii şi ca profeţii din vechime. Noi 
manifestăm slava lui Dumnezeu în câştigarea sufletelor 
deoarece noi funcţionăm în acelaşi har şi în aceeaşi 
putere a Duhului Sfânt! Aleluia!

Tit 2:1‑15 & Ieremia 50

Filipeni 1:1‑30 & Isaia 33‑34

Faptele apostolilor 9:26‑29; Faptele apostolilor 14:1‑3; 
Faptele apostolilor 19:8; 1 Tesaloniceni 2:2
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Cu câţiva ani în urmă, în ti mp ce Îi vorbeam 
Domnului, I‑am adresat nişte întrebări care îmi 

stăruiau în minte. De ce se pare că lumea merge într‑o 
direcţie greşită, în pofi da predicării masive a Evangheliei 
de către atâtea misiuni şi biserici? De ce este atât de multă 
tulburare în lume şi atât de puţină pace?

Atunci Domnul a început să îmi arate anumite lucruri. 
El m‑a călăuzit spre pasajul biblic din 1 Timotei 2:1‑2, care 
spune: „Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, 
cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru 
împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca 
să putem duce astf el o viaţă paşnică şi linişti tă, cu toată 
evlavia şi cu toată cinstea.” Aici El ne arată care aspecte 
trebuie să fi e prioritare în rugăciunea noastră.    

Cu toţii vrem să ducem o viaţa paşnică şi linişti tă; vrem 
onesti tate în societatea noastră. Dar pentru ca acest lucru 
să se întâmple, Scriptura ne spune ce trebuie să facem: să 
ne rugăm pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi 
cei care deţin funcţii de autoritate. Dumnezeu vrea ca noi 
să ne rugăm aşa „înainte de toate”; cu alte cuvinte, aceasta 
este o prioritate. Aceasta este o instrucţiune divină. 

RUGĂCIUNEA PENTRU TOŢI 
OAMENII ESTE SFÂNTĂ

3LUNI

Vă îndemn, dar, înainte de toate, 
să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, 

mulţumiri pentru toţi oamenii                                             
(1 Timotei 2:1).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru Duhul Tău care mă 
călăuzeşte să mă rog bine şi eficient. Chiar acum, mă rog 
pentru toţi oamenii, pentru regi şi pentru cei ce au autoritate în 
naţiunile lumii, aducându‑Ţi mulţumiri, pentru ca neprihănirea 
Ta să prevaleze în inimile lor. Peste tot în lume, viaţa oamenilor 
să fie transformată de puterea şi de influenţa Evangheliei şi 
mulţi să fie mântuiţi în mod glorios, în Numele lui Isus. Amin.

Noi, credincioşii care formăm Biserica lui Isus Cristos, 
nu putem să ignorăm această instrucţiune şi să ne aşteptăm 
să avem lideri paşnici şi cinstiţi în fruntea societăţii noastre. 
Instrucţiunea Domnului este clară: trebuie să ne strângem 
în mod deliberat pentru a ne ruga pentru toţi oamenii şi 
pentru toate categoriile de lideri din societate: preşedinţi, 
guvernatori, primari, directori de şcoli, şefi ai unor instituţii 
de influenţă majoră şi alţii.

Dacă ne vom ruga mai mult în acest fel, neprihănirea 
lui Dumnezeu va fi stabilită în naţiunile, oraşele şi 
comunităţile noastre; şi toate formele de rău, de tulburare, 
de violenţă şi de teroare vor fi estompate. Dacă până acum 
nu ai obişnuit să te rogi aşa, începe de astăzi. 

Dacă eşti lider de celulă sau de grup de părtăşie, sau 
dacă păstoreşti o biserică, învaţă‑i pe cei din comunitatea 
ta să se roage aşa. Mijlociţi în rugăciune şi mulţumiţi‑I lui 
Dumnezeu, înainte de toate, pentru toţi oamenii, pentru 
împăraţi şi pentru toţi cei care deţin funcţii de autoritate; 
abia apoi rugaţi‑vă pentru alte chestiuni.

Tit 3:1‑15 & Ieremia 51

Filipeni 2:1‑18 & Isaia 35‑37

Ieremia 29:7; Luca 18:1; 1 Timotei 2:1‑4
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În 1 Împăraţi 3, Biblia consemnează o întâlnire 
remarcabilă pe care Solomon a avut‑o cu Dumnezeu. La 

Gabaon, Solomon Îi adusese lui Dumnezeu mai mult de o mie 
de arderi de tot. În aceeaşi noapte, Domnul i‑a apărut în vis şi i‑a 
zis: „Solomon, cere ce vrei să-ţi dau.”

Drept răspuns, Solomon a zis: „Dă‑i dar robului Tău o 
inimă pricepută, ca să judece poporul tău...” (1 Împăraţi 3:9). Cât 
de mult I‑a plăcut Domnului această cerere a lui Solomon! Vreau 
să observi ceva: după întâlnirea sa cu Domnul, despre Solomon 
s‑a spus că era cel mai înţelept om de pe faţa pământului. Biblia 
spune: „Dumnezeu i‑a dat lui Solomon înţelepciune, foarte 
mare pricepere şi cunoşti nţe multe ca nisipul de pe ţărmul 
mării. Înţelepciunea lui Solomon întrecea înţelepciunea tuturor 
fi ilor răsăritului şi toată înţelepciunea egiptenilor. El era mai 
înţelept decât orice om...” (1 Împăraţi 4:29‑31). Cum a primit 
Solomon înţelepciunea?

Dumnezeu doar i‑a apărut într‑un vis; nu a fost niciun 
contact fi zic. Dar Dumnezeu a rosti t cuvinte şi înţelepciunea i‑a 
fost transferată lui Solomon. În 1 Împăraţi 3:12, Domnul i‑a spus 
lui Solomon: „voi face totul după cuvântul tău. Îţi voi da o inimă 
înţeleaptă şi pricepută, aşa cum n‑a fost nimeni înaintea ta şi 
nu se va mai scula nimeni niciodată ca ti ne.” Solomon a crezut, 

ÎNŢELEPCIUNE                                     
PRIN CUVINTE

4MARŢI

Şi voi, prin El, sunteţi în Cristos 
Isus. El a fost făcut de Dumnezeu 

pentru noi înţelepciune, 
neprihănire, sfi nţire şi răscumpărare                                                               

(1 Corinteni 1:30).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Umblu în înţelepciune; aceasta este o forţă care mă face să 
fac şi să spun ce trebuie, când trebuie şi cum trebuie, pentru 
scopul lui Dumnezeu. Cristos este înţelepciunea mea; acea 
înţelepciune acţionează eficient în mine pentru a produce 
roadele şi faptele neprihănirii spre slava lui Dumnezeu. Aleluia!

şi imediat, a început să manifeste înţelepciune. 
Dumnezeu i‑a dat lui Solomon înţelepciune prin 

intermediul cuvintelor; El a zis şi aşa a fost! Dar ştii că El a făcut 
la fel şi pentru noi? Doar că, în cazul nostru, El ne‑a dat ceva mai 
glorios decât a avut Solomon. Versetul tematic spune că Isus 
Cristos a fost făcut pentru noi înţelepciune. Şi Isus a spus despre 
El însuşi: „aici este Unul mai mare decât Solomon” (Luca 11:31).

Isus Cristos (Cel care este mai mare decât Solomon) este 
înţelepciunea ta „sofia” (în greacă). „Sofia” este înţelepciunea 
teoretică şi pătrunderea realităţii; este înţelegerea colectivă a 
lucrurilor. Cristos este înţelepciunea ta excelentă. De asemenea, 
în Isus Cristos îţi este dată şi înţelepciunea („fronesis” în greacă) 
celor neprihăniţi (Luca 1:17). Aceasta este înţelepciunea practică. 
Prin urmare, în Cristos, Dumnezeu ţi‑a dat abilitatea să înţelegi 
concepte şi să vezi conexiunile dintre ele. El te face să spui şi să 
faci ce trebuie dincolo de raţiunea obişnuită. Cât de uimitor este 
acest lucru!

Acum, gândeşte‑te la lucrurile uimitoare pe care Solomon 
le‑a realizat datorită înţelepciunii lui Dumnezeu care acţiona în 
el! Tu poţi face mult mai mult astăzi, deoarece tu eşti mai mare 
decât Solomon. Tu ai înţelepciunea lui Cristos. Binecuvântat să 
fie Dumnezeu!

Filimon 1:1‑9 & Ieremia 52

Filipeni 2:19‑3:11 & Isaia 38‑39

Luca 1:17; Proverbe 16:16; Efeseni 1:15‑17
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Şti m că originea vieţii este una dintre cele mai 
complexe mistere ale şti inţei. Nimeni nu a creat 

vreodată viaţă. Sursa sau substanţa vieţii nu i‑au fost 
cunoscute vreodată omului. Dar 1 Ioan 1:2 ne spune ceva 
profund: „... viaţa a fost arătată, şi noi am văzut‑o...”

Aceasta înseamnă că viaţa a ieşit din obscuritate 
şi ne‑a fost arătată. Cum? Pe cine sau ce au văzut Ioan şi 
oamenii din zilele lui de au numit viaţă? Pe Isus! El este 
viaţa personifi cată. Aleluia! Imaginează‑ţi că întâlneşti  pe 
cineva care îţi spune: „Eu sunt viaţa; Eu sunt responsabil 
pentru existenţa ta.” Ce ai gândi?

Aceasta s‑a întâmplat. Aceasta citi m în versetul 
temati c. Isus a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa...” 
Aceasta este o declaraţie uimitoare! Cine ar putea spune 
un asemenea lucru? Isus a dovedit ceea ce a afi rmat: Un 
om numit Lazăr murise şi fusese înmormântat de patru 
zile. Între ti mp rudele lui trimiseseră după Isus. Atunci 
când Isus a ajuns acolo, El i‑a zis Martei, sora lui Lazăr: 
„Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă 
ar fi  murit, va trăi” (Ioan 11:25).

Puţin mai târziu, Isus S‑a dus lângă mormântul lui 
Lazăr şi „a strigat cu glas tare: «Lazăre, vino afară!»” 

ISUS ESTE VIAŢA
5MIERCURI

Isus i‑a zis: „Eu sunt Calea, 
Adevărul şi Viaţa...”                                                                     

(Ioan 14:6).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Am în mine viaţa şi natura lui Dumnezeu, pentru că sunt 
născut din nou. Această viaţă a lui Dumnezeu mă face 
invincibil, abilitându‑mă să merg în victorie, în glorie, în 
stăpânire şi în excelenţă întotdeauna, în Numele lui Isus. 
Amin.

(Ioan 11:43). Şi, spre uluirea totală a oamenilor adunaţi, 
Lazăr s‑a întors la viaţă! Aleluia! Acesta nu a fost prima 
persoană pe care El a înviat‑o din morţi. El i‑a mai înviat 
pe fiul văduvei din Nain (Luca 7:11‑17) şi pe fiica lui Iair 
(Luca 8:41‑56). Aleluia!

Isus este învierea şi viaţa. Dumnezeu I‑a dat putere 
peste orice făptură, ca El să le dea viaţă veşnică tuturor 
acelora, pe care I i‑a dat Dumnezeu (Ioan 17:2). Această 
afirmaţie acoperă tot ceea ce El a venit să facă; este cel 
mai mare dintre scopurile venirii Lui. El a venit să ne dea 
viaţa. Ai primit acea viaţă şi ai devenit părtaş al naturii 
divine atunci când te‑ai născut din nou. În 1 Ioan 5:11‑12 
Biblia spune: „... această viaţă este în Fiul Său. Cine Îl 
are pe Fiul are viaţa; cine nu‑L are pe Fiul lui Dumnezeu, 
n‑are viaţa.” Slavă lui Dumnezeu!

Filimon 1:10‑25 & Plângerile lui Ieremia 1

Filipeni 3:12‑4:3 & Isaia 40‑41

Ioan 10:10; 1 Ioan 5:11‑13; 1 Ioan 1:1‑3
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Cuvântul lui Dumnezeu este înţelepciunea lui 
Dumnezeu. În Proverbe 8, citi m despre apelul 

înţelepciunii. În versetul optsprezece, de exemplu, 
Înţelepciunea spune: „Cu mine este bogăţia şi slava, 
avuţiile trainice şi dreptatea.” Cum se poate ca, în pofi da 
acestui adevăr, să fi e atât de mulţi oameni săraci în lume? 
Deoarece mulţi ignoră Înţelepciunea.

Din nou, Înţelepciunea spune: „Eu umblu pe calea 
nevinovăţiei, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să 
le dau o adevărată moştenire celor ce mă iubesc, şi să 
le umplu visti eriile” (Proverbe 8:20‑21). Aceasta este 
destul pentru ti ne pentru ca să te adânceşti  zilnic în 
studierea Scripturii şi să meditezi asupra sa. Atunci când 
acorzi atenţie Cuvântului lui Dumnezeu, tu acorzi atenţie 
Înţelepciunii.

Este trist că mulţi nu îşi dau silinţa să aprecieze 
Înţelepciunea, să o îmbrăţişeze şi să o celebreze. Cum 
poţi să preţuieşti  sau să onorezi înţelepciunea? Onorând 
Cuvântul lui Dumnezeu; acordându‑i Cuvântului primul 
loc în viaţa ta; astf el faci din Înţelepciune singurul tău 
arbitru.

În Proverbe 4:7 Biblia spune: „Iată începutul 
înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea... Înalţ‑o, şi ea 

PREŢUIEȘTE ÎNŢELEPCIUNEA
6JOI

Nu strigă înţelepciunea, şi 
nu‑şi înalţă priceperea glasul?                                            

(Proverbe 8:1).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Mă delectez în Cuvântul lui Dumnezeu; de aceea, viaţa 
mea este expresia înţelepciunii Lui. Pe măsură ce investesc 
timp să studiez Cuvântul lui Dumnezeu şi să meditez 
asupra sa, sunt tot mai familiarizat cu caracterul Tatălui; 
discern voia Sa desăvârşită şi umblu într‑un mod vrednic 
de El, fiindu‑I plăcut în toate lucrurile. Aleluia!

te va înălţa; ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa.” 
Înţelepciunea lui Dumnezeu – Cuvântul lui Dumnezeu 
– îţi va aduce un loc de onoare. Aceasta înseamnă că 
dacă nu înalţi Înţelepciunea lui Dumnezeu în viaţa ta şi a 
altora, nu vei ajunge într‑un loc de onoare.

De asemenea, se spune că Înţelepciunea te 
va promova; înseamnă că dacă cinsteşti Cuvântul lui 
Dumnezeu, vei avea promovări în viaţă. Poate că vei fi 
promovat ocazional la lucru sau la şcoală, dar promovarea 
în viaţă vine din înălţarea Cuvântului lui Dumnezeu pe 
primul loc în viaţa ta. Decide să Îl onorezi mereu pe 
Domnul, onorând şi înălţând Cuvântul Său.

Evrei 1:1‑14 & Plângerile lui Ieremia 2

Filipeni 4:4‑23 & Isaia 42‑43

Proverbe 8:1‑21
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Pe măsură ce am studiat Biblia, am realizat că 
Dumnezeu nu ne‑a lăsat să umblăm în confuzie 

cu privire la nimic. De exemplu, cântecele pe care le cântă 
credincioşii trebuie să corespundă dispensaţiei în care 
trăiesc, dar mulţi nu realizează acest fapt. Lauda noastră 
pentru Dumnezeu trebuie să fi e conform dispensaţiei 
noastre – unde se situează vremea în care trăim în calendarul 
lui Dumnezeu – ti mpul Lui profeti c şi unde ne afl ăm noi faţă 
de Dumnezeu.

Atunci când nu înţelegi aceasta, ai putea crede că 
fi ecare cântec este bun, dar nu este adevărat. Apostolul 
Ioan, în ti mp ce era exilat în insula Patmos, ne‑a prezentat 
trei grupuri diferite prin descoperirea Duhului sfânt. Primul 
grup este găsit în Apocalipsa 5:8‑9. Acesta este format din 
cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni. 
Apostolii fac parte din cei 24 de bătrâni şi ei reprezintă 
Biserica. Citeşte versurile cântecului lor în Apocalipsa 5:9.

Apoi, avem cel de‑al doilea grup în Apocalipsa 14:1‑3. 
Aceşti a sunt cei 144,000 (câte 12 mii din fi ecare dintre cele 
12 seminţii ale lui Israel). Biblia spune: „Cântau o cântare 
nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru 
făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe 

CÂNTĂ CONFORM            
DISPENSAŢIEI NOASTRE

7VINERI

Slujitorul ei am fost făcut eu, 
după isprăvnicia, pe care mi‑a 

dat‑o Dumnezeu pentru voi ca să 
întregesc Cuvântul lui Dumnezeu;                                              

(Coloseni 1:25).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai ales să cunosc voia Ta şi 
să umblu în ea, în înţelepciune şi în înţelegere spirituală. 
Eu sunt călăuzit de Duhul Sfânt să umblu în lumina Ta şi 
în adevărul Tău, astăzi şi întotdeauna, în Numele lui Isus. 
Amin.

cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care 
fuseseră răscumpăraţi de pe pământ” (Apocalipsa 14:3).

Ei cântau un cântec nou, dar nimeni nu putea repeta 
sau înţelege ce cântau. De ce? Deoarece cântecul nu 
aparţinea dispensaţiei celor „patru făpturi vii” şi a celor 
douăzeci şi patru de bătrâni.

În final, al treilea grup – al sfinţilor din necaz – cei care 
au câştigat victoria asupra fiarei şi care au fost ucişi pentru 
Numele lui Isus. Acest grup este menţionat în Apocalipsa 15. 
Dar sfinţii din necaz care sunt împărţiţi în două grupe (evreii 
şi cei care au devenit creştini după răpire) cântau două 
cântece. Ei cântau cântecul lui Moise şi cântau cântecul 
Mielului (citeşte Apocalipsa 15:3‑4).

Aceasta ne clarifică ceva în Biserica lui Cristos, şi 
anume că ceea ce cântăm trebuie să fie în acord cu revelaţia 
noastră şi cu dispensaţia noastră. Trebuie să cântăm cântece 
care Îl laudă cu adevărat pe Dumnezeu; cântece care sunt 
în concordanţă cu identitatea noastră în Cristos, cu domnia 
noastră şi cu moştenirea noastră în El (Apocalipsa 1:6, 5:10). 
Aleluia! 

Evrei 2:1‑9 & Plângerile lui Ieremia 3

Coloseni 1:1‑23 & Isaia 44‑45

Apocalipsa 5:9; Apocalipsa 15:3‑4
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 Niciun alt material din istoria umanităţii nu a fost 
tradus în 7000 de limbi. Acest fapt departajează Rapsodia 
Realităţilor şi o poziţionează în centrul agendei lui Dumnezeu 
din vremea din urmă pentru a ati nge întreaga lume cu 
Cuvântul Său.
 Cu toate acestea, nu este de ajuns să avem acest 
Înger Mesager disponibil în atâtea limbi; aceste exemplare 
traduse trebuie să ajungă în mâinile celor ce au nevoie să le 
citească. 
 Pentru a realiza acest lucru, poţi să ni te alături prin: 
 •Sponsorizarea ti păririi traducerilor Rapsodiei în fi ecare 
lună, nu doar în oraşul sau în ţara de unde eşti , ci şi peste 
graniţe, în alte regiuni
 •Parti cipare personală în distribuirea Rapsodiei Realităţilor, 
în format digital sau ti părit
 •Parti cipare voluntară ca traducător

 Pentru mai multe informaţii despre modul în care 
te poţi implica, te rugăm să trimiţi un email pe adresa: 
rortranslators@loveworld360.com 
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Dumnezeu comunică întotdeauna cu noi, dar 
nu mulţi sunt sufi cient de atenţi pentru a‑I 

capta semnalele. Există un sistem de comunicare între 
noi şi „carti erul nostru general” din cer. Duhul Sfânt 
operează carti erul general divin al Împărăţiei noastre şi 
are capacitatea de a intra în legătură cu fi ecare dintre 
noi oriunde, oricând, ori de câte ori este nevoie, chiar şi 
simultan. Un adevărat soldat sau slujitor al Evangheliei 
trebuie să fi e tot ti mpul pe recepţie pentru a putea primi 
oricând semnale şi instrucţiuni de la carti erul general 
divin.

În general, oamenii au mereu telefoanele la ei, în 
primul rând pentru că vor să vorbească. Eu îl port cu mine 
în primul rând datorită noti ţelor mele. Dar şi înainte de 
apariţia acestor gadget‑uri sofi sti cate, aveam întotdeauna 
ceva de scris la mine. A trebuit, pentru că am descoperit din 
proprie experienţă că Domnul îmi poate spune deodată ceva 
important. Aşa că sunt mereu în alertă. Conexiunea mea 
spirituală nu se întrerupe niciodată.

Spre deosebire de reţelele celulare care fl uctuează, 
reţeaua de legătură dinspre şi către carti erul nostru general 
din cer nu se întrerupe niciodată; însă este vorba despre cât 

SEMNALE DE LA                     
CARTIERUL GENERAL DIVIN

8SÂMBĂTĂ

De aceea să nu dormim ca 
ceilalţi, ci să veghem şi să fi m treji                                                  

(1 Tesaloniceni 5:6).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru abilitatea de a auzi 
şi de a recunoaşte vocea Ta. În timp ce îmi vorbeşti din 
Cuvântul Tău şi mă sfătuieşti dinăuntrul meu, eu răspund 
la călăuzirea Ta, la îndemnurile şi la instrucţiunile Tale şi 
primesc binecuvântările corespunzătoare, în Numele lui 
Isus. Amin.

de atent eşti pentru a recepţiona semnalul. Transmisiunea 
funcţionează chiar şi în timp ce dormi. Au fost momente în 
care m‑am trezit brusc, pentru că Duhul lui Dumnezeu mi‑a 
spus ceva şi m‑am trezit cu ideea respectivă şi am fost inspirat 
să notez ceea ce a spus El.

Antrenează‑te să fii mereu pe recepţie ca să poţi 
discerne ce îţi poate spune Duhul Sfânt. Întotdeauna 
aşteaptă‑te să îţi vorbească. Când este timpul să te rogi, ţine 
materialele de scris aproape. Şi în timp ce te rogi, ascultă 
glasul Lui în duhul tău şi acţionează imediat cu privire la 
lucrurile pe care El îţi spune să le faci. Rămâi conectat prin 
Duhul Sfânt. Rămâi în rugăciune şi acordă atenţie studiului 
Scripturilor. Aleluia!

Evrei 2:10‑18 & Plângerile lui Ieremia 4‑5

Coloseni 1:24‑2:5 & Isaia 46‑47

Isaia 30:21; Ioan 16:13‑15
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Versetul nostru temati c în traducerea The Passion 
(Pasiunea, n.t.) spune: „Revarsă toate îngrijorările 

tale şi tot stresul tău asupra Lui şi lasă‑le pe toate acolo, 
pentru că El îţi poartă întotdeauna de grijă cu tandreţe.” Ne 
spune să‑I dăm lui Isus grijile şi preocupările noastre. Cât de 
încurajator este acest lucru! Este pur şi simplu o invitaţie la o 
viaţă de pace şi de bucurie fără sfârşit. Aleluia!

În versiunea Amplifi cată, versetul anterior este redat 
astf el: „Aruncând toată grija ta [toate nelinişti le tale, 
toate îngrijorările tale, toate preocupările tale, o dată 
pentru totdeauna] asupra Lui, pentru că El are grijă de ti ne 
cu afecţiune şi Se îngrijeşte de ti ne cu atenţie.” Aceasta 
înseamnă să nu omiţi nicio îngrijorare. Sunt oameni care se 
supra‑îngrijorează şi se tulbură pentru prea multe lucruri. Se 
pare că trebuie să se îngrijoreze pentru a fi  „fericiţi”; ce mod 
teribil de a trăi!

Dar Dumnezeu te iubeşte. El îţi poartă de grijă cu 
afecţiune şi veghează asupra ta într‑un mod protector. Aşa 
spune El că Se raportează la ti ne. El nu vrea să te agiţi sau să 
te îngrijorezi cu privire la nimic. Îngrijorarea îţi va fura bucuria 
şi îţi va reduce efi cienţa.

Ai putea spune: „Lucrurile de care îmi fac griji sunt 
lucruri ale Împărăţiei; am o ţintă de a câşti ga multe sufl ete, 

DĂ-I ÎNGRIJORĂRILE                                
TALE LUI ISUS

9DUMINICĂ

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările 
voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi         

(1 Petru 5:7).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Sunt plin de veselie, bucurându‑mă de harul lui Cristos, 
de slava Lui şi de plinătatea  binecuvântărilor Evangheliei. 
Conştientizez dragostea şi grija lui Dumnezeu atât pentru 
mine, cât şi pentru fiecare detaliu al vieţii mele; tot ceea ce 
îmi aparţine a fost desăvârşit! Trăiesc în pace şi funcţionez 
dintr‑un loc de odihnă acum şi întotdeauna, în Numele lui 
Isus. Amin.

iar acest lucru mă îngrijorează.” Nu! El ne‑a spus să câştigăm 
suflete, dar nu ne‑a spus să ne facem griji cu privire la aceasta. 
Aşadar, refuză să‑ţi faci griji! Declară cât mai des: „Refuz să 
mă îngrijorez cu privire la ceva; ci în toate, prin rugăciuni, cu 
mulţumiri, Îi aduc la cunoştinţă lui Dumnezeu cererile mele. 
De aceea, pacea Sa care întrece orice pricepere îmi păzeşte 
inima şi mintea în Cristos Isus.”

Lucrurile pe care El ne‑a cerut să le facem nu sunt 
niciodată împovărătoare. El a spus în Matei 11:28‑30: „Veniţi 
la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. 
Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci 
Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru 
sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este 
uşoară.” Aşa este! El a scos stresul din viaţă. Tot ce trebuie să 
faci este să acţionezi după Cuvântul Lui: „Nu vă îngrijoraţi de 
nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa 
lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea 
lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile 
şi gândurile în Cristos Isus.” (Filipeni 4:6-7)

Evrei 3:1‑11 & Ezechiel 1‑2

Coloseni 2:6‑23 & Isaia 48‑49

Matei 6:25‑33; Matei 11:28‑30
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Sunt oameni care se lasă duşi de val cu munca lor 
şi cu alte acti vităţi care îi distrag de la ceea ce 

contează cu adevărat – Cuvântul lui Dumnezeu! Ei sunt 
atât de preocupaţi de multele acti vităţi zilnice încât nu 
au ti mp să aibă părtăşie cu Cuvântul lui Dumnezeu, să‑l 
studieze şi să mediteze asupra sa. Este greşit!

Cuvântul lui Dumnezeu este hrana noastră pentru 
viaţă. În 1 Petru 1:23 Biblia spune: „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.” Te‑ai născut din Cuvântul 
Domnului şi nu poţi fi  susţinut decât de acesta. În 1 Petru 
2:2 citi m: „Şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi 
laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi 
spre mântuire.”

Succesul adevărat şi durabil vine din meditaţia 
deliberată asupra Cuvântului lui Dumnezeu: „Această 
carte a Legii să nu se depărteze de gura ta, ci cugetă 
asupra ei zi şi noapte, ca să iei seama să faci conform 
cu tot ce este scris în ea; fi indcă atunci vei face calea 
ta prosperă şi atunci vei avea mult succes”  (Iosua 1:8, 
versiunea Fidela).

ACORDĂ ATENŢIE CELUI MAI 
IMPORTANT LUCRU

10LUNI

Dar un singur lucru trebuie. Maria şi‑a 
ales partea cea bună, care nu i se va lua 

(Luca 10:42).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, sunt binecuvântat şi transformat să aud şi să 
primesc Cuvântul Tău şi astăzi! Chiar acum, Cuvântul Tău 
stârneşte credinţa în mine, risipeşte îngrijorarea, îndoiala 
şi frica; sunt edificat prin Cuvântul harului Tău, umblând în 
moştenirea mea în Cristos. Amin.

Când Domnul Isus a sfătuit‑o pe Marta în Luca 10, 
El a fost fără echivoc în a‑i spune ce trebuie să considere 
prioritar: Cuvântul lui Dumnezeu! „Marto, Marto, pentru 
multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu, dar un singur 
lucru trebuie. Maria şi‑a ales partea cea bună, care nu i 
se va lua” (Luca 10:41‑42).

Nu este de mirare că Duhul Sfânt ne spune în 
Coloseni 3:16, versiunea Amplificată: „Cuvântul [rostit 
de] Cristos (Mesia) să‑şi aibă casa [în inimile şi în minţile 
voastre] şi să locuiască în voi în toată bogăţia [lui], pe 
măsură ce vă învăţaţi, vă îndemnaţi şi vă antrenaţi unii pe 
alţii în tot discernământul, în toată inteligenţa şi în toată 
înţelepciunea [în lucrurile spirituale şi în timp ce cântaţi], 
psalmi şi imnuri şi cântece spirituale, compunându‑I 
melodii lui Dumnezeu cu harul [Său] în inimile voastre.”

Acordă atenţie Cuvântului lui Dumnezeu şi părtăşiei 
cu Duhul Sfânt! Petrece timp de calitate în rugăciune, 
în fiecare zi; vei experimenta o pace şi o bunăstare fără 
precedent – binecuvântări şi glorie în viaţa ta pe care nu 
le‑ai crezut vreodată posibile. Aleluia!

Evrei 3:12‑19 & Ezechiel 3

Coloseni 3:1‑4:1 & Isaia 50‑51

Proverbe 4:20‑22; Psalmul 119:16
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Unii oameni susţin că Îl laudă pe Dumnezeu 
şi tot ce spun este: „Doamne, Te laud”; dar 

adevărul este că ei nu L‑au lăudat prin aceste vorbe. 
Pentru a‑i oferi cuiva un cadou, de exemplu, nu spui 
doar: „îţi fac un cadou” şi apoi nu faci nimic; ci îi oferi 
persoanei cadoul propriu‑zis. Nu îi dai cadoul cu gura, ci 
acţionezi!

La fel este şi cu lauda, cu mulţumirea şi cu 
închinarea la adresa Domnului. Trebuie să I le oferi cu 
intenţie şi cu semnifi caţie. Când spui: „Te binecuvântez, 
Doamne,” păi binecuvântează‑L! Cum să‑L binecuvântezi? 
Prin mulţumire: Îi mulţumeşti  pentru Cine este El, pentru 
ceea ce a făcut pentru ti ne şi pentru slava Lui manifestată 
în viaţa ta.

Trebuie să existe un moti v atunci când Îi mulţumeşti ; 
de ce anume se leagă mulţumirea ta? Poţi spune: „Îţi 
mulţumesc Doamne pentru X, Y, Z.” Mulţumirea ta 
trebuie să fi e legată de ceva, altf el, ai rosti t doar cuvinte 
fără semnifi caţie. Dacă aş veni la ti ne şi aş spune: „Îţi 
mulţumesc,” ai vrea să şti i pentru ce îţi mulţumesc.

Chiar şi atunci când El ne spune să avem o inimă 
plină de mulţumire, tot avem nevoie de moti ve în 
acest sens; trebuie să existe ceva în inima ta pentru 

LAUDA TREBUIE SĂ AIBĂ 
SEMNIFICAŢIE

11MARŢI

Dumnezeu este Duh; şi cine 
I se închină Lui trebuie să I 

se închine în duh şi în adevăr                                                                       
(Ioan 4:24).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, din adâncul inimii mele, Îţi sunt recunoscător pentru 
harul Tău, pentru mila Ta, pentru înţelepciunea Ta şi pentru 
puterea Ta prin care trăiesc triumfător şi astăzi, prosperând în 
tot ceea ce fac. Îţi mulţumesc pentru gloria Ta în viaţa mea. Tu 
eşti neprihănit, sfânt, îndurător, bun şi curat. Împărăţia Ta este 
veşnică şi Tu stăpâneşti neamurile în neprihănire. Binecuvântat 
să fie Numele Tău în veci, o, Doamne. Amin.

care Îi mulţumeşti. Eu mă pot ruga în intimitatea mea 
şi să Îi spun: „Tată, Îţi mulţumesc”; aceasta pentru că în 
inima mea am atât de multe lucruri pentru care Îi sunt 
recunoscător şi la care mă gândesc chiar dacă nu le 
exprim verbal, iar Dumnezeu vede inima. Mulţumirea, 
în acest caz, nu este susţinută de cuvinte, ci de gânduri 
frumoase de recunoştinţă, eu neuitând binefacerile sau 
cuvintele Lui pentru mine (Psalmul 103:2).

Aşadar, întotdeauna, când Îl lauzi, lauda ta trebuie 
să aibă sens; trebuie să aibă conţinut. Conţinutul este 
rodul buzelor tale, aducând mulţumiri Numelui Său: 
„Prin El, să Îi aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă 
de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc Numele 
Lui” (Evrei 13:15). 

Evrei 4:1‑16 & Ezechiel 4

Coloseni 4:2‑18 & Isaia 52‑53

Evrei 13:15; Efeseni 5:20; 1 Tesaloniceni 5:18
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Biserica lui Isus Cristos este temelia şi stâlpul 
adevărului; nu este doar o organizaţie sau o 

asociaţie de credincioşi. Biserica este casa lui Dumnezeu, 
iar Biblia este clară cu privire la modul în care trebuie să 
ne comportăm în casa lui Dumnezeu; este de aşteptat să 
ne comportăm într‑un anumit mod.

Când spunem că Biserica este casa lui Dumnezeu, 
înseamnă, de asemenea, în primul rând, că şi în plan 
individual, trupul tău este casa lui Dumnezeu. În al doilea rând, 
că membrii unei anumite comunităţi locale – biserica locală – 
consti tuie casa lui Dumnezeu. În al treilea rând, că locul sau 
clădirea în care ne desfăşurăm acti vităţile de închinare se mai 
numeşte şi casa lui Dumnezeu.

Acum, în toate cele trei referinţe, casa lui Dumnezeu 
cere şi merită reverenţă. Domnul este sfânt. Domnul este 
pur. Domnul este neprihănit. Prin urmare, felul nostru de 
viaţă, comportamentul nostru în „casa” Lui – în slujirea Lui 
şi în închinarea înaintea Lui – trebuie să descrie natura Lui. 
Purtarea noastră trebuie să fi e conform Cuvântului Său şi prin 
puterea Duhului Sfânt.

Pe măsură ce studiezi Scripturile, descoperi lucrurile pe 
care El spune că trebuie să le facem şi cele pe care trebuie 

COMPORTAMENTUL TĂU                       
ÎN CASA LUI DUMNEZEU

12MIERCURI

Dar, dacă voi zăbovi, să şti i cum trebuie 
să te porţi în casa lui Dumnezeu, 

care este Biserica Dumnezeului cel 
viu, stâlpul şi temelia adevărului                                                    

(1 Timotei 3:15).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Pe măsură ce studiez Cuvântul lui Dumnezeu şi mă supun 
lucrării sale, duhul meu este inundat de adevăruri divine. 
Mintea mea este elevată să nutrească gândurile Împărăţiei 
lui Dumnezeu, abilitându‑mă să demonstrez caracterul 
Cuvântului Său în umblarea mea zilnică, cu o manifestare 
sporită a slavei Lui în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

să nu le facem. Acestea nu sunt porunci, ci imagini despre 
identitatea noastră şi despre modul în care trebuie să trăim. 
De exemplu, pentru corpul tău fizic, El spune: „... şi daţi‑I 
lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale 
neprihănirii” (Romani 6:13). Apoi, în Romani 12:1, El spune: 
„Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, 
să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută 
lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă 
duhovnicească.”

De asemenea, Romani 16:17 spune: „Vă îndemn, 
fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare 
împotriva învăţăturii pe care aţi primit‑o. Depărtaţi‑vă de 
ei.” În casa lui Dumnezeu, în biserică, nu provoca dezbinări şi 
jigniri. Nu umbla în răzvrătire sau în neascultare, ci în credinţă, 
în nădejde, în dragoste şi în smerenie. Aleluia!

Evrei 5:1‑14 & Ezechiel 5‑6

1 Tesaloniceni 1:1‑2:16 & Isaia 54‑56

Efeseni 4:22‑23; Romani 12:2
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Domnul Isus este Împăratul Împăraţilor şi 
Domnul Domnilor. Când S‑a născut El, Biblia 

consemnează: „... iată că au venit nişte magi din Răsărit 
la Ierusalim şi au întrebat: «Unde este Împăratul de 
curând născut al iudeilor? Fiindcă I‑am văzut steaua în 
Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui»” (Matei 2:1‑2). El 
nu a devenit Împărat; S‑a născut Împărat.

În Ioan 18, găsim propria Sa mărturie când Pilat 
L‑a întrebat: „Eşti  Tu Împăratul iudeilor?” Isus a răspuns: 
„Eu sunt Împărat” (Ioan 18:37). Răspunsul lui a fost 
afi rmati v. De fapt, în versetul 39, vorbindu‑le iudeilor, 
Pilat a confi rmat afi rmaţia lui Isus când a spus: „… vreţi 
să vi‑L slobozesc pe Împăratul iudeilor?”

Dacă Isus ar fi  negat că este Împărat, Pilat nu L‑ar 
fi  numit Împăratul iudeilor. În Faptele apostolilor 2:30 
(versiunea Fidela), Petru a spus: „De aceea, fi ind profet 
şi şti ind că Dumnezeu i‑a jurat cu jurământ, că din rodul 
coapselor sale, conform cărnii, îl va scula pe Cristos să 
şadă pe tronul său...”

În Ioan 12:13, la intrarea Sa triumfală în Ierusalim, 
mulţimile L‑au onorat în mod extravagant şi L‑au lăudat 
pe Dumnezeu pentru că L‑a trimis pe acest Împărat în 

ISUS ESTE                                            
DOMN ȘI ÎMPĂRAT 

13JOI

… Până la arătarea Domnului nostru 
Isus Cristos, care va fi  făcută la vremea 

ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, 
Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor                         

(1 Timotei 6:14‑15).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Doamne Isuse, Tu eşti Împăratul cel veşnic şi Tu ai toată 
puterea, toată slava şi toată măreţia. Tu eşti bucuria cerului 
şi speranţa pământului. Tu eşti Dumnezeul cel Preaînalt, 
singurul vrednic de orice laudă, onoare şi adoraţie. Eşti 
Regele veacurilor. Mă închin înaintea Ta astăzi şi în veci. 
Amin.

Ierusalim. Ei au strigat: „Osana! Binecuvântat este Cel 
ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!”

Bineînţeles, bătrânii evreilor s‑au ofensat şi I‑au 
spus să‑i oprească pe cei care Îl lăudau ca pe un împărat 
(Luca 19:39). Isus a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea 
ei, pietrele vor striga” (Luca 19:40). Cu alte cuvinte, chiar 
şi pietrele vor afirma acelaşi lucru. Aleluia!

Domnul Isus este Dumnezeul înălţat, Dumnezeul 
cel veşnic, care trăieşte în lumina intangibilă a slavei 
divine. Nu există nimeni ca El. Noi nu Îi slujim unui simplu 
lider religios, ci unuia care este Împăratul, Monarhul 
universului. El are toată autoritatea în cer, pe pământ şi 
sub pământ. Nu te ruşina niciodată de identitatea ta în El 
şi vorbeşte cu îndrăzneală despre El. Slavă Numelui Său 
în veci!

Evrei 6:1‑10 & Ezechiel 7

1 Tesaloniceni 2:17‑3:13 & Isaia 57‑58

1 Timotei 6:13‑16; Ioan 12:12‑15
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Neprihănirea este unul dintre cele trei daruri 
cardinale ale lui Dumnezeu şi a fost oferită 

lumii întregi. Darul neprihănirii este pentru toţi oamenii. 
Ai putea argumenta: Atunci de ce spune Biblia: „după 
cum este scris: «Nu este niciun om neprihănit, niciunul 
măcar»” (Romani 3:10)? Acesta este moti vul pentru care 
Isus a venit, a suferit şi a murit pentru toţi oamenii!

El a venit în această lume pentru a face o creaţie 
neprihănită din omul păcătos. El a murit o dată, pentru 
ca toţi cei care până atunci erau păcătoşi să creadă în El 
şi să devină neprihăniţi. În Romani 10:10 Biblia spune: 
„Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi 
prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.”

Legal vorbind, fi ecare păcătos din lume, inclusiv 
ateul, a fost deja făcut neprihănit, de drept. Dar cei 
care nu acti vează viaţa neprihănirii prin naşterea din 
nou, nu pot experimenta „de facto” realităţile vitale ale 
vieţii neprihănite. Ei nu pot produce roadele şi lucrările 
neprihănirii în viaţa lor.

Acesta este moti vul pentru care predicăm 
Evanghelia; lumea trebuie să şti e că moartea şi învierea 
lui Isus i‑au eliberat pe toţi oamenii din robia păcatului. 

NEPRIHĂNIREA — UN DAR 
PENTRU TOŢI OAMENII

14VINERI

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).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Neprihănitule Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat neprihănirea 
Ta şi că mi‑ai dat abilitatea de a sta cu îndrăzneală înaintea 
Ta fără vină, fără condamnare, fără inferioritate şi fără pată. 
Sunt conştient de neprihănire. Mă bucur de darul neprihănirii 
care mi‑a fost lăsat prin moartea lui Isus Cristos. De aceea, 
eu domnesc în neprihănire; eu domnesc peste împrejurări şi 
peste elementele acestei lumi, în Numele lui Isus. Amin.

Acum, neprihănirea este disponibilă în Cristos Isus. În 
2 Corinteni 5:21 Biblia spune: „Pe Cel ce n‑a cunoscut 
niciun păcat, El L‑a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 
neprihănirea lui Dumnezeu în El.”

Acum, că te‑ai născut din nou, ai fost adus într‑o 
nouă viaţă de neprihănire: „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). Neprihănirea este natura lui Dumnezeu care te 
abilitează să stai drept înaintea lui Dumnezeu şi natura 
de a face ce este drept. Aceasta este natura noastră 
nouă în Cristos; o relaţie intimă cu Dumnezeu este acum 
posibilă. Binecuvântat să fie Numele Lui în veci!

Evrei 6:11‑20 & Ezechiel 8‑9

1 Tesaloniceni 4:1‑18 & Isaia 59‑60

Romani 5:17; 2 Corinteni 5:21; Romani 3:20‑22

35



 „Reuniunea noastră la IPPC are drept scop 
încurajarea, întărirea, corectarea dacă trebuie şi 
învăţătura, astf el încât să putem realiza tot mai mult 
pentru Domnul în împlinirea chemării lui Dumnezeu 
de peste viaţa noastră din această vreme” ‑ Pastorul 
Chris.
 Programată pentru luna noiembrie în Lagos, 
Nigeria, Conferinţa Internaţională a Pastorilor şi 
Partenerilor va fi  un ti mp de împrospătare, de inspiraţie 
şi de revigorare divină.
 Ediţia din acest an va cuprinde:
 ●Sesiuni pline de ungere din Cuvântul lui Dumnezeu 
cu omul lui Dumnezeu şi cu alţi slujitori puternici ai 
Evangheliei
 ●Conferinţa Internaţională a Pastorilor şi a Liderilor 
de adolescenţi
 ●Expoziţia LoveWorld
 ●Excepţionalele Premii LoveWorld
 ●Conferinţa Internaţională a Reţelei Traducătorilor
 ●Conferinţa Internaţională a Conectorilor Media
 ●Premiile Internaţionale de Muzică şi Artă LoveWorld 
şi multe altele!
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Când spunem că Isus este Domn, aceasta 
înseamnă Stăpân; cel care domneşte peste 

alţii. El este Domn şi Cristos! El poate fi  numit şi Domnul 
Cristos sau Cristos Domnul. Acest lucru este important 
datorită sensului cuvântului Cristos.

Cristos provine din cuvântul grecesc „Christos” 
şi este echivalentul cuvântului „Mesia” în ebraică. Dar 
Mesia înseamnă „Unsul” care devine Mântuitorul. Aşadar, 
Isus este Unsul lui Dumnezeu, trimis pentru mântuirea 
lumii. Când S‑a născut, îngerii le‑au adus vestea aceasta 
păstorilor: „Astăzi, în cetatea lui David, vi s‑a născut un 
Mântuitor, care este Cristos, Domnul” (Luca 2:11).

De asemenea, Petru a declarat cu îndrăzneală 
acest adevăr incredibil înaintea evreilor din Ierusalim, aşa 
cum citi m în versetul temati c: „… Dumnezeu L‑a făcut 
Domn şi Cristos pe acest Isus pe care L‑aţi răsti gnit voi.” 
Aleluia! În Ioan 4, pe baza mărturiei femeii samaritene, 
mulţi dintre samaritenii din oraş au venit să‑L asculte pe 
Isus pentru a se convinge singuri de cele auzite, şi i‑au 
spus femeii: „Acum nu mai credem din pricina spuselor 
tale, ci din pricină că L‑am auzit noi înşine şi şti m că 
Acesta este în adevăr Cristosul, Mântuitorul lumii” (Ioan 
4:42). Aleluia!

ISUS ESTE                                         
DOMN ȘI CRISTOS

15SÂMBĂTĂ

Să şti e bine dar, toată casa lui Israel, 
că Dumnezeu L‑a făcut Domn şi Cristos 
pe acest Isus pe care L‑aţi răsti gnit voi 

(Faptele apostolilor 2:36).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Binecuvântatule Domn Isus, Te recunosc drept Stăpân şi 
conducător. Tu ai autoritate supremă şi preeminenţă. Eu 
cred din toată inima şi declar cu gura mea că Tu eşti Domn 
peste toate împrejurările şi peste tot ce are de‑a face cu 
viaţa mea. Amin.

A crede că Isus este Cristos este foarte important, 
deoarece fără aceasta nu există mântuire. Isus nu este 
unul dintre „Cristoşi”; nu există „alţi Cristoşi”; Isus este 
CRISTOSUL! Şi Biblia spune: „Oricine crede că Isus este 
Cristosul este născut din Dumnezeu...” (1 Ioan 5:1). 
Mântuirea ta depinde de aceasta. Isus este atât Domn, 
cât şi Cristos; proclamă acest adevăr pretutindeni! Slavă 
Domnului în veci!

Evrei 7:1‑10 & Ezechiel 10‑11

1 Tesaloniceni 5:1‑28 & Isaia 61‑63

Coloseni 2:6; 2 Corinteni 4:5; 1 Ioan 5:1‑2
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Într‑o zi, când eram foarte tânăr, Domnul mi‑a 
spus: „Eu sunt cu ti ne. Nu te voi lăsa şi nu te voi 

părăsi.” Acest lucru mi‑a transformat viaţa. Cu această 
informaţie eram sigur de un lucru: Dumnezeu este demn 
de încredere. Din ziua aceea, am fost schimbat pentru 
totdeauna.

Am fost extaziat pentru că Dumnezeul lui Avraam, 
Isaac şi Iacov, Dumnezeul profeţilor şi al apostolilor, 
Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos era şi 
este cu mine! El este real în mine şi pentru mine. El nu 
este numai Dumnezeul Bibliei, ci şi Dumnezeul meu. 
Aleluia!

Gândeşte‑te la următorul lucru: în zilele profeţilor şi 
ale apostolilor, Biblia spune că ei I‑au adus slavă Domnului 
prin viaţa şi prin acţiunile lor de credinţă. Apostolii au 
fost inspiraţi când au citi t despre cei din vechime precum 
Avraam, Isaac, Iacov, David, Ie� a, Moise, Ilie şi alţii. Şi noi 
citi m despre cei din vechime, însă suntem inspiraţi şi de 
apostoli precum Petru, Iacov, Ioan, Pavel şi ceilalţi.

Însă lista nu ar trebui să se oprească aici. Cum vor 
fi  zilele tale? Care va fi  povestea ta? Cum va fi  scrisă? Aşa 

MANIFESTĂ SLAVA                                 
LUI ÎN ZILELE NOASTRE

16DUMINICĂ

Şi credinţa este o încredere neclinti tă 
în lucrurile nădăjduite, o puternică 

încredinţare despre lucrurile care nu 
se văd. Pentru că, prin aceasta, cei din 
vechime au căpătat o bună mărturie 

(Evrei 11:1‑2).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru credinţa înflăcărată din 
duhul meu pentru a schimba lumea mea. Prin credinţă, 
obţin o bună mărturie în zilele mele, pe măsură ce 
realizez fapte supranaturale pentru Împărăţia Ta. Refuz 
să fiu mediocru în vreun fel, pentru că viaţa mea este 
manifestarea slavei Tale strălucitoare, în Numele lui Isus. 
Amin.

cum cei din vechime au căpătat o bună mărturie şi noi 
trebuie să obţinem o bună mărturie în zilele noastre. Nu 
ar trebui ca tânăra generaţie să ne întrebe: „Unde este 
Dumnezeul lui Ilie sau Dumnezeul lui Pavel?” El este şi 
Dumnezeul nostru.

Noi trebuie să‑L aducem pe Dumnezeul lui Ilie în 
zilele noastre prin acţiunile noastre de credinţă. Trebuie 
să‑L ducem pe Cristos dincolo de paginile scrise şi să 
manifestăm slava Lui în generaţia noastră, căci El este 
acelaşi ieri, astăzi şi în veci!

Evrei 7:11‑28 & Ezechiel 12‑13

2 Tesaloniceni 1:1‑12 & Isaia 64‑66

1 Petru 2:9; Romani 8:19
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Cartea Proverbelor este o carte importantă a 
Bibliei. Este o Carte a înţelepciunii pe care orice 

creşti n inteligent ar trebui să o studieze cu meti culozitate. 
Aceasta ne arată importanţa învăţăturilor şi a instrucţiunilor 
lui Dumnezeu, precum şi a aplicării acestora în viaţa noastră. 
Nu toată lumea cunoaşte înţelepciunea şi învăţăturile Lui. 
Însă în Proverbe 1:2 (versiunea Fidela) citi m că această 
carte a fost scrisă „... pentru a cunoaşte înţelepciunea şi 
instruirea; pentru a pricepe cuvintele înţelegerii.” Aceasta 
se referă la Cuvântul lui Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu este înţelepciune şi instruire, 
iar nerespectarea instrucţiunilor Lui vine cu un preţ. 
În Proverbe 4:13 (versiunea Fidela) Biblia se referă la 
instrucţiunile lui Dumnezeu ca fi ind viaţă. Versetul nostru 
temati c spune că sărăcia şi ruşinea vor fi  pentru cel care 
refuză instruirea.

Omul nu trebuie să fi e neapărat sărac; însă indiferent 
cât de bogat ar fi  în acest moment, dacă nu ascultă instruirea 
– învăţătura – Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia spune că 
sărăcia va fi  soarta lui. Proverbe 15 susţine şi mai mult acest 
averti sment clar: „Cel ce refuză instruirea îşi dispreţuieşte 
propriul său sufl et, dar cel ce ascultă mustrarea obţine 
înţelegere” (Proverbe 15:32, versiunea Fidela).

ÎNŢELEPCIUNE ȘI INSTRUIRE
17LUNI

Sărăcie şi ruşine vor fi  pentru cel 
ce refuză instruirea, dar cel ce 

dă atenţie mustrării va fi  onorat                                                                    
(Proverbe 13:18, versiunea Fidela).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru darul şi pentru 
binecuvântarea Cuvântului Tău. Îţi mulţumesc pentru 
transformarea pe care mi‑a adus‑o în viaţă urmarea 
planurilor, a instrucţiunilor, a voii şi a scopurilor Tale! Sunt 
sensibil la călăuzirea Ta; de aceea, duc o viaţă frumoasă şi 
excepţională, împlinindu‑mi în mod glorios chemarea şi 
destinul de care mi‑ai făcut parte, în Numele lui Isus. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este manualul de instrucţiuni 
al lui Dumnezeu pentru o viaţă extraordinară de slavă, 
de stăpânire şi de biruinţă. Prin urmare, practică în 
mod deliberat părtăşia cu Duhul Sfânt şi cu Cuvântul lui 
Dumnezeu. Astfel primeşti instrucţiunile şi îndrumările Sale 
care te ridică peste circumstanţele şi peste adversităţile 
vieţii.

Trăieşte şi umblă în Cuvântul Lui în fiecare zi. Este 
exact ceea ce ne spune Iacov: „Fiţi împlinitori ai Cuvântului, 
nu numai ascultători, înşelându‑vă singuri” (Iacov 1:22). 
Aceasta este ceea ce facem noi în Noul Testament: suntem 
Cuvântul lui Dumnezeu manifestat. Prin noi, Cuvântul Său 
este trăit dincolo de paginile scrise.

Astăzi noi suntem Cuvântul lui Dumnezeu în acţiune. 
Aşadar în viaţa ta personală, studiază Cuvântul Lui; 
„hrăneşte-te” cu el şi digeră‑l. Pe măsură ce vei face acest 
lucru, respectarea instrucţiunilor Lui va deveni modul tău 
de viaţă, iar instrucţiunile Lui conferă măreţie. Aleluia!

Evrei 8:1‑13 & Ezechiel 14‑15

2 Tesaloniceni 2:1‑17 & Ieremia 1‑2

Proverbe 1:1‑5; Proverbe 4:13; 2 Timotei 3:16‑17
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În 1 Ioan 3:8, Biblia ne oferă un mesaj clar despre 
scopul venirii lui Isus: „Cine păcătuieşte este 

de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. 
Fiul lui Dumnezeu S‑a arătat ca să nimicească lucrările 
diavolului.” Care sunt lucrările diavolului?

În prima parte, ea dezvăluie că lucrarea diavolului 
este păcatul; lucruri care nu sunt în concordanţă cu voia 
şi cu planul lui Dumnezeu. Acestea sunt răutatea, răul, 
distrugerea, boala, durerea, suferinţa şi chiar moartea, 
pentru că Biblia spune că moartea este rezultatul 
păcatului (Romani 6:23).

Dar mulţumiri să Îi fi e aduse lui Dumnezeu! Isus 
a venit şi a abolit moartea şi a adus la lumină viaţa şi 
nemurirea (2 Timotei 1:10, versiunea Fidela). În Faptele 
apostolilor 10:38, Biblia spune: „cum Dumnezeu L‑a uns 
cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care 
umbla din loc în loc, făcea bine şi îi vindeca pe toţi cei 
ce erau apăsaţi de diavolul, căci Dumnezeu era cu El.” 
Bolile, maladiile, durerea, mizeria şi suferinţa din lume 
sunt toate lucrări ale diavolului. Dar Isus a adus vindecare 
şi sănătate; El a adus lumină, bucurie şi pace. El a distrus 
TOATE lucrările diavolului. Aleluia!

ÎNTĂREȘTE                                                        
VICTORIA LUI CRISTOS

18MARŢI

Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie 
şi să prăpădească. Eu am venit ca oile 

să aibă viaţă, şi s‑o aibă din belşug                  
(Ioan 10:10).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Am aceeaşi viaţă pe care o are Isus în plinătatea ei. Viaţa 
mea este anti‑boală, anti‑maladie, anti‑sărăcie şi anti‑eşec. 
Este o viaţă de glorie, de victorie şi de excelenţă. Nimic din 
cel rău nu poate rămâne în mine, pentru că am îmbrăţişat 
viaţa eternă care este în Isus Cristos. Sunt părtaş al naturii 
divine; am biruit lumea. Aleluia!

Prin urmare, dacă vreodată lucrările diavolului 
încearcă să se manifeste în corpul tău, în casa ta, sau 
în orice domeniu al vieţii tale, aminteşte‑ţi că Isus te‑a 
scăpat deja de ele. Tot ce trebuie să faci este să‑ţi păstrezi 
credinţa în ceea ce El a făcut deja. Refuză să găzduieşti în 
viaţa ta şi în sfera ta de influenţă orice are legătură cu 
Satan şi cu întunericul lui.

În Evrei 2:14‑15 Biblia spune: „Astfel dar, deoarece 
copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi 
a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, 
să îl nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe 
diavolul, şi să îi izbăvească pe toţi aceia care, prin frica 
morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.” Acest verset a 
fost deja împlinit. Prin urmare, întăreşte victoria pe care 
Isus Cristos a obţinut‑o pentru tine şi bucură‑te de viaţa 
ta glorioasă în El. Aleluia!

Evrei 9:1‑10 & Ezechiel 16

2 Tesaloniceni 3:1‑18 & Ieremia 3‑4

1 Ioan 5:11‑13; 2 Timotei 1:9‑10
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Într‑o zi, un slujitor al Evangheliei a venit la mine şi 
mi‑a spus că se gândeşte să renunţe la slujire din 

cauza provocărilor cu care se confrunta în viaţa lui. L‑am 
întrebat în primul rând din ce moti v a intrat în lucrarea de 
slujire şi mi‑a spus că Îl iubeşte pe Dumnezeu şi că vrea să le 
spună tuturor despre Isus.

Apoi am spus: „Este minunat că Îl iubeşti  pe Dumnezeu 
mai mult decât te iubeşte El.” S‑a gândit la acest lucru şi a 
spus: „Nu, nu am spus aşa ceva.” Apoi am spus: „Dar aceasta 
vrei să spui.” Desigur, după ce i‑am vorbit din Scripturi, 
lucrurile au devenit mai clare pentru el. Slujeşte şi astăzi şi el 
este un lucrător minunat, care face lucruri uimitoare pentru 
Domnul. Dar în acea zi, aproape că renunţase.

Mulţi se regăsesc în situaţii similare astăzi. Unii sunt 
chiar supăraţi pe Dumnezeu deoarece ei cred că, în ciuda 
rugăciunilor lor, Dumnezeu refuză să „facă ceva” în privinţa 
situaţiei lor. Dar nu este aşa; ei nu umblă în Cuvântul Său. 
Poate că au nevoie de mai multe cunoşti nţe; cunoşti nţe 
noi care vor crea noi oportunităţi. Poate că nici nu îşi pun 
credinţa în acţiune.

Dar iată un lucru absolut sigur: Dumnezeu te 
iubeşte mai mult decât te iubeşti  tu pe ti ne însuţi. El este 

TU ÎNSEMNI                                    
FOARTE MULT PENTRU EL

19MIERCURI

Eu în ei şi Tu în Mine, pentru ca ei 
să fi e în chip desăvârşit una, ca să 

cunoască lumea că Tu M‑ai trimis şi 
că i‑ai iubit cum M‑ai iubit pe Mine                                       

(Ioan 17:23).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dumnezeu mă iubeşte în mod personal. Eu sunt comoara 
Lui deosebită; sunt la fel de valoros pentru El ca Isus. 
Cred, vorbesc, merg şi trăiesc ca cineva special, pentru că 
într‑adevăr sunt. Şi astăzi Dumnezeu domneşte, stabileşte 
şi răspândeşte pe pământ iubirea şi neprihănirea Lui prin 
mine, în Numele lui Isus. Amin.

mai pasionat de succesul tău în viaţă şi în slujire decât ai 
putea fi tu vreodată. El te iubeşte infinit şi necondiţionat, 
însă tu trebuie să trăieşti în Cuvântul Său şi prin el. Când 
înţelegi Cuvântul Lui şi dragostea Lui pentru tine, viaţa şi 
mentalitatea ta se vor schimba într‑un mod extraordinar.

În ochii Tatălui, tu eşti la fel de preţios ca Isus! El a 
crezut că eşti suficient de valoros pentru a‑L trimite pe 
Isus să moară în locul tău. Imaginează‑ţi că ai cumpărat un 
telefon cu 2.000 USD; acest preţ îţi arată imediat valoarea 
telefonului. În acelaşi mod, dacă Isus Cristos a fost dat 
pentru tine, înseamnă că ţi s‑a atribuit valoarea lui Isus 
Cristos.

Am spus adesea că şi dacă ai fi fost singura persoană 
de pe pământ, Isus tot ar fi venit să moară pentru tine. El 
nu a venit pentru că eram mulţi. Prin urmare, apreciază‑ţi 
adevărata valoare. Tu însemni pentru El mai mult decât 
ţi‑ai putea imagina vreodată. Gândeşte, vorbeşte, umblă şi 
trăieşte ca un om special, pentru că într‑adevăr eşti. Aleluia!

Evrei 9:11‑28 & Ezechiel 17

1 Timotei 1:1‑20 & Ieremia 5‑6

Ioan 3:16; 1 Petru 2:9; Romani 5:7‑8
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Mi se întâmplă foarte rar să mă rog fără ca 
Duhul Sfânt să îmi transmită ceva. Cu mulţi 

ani în urmă, am învăţat ceva ce nu voi uita niciodată. În 
ti mp ce mă rugam, am avut o viziune spirituală. L‑am 
văzut pe Domnul stând în faţa mea şi El a început să‑mi 
spună anumite lucruri importante. Dar apoi mi‑am dat 
seama că nu aveam nimic de notat la îndemână.

M‑am tot gândit dacă să merg sau nu să iau ceva 
de scris, dar nu eram sigur că viziunea va conti nua dacă 
părăsesc locul. Mi‑am făcut curaj şi am spus: „Doamne, 
pot să-mi iau repede ceva de scris?” Şi El mi‑a permis. 
M‑am ridicat de pe genunchi, m‑am dus să‑mi iau agenda 
şi ceva cu care să scriu şi m‑am întors imediat în acelaşi 
loc în care mă afl am. Şi în momentul în care genunchii 
mei au ati ns podeaua, Domnul era din nou acolo!

Ceea ce m‑a ati ns cel mai mult la acea experienţă a 
fost dragostea Domnului! M‑a aşteptat. El m‑a aşteptat! 
Aleluia! Dar ideea este că mi‑am făcut obiceiul să ţin 
materialele de scris aproape, de fi ecare dată când mă 
rog, pentru că şti u că Domnul poate oricând să‑mi spună 
ceva şi nu vreau să ratez mesajul.

Domnul şti e cât de importante sunt lucrurile pe 
care El ni le spune şi trebuie să învăţăm să le scriem. 

NOTEAZĂ CE ÎŢI SPUNE
20JOI

Isus le‑a spus o pildă, ca să le 
arate că trebuie să se roage 

necurmat şi să nu se lase                                                                  
(Luca 18:1).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Binecuvântatule Tată, inima mea este întotdeauna gata 
să audă Cuvântul Tău şi să‑l primească. Îţi mulţumesc 
că mi‑ai dat revelaţii şi cunoştinţe supranaturale; şi prin 
aceste lucrări ale Duhului Sfânt, vor veni soluţii în această 
lume prin mine, pentru că m‑ai ales să fiu un răspuns la 
strigătul generaţiei mele, în Numele lui Isus. Amin.

Dacă profeţii şi apostolii nu ar fi fost credincioşi să scrie 
lucrurile pe care li le‑a spus Dumnezeu, nu am fi avut 
Scripturile. Pe măsură ce te rogi, cu siguranţă, Dumnezeu 
îţi va vorbi. El îţi va oferi îndrumări şi instrucţiuni. El 
poate chiar să‑ţi dea instrucţiuni profetice despre viaţa 
ta şi despre viitorul tău; notează‑le ca să nu uiţi.

Evrei 10:1‑18 & Ezechiel 18‑19

1 Timotei 2:1‑15 & Ieremia 7‑8

Coloseni 4:2; Habacuc 2:2; Ieremia 30:1‑2
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Fără părtăşie, nimic din ceea ce faci pe pământ 
nu are vreo importanţă în ceruri. De aceea, 

cel mai important punct din planul de mântuire al lui 
Cristos este chemarea la părtăşie cu Dumnezeu. Nu este 
sufi cient să fi i născut din nou; cea mai mare dorinţă a 
lui Dumnezeu este să aibă părtăşie cu ti ne. Acesta este 
scopul Naşterii din Nou.

Îţi poţi iubi foarte mult copilul de doi ani, dar nu 
poţi avea părtăşie reală cu el. Părtăşia adevărată include 
comunicarea – împărtăşirea ideilor şi angajarea în discuţii 
la niveluri mai înalte la care te înţelegi cu celălalt şi schimbi 
impresii şi gânduri profunde. Acesta este ti pul de părtăşie la 
care ne‑a chemat Dumnezeu.

Când Ioan a spus: „... ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi,” 
nu se referea la converti rea de la o altă religie la creşti nism; 
ci acesta este purul adevăr! Am fost chemaţi la părtăşie, la 
uniune cu Divinitatea. Este părtăşia dumnezeirii, o unire a 
duhului. Aleluia!

Biblia spune: „Credincios este Dumnezeu, care v‑a 
chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Cristos, Domnul nostru” 
(1 Corinteni 1:9). Noi suntem acum în uniune cu Isus 
Cristos. În Romani 8:16‑17 Pavel explică şi mai bine această 

CHEMAREA LA PĂRTĂȘIE
21VINERI

Deci, ce am văzut şi am auzit, aceea 
vă vesti m şi vouă, ca şi voi să aveţi 
părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră 

este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Cristos                                     
(1 Ioan 1:3).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul de a fi în părtăşie, 
în uniune cu Tine. Ca urmare a acestei relaţii, orice limite sau 
bariere sunt înlăturate din calea mea; nu înregistrez nimic 
altceva în viaţă decât progres. Slava Ta şi înţelepciunea Ta 
funcţionează în mine şi prin mine într‑o măsură debordantă; 
iar eu experimentez manifestări fără precedent ale puterii 
Tale prin părtăşia Duhului Sfânt, în Numele lui Isus. Amin.

realitate: „Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul 
nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi, dacă suntem 
copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu 
şi împreună moştenitori cu Cristos...”

Pasajul subliniat ne arată ce tip de uniune avem cu El: 
El ne‑a adus la acelaşi anivel ca El însuşi! Este uimitor! Dar 
vezi tu, nu poţi funcţiona la acest nivel înalt de unitate şi de 
părtăşie decât prin Duhul Sfânt. Dorinţa ta trebuie să fie să 
ai părtăşie tot mai mult cu Duhul Sfânt în fiecare zi.

Evrei 10:19‑39 & Ezechiel 20

1 Timotei 3:1‑16 & Ieremia 9‑10

1 Ioan 1:3; 2 Corinteni 13:14; 2 Petru 1:4
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 Urmăreşte şti ri actualizate despre progresul 
distribuirii Rapsodiei în lume în cadrul noilor programe 
ReachOut World TV:
 ●În fi ecare zi o distribuire Outreach: acest program de 
realitate locală prezintă acţiunile misiunii REON din diferite 
oraşe ale lumii atât în cadrul programelor de distribuire 
masivă pe plan local Rhapsody Outreaches cât şi în cadrul 
programelor pe plan global ReachOut World.
 ●Cronicile mărturiilor despre Rapsodie: o colecţie de 
mărturii bazate pe impactul miraculos al Îngerului Mesager 
Rapsodia Realităţilor.
 ●Călătoria spre 7139 de limbi: un program care trece în 
revistă noi traduceri ale Rapsodiei Realităţilor.

Pentru a viziona aceste programe interesante, accesează 
site‑ul de internet: rhapsodytv.live

PASTORUL CHRIS
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Creşterea nu este ceva miraculos; este rezultatul 
aplicării principiilor şi procedeelor revelate. Creşterea 

este specifi că vieţii; este cursul natural al vieţii. Tot ce are viaţă 
creşte; este una dintre caracteristi cile care diferenţiază lucrurile 
vii de cele care nu sunt vii.

În calitate de creşti n, creşterea ta spirituală este 
importantă; şi nu poţi să creşti  decât prin Cuvântul lui Dumnezeu. 
Cuvântul Lui este hrană pentru duhul omenesc. Versetul temati c 
spune: „Şi ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele 
duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire” 
(1 Petru 2:2). Cuvântul lui Dumnezeu te edifi că şi îţi transformă 
viaţa din slavă în slavă.

În Iacov 1:21 Biblia spune: „... primiţi cu blândeţe Cuvântul 
sădit în voi, care vă poate mântui sufl etele.” Se comportă la 
fel ca o sămânţă plantată în mediul potrivit. Dacă vrei să creşti  
spiritual, trebuie să‑ţi expui duhul la Cuvântul lui Dumnezeu; 
trebuie să te hrăneşti  din Cuvântul Lui.

Acesta este unul dintre moti vele pentru care trebuie 
să fi i un membru acti v al bisericii locale, acolo unde înveţi 
din Cuvântul lui Dumnezeu care îţi aduce credinţă şi care îţi 
zideşte duhul şi‑l întăreşte. Studiază Scriptura pe cont propriu; 
este foarte important să ai ti mpul tău propriu de studiu şi de 
meditare asupra lui. În 2 Timotei 2:15 Biblia spune: „Caută să 

CREȘTERE PRIN CUVÂNTUL LUI
22SÂMBĂTĂ

Ca nişte prunci născuţi de curând, să 
doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru 

ca prin el să creşteţi spre mântuire                  
(1 Petru 2:2). 
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău şi pentru 
puterea lui în viaţa mea; mă maturizez în har şi în cunoaşterea 
Domnului şi Mântuitorului meu, Isus Cristos. Duhul meu 
este consolidat şi educat, pe măsură ce studiez Cuvântul lui 
Dumnezeu şi meditez asupra sa, în Numele lui Isus. Amin.

te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un 
lucrător care n‑are de ce să‑i fie ruşine, care împarte drept 
Cuvântul Adevărului.”

Apoi, în 2 Timotei 3:16‑17, scrie astfel: „Toată Scriptura 
este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, 
să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul 
lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice 
lucrare bună.” Citeşte cu luare‑aminte porţiunea subliniată.

Cât de minunat este să vezi cum te maturizezi din punct 
de vedere spiritual! Observi cum ţi se schimbă alegerile şi 
valorile. Pasiunea ta şi afecţiunea ta se concentrează doar asupra 
lucrurilor Duhului Sfânt. Nimeni nu poate face acest lucru în locul 
tău, tu trebuie să te ocupi personal de creşterea ta spirituală; este 
responsabilitatea ta. Dumnezeu Şi‑a făcut deja partea oferindu‑ţi 
Cuvântul Său. El a spus în Coloseni 3:16: „Cuvântul lui Cristos să 
locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea...” 

Atunci când ai Cuvântul Său în tine, poţi depăşi toate 
crizele vieţii. Poţi prelua controlul asupra sănătăţii tale. Ştii cum 
să ţii la distanţă diavolul şi cohortele lui. Implementezi voia şi 
domnia lui Cristos în oraşul tău, în naţiunea ta şi în naţiunile lumii. 
Aceasta face parte din creşterea spirituală a creştinului! Aleluia!

Evrei 11:1‑16 & Ezechiel 21

1 Timotei 4:1‑16 & Ieremia 11‑12

1 Timotei 4:15; 2 Timotei 3:15‑17; 
Faptele apostolilor 20:32
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Dacă nu ai grijă de darul pe care ţi‑l dă 
Dumnezeu, îl poţi pierde. Iar a avea grijă de un 

dar înseamnă şi a‑l înfl ăcăra, a‑l uti liza! De exemplu, dacă 
ţi‑a fost dat darul profeţiei şi nu‑l foloseşti , după o vreme 
va deveni tot mai difi cil să manifeşti  acel dar şi să edifi ci 
Biserica prin el.

Îmi aduc aminte de o întrebare pe care mi‑a pus‑o 
o soră cu ceva ti mp în urmă. Ea a spus: „Domnule Pastor 
Chris, când am fost născută din nou am fost binecuvântată 
cu darul profeţiei, dar nu şti u unde a plecat acest dar; ce 
pot face?” În primul rând, în Romani 11:29 Biblia spune: 
„Căci lui Dumnezeu nu‑I pare rău de darurile şi de 
chemarea făcută.” Aceasta înseamnă că El nu le ia înapoi.

Darul nu plecase niciodată din viaţa acelei surori 
scumpe. Ea era cea care probabil se îndepărtase de el, îl 
trecuse în stare latentă pentru că nu îl folosise. Dacă te 
găseşti  într‑o situaţie asemănătoare astăzi, trebuie să faci 
ceva foarte simplu: intră din nou în curgerea Duhului Sfânt 
şi rămâi acolo! În primul rând, asigură‑te că dedicarea ta 
faţă de Dumnezeu este foarte clară în duhul tău. Fii cu 
totul consacrat slujirii Lui.

În al doilea rând, revino la viaţa de rugăciune. 
Profeţia este rosti rea Cuvântului lui Dumnezeu care este 

ACTIVEAZĂ-ŢI DARURILE
23DUMINICĂ

Să nu neglijezi uti lizarea darului care 
este în ti ne, oferit prin profeţie, atunci 

când bătrânii şi‑au pus mâna peste ti ne                
(1 Timotei 4:14 BVA).
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STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru darul profeţiei. Sunt 
inspirat şi ajutat de perspectivele profetice pe care le 
primesc de la Duhul Sfânt chiar acum. Declar că viaţa mea 
este pentru slava Ta; viitorul meu este unul de succes şi 
de propăşire în Evanghelia lui Isus Cristos. Eu locuiesc 
întotdeauna în pace, în sănătate divină şi în harul Tău, în 
Numele lui Isus. Amin.

transferat în duhul tău. Dar nu poţi primi acel Cuvânt 
dacă nu ai părtăşie cu El. Revino la părtăşia cu Domnul şi 
duhul tău se va înflăcăra.

În al treilea rând, roagă‑te în alte limbi des; acest 
lucru va energiza, va întări şi va motiva duhul tău. Îl 
va face să fie mai sensibil. Apoi, studiază Cuvântul lui 
Dumnezeu şi meditează asupra lui. Nu uita că Duhul 
Sfânt este Cel care inspiră profeţia din duhul tău, iar El 
este Autorul Scripturilor (2 Timotei 3:16). El te va ajuta 
să înţelegi Cuvântul şi mesajul Lui în duhul tău. Şi pentru 
că duhul tău a devenit mai sensibil, vei putea capta de 
la El Cuvântul Scripturii sau mesajul Lui şi le vei putea 
transmite în profeţie poporului lui Dumnezeu şi chiar şi 
ţie însuţi. Aleluia!

Evrei 11:17‑40 & Ezechiel 22

1 Timotei 5:1‑25 & Ieremia 13‑14

1 Timotei 1:18; 1 Corinteni 14:39; Iuda 1:20; 2 Timotei 1:6
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În 1 Petru 4:10 Biblia ne arată faptul că fi ecare 
dintre noi a fost binecuvântat cu un dar spiritual 

pentru a le sluji altora. Totodată, El ne îndeamnă să 
folosim corect darurile şi să nu abuzăm de ele.

De exemplu, darul profeţiei, la fel ca orice alt dar al 
Duhului Sfânt, trebuie folosit corect pentru a zidi Biserica. 
Nu este înţelept să‑i întrerupi pe ceilalţi doar pentru că tu 
ai un cuvânt profeti c. Biblia spune: „Dar toate să se facă 
în chip cuviincios şi cu rânduială” (1 Corinteni 14:40). 
Aşteaptă momentul potrivit, ocazia prielnică.

Nu întrerupe închinarea pentru că vrei să 
„profeţeşti .” În 1 Corinteni 14:30‑31 Biblia spune: „Şi 
dacă este făcută o descoperire unuia care stă jos, cel 
dintâi să tacă. Fiindcă puteţi să prorociţi toţi, dar unul 
după altul, pentru ca toţi să capete învăţătură şi toţi să 
fi e îmbărbătaţi.” Câtă înţelepciune!

Fiecare dintre noi poate avea darul profeţiei; şi 
dacă am avea ti mp sufi cient în ti mpul serviciilor divine, 
întreaga congregaţie ar putea profeţi, unul după celălalt. 
Aceasta este o trăsătură specifi că a darului profeti c. 
Apoi, El ne spune pentru ce este de folos darul profeţiei: 
pentru edifi care, pentru învăţare şi pentru îmbărbătare! 
Nu este folosit niciodată pentru condamnare.

FOLOSEȘTE CORECT                      
DARUL PROFEŢIEI

24LUNI

Cine proroceşte, dimpotrivă, 
le vorbeşte oamenilor, spre 
zidire, sfătuire şi mângâiere                                                                              

(1 Corinteni 14:3).
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__________________________

__________________________

Dragă Tată, eu folosesc darul profeţiei în mod corect, 
conform instrucţiunilor Tale divine, într‑o manieră 
ordonată. Cuvintele mele edifică, îndeamnă şi mângâie, 
iar Trupul lui Cristos este întărit, în Numele lui Isus. Amin.

Atunci când darurile spirituale sunt folosite corect, 
Dumnezeu este glorificat şi Biserica creşte. Foloseşte 
corect darul profeţiei şi vei vedea salturi cuantice şi 
creştere neîntreruptă în viaţa ta, în lucrarea ta şi în 
biserica ta. Aleluia!

Evrei 12:1‑13 & Ezechiel 23

1 Timotei 6:1‑21 & Ieremia 15‑16

1 Corinteni 14:1‑3; 1 Corinteni 14:39‑40
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Cineva a întrebat la un moment dat dacă un 
creşti n poate merge să consulte ghicitori sau 

spiriti şti ; este absurd! Tu ai Duhul Sfânt; de aceea nu ai 
nevoie de aşa ceva. Mai mult, clarvăzătorii, prezicătorii, 
ghicitorii sau astrologii nu îţi pot spune adevărul despre 
viitor, sau despre viitorul tău, pentru că nu îl cunosc. 
Doar Duhul Sfânt cunoaşte viitorul. El cunoaşte adevărul 
despre ti ne şi despre viitorul tău.

În Romani 8:14 Biblia spune: „Căci toţi cei ce 
sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fi i ai lui 
Dumnezeu.” Duhul Sfânt este Duhul Adevărului, trimis 
de Dumnezeu ca să te călăuzească în TOT adevărul şi să 
îţi arate viitorul – lucrurile care urmează să vină: „Când 
va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă 
călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, 
ci va vorbi tot ce va fi  auzit, şi vă va descoperi lucrurile 
viitoare” (Ioan 16:13).

De aceea, Duhul Sfânt este Cel de care trebuie să 
depinzi pentru a primi răspunsurile de care ai nevoie. 
Ai încredere că El îţi dă îndrumarea şi direcţia de care 

NU CONSULTA GHICITORII
25MARŢI

Dacă vi se zice însă: „Întrebaţi‑i pe 
cei ce cheamă morţii şi pe cei ce spun 
viitorul, care şoptesc şi bolborosesc”, 

răspundeţi: „Nu Îl va întreba oare 
un popor pe Dumnezeul său? Îi va 

întreba el pe cei morţi pentru cei vii?”                                    
(Isaia 8:19).
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__________________________

__________________________

Dragă Tată, sunt recunoscător pentru privilegiul de a fi 
învăţat şi instruit în şi prin Cuvântul Tău. Cuvântul Tău este 
lumina mea călăuzitoare şi adevărul pe baza căruia trag 
concluzii, fac alegeri şi iau decizii. Sunt condus de Duhul 
Sfânt în toate aspectele vieţii, în Numele lui Isus. Amin.

ai nevoie. Consultă‑L în legătură cu absolut orice lucru 
sau situaţie pentru care ai nevoie de răspunsuri clare 
şi sigure. Oamenii care încă se întreabă dacă un creştin 
poate sau nu să se consulte cu clarvăzători şi cu ghicitori 
nu au înţeles deloc versetul tematic. Nu, un creştin nu 
poate face aşa ceva.

Atunci când citeşti ce a spus Dumnezeu despre 
vrăjitori, descoperi că toate practicile şi încercările lor 
de a pătrunde în lumea spirituală sunt total împotriva 
Scripturii şi a călăuzirii Duhului Sfânt. De aceea, fii 
înţelept şi nu lua în seamă niciodată astfel de preziceri. 
Consultă‑L doar pe Duhul Sfânt şi primeşte îndrumare 
întotdeauna doar de la El.

Evrei 12:14‑29 & Ezechiel 24

2 Timotei 1:1‑18 & Ieremia 17‑18

Ioan 10:4‑5; Levitic 20:6‑7; Faptele apostolilor 16:16‑18
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Nu toţi creşti nii parti cipă acti v la slujba împăcării. 
Însă nu trebuie să fi e aşa. Toţi trebuie să fi m 

acti vi şi foarte efi cienţi în câşti garea de sufl ete. Va veni 
ziua în care vom sta înaintea Domnului şi fi ecare dintre 
noi îşi va primi lauda de la El (1 Corinteni 4:5). Domnul 
ne va răsplăti  după faptele noastre: „Căci Fiul Omului are 
să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci îi va 
răsplăti  fi ecăruia după faptele lui” (Matei 16:27). 

După cum şti m bine, faptele noastre nu sunt la 
fel, fi ecare avem niveluri diferite de dedicare. Dar astăzi 
vreau să îţi faci o radiografi e onestă a parti cipării tale 
la cauza Evangheliei: dacă ar trebui să stai chiar acum 
înaintea lui Dumnezeu, ce ar spune El despre implicarea 
ta în propagarea Evangheliei în aceste vremuri din urmă?

Cea mai mare pasiune a lui Dumnezeu este 
câşti garea de sufl ete; de aceea implică‑te în acest lucru 
cu toată puterea ta. Fii acti v, foarte acti v, în slujba 
împăcării. În 2 Petru 3:9 Biblia spune: „Domnul nu 
întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci 
are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici 
unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.”

FII EFICIENT ÎN                      
CÂȘTIGAREA DE SUFLETE

26MIERCURI

Şi toate lucrurile acestea sunt de 
la Dumnezeu, care ne‑a împăcat 

cu El prin Isus Cristos, şi ne‑a 
încredinţat slujba împăcării                                                                     

(2 Corinteni 5:18).
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__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea de a fi activ 
în câştigarea de suflete chiar astăzi. Lumina Evangheliei 
slavei Tale străluceşte puternic în naţiuni, în timp ce vestim 
adevărul Tău pe tot pământul; orice împotrivire este 
zdrobită, iar inimile oamenilor sunt deschise pentru a primi 
mesajul nostru pentru mântuirea lor. Robia şi înşelăciunea 
diavolului sunt distruse, în Numele lui Isus. Amin.

Pasiunea covârşitoare a Domnului de a împăca 
oamenii cu Sine este subliniată în însărcinarea pe 
care El I‑a dat‑o lui Isus, descrisă în aceste cuvinte ale 
Domnului însuşi: „... Eu am venit ca oile să aibă viaţă, 
şi s‑o aibă din belşug” (Ioan 10:10). Tratează acest lucru 
cu toată seriozitatea. Vorbeşte‑le altora despre Isus în 
fiecare zi. Fă acest lucru în cartierul tău, în zona ta, şi 
apoi extinde‑te tot mai mult.

Există locuri în care poate nu poţi ajunge fizic; 
poţi ajunge acolo însă printr‑un parteneriat sau prin 
sponsorizarea distribuirii materialelor de evanghelizare, 
cum este Rapsodia Realităţilor. Noi avem platforma şi 
structurile care permit acest lucru. Ia contact cu biserica 
ta locală sau intră pe www.reachoutworld.org pentru 
mai multe informaţii. Aleluia!

Evrei 13:1‑25 & Ezechiel 25‑26

2 Timotei 2:1‑26 & Ieremia 19‑22

Romani 1:16; 2 Corinteni 5:18‑19; Marcu 16:15‑16
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A profeţi înseamnă a rosti  cuvinte de revelaţie 
divină şi de putere; cuvinte care au şi care dau 

viaţă. Şi prin darul profeţiei, Trupul lui Cristos – Biserica – 
se edifi că, se întăreşte şi se îmbărbătează.

Poate eşti  în cămăruţa ta sau într‑o întâlnire, iar 
cuvintele Psalmului 23 se ridică înăuntrul tău; şi apoi tu 
spui: „Versetul 1 din Psalmul 23 spune: «Domnul este 
Păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic»; înseamnă că 
suntem hrăniţi, susţinuţi, energizaţi, întăriţi şi pregăti ţi 
pentru întoarcerea Sa iminentă prin lucrarea Cuvântului 
Său! Suntem revigoraţi şi vitalizaţi din nou şi din nou 
pentru că El este Cel care ne hrăneşte.” Prin asemenea 
cuvinte Biserica este zidită. Aleluia!

De aceea Biblia spune: „Urmăriţi dragostea. 
Umblaţi şi după darurile duhovniceşti , dar mai ales 
să prorociţi” (1 Corinteni 14:1). Prin darul profeţiei, ne 
putem corecta şi ne putem întări unul pe celălalt. Versetul 
temati c spune: „Fiindcă puteţi să prorociţi toţi, dar unul 
după altul, pentru ca toţi să capete învăţătură şi toţi 
să fi e îmbărbătaţi” (1 Corinteni 14:31). Acest lucru nu 
înseamnă că toţi suntem proroci. El nu ne‑a îndemnat să 
ne dorim să fi m toţi profeţi. Ci spune că fi ecare dintre noi 
poate şi ar trebui să îşi dorească să profeţească.

DOREȘTE-ŢI SĂ PROFEŢEȘTI
27JOI

Fiindcă puteţi să prorociţi toţi, dar unul 
după altul, pentru ca toţi să capete 
învăţătură şi toţi să fi e îmbărbătaţi              

(1 Corinteni 14:31).
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__________________________

__________________________

Sunt hrănit, edificat şi susţinut în viaţa victorioasă. Umblu 
în sănătate divină şi în bunăstare supranaturală; umblu în 
plinătatea binecuvântărilor Evangheliei. Viaţa mea merge 
numai înainte şi în sus şi sunt plin de cunoaşterea voii lui 
Dumnezeu în toată înţelepciunea şi înţelegerea spirituală. 
Amin.

Dacă darul profeţiei va binecuvânta şi va zidi 
Biserica, te va binecuvânta şi te va zidi şi pe tine. Astfel, 
poţi folosi darul profeţiei pentru a prelua controlul asupra 
vieţii tale şi pentru a controla lucrurile din „aion-ul” tău 
(universul tău personal, n.tr.). În Faptele apostolilor 2:17 
Biblia spune: „În zilele, de pe urmă, zice Dumnezeu, 
voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii şi 
fetele voastre vor proroci...”

Trasează‑ţi parcursul vieţii în victorie neîntreruptă 
prin darul profeţiei. Profeţeşte pacea şi bunăstarea în 
naţiunea ta şi în naţiunile din lume. Profeţeşte despre 
sănătatea ta, despre succesul tău, despre bunăstarea ta 
şi despre victoria ta. Profeţeşte despre viaţa ta şi despre 
viitorul tău. Profeţeşte asupra trupului, a sângelui, a 
oaselor, a pielii, a finanţelor, a afacerii, a educaţiei tale, 
etc.

Iacov 1:1‑27 & Ezechiel 27

2 Timotei 3:1‑17 & Ieremia 23‑25

1 Timotei 1:18; Romani 12:6
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De aceea şi Dumnezeu L‑a înălţat nespus de 
mult, şi I‑a dat Numele, care este mai presus 

de orice nume, pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece 
orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub 
pământ (Filipeni 2:9‑10).

Dacă Isus ne‑a dat cu adevărat dreptul legal, adică 
procura prin care suntem împuterniciţi să facem uz de 
Numele Lui, oare ce rezultate ar trebui să ne aşteptăm 
să obţinem atunci când uti lizăm Numele Lui? De ce este 
Numele Lui atât de important? Ce reprezintă Numele lui 
Isus şi de ce trebuie să avem atâta încredere în el?

Găsim răspunsul în versetele temati ce. Observă 
cât de fermă este această afi rmaţie! Consti tuie un adevăr 
absolut: „Pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice 
genunchi”; acesta este un decret suveran, o lege în 
domeniul spiritual. Aleluia!

Acest decret suveran este în vigoare în ceruri, pe 
pământ şi sub pământ (în iad). Numele Lui are putere în 
toate cele trei lumi; această putere se aplică asupra a tot 
ce există în cele trei lumi; fi e că este vorba despre tronuri, 

NUMELE LUI ARE PUTERE ÎN 
TOATE CELE TREI LUMI

28VINERI

De aceea şi Dumnezeu L‑a înălţat 
nespus de mult, şi I‑a dat Numele, 

care este mai presus de orice nume, 
pentru ca, în Numele lui Isus, să se 

plece orice genunchi al celor din 
ceruri, de pe pământ şi de sub pământ                                                       

(Filipeni 2:9‑10).
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__________________________

__________________________

Îţi mulţumesc, Tată, pentru rezultatele glorioase pe 
care le văd atunci când fac uz de Numele lui Isus. Astăzi, 
Doamne, neprihănirea Ta stăpâneşte şi domneşte în 
naţiuni; mulţi oameni sunt vindecaţi, leproşii sunt 
curăţiţi, morţii sunt înviaţi şi se înregistrează un mare 
seceriş de suflete pentru Împărăţia Ta, în Numele 
puternic al lui Isus. Amin!

despre guvernări, despre galaxii, despre domnii, despre 
puteri, despre conducători ai întunericului acestei lumi 
sau din locurile cereşti; toţi şi toate se supun Numelui 
Lui.

Ce adevăr remarcabil! Aşa se explică faptul că nu 
trebuie să te temi sau să te laşi tulburat de nimic în viaţă. 
Nu contează ce pun la cale diavolul şi cohortele lui; tu le 
neutralizezi eforturile şi le răstorni planurile în Numele lui 
Isus. Să ne aducem aminte ce am citit în Filipeni 2:9‑10: 
„... Al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ”; 
adică fiinţe, lucruri şi orice există în iad.

Nu este de mirare atunci că Isus ne‑a spus că 
putem învia morţii: „Vindecaţi bolnavii, înviaţi morţii, 
curăţiţi leproşii, scoateţi dracii. În dar aţi primit, în dar 
să daţi” (Matei 10:8, versiunea Fidela). Astfel, chiar dacă 
un om a murit şi s‑a dus în iad, tu îl poţi chema înapoi, 
pentru că Numele lui Isus are putere în cer, pe pământ şi 
în iad. Aleluia!

Iacov 2:1‑26 & Ezechiel 28

2 Timotei 4:1‑22 & Ieremia 26‑28

Coloseni 3:17; Marcu 16:17‑18; Filipeni 2:9‑10
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Inspiră copiii cu cărţi de benzi desenate sănătoase 
precum:

Debora: judecătoare şi luptătoare
Făuritorul arcei
Toiagul lui Dumnezeu
Regina cea vitează
Bărbatul curajos
Iosua şi marele zid
La început
Ilie profetul focului
Cei trei neînfricaţi

Aceste cărţi de benzi desenate îi ajută pe copii să îşi 
dezvolte imaginaţia, deprinderea de a învăţa şi totodată 
le insufl ă valori spirituale de bază din Biblie. 

Pentru mai multe informaţii contactează‑ne la 
numerele de telefon +234 802 501 3713, +234 809 281 
4369, sau urmăreşte‑ne pe platf orma de socializare 
KingsChat la indicati vul @xsightent 
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B iserica este Trupul lui Cristos, iar Isus este 
Capul Trupului. Isus şi Biserica formează un 

singur Trup, care este numit Cristos; iar noi suntem 
mădulare ale Trupului lui Cristos. Traducerea „Living 
Biblie” a versetului tematic ne ajută să înţelegem 
acest adevăr puţin mai mult. Spune astfel: „Acum, 
iată ce încerc să spun: voi toţi formaţi împreună un 
singur Trup al lui Cristos, şi fiecare dintre voi este o 
parte individuală şi necesară din el.”

Aceasta înseamnă că este nevoie de tine în 
Trupul lui Cristos; tu eşti un contribuitor foarte 
necesar la creşterea corectă şi la edificarea Bisericii. 
Biblia spune: „Din El tot trupul, bine închegat şi 
strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, 
îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei 
părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste” (Efeseni 
4:16).

Trupul lui Cristos avansează şi progresează 
după contribuţia individuală a fiecărui creştin. Este 
un adevăr foarte important. Seamănă mult cu părţile 
fizice ale trupului uman şi cu funcţiile lor. Ficatul, 
rinichii, picioarele, plămânii, inima, degetul mare, 
etc., toate au funcţia lor aparte. Toate lucrează 

TU EȘTI O PARTE                            
VITALĂ A TRUPULUI

29SÂMBĂTĂ

Voi sunteţi trupul lui Cristos, şi 
fi ecare în parte, mădularele Lui                                         

(1 Corinteni 12:27).
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Sunt un membru vital şi eficient al Trupului lui Cristos. 
Umblu în neprihănirea, în puterea, în slava şi în harul 
care pornind de la Capul Trupului, Isus Cristos, inundă 
întregul Trup. Prin eficacitatea mea, Biserica progresează; 
roadele şi faptele mele de neprihănire duc la creşterea şi 
la edificarea Bisericii, în Numele lui Isus. Amin.

împreună pentru ca trupul tău să funcţioneze bine. 
Fiecare parte este vitală pentru bunăstarea trupului.

Dacă ceva rău se întâmplă cu vreuna dintre 
părţile trupului tău, tot trupul este afectat. Acelaşi 
lucru este adevărat şi în ce priveşte Trupul lui Cristos. 
Priveşte‑te pe tine însuţi ca un membru vital al 
Trupului lui Cristos şi trăieşte astfel încât impactul tău 
să fie simţit. Roagă‑te după cum spune Biblia. Câştigă 
suflete. Umblă în smerenie, în credinţă, în nădejde şi 
în dragoste. Rodeşte lucrări ale neprihănirii.

Nu produ regres în Trup prin lucruri ca 
amărăciunea, mândria, invidia şi pasivitatea. Fii 
înflăcărat în Duhul Sfânt slujindu‑L pe Domnul! 
Umblă în neprihănire şi în plinătatea Duhului Sfânt în 
fiecare zi. Slavă lui Dumnezeu!

Iacov 3:1‑18 & Ezechiel 29

Tit 1‑2 & Ieremia 29‑30

Romani 12:5; Efeseni 4:16; Efeseni 5:30
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În Efeseni 1:17‑18, Duhul Sfânt rosteşte prin 
apostolul Pavel o rugăciune foarte frumoasă 

pentru poporul lui Dumnezeu. În ti mp ce Se roagă, 
ne revelează cine este Isus cu adevărat şi subliniază 
autoritatea, puterea şi stăpânirea învesti te în Numele 
Lui.

Versetele 19‑20 spun astf el: „Şi care este faţă de 
noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, 
după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat‑o 
în Cristos, prin faptul că L‑a înviat din morţi şi L‑a pus să 
şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti .” Observăm faptul 
că Dumnezeu L‑a înviat pe Isus din morţi şi L‑a aşezat 
la dreapta Sa. „La dreapta Sa” nu este descrierea unei 
poziţii geografi ce, ci face referire la locul de putere.

Atunci când spui despre cineva că este mâna ta 
dreaptă, spui de fapt că te reprezintă; are autoritatea de 
a acţiona în locul tău. Isus şade pe tronul lui Dumnezeu. 

AUTORITATEA ȘI STĂPÂNIREA 
NUMELUI SĂU

30DUMINICĂ

Şi care este faţă de noi, credincioşii, 
nemărginita mărime a puterii Sale... pe 

care a desfăşurat‑o în Cristos, prin faptul 
că L‑a înviat din morţi şi L‑a pus să şadă la 
dreapta Sa, în locurile cereşti , mai presus 

de orice domnie, de orice stăpânire, 
de orice putere, de orice dregătorie şi 
de orice nume care se poate numi, nu 

numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor           
(Efeseni 1:19‑21).
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Numele lui Isus este Numele mai presus de orice nume, 
iar eu utilizez acest Nume şi astăzi ca pe un instrument. 
Numele Lui este mai mare decât cancerul; înlocuieşte 
membrele mutilate, deschide ochii orbi, urechile surde 
şi învie morţii. În Numele lui Isus, declar că sunt mai 
mult decât biruitor. Sunt campion pe veci. Sunt veşnic 
roditor şi productiv. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Unde este acesta mai exact? Spune astfel: „... în locurile 
cereşti, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, 
de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume 
care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în 
cel viitor” (Efeseni 1:21). Acolo este Isus – în poziţia de 
autoritate.

Astfel, Numele lui Isus Cristos este mult deasupra 
oricărei puteri, a oricărei domnii, a oricărei guvernări şi 
a oricărei autorităţi. Traducerea Wuest redă acest verset 
excelent. Ne spune că Isus este „mai presus de orice 
guvern şi autoritate şi putere şi domnie şi de orice nume 
cu care se obişnuieşte a se numi, nu doar în această eră, 
ci şi în cea care va veni.”

Nu este de mirare că apostolii au utilizat Numele 
lui Isus şi au guvernat lumea din vremea lor! Creştinii din 
toată lumea trebuie să redescopere acest lucru astăzi: 
puterea Numelui lui Isus. Învaţă să faci uz de acest Nume 
în toate circumstanţele cu care te confrunţi.

Iacov 4:1‑17 & Ezechiel 30

Tit 3:1‑15 & Ieremia 31‑32

Filipeni 2:9‑11; Marcu 16:17‑18
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Daniel a avut un mare impact în vremea lui. 
Scripturile ne arată că studia mult. În Daniel 

9:2 scrie astf el: „În anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, 
am văzut din cărţi că trebuiau să treacă şaptezeci de 
ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul 
anilor despre care vorbise Domnul către prorocul 
Ieremia.”

Daniel era atât de preocupat de studiu încât 
a acordat o atenţie deosebită profeţiei lui Ieremia cu 
privire la cei şaptezeci de ani de capti vitate. În Daniel 
1:4, Biblia ne arată că regele avea nevoie de oameni 
care erau „... înzestraţi cu înţelepciune în orice ramură 
a şti inţei...” ca să administreze treburile împărăţiei sale, 
iar Daniel a fost considerat super‑califi cat pentru acest 
lucru.

Daniel era preaiubit de Dumnezeu. În Noul 
Testament, Isus citează din Daniel şi îi confi rmă profeţia 
spunând: „De aceea, când veţi vedea «urâciunea 
pusti irii» despre care a vorbit proorocul Daniel...” 
(Matei 24:15).

Aceeaşi calitate o găsim la apostolul Pavel. Şi 
Pavel studia foarte mult. În 2 Timotei 4:13, vedem cât 

STUDIAZĂ CA                                            
SĂ FII ACREDITAT

31LUNI

Studiază Scripturile să te arăţi tu 
însuţi aprobat lui Dumnezeu, un 
lucrător care să nu se ruşineze, 

împărţind drept Cuvântul adevărului                                                           
(2 Timotei 2:15, versiunea Fidela).
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Studiez Cuvântul lui Dumnezeu cu o foame nestăvilită; 
de aceea, eu adun succes peste succes, trăind victorios, 
umblând în sănătatea divină şi câştigând în fiecare zi. 
Prin cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu, am un impact 
deosebit pentru Domnul în lumea mea, aducându‑i pe 
mulţi din necunoştinţa realităţilor divine, în libertatea 
slavei fiilor lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

de ataşat era de materialele sale de studiu când îi spune 
lui Timotei: „Când vei veni, adu‑mi mantaua pe care 
am lăsat‑o în Troa la Carp, şi cărţile, mai ales pe cele 
de piele.” El a cerut specific să‑i fie aduse materialele de 
studiu pentru că era un om care studia cu consecvenţă 
şi cu seriozitate.

Dacă Daniel şi Pavel studiau profund, tu de ce n‑ai 
face la fel? Trebuie să studiezi ca să te înfăţişezi înaintea 
lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care 
n‑are de ce să‑i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvântul 
Adevărului (2 Timotei 2:15). În Osea 4:6, Dumnezeu 
spune: „Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă...” El 
Se referă la cunoaşterea Cuvântului Său. Până când nu 
cunoşti tu personal Cuvântul Lui, vei fi o victimă în viaţă. 
De aceea Dumnezeu vrea ca tu să studiezi aprofundat. 
Dedică‑te Cuvântului lui Dumnezeu şi succesul tău, 
progresul tău şi bunăstarea ta vor fi inevitabile.

Iacov 5:1‑20 & Ezechiel 31

Filimon 1:1‑25 & Ieremia 33

Faptele apostolilor 17:10‑11; Proverbe 24:4‑5; 1 Timotei 
4:15
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Credem ca ai fost binecuvântat de acest devoti onal.
Te invitam acum sa Îl faci pe Isus Cristos Domn al 
vieti i tale, rugându‑te astf el:

„Doamne, Dumnezeule, cred din toată 
inima mea în Isus Cristos, Fiul Dumnezeului 
cel Viu. Cred că El a murit pentru mine 
si că Dumnezeu L‑a înviat din morți. 
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Numele Lui, am viață veșnică; sunt născut 
din nou. Îți mulțumesc, Doamne, că îmi 
mântuiești  sufl etul! De acum sunt copilul 
lui Dumnezeu! Aleluia!”
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corporaţiei Believers LoveWorld Inc., o misiune 
dinamică, multilaterală, cu extindere global, 
este autorul revistei Rapsodia Realităţilor, 
devoţionalul numărul 1 pe plan mondial şi 
al multor alte cărţi (peste 30). Este un dedicat 
slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu al cărui 
mesaj a adus realitatea vieţii divine în inima 
multora.

Milioane de oameni au fost binecuvântaţi 
prin emisiunea sa televizată „Atmosphere for 
Miracles” (Atmosfera pentru miracole, n.tr.), care 
aduce prezenţa lui Dumnezeu chiar în casele 
oamenilor. Viziunea misiunii sale se extinde 
în lume prin programe creştine de calitate 
transmise cu ajutorul reţelelor de televiziune 
prin satelit LoveWorld.

La renumita Şcoală de Vindecare, 
manifestând lucrarea de vindecare a lui Isus 
Cristos prin darurile Duhului Sfânt, a ajutat 
mulţi oameni să primească vindecare.

De peste 30 de ani, Pastorul Chris îşi 
îndeplineşte cu deosebită pasiune însărcinarea 
divină de a atinge oamenii de pretutindeni cu 
prezenţa lui Dumnezeu prin misiuni, cruciade 
şi alte platforme care au ajutat milioane de 
semeni să experimenteze viaţa victorioasă, 
plină de semnifi  caţie şi de scop din Cuvântul 
lui Dumnezeu.
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„Umplerea cu Duhul Sfânt”

De mult timp am încercat să vorbesc în alte limbi prin Duhul 
Sfânt, dar nu am putut. Acest lucru a persistat până când am 
dat peste Rapsodia Realităţilor şi am citit o învăţătură despre 
„dezvoltarea vocabularului spiritual.” Inima mea a tresăltat 
de bucurie pentru că mi‑am dat seama că pot începe să 
vorbesc în alte limbi la fel cum alţii pot să‑şi îmbogăţească 
vocabularul. Aşa cum am fost instruit în devoţional, am 
început să ascult cuvintele în duhul meu şi după aceea, am 
izbucnit să vorbesc în alte limbi prin Duhul Sfânt!

„Transformare completă prin Rapsodia Realităţilor”

Până nu demult, am tot primit rapsodii cu diferite ocazii, dar 
niciodată nu le‑am citit. Însă la o zi după ziua mea de naştere, 
fratele meu mai mic a adus acasă o rapsodie de la şcoală; 
profesorul său trebuie să i‑o fi dat. Am citit devoţionalul şi 
mi‑a transformat viaţa. De atunci, îl studiez în fiecare lună şi 
aştept cu nerăbdare fiecare nouă ediţie.

„Întregit prin declaraţii pline de credinţă”

Cu ceva timp în urmă, am dezvoltat o problemă cardiacă 
care îmi provoca dureri în piept şi dificultăţi de respiraţie. Am 
luat decizia de a citi Rapsodia Realităţilor în fiecare zi şi de 
a declara cu voce tare toate proclamaţiile din ea. În timp ce 
practicam aceasta, m‑am vindecat în mod miraculos; nu mai 
simt dureri în piept şi respir normal. Declaraţiile mele pline 
de credinţă preluate din Rapsodia Realităţilor m‑au întregit. 
Slavă lui Dumnezeu!

‑H. K; Tanzania

A.O; Zimbabwe

E. T; Nigeria
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PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD
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