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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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– Pastor Chris Oyakhilome
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Suntem lipiţi de Domnul şi un singur duh cu 
El. Uniunea noastră cu Domnul a fost visul lui 

Dumnezeu şi s‑a realizat în Cristos. Duhul Sfânt este 
responsabil pentru această uniune. Isus a spus: „Eu şi 
Tatăl una suntem” (Ioan 10:30). Cum era Isus una cu 
Tatăl? Prin Duhul Sfânt. La fel stau lucrurile şi cu ti ne, 
astăzi. 

În 2 Corinteni 6:16, Biblia spune: „Căci noi suntem 
Templul Dumnezeului cel viu, cum a zis Dumnezeu: «Eu 
voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi  Dumnezeul 
lor, şi ei vor fi  poporul Meu.” Acum, El locuieşte şi umblă 
în ti ne. Tu eşti  un vas purtător de Dumnezeu.

În Ioan 14:20, Isus a spus: „... veţi cunoaşte că Eu 
sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în 
voi.” Aceasta înseamnă că şi tu eşti  în Tatăl, fi ind în Isus 
Cristos, iar El este în ti ne. Ce conexiune divină!

Prin urmare, destoinicia ta, abilităţile tale provin 
de la El (2 Corinteni 3:5). Tu eşti  conectat prin Duhul Sfânt 
la puterea nelimitată a lui Dumnezeu care are posibilităţi 
şi slavă fără margini. Binecuvântat să fi e Dumnezeu!

O CONEXIUNE DIVINĂ
MARŢI

Dar cine se lipeşte de Domnul 
este un singur duh cu El                                                 

(1 Corinteni 6:17).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Sunt conectat cu Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt 
locuieşte în mine! El este în mine pentru a mă ajuta 
să trăiesc viaţa creştină triumfătoare şi să am succes 
în tot ceea ce fac, spre slava Tatălui. Prin Duhul Sfânt, 
trăiesc o viaţă de binecuvântări extraordinare în fiecare 
zi, în timp ce El acţionează în mine, edificându‑mă şi 
edificându‑i şi pe alţii prin mine. Slavă lui Dumnezeu!

1 Petru 1:1‑12 & Ezechiel 32

Evrei 1 & Ieremia 34‑35

Efeseni 5:30; Ioan 14:16; 1 Corinteni 3:16
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Luca ne oferă un raport istoric asupra acti vităţilor 
misionare ale lui Pavel din ti mpul călătoriei lui 

în Asia, în special în Efes. În Faptele apostolilor 19:8, 
el consemnează: „A intrat în sinagogă, unde vorbea 
cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre 
lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu, şi căuta 
să îi înduplece pe cei ce‑l ascultau.”

Dar ceva a început să se întâmple: în timp ce 
Pavel predica Evanghelia în sinagogă, a început să se 
contureze opoziţia. Unii dintre evrei nu au crezut; ba 
mai mult, în mod public, denigrau calea Domnului! 
Apostolul Pavel, care a observat imediat această 
tendinţă, a separat ucenicii, ţinând zilnic întâlniri cu ei 
în şcoala lui Tiran (Faptele apostolilor 19:9). 

Versetul 10 ne spune că lucrul acesta a ţinut 
doi ani. Şi rezultatul a fost că toţi iudeii şi grecii care 
locuiau în Asia, au auzit Cuvântul Domnului. În Faptele 
apostolilor 19:11‑12 Biblia spune: „Şi Dumnezeu făcea 
minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel; până 
acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau 
şorţuri, care fuseseră atinse de trupul lui, şi‑i lăsau 
bolile şi ieşeau afară din ei duhurile rele.” Aceasta se 

VA PREVALA                                             
ȘI ÎN ORAȘUL TĂU

2 MIERCURI

Cu atâta putere se răspândea şi 
se întărea Cuvântul Domnului                                     

(Faptele apostolilor 19:20).
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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, prin predicarea şi prin explicarea Evangheliei 
neprihănirii, Împărăţia Ta este stabilită în fiecare oraş şi 
naţiune din întreaga lume. Îţi mulţumesc pentru harul 
sporit al Bisericii de a proclama libertatea pe tot pământul, 
în aceste zile de pe urmă, în Numele lui Isus. Amin.

întâmplă atunci când Cuvântul lui Dumnezeu câştigă 
teren.

La fel se va întâmpla în naţiunea ta, în oraşul 
tău şi în comunitatea ta, dacă vei predica şi vei învăţa 
Cuvântul lui Dumnezeu. Pavel a alocat suficient timp 
predicării şi explicării Cuvântului lui Dumnezeu, până 
în punctul în care întregul oraş a auzit Evanghelia. 
Cuvântul lui Dumnezeu a cucerit şi a transformat 
oraşul Efes şi poate produce aceleaşi rezultate în viaţa 
ta şi în lumea ta.

Învaţă să aplici Cuvântul lui Dumnezeu pentru a 
schimba lucruri în lumea ta. Acel Cuvânt este în gura 
ta şi va prevala. Chiar acum, deschide‑ţi gura şi declară 
neprihănire peste comunitatea ta, peste oraşul tău şi 
peste naţiunea ta! Seamănă sămânţa Evangheliei în 
tot mediul tău ambiant.

1 Petru 1:13‑25 & Ezechiel 33

Evrei 2 & Ieremia 36‑37

2 Timotei 4:2; Faptele apostolilor 28:30‑31
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Domnul a spus: „... despărţiţi de Mine nu puteţi 
face nimic.” Cu toate virtuţile tale omeneşti , 

cu ingeniozitatea, cu înţelepciunea, cu competenţa şi cu 
abilităţile tale, nu poţi realiza nimic durabil. Prin urmare, 
nu te mândri niciodată cu capabilităţile tale umane. 
Încrede‑te în Domnul.

Succesul tău este total dependent de conexiunea 
ta cu Domnul. Competenţa ta este de la El; „Nu că noi 
prin noi înşine suntem în stare să gândim ceva ca venind 
de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la 
Dumnezeu” (2 Corinteni 3:5).

Nu este de mirare că Pavel se lăuda în Domnul: 
„Pot totul în Cristos, care mă întăreşte” (Filipeni 4:13). 
El nu a zis: „Pot face toate lucrurile deoarece sunt un 
adevărat cunoscător”; nu. Este vorba despre Cristos şi 
despre cine este El în ti ne – despre lucrarea Lui în şi prin 
ti ne. Îmi amintesc de istoria împăratului Asa consemnată 
în 2 Cronici 14. Biblia spune că Regatul lui Iuda fusese 
invadat de o armată de eti opieni care avea un milion de 
oameni şi trei sute de care. Regele Asa şi oştenii lui erau 
complet depăşiţi. Asa a realizat că singura scăpare era să 
se bazeze total pe Dumnezeu.

LAUDĂ-TE                                                 
CU ABILITATEA LUI

3 JOI

Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. 
Cine rămâne în Mine şi în cine rămân 

Eu aduce mult rod; căci despărţiţi 
de Mine nu puteţi face nimic                                               

(Ioan 15:5).
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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 puterea Ta divină care 
acţionează intens în mine. Am o mentalitate şi o viaţă de 
excelenţă! Pot face toate lucrurile pentru că puterea care 
acţionează în mine este divină şi, prin urmare, nelimitată. 
Binecuvântat să fie Numele Tău pentru totdeauna. Amin!

În 2 Cronici 14:11, Asa a strigat spre Domnul 
Dumnezeu în rugăciune, din toată inima, zicând: „... 
Doamne, numai Tu poţi veni în ajutor celui slab ca şi 
celui tare: vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul 
nostru! Căci pe Tine ne sprijinim, şi în Numele Tău 
am venit împotriva acestei mulţimi. Doamne, Tu eşti 
Dumnezeul nostru: să nu iasă biruitor omul împotriva 
Ta!”

Domnul a răspuns şi le‑a dat celor din Iuda o victorie 
remarcabilă: „Domnul i‑a lovit pe etiopieni dinaintea lui 
Asa şi dinaintea lui Iuda, şi etiopienii au luat‑o la fugă” 
(2 Cronici 14:12). Acum, trebuie să observăm ceva cu 
privire la Asa: el nu a stat degeaba, gândindu‑se: „Ce 
va fi, va fi”; ci el a acţionat. Pasul tău prin credinţă este 
important. Rugându‑se, Asa şi armata lui s‑au ridicat 
împotriva forţelor inamice şi au câştigat victoria. Aleluia!

1 Petru 2:1‑12 & Ezechiel 34

Evrei 3 & Ieremia 38‑40

2 Corinteni 4:7; Coloseni 1:10‑11; Efeseni 6:10
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În Noul Testament, Numele Tatălui, al Fiului şi al 
Sfântului Duh înseamnă Numele lui Isus. Apostolii 

au înţeles aceasta şi au botezat oamenii în Numele lui 
Isus. În Faptele apostolilor, Luca menţionează întâlnirea lui 
Pavel cu doisprezece bărbaţi în Efes, care, precum Apolo, 
erau nişte urmaşi zeloşi ai învăţăturilor de pocăinţă ale lui 
Ioan Botezătorul, dar nu erau familiarizaţi cu botezul lui 
Isus. 

După discuţia lui Pavel cu ei, Biblia spune că: „... 
au fost botezaţi în Numele Domnului Isusˮ (Faptele 
apostolilor 19:5). Prin aceasta se evidenţiază că Numele 
Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt este Numele lui Isus. 
Se cuvine să remarcăm şi altceva, care nu este la fel de 
evident în conversaţia lui Pavel cu acei doisprezece ucenici 
în Efes, mai ales în întrebarea sa către ei: „Dar cu ce botez 
aţi fost botezaţi?...ˮ (Faptele apostolilor 19:3).

Expresia „cu ceˮ provine din traducerea din original 
a termenului grecesc „pros” care se mai poate traduce şi 
„în.ˮ Aşadar, atunci când ai fost botezat, ai fost botezat 
în ceva. În esenţă, Pavel îi întreba pe acei oameni, „În ce 
aţi fost botezaţi?” Aceasta sugera ceva mai profund decât 
scufundarea în apa botezului.

BOTEZAT „ÎN” NUMELE LUI
4 VINERI

Duceţi‑vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându‑i în Numele 

Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh                   
(Matei 28:19).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Îţi mulţumesc, Tată, pentru că ne‑ai dat Numele lui Isus ca să 
trăim prin el. Sunt botezat în Cristos şi am devenit inseparabil 
în uniunea mea cu El, pentru că în El am viaţa, mişcarea şi 
fiinţa! Trăiesc în Numele lui Isus şi conduc lumea mea prin 
puterea acestui Nume. Slavă lui Dumnezeu!

Atunci când eşti botezat în apă, eşti botezat în Isus 
Cristos, nu doar în Numele Lui; aceasta este semnificaţia.

În afară de slujitorul Evangheliei care te botează în 
Numele Domnului Isus, care este o parte a botezului, cea 
mai importantă parte este că tu eşti, de fapt, botezat în 
Domnul Isus. Prin urmare, apa botezului sigilează aspectul 
legal al unirii tale cu Cristos (Romani 6:3‑4). Binecuvântat 
să fie Dumnezeu!

1 Petru 2:13‑25 & Ezechiel 35

Evrei 4:1‑13 & Ieremia 41‑43

Faptele apostolilor 2:38; Faptele apostolilor 8:16; Faptele 
apostolilor 10:47‑48
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Biblia ne spune în Evrei 13:8: „Isus Cristos este 
acelaşi ieri şi azi şi în veci!ˮ Unii s‑au întrebat 

dacă ceea ce am citi t despre Petru în versetul temati c 
este posibil şi în zilele noastre. Absolut! Vedem aceleaşi 
miracole şi mărturii şi astăzi, deoarece Dumnezeu este 
acelaşi.

Biblia spune că bati stele şi şorţurile care ati nseseră 
trupul lui Pavel erau puse peste cei bolnavi şi bolile îi 
părăseau (Faptele apostolilor 19:12).

În mod similar primim şi noi nenumărate mărturii 
despre situaţii în care acest devoţional pe care îl citeşti  – 
Rapsodia Realităţilor – a fost pus peste bolnavi şi uneori 
chiar şi peste persoane decedate şi s‑au întâmplat 
minuni: cei bolnavi s‑au vindecat şi cei morţi au înviat! 
Aceasta s‑a întâmplat de multe ori în diferite părţi ale 
lumii, deoarece acest devoţional este de la Dumnezeu.

Gândeşte‑te la mărturia femeii al cărei soţ 
murise. Ea şi‑a sunat o cunoşti nţă şi i‑a zis: „Am auzit că 
atunci când oamenii din biserica ta au folosit Rapsodia 
Realităţilor, au înviat şi morţi. Te rog, vino cu o revistă la 
spital; soţul meu a murit.ˮ Doamna pe care o sunase a 

ACELAȘI DUMNEZEU –            
ACELEAȘI MĂRTURII

5 SÂMBĂTĂ

Până acolo că îi scoteau pe bolnavi 
chiar pe uliţe şi îi puneau pe paturi 
şi pe aşternuturi, pentru ca, atunci 
când va trece Petru, măcar umbra 
lui să treacă peste vreunul din ei                                  

(Faptele apostolilor 5:15).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Sunt un purtător al binecuvântării; tot ceea ce are legătură 
cu mine este binecuvântat, creşte şi se înmulţeşte. Sunt 
un distribuitor al bunătăţii Domnului pentru lumea mea! 
Sunt extinderea şi manifestarea harurilor Lui felurite 
pentru toţi cei cu care vin în contact şi astăzi, în Numele 
lui Isus. Amin. 

luat o Rapsodie a Realităţilor, s‑a dus la spital şi a pus‑o 
pe trupul celui decedat, iar omul a înviat. Aleluia!

Imediat poţi să vezi similitudinile între această 
situaţie şi istoria femeii cu scurgere de sânge din Luca 
8:43‑48: ea „a auzit”; şi pentru că a auzit, şi‑a făcut loc 
prin mulţime pentru a atinge poala hainei lui Isus şi astfel 
a fost vindecată.

Diferenţa dintre orice material textil şi această 
revistă constă în faptul că devoţionalul Rapsodia 
Realităţilor este un depozit mult mai bun de putere 
divină, deoarece conţine Cuvântul lui Dumnezeu pe care 
îl poţi studia în mod repetat, faţă de batistele şi şorţurile 
pe care nu este scris nimic. Slăvit să fie Dumnezeu!

1 Petru 3:1‑12 & Ezechiel 36

Evrei 4:14‑5:10 & Ieremia 44‑47

Faptele apostolilor 19:11‑12;                                                 
Faptele apostolilor 5:15; Matei 14:35‑36
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Din versetul temati c, vedem că Isus a făcut un 
spectacol public din înfrângerea diavolului 

şi a cohortelor lui în Locuinţa morţilor. El a dezbrăcat 
domniile şi stăpânirile şi le‑a făcut de ocară înaintea lumii. 
Toate duhurile întunericului au văzut ce s‑a întâmplat. 
Versiunea BVA spune că El le‑a dezarmat. Aleluia! Acum, 
El domneşte asupra lor şi asupra tuturor lucrurilor. 

În 1 Corinteni 15:25 Biblia spune: „Căci trebuie 
ca El să împărăţească până îi va pune pe toţi vrăjmaşii 
sub picioarele Sale.ˮ Isus este în cer, aşezat la dreapta 
lui Dumnezeu, în locul de putere absolută. Aşadar, cum 
domneşte El pe pământ? Cum domneşte El asupra 
vrăjmaşilor Lui? În Romani 5:17 Biblia ne dă o idee: 
„Dacă deci prin greşeala unuia singur, moartea a 
domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în 
toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni 
în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Cristos.ˮ El 
domneşte prin noi!

Atunci când noi domnim, El domneşte. Şi nu 
uita, Biblia spune că harul domneşte prin neprihănire: 
„pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, 
tot aşa şi harul să stăpânească dând neprihănirea, ca 
să dea viaţa veşnică, prin Isus Cristos, Domnul nostruˮ 

EL DOMNEȘTE PRIN NOI
6 DUMINICĂ

A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi 
le‑a făcut de ocară înaintea lumii, după 
ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce                  

(Coloseni 2:15).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Am primit harul de a domni şi de a conduce în viaţă ca un rege. 
De aceea, eu exercit stăpânire asupra împrejurărilor, asupra 
diavolului şi a cohortelor lui. Chiar acum, în Numele lui Isus, 
frâng influenţa diavolului de peste naţiuni, de peste popoare, de 
peste lideri, de peste tineri din întreaga lume! Cristos domneşte 
în naţiuni şi neprihănirea Lui umple pământul şi mântuieşte 
inimile oamenilor, pentru că toate sufletele Îi aparţin. Aleluia!

(Romani 5:21). Prin urmare, în timp ce noi trăim pentru 
El ca o lumină, harul Lui acţionează în şi prin noi; harul 
Lui pentru a domni. Aleluia!

Ceea ce avem noi de făcut este foarte clar: trebuie 
să domnim în viaţă şi să arătăm virtuţile şi perfecţiunile 
lui Cristos: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie 
împărătească, un neam sfânt, un popor pe care 
Dumnezeu Şi l‑a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi 
puterile minunate ale Celui ce v‑a chemat din întuneric 
la lumina Sa minunatăˮ (1 Petru 2:9).

De aceea El vrea ca noi să învăţăm Cuvântul Lui şi 
să creştem în împlinirea lui. El vrea ca noi să conducem 
lumea pentru El, utilizând Numele lui Isus. Noi suntem 
lumina lumii şi am biruit adversarul şi adversităţile; noi 
învingem prin Numele binecuvântat al Domnului Isus 
Cristos. Aleluia!

1 Petru 3:13‑22 & Ezechiel 37

Evrei 5:11‑6:20 & Ieremia 48‑49

Apocalipsa 11:15; Apocalipsa 5:9‑10
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Mă rog ca fi ecare om din lume să înţeleagă 
magnitudinea şi importanţa morţii, a 

îngropării şi a învierii lui Isus Cristos! Înainte de moartea 
Lui substi tuti vă, Biblia spune că noi eram: „… fără Cristos, 
fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele 
făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lumeˮ 
(Efeseni 2:12). Noi eram vrăjmaşi cu Dumnezeu.

Dar binecuvântat să fi e Dumnezeu! În Romani 5:10, 
Pavel spune că noi am fost împăcaţi cu El prin moartea 
lui Isus Cristos. Iar în Efeseni conti nuă: „Dar acum, în 
Cristos Isus, voi, care odată eraţi departe, aţi fost aduşi 
aproape, prin sângele lui Cristos. Căci El este pacea 
noastră, Cel Care din doi a făcut unul, dărâmând, prin 
trupul Său, zidul care‑i despărţea, adică duşmănia. El 
a înlăturat Legea cu poruncile şi regulile ei, pentru a 
crea din cei doi, în El, un om nou, făcând astf el pace, 
şi i‑a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într‑un singur 
trup, prin cruce, prin care a nimicit duşmănia. El a venit 
şi v‑a vesti t pacea, vouă, celor care eraţi departe, şi a 
adus pace celor care erau aproape, pentru ca, prin El, 
amândoi să avem acces, într‑un singur Duh, la Tatăl” 
(Efeseni 2:13‑18, versiunea NTR). Aleluia!

PACE CU DUMNEZEU
7 LUNI

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu 
v‑o dau cum o dă lumea. Să nu vi se 

tulbure inima, nici să nu se înspăimânte                  
(Ioan 14:27).
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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 mesajul împăcării care 
mi‑a fost încredinţat. Prin mine, mulţi din lumea mea şi 
de dincolo de ea ajung la cunoştinţa lui Dumnezeu şi la 
moştenirea lor în Cristos; ei vin în viaţa păcii şi a uniunii 
cu Tine, liberi de condamnare, în Numele lui Isus. Amin.

Isus a plătit preţul şi astfel ne‑a împăcat şi ne‑a unit 
cu Tatăl. Nu este de mirare că Pavel declară în Romani 
5:1: „Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin 
credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru 
Isus Cristos.ˮ Cuvântul „paceˮ provine din traducerea din 
original a termenului grecesc „eirene.ˮ Descrie un sfârşit 
al ostilităţilor. Înseamnă să ajungi la consens, la învoire, 
la armonie.

Prin Isus Cristos, ai fost adus în armonie cu 
Dumnezeu; ai ajuns acasă în El! Nu mai trebuie să trăieşti 
în frică de judecată; Isus deja a luat pedeapsa pentru 
păcatele noastre. Biblia spune: „... pedeapsa care ne dă 
pacea a căzut peste El...ˮ (Isaia 53:5). Aleluia! 

1 Petru 4:1‑19 & Ezechiel 38

Evrei 7 & Ieremia 50‑51

Ioan 16:33; Efeseni 2:14‑18
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Rămâi alături de Rapsodia Realităților și în noul an, 
parti cipând la cele 20 de proiecte pregăti te pentru anul 
2021. Aceste proiecte sunt următoarele:

  
1. viziunea 20 pentru 20 12. impact india

2. un milion de campanii de 
distribuire În mas� a rapso-
diei pe tot globul

13. biblioteca digital� pas-
tor chris digital library 
lingual (pdcl lingual)

3. ropc lingual 13. impact china

4. funda�ia misionar� rea-
chout nigeria

14. impact europa

5. misiunea myanmar 15. impact cuba

6. misiunea indonezia 16. zÂmbete În africa

7. misiunea pakistan 17. misiunea În braille

8. misiunea asia de sud 18. misiunea În limbajul 
semnelor

9. misiunea america de sud 20. misiunea caritabil� an-
gel care În colaborare cu 
funda�ia chris oyakhilome 
foundation international

10. misiunea arab�

11. impact papua noua 
guinee

  
 Vino alături de noi şi ajută‑ne să realizăm un impact în toată 
lumea prin oricare dintre aceste proiecte în 2021. Pentru mai 
multe informaţii despre 20 de Proiecte în 2021, te rugăm să 
apelezi numărul de telefon +23418888186 sau să trimiţi un 
email la adresa: info@rhapsodyofrealiti es.org

în 2021 
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Ori de câte ori primeşti  Cuvântul lui Dumnezeu 
în inima ta, forţele întunericului, cunoscând 

puterea Cuvântului Său, vin repede încercând să‑l fure 
din inima ta. Aceasta este ceea ce Domnul Isus a adus la 
lumină în pilda semănătorului.

Aceasta explică de ce unii oameni aud Cuvântul 
lui Dumnezeu şi nu‑l înţeleg. Le este greu să înţeleagă 
de ce, imediat după ce au primit o profeţie minunată, 
tot iadul pare să se dezlănţuie împotriva lor. Aceasta 
pentru că Satan va face totul pentru a fura Cuvântul lui 
Dumnezeu din inimile lor; el va arunca toate săgeţile şi 
acuzaţiile sale înspre ti ne în încercarea de a fura Cuvântul 
lui Dumnezeu de la ti ne. El a încercat această stratagemă 
chiar şi cu Domnul Isus, punând la îndoială Cuvântul lui 
Dumnezeu care fusese rosti t cu privire la El, cerându‑I 
să‑Şi dovedească identi tatea (Luca 4:3). Desigur, Domnul 
l‑a respins cu succes pe duşman, pentru că avea Cuvântul 
lui Dumnezeu bine întemeiat în inima Sa.

Trebuie să aperi în mod deliberat Cuvântul lui 
Dumnezeu în inima ta. În Coloseni 3:16 Biblia spune: 
„Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug în voi...”; 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU               
ÎN INIMA TA

8 MARŢI

Semănătorul seamănă Cuvântul. Cei 
înfăţişaţi prin sămânţa căzută lângă 
drum sunt aceia în care este semănat 
Cuvântul, dar, după ce l‑au auzit, vine 

Satan îndată şi ia Cuvântul semănat în ei                                   
(Marcu 4:14‑15).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru slava Cuvântului Tău şi 
pentru transformarea pe care o trăiesc chiar acum, pe măsură 
ce Cuvântul Tău prinde rădăcini în duhul meu, producând 
în mine roade ale neprihănirii. Îţi mulţumesc că mi‑ai 
dat Cuvântul Tău să îl trăiesc, să îl folosesc în schimbarea 
circumstanţelor vieţii şi să mă aliniez la voia Ta desăvârşită şi 
la destinul Tău pentru mine, în Numele lui Isus. Amin.

Aceasta înseamnă să laşi Cuvântul lui Dumnezeu să 
se aşeze şi să prindă rădăcini în inima ta. În acest fel, 
indiferent cât de tare încearcă inamicul să ţi‑l fure din 
inimă, nu va funcţiona.

Cel mai valoros lucru din viaţa ta pe care Satan 
caută să‑l fure este Cuvântul lui Dumnezeu din inima ta. 
De aceea trebuie să protejezi Cuvântul lui Dumnezeu 
din inima ta. Nu lăsa Cuvântul Lui să rămână în „solul 
de suprafaţă” al inimii tale, adică în mintea ta, unde 
duşmanul poate să ajungă la el şi să‑l scoată din tine. 
Ci direcţionează‑l în adâncul duhului tău prin meditaţie 
şi prin rugăciune în alte limbi. În acest fel, Cuvântul lui 
Dumnezeu va prinde rădăcini în inima ta şi va produce 
rezultate. Aleluia!

1 Petru 5:1‑14 & Ezechiel 39

Evrei 8 & Ieremia 52

Luca 8:11‑15; Evrei 2:1; Coloseni 3:16
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Fiind născut din nou, ai fost transferat din 
domeniul întunericului în Împărăţia lui 

Dumnezeu. Este domeniul vieţii, al luminii şi al gloriei fără 
margini. Satan nu mai poate ridica nicio pretenţie asupra 
ta sau asupra vreunui lucru care are de‑a face cu ti ne, 
pentru că nu mai eşti  sub jurisdicţia lui. Ai fost chemat 
din domeniul celui rău şi adus în lumina minunată a 
lui Dumnezeu: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o 
preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care 
Dumnezeu Şi l‑a câşti gat ca să fi e al Lui, ca să vesti ţi 
puterile minunate ale Celui ce v‑a chemat din întuneric 
la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9). 

Însă cei care nu sunt născuţi din nou, prin natura 
lor păcătoasă se afl ă sub robia diavolului, fi ind loviţi de 
adversităţile şi de terorile vieţii, fără a se putea elibera. 
Ei sunt în întuneric, fără speranţă de a ieşi vreodată 
de acolo, pentru că trăiesc fără Dumnezeu. Singura lor 
speranţă este să primească mântuirea în Isus Cristos.

Acest lucru ar trebui să te facă să te gândeşti  
imediat la membrii familiei tale, la prieteni, la partenerii 
de afaceri, la colegii şi la vecinii care nu L‑au cunoscut 

ÎN AFARA DOMENIULUI 
DIAVOLULUI

9 MIERCURI

Mulţumindu‑I Tatălui, care v‑a învrednicit 
să aveţi parte de moştenirea sfi nţilor, 

în lumină. El ne‑a izbăvit de sub 
puterea întunericului şi ne‑a strămutat 

în Împărăţia Fiului dragostei Lui             
(Coloseni 1:12‑13).
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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 binefacerile mântuirii 
şi pentru viaţa neprihănirii în care m‑ai adus în virtutea 
jertfei substitutive a lui Cristos şi a învierii Sale glorioase. 
Eu umblu în realitatea vieţii mele noi în Cristos, 
conştientizând că am fost îndreptăţit prin credinţă şi că 
am pace cu Tine prin Domnul Isus Cristos. Amin.

încă pe Domnul. Tu eşti vasul lui Dumnezeu în câştigarea 
de suflete, în aducerea lor din întuneric şi din domeniul 
diavolului în lumina şi în libertatea slavei fiilor lui 
Dumnezeu.

În 2 Corinteni 5:19 Biblia spune: „Că adică, 
Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, 
neţinându‑le în socoteală păcatele lor, şi ne‑a încredinţat 
nouă propovăduirea acestei împăcări.” Nicio fiinţă 
umană nu se poate mântui pe sine. Şi tocmai din acest 
motiv a venit Isus în lume.

Prin moartea Sa ispăşitoare, mântuirea a devenit 
posibilă, iar prin învierea Sa glorioasă, viaţa veşnică ne‑a 
fost pusă la dispoziţie. Aleluia! Iată de ce suntem superiori 
diavolului şi elementelor acestei lumi întunecate: avem 
viaţa veşnică – natura lui Dumnezeu! Aleluia!

2 Petru 1:1‑12 & Ezechiel 40

Evrei 9:1‑10 & Plângerile lui Ieremia 1‑2

Efeseni 2:4‑6; Coloseni 1:12‑13
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Aşa cum o alimentaţie bună este indispensabilă 
pentru o creştere fi zică adecvată, Cuvântul 

lui Dumnezeu este hrana esenţială pentru creşterea 
spirituală. Când un creşti n neglijează Cuvântul lui 
Dumnezeu, acesta va fi  suscepti bil la atacuri din partea 
diavolului şi va fi  supus elementelor şi infl uenţelor 
decăzute ale acestei lumi. Aminteşte‑ţi că prin Cuvântul 
Său, ne reînnoim mintea, ne consolidăm credinţa şi 
caracterul. Prin urmare, trebuie să ne hrănim permanent 
cu Cuvântul Lui.

În 2 Petru 3:18 Biblia spune: „Ci creşteţi în harul 
şi în cunoşti nţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus 
Cristos. A Lui să fi e slava acum şi în ziua veşniciei. Amin.” 
În capitolul unu, ni se subliniază încă o dată importanţa 
cunoaşterii Cuvântului lui Dumnezeu: „Dumnezeiasca 
Lui putere ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, 
prin cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat prin slava şi 
puterea Lui” (1 Petru 1:3).

Dumnezeu ţi‑a dat deja tot ce îţi trebuie pentru 
o viaţă minunată de slavă şi de neprihănire. Cu toate 
acestea, trăirea acelei vieţi de stăpânire, de succes şi de 
bunăstare pe care El a rânduit‑o pentru ti ne depinde de 

OBIȘNUIEȘTE-TE SĂ STUDIEZI 
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

10 JOI

Şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să 
doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru 
ca prin el să creşteţi spre mântuire, dacă 
aţi gustat în adevăr că bun este Domnul    

(1 Petru 2:2‑3).
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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 ai pus în mine o dorinţă 
profundă de a Te cunoaşte prin părtăşia cu Cuvântul 
Tău. Mă dedic studierii Cuvântului Tău pentru a fi 
inspirat, învăţat, educat şi instruit în lucrurile spirituale, 
consolidându‑mi credinţa pentru a‑mi împlini destinul în 
Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

cât de mult din Cuvântul lui Dumnezeu cunoşti şi pui în 
practică în viaţa ta. 

Aşadar, cunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu. Isus a 
spus că vom cunoaşte adevărul şi adevărul ne va face 
liberi (Ioan 8:32). Cultivă o dorinţă puternică de a creşte 
prin Cuvântul lui Dumnezeu, de a cunoaşte adevărul Lui. 
În 1 Petru 2:2 Biblia spune: „Şi, ca nişte prunci născuţi de 
curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca 
prin el să creşteţi spre mântuire.”

Învaţă în mod deliberat Cuvântul lui Dumnezeu; 
programează‑ţi momente în care să nu faci altceva decât 
să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu şi să meditaţi asupra 
lui. Accesează platforma Pastor Chris Digital Library 
(PCDL) pentru a viziona şi a asculta mesaje de edificare a 
credinţei în fiecare zi, care îţi vor transforma viaţa.

De fiecare dată când deschizi Scripturile pentru 
a studia, poţi să înveţi ceva nou şi să meditezi la lucruri 
specifice pe care Duhul Sfânt le aduce în conştiinţa ta. 
Prin urmare, cultivă obiceiul de a studia Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru tine însuţi.

2 Petru 1:13‑21 & Ezechiel 41

Evrei 9:11‑28 & Plângerile lui Ieremia 3‑5

2 Timotei 2:15; Iosua 1:8

27



Atunci când Isus a spus: „... Duceţi‑vă în toată 
lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice 

făptură” (Marcu 16:15), aceasta a devenit Marea Însărcinare 
pentru fi ecare creşti n. Trebuie să împărtăşeşti  Evanghelia 
atât în sfera ta de infl uenţă, cât şi dincolo de aceasta. El, de 
asemenea ne‑a înşti inţat că aceasta nu avea să fi e o sarcină 
uşoară. 

În 1 Corinteni 16:9, Pavel scria că i se deschisese o 
uşă pentru răspândirea Evangheliei, dar şi că mulţi îi erau 
potrivnici. În 2 Timotei 3:12, el a mai spus: „De altf el, toţi cei 
ce voiesc să trăiască cu evlavie în Cristos Isus vor fi  prigoniţi.” 
Însă niciuna dintre aceste adversităţi nu i‑a diminuat zelul nici 
nu i‑a sti ns pasiunea pentru propovăduirea Evangheliei. 

La fel ar trebui să fi e şi în cazul tău. Predicarea 
Evangheliei este o slujbă pe care trebuie să o îndeplinim, 
orice ar fi . De aceea Pavel a declarat: „Dar niciunul dintre 
aceste lucruri nu mă mişcă, nici nu consider a mea viaţă de 
preţ pentru mine însumi, aşa încât să îmi termin alergarea 
cu bucurie şi serviciul pe care l‑am primit de la Domnul Isus, 
să adeveresc Evanghelia harului lui Dumnezeu” (Faptele 
apostolilor 20:24, versiunea Fidela).

Aceasta a fost hotărârea lui Pavel. Declaraţia respecti vă 
a fost răspunsul lui către fraţii care au încercat să îl împiedice 

TOTAL DEDICAT PENTRU 
EVANGHELIE

11 VINERI

Niciun ostaş nu se încurcă cu 
treburile vieţii, dacă vrea să‑i 
placă celui ce l‑a scris la oaste                                                                    

(2 Timotei 2:4).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Sunt un înflăcărat câştigător de suflete; pasiunea mea 
pentru Domnul şi pentru răspândirea Evangheliei este 
de neegalat. Îi inspir pe alţii cu pasiunea, cu urgenţa şi cu 
convingerea prin care trăiesc şi predic Evanghelia. Aleluia!

să meargă să predice la Ierusalim din cauza persecuţiei cu 
care era ameninţat. El spusese în versetele precedente 22‑23: 
„Şi acum, iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără 
să ştiu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă 
înştiinţează din cetate în cetate că mă aşteaptă lanţuri şi 
necazuri.” Cu toate acestea, el nu a fost descurajat. 

În capitolul 21 versetele 10‑11, un anumit profet numit 
Agab a profeţit cum va fi întemniţat Pavel în Ierusalim şi dat 
în mâinile neamurilor. Drept urmare, alţi ucenici l‑au rugat 
pe Pavel să nu meargă la Ierusalim; de fapt, chiar au plâns. 
Dar răspunsul lui Pavel a fost: „... Ce faceţi de plângeţi aşa 
şi‑mi rupeţi inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar 
chiar să şi mor în Ierusalim pentru Numele Domnului Isus” 
(Faptele apostolilor 21:13). 

Cât de dedicat eşti răspândirii Evangheliei lui Isus 
Cristos? Acesta nu este un joc! Este o slujbă care merită şi cere 
totul de la noi, inclusiv să ne dăm viaţa dacă trebuie. Cristos 
merită totul. Prin urmare, inspiră şi înflăcărează oamenii cu 
pasiunea şi cu convingerea cu care predici Evanghelia.

2 Petru 2:1‑22 & Ezechiel 42

Evrei 10:1‑18 & Ezechiel 1‑2

1 Corinteni 9:16‑17; Faptele apostolilor 20:22‑27
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În versiunea The Message (Mesajul, n.tr.), versetul 
temati c este redat astf el: „… Ce vrei? Spune‑i pe 

nume! Vrei naţiuni în dar? Conti nente ca premiu?” Am 
dat prima dată peste acest verset când aveam 15 ani şi 
m‑am rugat lui Dumnezeu conform acestei scripturi. Ca 
răspuns, Duhul Domnului mi‑a zis: „Ţi-am dat naţiunile!” 

Încă de la acea vârstă fragedă, eram preocupat de 
starea necredincioşilor din popoarele lumii; mă gândeam 
că sunt în întuneric spiritual şi că sunt străini de viaţa 
lui Dumnezeu, fără speranţă şi fără Dumnezeu în lume. 
Aşadar, am luat harta lumii (un atlas) şi de multe ori, 
îmi puneam mâinile pe ea, vorbind şi profeţind asupra 
naţiunilor din lume şi asupra vieţii oamenilor. 

Mijloceam în rugăciune de travaliu pentru săracii 
lumii. Mă rugam şi strigam, frânt înaintea Domnului. O, 
cât am plâns în rugăciune pentru popoarele lumii! Încă 
de atunci, şti am că nicio naţiune nu îşi poate închide uşile 
faţă de mine. Astăzi, Domnul face multe lucruri mari prin 
noi în multe naţiuni ale lumii. 

Când El spune: „Cere‑Mi şi‑Ţi voi da neamurile 
de moştenire...” El vorbeşte despre câşti garea sufl etelor 
oamenilor, despre cucerirea lor cu Evanghelia şi cu 
neprihănirea lui Dumnezeu. Aceasta a fost lucrarea 

MIJLOCIRE DE TRAVALIU          
PENTRU NAŢIUNI

12 SÂMBĂTĂ

Cere‑Mi şi‑Ţi voi da neamurile 
de moştenire şi marginile 
pământului în stăpânire!                                                          

(Psalmul 2:8).
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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, iubirea Ta mă constrânge să mijlocesc în 
rugăciuni de travaliu şi să le vestesc Evanghelia celor 
pierduţi, aducându‑i din întuneric la lumina Ta minunată. 
Cuvântul Tău prevalează în oraşul meu, în naţiunea mea 
şi în întreaga lume, iar Numele Domnului este glorificat. 
Amin.

apostolilor şi este ceea ce trebuie să facem şi noi astăzi; 
şi nimic nu ne poate opri. 

Când Pavel a predicat Cuvântul în Efes, a întâmpinat 
multă rezistenţă, desigur, dar aceasta nu l‑a oprit din 
vestirea Evangheliei. Biblia spune: „Cu atâta putere se 
răspândea şi se întărea Cuvântul Domnului” (Faptele 
apostolilor 19:20). Cheia pentru acest tip de rezultat este 
mijlocirea de travaliu. Mijloceşte în rugăciune de travaliu 
pentru naţiunea ta, pentru oraşul tău, pentru şcoala ta, 
pentru locul tău de muncă etc. şi, cu siguranţă, Cuvântul 
lui Dumnezeu se va răspândi cu putere şi va prevala în 
acel loc. Aleluia!

2 Petru 3:1‑18 & Ezechiel 43

Evrei 10:19‑39 & Ezechiel 3‑4

1 Timotei 2:1‑2; Ieremia 29:7; Ezechiel 3:17
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În Luca 3:38, când studiezi genealogia lui Adam, 
acesta este numit fi ul lui Dumnezeu. Aşadar, dacă 

primul Adam a fost fi ul lui Dumnezeu şi al doilea Adam, 
Isus Cristos, este Fiul lui Dumnezeu, care este diferenţa 
dintre cei doi fi i ai lui Dumnezeu? 

Răspunsul este în pilda pe care Isus a spus‑o în 
Matei 21:28‑31 despre cei doi fi i. Tatăl le‑a spus fi ilor să 
meargă la muncă în via lui. Primul fi u şi‑a asigurat tatăl 
că va merge, dar nu a făcut‑o; nu a ascultat de acesta. Al 
doilea fi u i‑a spus tatălui său că nu va merge, dar s‑a dus. 
Isus atunci a întrebat: „Care dintre cei doi fi i a ascultat de 
tatăl său?” 

În mod evident, cel ascultător este cel care a făcut 
de fapt voia tatălui său, deşi iniţial a refuzat să facă acest 
lucru. În Grădina Ghetsimani, în ulti mele clipe înainte 
ca Isus să fi e arestat pentru a fi  crucifi cat, El S‑a rugat 
fi erbinte: „Tată, dacă voieşti , depărtează paharul acesta 
de la Mine! Totuşi facă‑se nu voia Mea, ci a Ta” (Luca 
22:42). 

Isus nu a dorit să facă aceasta, dar S‑a smerit şi a 
făcut‑o! Aşadar, versetul nostru temati c spune despre 
Isus: „La înfăţişare a fost găsit ca un om, S‑a smerit şi 

O LECŢIE DE ASCULTARE 
13 DUMINICĂ

La înfăţişare a fost găsit ca un om, 
S‑a smerit şi S‑a făcut ascultător până 

la moarte, şi încă moarte de cruce               
(Filipeni 2:8).
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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 privilegiul de a primi 
instrucţiuni spirituale, care transmit înţelepciunea Ta. Duhul 
Tău mă îndrumă mereu să îndeplinesc instrucţiunile spirituale 
– să fac lucrurile în felul Tău, ceea ce constituie calea cea mai 
sigură pentru progres garantat în viaţă. Pe măsură ce dau 
dovadă de ascultare faţă de Cuvântul Tău, păşesc în victorie, 
în excelenţă şi în glorie, în Numele lui Isus. Amin.

S‑a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de 
cruce.” Glorificarea lui Isus a venit pentru că El a fost 
ascultător până la moarte. Iar eşecul primului Adam a 
fost determinat de neascultarea lui. 

Biblia spune: „Căci, după cum, prin neascultarea 
unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot 
aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi 
făcuţi neprihăniţi” (Romani 5:19). Dacă primul Adam ar 
fi ascultat, venirea celui de‑al doilea Adam nu ar mai fi 
fost necesară. Aşadar, diferenţa dintre primul Adam şi al 
doilea Adam a fost ascultarea. 

Ascultarea este foarte importantă; merită să Îl 
asculţi pe Dumnezeu şi să urmezi căile Lui. Fiind născuţi 
din nou, noi suntem născuţi în natura celui de‑al doilea 
Adam, Isus Cristos, iar Duhul Lui ascultător locuieşte în 
noi. De aceea, în 1 Petru 1:14, noi suntem numiţi copii 
ascultători. Umblă aşadar în această natură a lui Cristos 
în tine, fiindu‑I întotdeauna plăcut Tatălui.

1 Ioan 1:1‑10 & Ezechiel 44

Evrei 11:1‑16 & Ezechiel 5‑7

1 Samuel 15:22; 1 Petru 1:14; Proverbe 8:10
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Când citeşti  Psalmii, îţi dai seama că David 
cunoştea valoarea cuvintelor şi l‑a învăţat 

acest lucru şi pe fi ul său, Solomon. Solomon a fost cel 
care a spus: „Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii...” 
(Proverbe 18:21). Tatăl său David l‑a învăţat aceasta. David 
şti a că moartea şi viaţa nu stăteau în puterea sabiei, ci în 
puterea limbii. Şi a dovedit‑o când l‑a înfruntat pe Goliat 
din Gat. Trebuie să înţelegi cum l‑a învins pe Goliat. 

Este uşor să te gândeşti  că l‑a învins pe Goliat 
cu o piatră şi cu o praşti e. Însă nu acestea au fost 
principalele lui arme, ci cuvintele! Studiază desfăşurarea 
evenimentelor din 1 Samuel 17. David era sigur că îl va 
învinge pe Goliat pentru că îşi pusese credinţa în cuvinte. 
A folosit ce avea la îndemână condus de înţelepciunea 
lui Dumnezeu. Avea piatra şi praşti a, dar şi cuvintele gurii 
lui. El şti a că nu îl dobora pe Goliat cu o piatră; Duhul lui 
Dumnezeu era peste el, iar Duhul lui Dumnezeu foloseşte 
cuvinte. 

Cuvintele eliberează putere spirituală. Fără 
cuvinte, Duhul Sfânt nu va face nimic. Citeşte din nou 
versetul temati c. Duhul lui Dumnezeu survola pământul, 

DUHUL SFÂNT ȘI                       
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

14 LUNI

Pământul era pusti u şi gol; peste 
faţa adâncului de ape era întuneric, 
şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe 
deasupra apelor. Dumnezeu a zis: 
„Să fi e lumină!” Şi a fost lumină                                                          

(Geneza 1:2‑3).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Cuvintele mele eliberează puterea Duhului Sfânt ca să 
mă edifice şi să mă programeze pentru victorie şi pentru 
progres. Pe măsură ce Cuvântul lui Dumnezeu locuieşte tot 
mai mult în mine prin studiu şi prin meditaţie, eu rostesc 
cuvinte pline de credinţă, activând puterea lui Dumnezeu 
în favoarea mea, trasându‑mi parcursul corect în viaţă. 
Slavă lui Dumnezeu!

dar nimic nu se schimba. Apoi Biblia spune: „Dumnezeu 
a zis...”; deodată, Duhul Sfânt a acţionat şi orice a spus 
Dumnezeu a luat fiinţă! Aleluia! 

La a doua venire a lui Isus, Biblia spune că El îl 
va nimici pe Anticrist „... cu suflarea gurii Sale...” (2 
Tesaloniceni 2:8), care se referă la sabia Duhului, care 
este „Rhema” lui Dumnezeu – cuvinte care ies din gura 
Lui (Apocalipsa 19:15, Efeseni 6:17). 

Când rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu, declanşezi 
puterea lui Dumnezeu în favoarea ta. Aşadar, atunci când 
te confrunţi cu crize în viaţă, nu te îngrijora. Nu te panica. 
Rosteşte cuvinte de credinţă! Vorbeşte şi efectuează 
o schimbare. Isus a spus că vei avea orice spui (Marcu 
11:23). Aminteşte‑ţi, cuvintele sunt puternice, dar 
Cuvântul lui Dumnezeu este atotputernic. Slavă Numelui 
Său în veci!

1 Ioan 2:1‑14 & Ezechiel 45

Evrei 11:17‑40 & Ezechiel 8‑10

Marcu 11:23; Matei 12:37; Iosua 1:8
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În 20 de ani, Îngerul Mesager a ajuns cel mai răspândit 
şi mai tradus devoţional zilnic din lume cu peste 22 
miliarde de exemplare tipărite în peste 3000 de limbi. 
Cu adevărat, cunoştinţa slavei Domnului acoperă 
pământul precum apele acoperă adâncul mării. Însă 
mai sunt multe de făcut pentru ca devoţionalul să 
ajungă lunar în mâinile oamenilor vorbitori de atâtea 
limbi. 

 Iar tu ne poţi ajuta să realizăm acest lucru prin:
• Sponsorizarea distribuirii rapsodiei în aceste 3000 de 
limbi din întreaga lume
• Sponsorizarea distribuirii devoţionalului pe diferite 
grupe de vârstă
• Sponsorizarea ediţiei în limbaj Braille
• Sponsorizarea ediţiei în limbajul semnelor

 Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi 
să te implici, te rugăm să ne trimiţi un email la una 
dintre adresele: rortranslations@loveworld360.com 
sau rortranslations@blwinc.org 
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Există o unitate mai puternică în poporul lui 
Dumnezeu astăzi decât în   orice alt moment al 

istoriei. De exemplu, mai devreme în an, în ti mpul Clasei 
Globale a Lucrătorilor, am adunat peste şaptezeci de 
milioane de slujitori ai Evangheliei din jurul lumii care 
au parti cipat la conferinţă online şi aceasta a fost o mare 
binecuvântare prin Duhul Sfânt. 

Acelaşi lucru s‑a întâmplat de Ziua Globală de 
Rugăciune, când câteva miliarde de credincioşi din 
poporul lui Dumnezeu din fi ecare naţiune şi teritoriu din 
lume s‑au rugat împreună pentru a împlini voia şi scopul 
lui Cristos pe pământ. Aleluia! 

Există două forţe puternice care ne aduc împreună. 
Prima este Cuvântul lui Dumnezeu, care prin puterea sa 
ne uneşte inimile. A doua forţă este lucrarea Duhului 
Sfânt. Aceste două forţe unesc astăzi toţi creşti nii din 
întreaga lume. 

Desigur, şti u că mulţi dintre noi venim din medii 
diferite de slujire şi avem diferite pregăti ri. Dar lucrurile 
majore asupra cărora cădem de acord depăşesc cu mult 
orice diferenţe am putea avea la un moment dat. 

UNITATEA TRUPULUI
15 MARŢI

Până vom ajunge toţi la unirea 
credinţei şi a cunoşti nţei Fiului lui 

Dumnezeu, la starea de om mare, la 
înălţimea staturii plinătăţii lui Cristos                                   

(Efeseni 4:13).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Tată bun şi iubitor, mă rog pentru creşterea, pentru 
dezvoltarea, pentru unitatea şi pentru avansarea Trupului 
lui Cristos în întreaga lume. Ne ridicăm într‑un singur 
duh, având o singură gândire şi luptăm împreună pentru 
credinţa Evangheliei, împlinind viziunea Ta care are un 
singur scop, în Numele lui Isus. Amin.

Am spus „la un moment dat” deoarece, în timp, 
mulţi dintre noi vom ajunge la aceleaşi concluzii, mai ales 
când avem aceeaşi informaţie. Şi aceasta este unitatea 
pe care Domnul vrea să o vadă. 

În Efeseni 4:11‑12 Biblia spune: „Şi El i‑a dat pe 
unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evanghelişti, pe 
alţii păstori şi învăţători pentru desăvârşirea sfinţilor, 
în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui 
Cristos.” Care este scopul Lui pentru echiparea Bisericii? 
Următorul verset ne arată: „până vom ajunge toţi la 
unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu...” 
Aceasta va aduce unitatea Trupului lui Cristos. Amin. 

Biblia ne arată că unitatea noastră va fi un semn 
pentru lume va dovedi că Dumnezeu L‑a trimis pe Isus 
(Ioan 17:21). Şi în aceste ultime momente ale Bisericii, 
cei din poporul lui Dumnezeu vor umbla împreună în 
unitate, având un impact uimitor pentru Domnul, mai 
mult decât a cunoscut lumea vreodată. Slavă Domnului!

1 Ioan 2:15‑29 & Ezechiel 46

Evrei 12:1‑13 & Ezechiel 11‑12

1 Corinteni 1:10; 1 Corinteni 12:12; Ioan 17:20‑21
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Versetul temati c spune că Isus va judeca lumea 
după dreptate. El este judecătorul. Tatăl nu 

judecă pe nimeni; El I‑a încredinţat toată judecata lui 
Isus: „Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata 
I‑a dat‑o Fiului” (Ioan 5:22). 

De asemenea, în Faptele apostolilor 10:42, vedem 
că Isus a fost numit de Dumnezeu să fi e judecătorul 
tuturor oamenilor. Citi m un gând similar transmis de 
Duhul Sfânt în 2 Timotei 4:1 prin apostolul Pavel: „Te rog 
fi erbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Cristos 
Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea 
şi Împărăţia Sa.” 

Scaunul de judecată al lui Cristos este descris 
în 2 Corinteni 5:10: „Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm 
înaintea scaunului de judecată al lui Cristos, pentru ca 
fi ecare să‑şi primească răsplata după binele sau răul pe 
care‑l va fi  făcut când trăia în trup.” Scaunul judecăţii lui 
Cristos este judecata poporului lui Dumnezeu – judecata 
creşti nilor – unde fi ecare ne primim recompensele de la 
Domnul. Toţi vor fi  lăudaţi (1 Corinteni 4:5). 

La întoarcerea Sa pe pământ, Isus va judeca toate 
naţiunile: „Dar, când va veni Fiul Omului în gloria Sa, şi 

ISUS CRISTOS ESTE         
JUDECĂTORUL TUTUROR

16 MIERCURI

... A rânduit o zi în care va 
judeca lumea după dreptate...                                      

(Faptele Apostolilor 17:31).

38



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea de a sluji 
în Împărăţia Ta şi pentru privilegiul de a influenţa lumea 
mea cu mesajul mântuirii, în timp ce aştept cu nerăbdare 
revenirea glorioasă a Domnului şi Mântuitorului meu, Isus 
Cristos. Amin.

toţi îngerii cu El, atunci va şedea pe tronul gloriei Sale; 
şi toate naţiunile vor fi adunate înaintea Lui şi le va 
despărţi pe unele de altele, aşa cum desparte păstorul 
oile de capre” (Matei 25:31‑32, versiunea GBV). 

Apoi, în Apocalipsa 20, Îl vedem pe Isus executând 
cea mai înfricoşătoare dintre toate judecăţile, cea 
rezervată pentru păcătoşi. Se numeşte judecata de la 
tronul mare şi alb: „Apoi am văzut un scaun de domnie 
mare şi alb şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul 
au fugit dinaintea Lui şi nu s‑a mai găsit loc pentru ele” 
(Apocalipsa 20:11). Aceste judecăţi nu sunt departe. 
Prin urmare, slujeşte‑I Domnului cu adevărat şi trăieşte 
pentru El în fiecare zi, aşteptând apropiata Lui revenire.

1 Ioan 3:1‑12 & Ezechiel 47

Evrei 12:14‑29 & Ezechiel 13‑15

Apocalipsa 20:11‑12; Apocalipsa 22:12
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„Cristos în ti ne” consti tuie esenţa creşti nismului, 
slava şi bucuria a tot ce a venit Isus să facă. 

Cristos în ti ne este totul. Cristos în ti ne este raiul în ti ne; 
este divinitatea în ti ne. Acum că Îl ai pe Cristos, ai totul. Nu 
este de mirare că Pavel a spus: „Nimeni să nu se fălească 
dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre” (1 
Corinteni 3:21). Aleluia! 

Iată ceva remarcabil la care să refl ectăm: în Romani 
6:23 Biblia spune: „... dar darul fără plată al lui Dumnezeu 
este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul nostru.” Acesta 
este un adevăr fundamental al Evangheliei. Cu toate 
acestea, pe măsură ce avansezi în înţelegerea Evangheliei, 
descoperi că, de fapt, Isus nu stă undeva departe şi îţi dă 
viaţă veşnică; El însuşi este viaţa veşnică. Când îţi dă viaţă 
veşnică, de fapt, Isus ţi Se dă pe Sine. Aleluia.

În momentul în care accepţi această realitate, ţi se 
schimbă gândirea şi viaţa de rugăciune. Încetezi să Îi mai 
ceri lui Dumnezeu diverse lucruri. Dacă este adevărat că 
Îl ai pe Cristos (şi slavă Domnului că este adevărat), de 
ce altceva ai mai putea avea nevoie? Cristos este totul şi 
totul este în Cristos. 

Nu Îi mai cere lui Dumnezeu ceea ce ai deja în 
Cristos. De exemplu, nu Îi cere lui Dumnezeu vindecare; 

AI TOATE                                    
LUCRURILE ÎN EL

17 JOI

Cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscute, 
între neamuri, bogăţiile glorioase ale acestei 

taine, şi anume: Cristos în voi, nădejdea gloriei 
(Coloseni 1:27, versiunea NTR).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat toate 
lucrurile în Isus Cristos. El este totul pentru mine; în Cristos 
am tot ceea ce îmi trebuie pentru viaţă şi evlavie; am tot 
ceea ce îmi trebuie pentru a trăi triumfător şi pentru a‑Ţi 
fi plăcut în toate lucrurile. Aleluia!

apucă sănătatea divină, pentru că aceasta este natura ta 
în Isus Cristos. Viaţa victorioasă este a ta în Cristos. Tot 
ce îţi trebuie pentru o viaţă extraordinară de slavă şi de 
neprihănire îţi aparţine deja în Cristos (2 Petru 1:3). 

Acum poţi înţelege de ce a spus Domnul Isus: „... Nu 
vă îngrijoraţi cu privire la viaţa voastră, gândindu‑vă ce 
veţi mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu‑vă 
cu ce vă veţi îmbrăca” (Luca 12:22). El este sursa ta; în El 
ai toate lucrurile. Aleluia!

1 Ioan 3:13‑24 & Ezechiel 48

Evrei 13 & Ezechiel 16

2 Petru 1:3; 1 Corinteni 3:21‑22
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Nu este neobişnuit să îi auzi pe unii oameni 
batjocorind termenul „zilele din urmă.” Ei 

se îndoiesc de veridicitatea acestei sintagme deoarece 
consideră că au auzit‑o de prea mult ti mp. Pentru a 
înţelege ce spune Biblia despre zilele din urmă, în primul 
rând trebuie să şti i că termenul are mai multe aplicaţii în 
profeţie. În al doilea rând, trebuie să şti i cui i se adresa 
profetul sau scriitorul care folosea termenul. 

De exemplu, când li se adresa evreilor, apostolul 
Petru folosea expresia cu sensul de bază, pentru că el nu 
se referea la ulti mele zile ale Bisericii, ci la ulti mele zile ale 
lui Israel. Trăiau ulti mele lor zile, însă nu şi‑au dat seama 
cât de aproape erau zilele din urmă. Poate că cineva se 
întreabă: „Dar Petru a spus aceste cuvinte cu aproape 
două mii de ani în urmă. Atunci cât de aproape erau?” 

Sfârşitul calendarului lor se apropiase foarte mult. 
Scrierea profeti că a lui Daniel spune că 70 de săptămâni 
de ani au fost hotărâţi pentru Israel, până la întemeierea 
domniei de o mie de ani a lui Mesia. Dumnezeu avea un 

ZILELE DIN URMĂ
18 VINERI

Înainte de toate, să şti ţi că în zilele din 
urmă vor veni batjocoritori plini de 
batjocuri, care vor trăi după poft ele 

lor şi vor zice: „Unde este făgăduinţa 
venirii Lui? Căci de când au adormit 

părinţii noştri, toate rămân aşa 
cum erau de la începutul zidirii!”                                               

(2 Petru 3:3‑4).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai ales să fiu un vas al 
Tău pentru a duce Evanghelia în lumea mea în aceste 
zile din urmă. M‑ai uns să‑i aduc pe oameni din robie în 
libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu. Duhul Tău cel Sfânt 
mă călăuzeşte să fac lucruri mari, pe măsură ce stabilesc 
Împărăţia Ta şi neprihănirea Ta în inimile oamenilor, în 
Numele lui Isus. Amin.

calendar al lor până când Mesia a fost înlăturat în a 69‑a 
săptămână. 

Între a 69‑a şi a 70‑a săptămână a survenit epoca 
Bisericii. Aşadar, Petru a avut dreptate să le spună 
copiilor lui Israel că erau în zilele din urmă la vremea 
aceea pentru că ei se aflau deja în a 69‑a săptămână. 

Astăzi, nu numai Israelul este în ultimele sale zile, 
ci şi epoca Bisericii se încheie. Suntem într‑o perioadă 
care este considerată cea mai aprigă parte a bătăliei 
veacurilor. Totuşi, noi am fost instruiţi şi echipaţi pentru 
aceste vremuri şi desfăşurăm un mare atac împotriva 
forţelor întunericului, în timp ce pregătim tot mai mulţi 
oameni din toate naţiunile pentru revenirea Domnului 
şi Stăpânului nostru. Asigură‑te că faci parte din această 
mare lucrare şi câştigă suflete pentru Cristos. (Citeşte 
Luca 12:39‑46).

1 Ioan 4:1‑14 & Daniel 1‑2

Iacov 1 & Ezechiel 17‑19

1 Ioan 2:18; Efeseni 5:15‑16; Filipeni 4:5
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Biblia se referă la cortul întâlnirii din Vechiul 
Testament ca fi ind „... o asemănare pentru 

vremurile de acum, când se aduc daruri şi jertf e care nu îl 
pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârşirea 
cerută de cugetul lui” (Evrei 9:9). În Vechiul Testament, 
preoţii Îi ofereau diferite sacrifi cii şi jertf e lui Dumnezeu, 
care consti tuiau „... nişte porunci pământeşti , date ca 
toate cele privitoare la mâncăruri, băuturi şi felurite 
spălături, până la o vreme de îndreptare...” (Evrei 9:10). 

Dar când a venit Isus Cristos, jertf a Lui a fost propriul 
Său sânge; El S‑a dat pe Sine însuşi ca jertf ă. În ti mp ce era 
nevoie ca preoţii din Vechiul Testament să ofere sacrifi cii 
an de an pentru ispăşirea anuală, Isus a făcut acest lucru 
o singură dată şi a obţinut răscumpărarea veşnică pentru 
întreaga omenire. Testamentul anterior – jertf irea sângelui 
de animale – nu era cel mai bun pentru Dumnezeu şi nu 
era ceea ce Îşi dorea. Aşadar, Isus a spus: „... «Iată‑Mă 
(în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, 
Dumnezeule!»” (Evrei 10:7). 

Biblia spune despre preoţii Vechiului Testament: „... 
Şi, pe când orice preot face slujba în fi ecare zi şi aduce 
de multe ori aceleaşi jertf e, care niciodată nu pot şterge 

O SINGURĂ JERTFĂ
19 SÂMBĂTĂ

Şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în 
Locul Preasfânt nu cu sânge de ţapi şi 
de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după 
ce a căpătat o răscumpărare veşnică                   

(Evrei 9:12).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Doamne, Tu eşti slăvit şi drept, căci Tu ai purtat păcatele 
noastre şi le‑ai spălat cu sângele Tău, o dată pentru 
totdeauna! Ai plătit preţul suprem pentru păcat, pe care 
omul nu‑l putea plăti. Acum, suntem spălaţi, sfinţiţi şi 
îndreptăţiţi; eliberaţi de păcat, de moarte şi de distrugere. 
Aleluia!

păcatele, El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă 
pentru păcate, S‑a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui 
Dumnezeu” (Evrei 10:11‑12). 

Nu este de mirare că, în timp ce le slujea unora dintre 
evreii din Antiohia, care nu erau mântuiţi, apostolul Pavel a 
dezvăluit un adevăr extraordinar. El a spus: „... Să ştiţi dar, 
fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea păcatelor, şi oricine 
crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n‑aţi 
putut fi iertaţi prin Legea lui Moise” (Faptele apostolilor 
13:38‑39). Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

Spune‑le acest lucru tuturor oamenilor de 
pretutindeni: Isus Cristos a realizat răscumpărarea veşnică 
a omului o dată pentru totdeauna. Aleluia!

1 Ioan 4:15‑21 & Daniel 3‑4

Iacov 2:1‑3:13 & Ezechiel 20‑21

Evrei 9:11‑14; Ioan 3:16
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Probabil ai observat că în Noul Testament, 
cuvântul „slujitor” este folosit foarte des. Este 

totuşi important să reţii că există trei termeni greceşti  
din care provine. Primul este „doulos,” care este folosit 
pentru a face referire la un servitor sau un rob. Pavel s‑a 
numit uneori pe sine „doulos” – rob sau slujitor al lui Isus 
Cristos (Romani 1:1). 

Un alt cuvânt grecesc pentru „slujitor” este 
„hupēretēs,” care se referă la slujba slujirii, aşa cum 
regăsim în converti rea apostolului Pavel în drum spre 
Damasc. În ti mpul acelei converti ri, Isus i‑a spus lui 
Pavel: „... căci M‑am arătat ţie ca să te pun slujitor şi 
martor atât al lucrurilor pe care le‑ai văzut...” (Faptele 
apostolilor 26:16). 

Isus i S‑a arătat lui Pavel şi l‑a chemat la o slujbă de 
slujire. Acelaşi termen îl găsim şi în 1 Corinteni 4:1: „Iată 
cum trebuie să fi m priviţi noi: ca nişte slujitori ai lui 
Cristos şi ca nişte ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu.” 

Cu toate acestea, al treilea sens al cuvântului 
„slujitor” este cel în care fi ecare creşti n a fost chemat şi 
provine din termenul grecesc „Diakonia,” care se referă la 
o persoană care serveşte, precum un chelner. În Faptele 

SUNTEM SLUJITORI                                 
AI ÎMPĂCĂRII

20 DUMINICĂ

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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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Îţi mulţumesc, Tată, că m‑ai socotit credincios şi vrednic 
să fiu un slujitor al împăcării. Sunt pasionat de Evanghelie 
şi le‑o vestesc cu îndrăzneală tuturor celor din lumea 
mea, catapultând păcătoşii din domeniul întunericului în 
împărăţia Ta de lumină, în Numele lui Isus. Amin.

apostolilor 6:4, termenul a fost folosit pentru a descrie 
slujirea Cuvântului lui Dumnezeu: „Iar noi vom stărui 
necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.” 
Toţi avem responsabilitatea de a fi slujitori ai lui Cristos, 
slujitori ai mesajului Său şi slujitori unii pentru alţii. Tu ai 
o responsabilitate de a fi un martor pentru Cristos, de a 
le vesti Evanghelia celor din jur. 

Dumnezeu te‑a făcut un vrednic slujitor în slujba 
împăcării (2 Corinteni 3:6). Aşadar, fii înflăcărat pentru 
Domnul! Deschide‑ţi gura oriunde te‑ai afla şi declară cu 
îndrăzneală mesajul Lui de mântuire. El contează pe tine.

1 Ioan 5:1‑21 & Daniel 5‑6

Iacov 3:14‑4:12 & Ezechiel 22‑23

2 Timotei 4:1‑2; 1 Corinteni 9:16; 2 Corinteni 3:6
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În Galateni 4:1‑2, Biblia spune: „Dar câtă vreme 
moştenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se 

deosebeşte cu nimic de un rob, măcar că este stăpân 
peste tot. Ci este sub epitropi şi îngrijitori, până la 
vremea rânduită de tatăl său.” Un moştenitor este 
cineva căruia i s‑a rânduit o moştenire, este moştenitorul 
legal al unui domeniu sau al unei poziţii de autoritate şi 
de bogăţie.

Cu toate acestea, cât ti mp moştenitorul este minor, 
el nu se deosebeşte cu nimic de un slujitor. Cuvântul 
„nevârstnic” din textul de mai sus provine din traducerea 
din original a termenului grecesc „nepios,” care înseamnă 
o persoană care nu poate vorbi corect sau care nu poate 
comunica înţelept. Cineva poate avea patruzeci de ani de 
umblare pe calea credinţei şi totuşi să fi e încă un „nepios”; 
fără a putea rosti  cuvintele corecte în domeniul spiritual.

Da, Cuvântul lui Dumnezeu spune că suntem 
moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună‑moştenitori 
cu Cristos (Romani 8:17), dar cei care sunt „nepios” nu 
pot duce viaţa unui moştenitor. În 1 Corinteni 3:21 Biblia 

FOLOSEȘTE LIMBAJUL                        
LUI DUMNEZEU

21 LUNI

Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri 
învăţate de la înţelepciunea omenească, 
ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, 
întrebuinţând o vorbire duhovnicească 

pentru lucrurile duhovniceşti                              
(1 Corinteni 2:13).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Rostesc înţelepciunea lui Dumnezeu în limbaj tainic. În 
Isus Cristos, mi s‑a dat stăpânire peste circumstanţe şi 
sunt superior diavolului şi forţelor întunericului. Viaţa pe 
care mi‑a dat‑o Dumnezeu în Cristos este de mare slavă şi 
de excelenţă, o viaţă în care eu prosper în toate lucrurile, 
prin Cuvântul Său! Sunt plin de înţelepciune, de glorie şi 
de putere. Aleluia!

mai spune: „... toate lucrurile sunt ale voastre”; dar 
aceşti oameni suferă în viaţă pentru că nu s‑au maturizat 
spiritual. Ei folosesc termenii greşiţi pentru că nu au 
învăţat limbajul lui Dumnezeu.

Noi învăţăm să vorbim limba lui Dumnezeu prin 
studierea Cuvântului Său şi prin meditarea asupra lui. 
Versetul tematic spune că trebuie să vorbim ceea ce ne 
învaţă Duhul Sfânt – cuvinte pline de înţelepciune de la 
şi prin Duhul Domnului. Aşadar, educă‑te şi cultivă‑te în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Strânge Cuvântul Lui în inima ta 
şi menţine‑l pe buzele tale întotdeauna, indiferent de 
circumstanţele cu care te confrunţi.

2 Ioan & Daniel 7‑8

Iacov 4:13‑5:20 & Ezechiel 24‑26

1 Corinteni 2:7; 1 Corinteni 2:12‑13; Evrei 13:5‑6
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 La exact un an de la prima Zi mondială de rugăciune cu omul 
lui Dumnezeu care a fost transmisă în direct în multe naţiuni, 
creşti nilor de pretuti ndeni li se oferă o altă mare oportunitate 
de a sta în spărtură pentru întreaga lume la Ziua mondială de 
rugăciune cu Pastorul Chris pe 26‑27 marti e, 2021.

 Poţi să li te alături miliardelor de parti cipanţi din lume în 
realizarea unui impact extraordinar astf el: 
 • Pregăteşte‑te pentru acest program prin rugăciune
 • Pregăteşte‑i şi pe alţii spunându‑le despre program
 • Urmăreşte transmisiunea directă pe internet pe reţelele 
LoveWorld, pe diverse platf orme de socializare, posturi TV 
prin cablu şi prin satelit şi prin radio 

Pregăteşte‑te pentru Ziua mondială de rugăciune!

PASTORUL CHRIS

N
O

T
E

NOTE



N
O

T
E

NOTE



În ti mp ce studiezi Scripturile pentru a descoperi 
mai multe despre persoana lui Isus, ajungi la o 

concluzie fără echivoc: El însuşi este Dumnezeu! El este 
Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul.

Apostolul Ioan a primit revelaţii de la Domnul în 
ti mp ce era exilat pe insula Patmos. El scrie: „În ziua 
Domnului eram în Duhul. Şi am auzit înapoia mea un 
glas puternic, ca sunetul unei trâmbiţe, care zicea: «Eu 
sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă...»” 
(Apocalipsa 1:10‑11). Acesta este Isus!

Domnul i‑a mai spus: „... Nu te teme! Eu sunt Cel 
dintâi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort, şi iată că 
sunt viu în vecii vecilor...” (Apocalipsa 1:17‑18). Singurul 
care Se potriveşte acestei descrieri este Isus. El este Cel 
care a murit dar este viu acum pentru vecie. Aleluia!

Acum, dacă El este Începutul şi Sfârşitul, aceasta 
înseamnă că nu trebuie să te îngrijorezi pentru nimic în 
călătoria ta de succes. El este cu ti ne şi în ti ne. Atunci 
când începi, El este acolo. Pe drum, în ti mpul procesului, 
El este exact acolo. La sfârşit, El este tot acolo. El are grijă 
de ti ne pe deplin, în toate aspectele. El este cu ti ne în 
fi ecare fază a călătoriei tale.

EL ESTE CEL DINTÂI                                           
ȘI CEL DE PE URMĂ

22 MARŢI

„Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul 
şi Sfârşitul,” zice Domnul 

Dumnezeu, „Cel ce este, Cel ce era 
şi Cel ce vine, Cel Atotputernic”                                          

(Apocalipsa 1:8).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Doamne scump, Isuse, Tu eşti glorios, mare şi puternic; eşti 
drept, sfânt, curat şi adevărat. Tu eşti Alfa şi Omega, Cel ce 
iniţiază şi desăvârşeşte toate lucrurile! Mă bucur tot mai 
mult, ştiind că eşti în mine şi cu mine mereu, călăuzindu‑mă 
pe calea vieţii, pentru a‑Ţi împlini voia desăvârşită. Amin.

Biblia spune în Evrei 12:2: „Să ne uităm ţină la 
Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre...” Aceasta 
înseamnă că nu trebuie să te îngrijorezi cu privire la viitor; 
El cunoaşte finalul chiar de la început şi El spune: „Nu te 
teme.” De aceea, fii plin de îndrăzneală şi de încredere 
întotdeauna, ştiind că eşti în Cristos, că El este în tine şi 
că El desăvârşeşte tot ce are legătură cu tine (Psalmul 
138:8, versiunea Fidela). El este autorul (începutul) şi 
împlinirea şi desăvârşirea (finalul) tuturor lucrurilor. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

3 Ioan & Daniel 9‑10

1 Petru 1:1‑21 & Ezechiel 27‑28

Coloseni 1:16‑17; 1 Timotei 6:14‑16; Coloseni 2:9‑10
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Măreţia dragostei Tatălui pentru noi este cu 
adevărat dincolo de puterea omenească 

de pricepere. De aceea Duhul Sfânt a trebuit să Se 
roage, prin apostolul Pavel, pentru ca Biserica să ajungă 
să înţeleagă imensitatea şi magnitudinea dragostei 
necondiţionate a lui Dumnezeu faţă de noi (Efeseni 
3:18‑19). El L‑a trimis pe Isus să moară pentru noi; El L‑a 
înviat din morţi şi L‑a însărcinat să fi e avocatul nostru 
etern. Aleluia!

El spune în versetul temati c: „Dacă cineva a 
păcătuit, avem un avocat la Tatăl – pe Isus Cristos, 
Cel neprihănit.” Nimeni altcineva nu se califi că să ne 
pledeze cazul, în afară de Cel ce a murit în locul nostru; 
El ţi‑a luat locul ca păcătos şi ţi‑a dat ţie neprihănirea 
Lui. Nimeni nu te mai poate condamna înaintea Tatălui.

Atunci când Satan, care este descris în Scripturi 
ca fi ind acuzatorul copiilor lui Dumnezeu, te acuză 
şi încearcă să spună că nu meriţi binecuvântările lui 
Dumnezeu, Domnul Isus, avocatul tău, Se ridică în 
apărarea ta. El îţi pledează cazul. Biblia spune că El 
ne‑a iubit şi ne‑a spălat de păcate în propriul Său sânge 

AVOCATUL NOSTRU ETERN
23 MIERCURI

Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să 
nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, 
avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau: avocat. 

Greceşte: paraclet, adică apărător, 
ajutor), pe Isus Cristos, Cel neprihănit            

(1 Ioan 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, Îţi mulţumesc pentru harul Tău, pentru mila 
Ta şi pentru iubirea Ta prin care trăiesc o viaţă de slavă, 
fără păcat, fără vină sau condamnare. Îţi mulţumesc 
pentru sângele lui Isus care mă curăţă de orice nelegiuire, 
făcându‑mă sfânt, fără pată şi fără vină în ochii Tăi, în 
Numele lui Isus. Amin.

(Apocalipsa 1:5). Sângele Lui vorbeşte în permanenţă 
pentru tine, curăţindu‑te de orice nelegiuire şi de orice 
pată a păcatului (1 Ioan 1:7).

Tot ce a făcut Isus a fost pentru a te înfăţişa sfânt, 
fără vină şi fără pată înaintea lui Dumnezeu (Coloseni 
1:22). În ceruri, Isus nu încearcă să te apere de mânia 
Tatălui, pentru că Tatăl însuşi te iubeşte (Ioan 16:27). 
Tatăl L‑a însărcinat pe Isus să fie avocatul apărării 
pentru tine. Avându‑L pe El de partea ta, este imposibil 
să fii înfrânt sau dezavantajat. Aleluia!

Iuda 1:1‑11 & Daniel 11‑12

1 Petru 1:22‑2:25 & Ezechiel 29‑30

1 Timotei 2:5‑6; Evrei 12:24; Ioan 14:16
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Afi rmaţia de mai sus este foarte puternică. Ne 
descoperă faptul că lucrurile vizibile din lumea 

aceasta au fost create din lucruri invizibile. Aceasta îmi aduce 
aminte de un principiu fundamental pe care se bazează 
fi zica modernă: dualismul undă‑parti culă, care se referă la 
faptul că materia prezintă simultan proprietăţi ondulatorii  
şi corpusculare. Este dilema în ce priveşte parti culele 
subatomice (fi e că sunt numite parti cule, electroni sau 
protoni), dacă ele sunt unde sau parti cule, din cauza unor 
rezultate neaşteptate ale experimentelor.

Ei au folosit un electron pentru experiment şi au 
descoperit că, atunci când nu te uiţi la el, avea şi producea 
caracteristi cile undelor. Cu alte cuvinte, dacă observatorul, 
sau cel care făcea experimentul, nu se uita la electron, el 
producea unde. Astf el, ei au concluzionat că un electron este 
de fapt o undă. Cu toate acestea, în momentul în care te uitai 
la el, părea că şti e că te uiţi, şi, înainte de a putea observa cum 
se întâmpla acel lucru, electronul devenea o parti culă.

Cum putea el produce astf el de ti pare şi caracteristi ci 
ale undelor? Cum putea fi  atât de inteligent? Acum, ajungem 
la o ipoteză foarte interesantă: dacă este o undă, atunci are 
energie, şi energia nu este materie; aşadar nu este o parti culă. 

BIBLIA EXPLICĂ TOTUL
24 JOI

Prin credinţă înţelegem că au fost urzite 
lumile prin Cuvântul lui Dumnezeu, 
aşa că lucrurile care sunt văzute nu 

au fost făcute din lucruri care se văd                     
(Evrei 11:3, versiunea Fidela).

56



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată ceresc, aşa cum ai adus în fiinţă creaţia prin 
vorbele Tale, aşa îmi trasez şi eu parcursul vieţii cu 
ajutorul Cuvântului Tău care detaliază voia Ta perfectă, 
planurile şi scopurile Tale. Chiar acum, creez bunăstare 
şi eliberez cuvinte de promovare în viaţa mea, în Numele 
lui Isus. Amin.

Dacă este o particulă, atunci înseamnă că nu este o undă. 
Până nu demult se considera că poate fi doar una din cele 
două (în modelul fizicii clasice), dar se pare că este ambele. 

Acesta este unul dintre cele mai uimitoare experimente 
pe care le‑au făcut oamenii de ştiinţă, şi nu au reuşit să 
găsească o explicaţie de mai mulţi ani. Dar explicaţia este în 
Biblie. Este atât de simplu! Gândeşte‑te la acest lucru: când 
nu te uiţi, este energie; atunci când te întorci şi priveşti, este 
materie!

Şi ce spune Biblia? Spune: „Credinţa este substanţa 
lucrurilor nădăjduite”; adică atunci când nu priveşti cu ochii 
fizici, lucrul este real în duhul tău; este substanţă, există 
aşa cum există şi Cuvântul lui Dumnezeu! Din moment ce 
credinţa este „substanţa” nădejdii, aceasta înseamnă că are 
energie; se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul 
lui Dumnezeu este puternic şi solid; Dumnezeu a vorbit şi a 
apărut creaţia. Undele sonore sunt cele care poartă energia. 
Prin urmare, dacă oamenii de ştiinţă vor să înţeleagă acest 
lucru, trebuie să lase la o parte toate ideile New Age şi să 
deschidă Biblia; Cartea aceasta explică totul. Aleluia!

Iuda 1:12‑25 & Osea 1‑2

1 Petru 3 & Ezechiel 31‑32

Psalmul 33:6; Marcu 11:23; Evrei 11:3
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Defi niţia credinţei de mai sus înseamnă pur şi 
simplu faptul că aceasta este elocvenţa sau 

puterea probatorie a dovezilor. Eşti  convins că ceva ce 
nădăjduieşti  este real chiar dacă nu este vizibil în tărâmul 
fi zic. Credinţa este o substanţă; este dovada realităţilor 
nevăzute.

Dovada este demonstrarea unui lucru; poate fi  
pusă la dispoziţie. Astf el, dacă credinţa este proba, sau 
dovada, înseamnă că reprezintă ceva. Este ca atunci când 
deţii o proprietate; ti tlul de proprietate este demonstraţia 
ta, este elocvenţa dovezii că acea proprietate este a ta. 
Atunci când dreptul tău asupra acelei proprietăţi este 
contestat, tu prezinţi pur şi simplu dovada – ti tlul de 
proprietate.

Tot aşa, dacă diavolul încearcă la un moment dat să 
îţi pună la îndoială dreptul la moştenirea, la privilegiile şi 
la binecuvântările pe care le ai în Cristos, prezintă dovada, 
care este Cuvântul lui Dumnezeu. Rosteşte cu încredere 
ce spune Cuvântul Domnului în ceea ce te priveşte.

De exemplu, poţi prezenta ca probă pentru 
sănătatea ta divină pasajele biblice din Romani 8:10‑11 şi 
din 3 Ioan 1:2. În Romani 8:10‑11 citi m: „Şi dacă Cristos 

CREDINŢA ESTE                     
ELOCVENŢA DOVEZILOR

25 VINERI

Acum credinţa este asigurarea 
(confi rmarea, ti tlul de proprietate) 

lucrurilor pe care le nădăjduim, fi ind 
dovada lucrurilor pe care nu le vedem... 

(Evrei 11:1, versiunea Amplifi cată).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Sunt pe deplin convins de Cuvântul lui Dumnezeu! Îmi ancorez 
viaţa în Cuvântul lui Dumnezeu şi refuz să fiu clătinat de vânturi 
sau de circumstanţe potrivnice, deoarece credinţa mea este 
titlul de proprietate al realităţilor nevăzute. Umblu în lumina 
moştenirii mele în Cristos, în putere şi în har, trăind în sănătate 
divină şi în bunăstare supranaturală. Sunt victorios pentru că 
trăiesc în şi prin Cuvântul lui Dumnezeu. Amin.

este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din 
pricina păcatului, dar duhul vostru este viu, din pricina 
neprihănirii.” Iar în 3 Ioan 1:2 Biblia spune: „Preaiubitule, 
doresc ca toate lucrurile tale să‑ţi meargă bine, şi 
sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul 
tău.” Atunci când afirmi aceste versete, tu prezinţi 
dovezile tale. Aleluia!

Apocalipsa 1:1‑20 & Osea 3‑4

1 Petru 4 & Ezechiel 33‑34

Evrei 11:6; Matei 15:28; Evrei 11:1‑3
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Biblia spune că moartea a venit peste toţi 
oamenii ca urmare a neascultării lui Adam: 

„De aceea, după cum printr‑un singur om a intrat 
păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astf el 
moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină 
că toţi au păcătuit...” (Romani 5:12). Moartea era 
asociată cu păcatul, astf el că, atunci când Adam a comis 
înaltă trădare în Grădina Eden ascultându‑l pe Satan, 
moartea a început să acţioneze în fi ecare om. Satan a 
obţinut astf el libertatea de a‑i chinui pe oameni cu boli, 
cu afecţiuni, cu distrugere şi chiar cu moarte în cele din 
urmă, după bunul lui plac.

Dar atunci când a venit Isus, lucrurile s‑au 
schimbat. Oamenii care fuseseră toată viaţa lor supuşi 
robiei din cauza fricii de moarte au fost eliberaţi prin 
victoria lui Isus Cristos asupra morţii şi a Locuinţei 
morţilor (Evrei 2:14‑15). Isus S‑a dus direct în Locuinţa 
morţilor – pe teritoriul lui Satan – a paralizat diavolul şi 
cohortele sale şi le‑a luat cheile morţii şi ale Locuinţei 
morţilor! El a adresat o dată pentru totdeauna problema 
morţii atunci când a înviat triumfător şi a adus omul 
într‑o viaţă nouă.

STĂPÂNIRE PESTE MOARTE ȘI 
PESTE LOCUINŢA MORŢILOR

26 SÂMBĂTĂ

Mai sunt numit şi Acela care trăieşte. 
Am fost mort, dar acum sunt viu 

pentru totdeauna! Eu «deţin cheile» 
morţii şi ale locuinţei morţilor                                

(Apocalipsa 1:18, versiunea BVA). 
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Am fost răstignit împreună cu Cristos, şi, trăiesc; dar 
nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine; şi viaţa pe 
care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credinţa Fiului 
lui Dumnezeu! Am fost adus în viaţă şi în nemurire. Sunt 
neînfricat, pentru că moartea a fost paralizată – învinsă de 
Isus, iar când a învins‑o, am fost şi eu în El! Aleluia!

Astăzi, oricine este născut din nou nu mai trebuie 
să se teamă de moarte, pentru că moartea a fost 
înfrântă de Isus. De aceea, Biblia spune: „... «Moartea 
a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este biruinţa, 
moarte? Unde îţi este boldul, moarte?» Boldul morţii 
este păcatul; şi puterea păcatului este Legea. Dar 
mulţumiri să Îi fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă 
biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos!” (1 Corinteni 
15:54‑57).

El ne‑a dat victoria asupra morţii şi a Locuinţei 
morţilor. Astăzi, Satan nu mai poate lua viaţa nimănui 
după cum voieşte pentru că nu mai are puterea asupra 
morţii. Cristos ne‑a dat viaţa ca să o trăim din plin. În 
prezenţa Sa sunt bucurii nespuse şi la dreapta Sa sunt 
desfătări veşnice (Psalmul 16:11). Isus a spus: „Hoţul 
vine doar să fure, să omoare şi să distrugă. Eu am 
venit ca oile să aibă viaţă, să se bucure de ea şi să 
o aibă din belşug (din plin, până la revărsare)” (Ioan 
10:10, versiunea Amplificată).

Apocalipsa 2:1‑12 & Osea 5‑6

1 Petru 5 & Ezechiel 35‑36

Romani 6:9‑11; 2 Timotei 1:8‑10; Evrei 2:14‑15
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Cuvântul lui Dumnezeu produce credinţă în 
ti ne. Poate ai observat că uneori, atunci când 

asculţi sau studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, duhul tău 
este întărit. În astf el de momente, toate provocările 
cu care te confrunţi par dintr‑o dată nesemnifi cati ve. 
Moti vul este acela că, în acel moment, Cuvântul lui 
Dumnezeu pe care îl primeşti  stârneşte credinţă în 
inima ta.

Cuvântul lui Dumnezeu este spiritual; de aceea, 
este chiar mai real decât lucrurile fi zice pe care le percep 
simţurile tale. Astf el, atunci când primeşti  Cuvântul lui 
Dumnezeu în duhul tău, are loc o reacţie spirituală între 
duhul tău şi Cuvântul Său, care îţi conferă stăpânire 
peste circumstanţe. Atunci când acea reacţie are loc, 
credinţa se ridică în ti ne ca un uriaş şi tu dobândeşti  
siguranţa victoriei.

Chiar şi atunci când consideri că ai o credinţă mică 
sau slabă, afl ă că Isus a spus că şi credinţa mică poate 
face lucruri mari; poate muta literalmente un munte 
(Matei 21:21). Sau poate te gândeşti : „Eu nu am credinţă 
deloc”; versetul temati c ne spune cum să dobândim 
credinţă: credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine 
prin Cuvântul lui Dumnezeu.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 
PRODUCE CREDINŢĂ

27 DUMINICĂ

Astf el, credinţa vine în urma auzirii, iar 
auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos 

(Romani 10:17).
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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, pe măsură ce studiez Cuvântul Tău şi meditez 
asupra sa, descopăr moştenirea mea în Cristos şi primesc, 
de asemenea, credinţa de mă bucura de tot ceea ce mi‑ai 
pus la dispoziţie în Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

Ori de câte ori te gândeşti că nu ai destulă 
credinţă, înseamnă că e momentul să asculţi mai mult 
din Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Său va produce 
indubitabil credinţă în duhul tău; este un principiu al 
Împărăţiei lui Dumnezeu. Nu trebuie să te străduieşti 
să faci acest lucru să se întâmple; dacă eşti atent la 
Cuvântul lui Dumnezeu, credinţa va creşte în tine.

Îmi aduc aminte de un tânăr care a venit cu ani în 
urmă la una dintre întâlnirile noastre. A venit spunând 
că nu crede şi nu va crede nimic din ce spunem noi acolo. 
Dar prietenii lui l‑au convins să vină în ciuda acestui 
fapt. Astfel, el era prezent la program, încercând să nu 
creadă. Dar el „auzea” mesajul (ţine minte, credinţa 
vine în urma auzirii). 

Mai târziu, când m‑am dus să vorbesc cu el, el 
mi‑a spus: „Cumva am descoperit că accept lucrurile 
despre care aţi vorbit; cred tot ce aţi spus.” Nu putea să 
scape, întrucât credinţa vine atunci când auzi Cuvântul 
lui Dumnezeu. Aleluia!

Apocalipsa 2:13‑29 & Osea 7‑8

2 Petru 1 & Ezechiel 37‑38

Evrei 11:6; Romani 4:19‑20; Matei 21:21

63



Cineva a spus la un moment dat: „Nu am văzut 
pe nimeni să mişte un munte prin credinţă; a 

folosit Isus aici o metaforă sau chiar a vrut să spună ce a 
spus în Marcu 11:22-23? Chiar poţi porunci unui munte 
să se mute?”

Da, Isus chiar a vrut să spună ce a spus. Dar El nu 
vorbea despre un joc. Nu spunea că poţi ieşi pe stradă 
spunând: „Haideţi să vă arăt ce puteri am”; şi apoi să 
începi să porunceşti  munţilor şi clădirilor să se mute. Nu!

Întrebarea este, de ce vrei să muţi un munte fi zic; 
care este scopul tău? Credinţa noastră este întotdeauna 
conectată cu nevoia pe care o avem. Dacă nu există o 
nevoie, nu va exista nici credinţă pentru un anumit lucru. 
Aşadar, poate te afl i într‑o situaţie în care încerci să 
faci să se întâmple lucruri care nu se vor întâmpla pur 
şi simplu pentru că în primul rând nu este necesar să 
acti vezi credinţa în direcţia respecti vă.

Credinţa este acti vată doar atunci când este nevoie 
de ea. Atunci când te găseşti  într‑o situaţie şi ai o „nevoie,” 

„NEVOIA” ÎŢI ACTIVEAZĂ 
CREDINŢA

28 LUNI

Isus a luat cuvântul şi le‑a zis: „Aveţi 
credinţă în Dumnezeu! Adevărat 
vă spun că, dacă îi va zice cineva 
muntelui acestuia: «Ridică‑te şi 

aruncă‑te în mare», şi dacă nu se va 
îndoi în inima lui, ci va crede că ce 
zice se va face, va avea lucrul cerut                                                           

(Marcu 11:22‑23).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

În Cristos, sunt autonom. M‑am născut într‑o moştenire 
incoruptibilă şi inepuizabilă. Credinţa mea este victoria 
care învinge lumea! Am biruit lumea cu sistemele şi cu 
structurile ei. Calea mea este cea a slavei, a excelenţei, 
a victoriei, a bucuriei, a sănătăţii şi a bunăstării rânduite 
de Dumnezeu pentru mine. Merg în stăpânire. Aleluia!

nu dispera; acea nevoie îţi va activa credinţa. Acelaşi 
lucru a fost valabil în cazul unei femei care primise vestea 
că nu va putea avea copii niciodată. Acea veste i‑a activat 
credinţa şi, în scurt timp, a dat naştere unui bebeluş. 
Până când nu a auzit că nu va putea avea niciodată un 
copil, nu ştia ce poate face cu credinţa ei.

Acelaşi lucru s‑a confirmat şi în cazul unui om 
care a fost vindecat de cancer; el nici nu ştia că poate 
accesa vindecarea până când nu a auzit că nu mai are 
decât o lună de trăit. Aceste veşti i‑au declanşat credinţa, 
iar el a început să declare: „Nu voi muri, ci voi trăi!” şi, 
într‑adevăr, a fost vindecat! Aleluia!

Nu te lăsa niciodată copleşit de nevoia cu care te 
confrunţi; ci lasă nevoia să te conecteze la credinţa ta. 
Nevoile tale nu trebuie decât să te entuziasmeze! Odată 
ce devii conştient de o nevoie, descoperi că ai ocazia de 
a copleşi acea nevoie cu credinţa ta. Slavă lui Dumnezeu!

Apocalipsa 3:1‑10 & Osea 9‑10

2 Petru 2 & Ezechiel 39‑40

Romani 4:19‑20; 2 Corinteni 4:17‑18; Filimon 1:6
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RHAPSODY OF 
REALITIES

 Aplicaţia Rapsodia Realităţilor pentru telefon 
mobil Rhapsody of Realiti es Daily Devoti onal App 3.0 îţi 
aduce Cuvântul lui Dumnezeu pe dispoziti vul tău mobil 
zi de zi, având noti fi cări temporale care îţi amintesc cu 
blândeţe să îţi începi ziua devreme cu Scriptura.

 Versiunea 3.0 a aplicaţiei are acum o nouă 
actualizare antrenantă, care îţi urcă experienţa de studiu 
la un cu totul alt nivel. Aplicaţia devoţionalului tău favorit 
oferă acum şi posibilitatea de a socializa! Facilitatea de 
socializare îţi permite să discuţi cu prietenii şi să formezi 
grupuri. Poţi să organizezi grupuri de studiu biblic, 
întâlniri de grup‑celulă şi multe altele în cadrul aplicaţiei! 
Ce mai are nou? Poţi să accesezi arti cole pe tema zilnică a 
devoţionalului, cu mai multe referinţe şi informaţii legate 
de subiectul respecti v. 

 Pentru a te bucura de aceste noi facilităţi, descarcă 
aplicaţia sau actualizarea acesteia de pe platf ormele 
Google Play şi App Store chiar acum!
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Fiecare dintre noi are o cărare care a fost rânduită 
de Dumnezeu, ca să umble pe ea în viaţă. Este 

o cărare de succes şi de măreţie. Cu toate acestea, în 
ti mpul călătoriei tale, te vei ciocni de forţe şi de situaţii 
care îţi vor pune credinţa la încercare. De exemplu, David 
s‑a întâlnit cu un urs şi cu un leu. După aceea, a întâlnit 
un Goliat şi armata fi listenilor, şi apoi multe alte armate. 
Dar el le‑a înfrânt pe toate. Aleluia!

Nu ştiu sigur tot ce se găseşte pe calea ta, dar 
cu siguranţă ceva se găseşte. Însă un lucru este sigur: 
ai învins deja. Biblia spune: „Fraţii mei, să priviţi ca 
o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări” 
(Iacov 1:2).

Provocările sau obstacolele de pe calea ta sunt 
un miraj. Atunci când ajungi la ele, nu plânge. Nu 
începe să cerşeşti ajutorul lui Dumnezeu. Nu te teme 
şi nu te ascunde într‑un colţ. Atunci când te întâlneşti 

EXISTĂ CEVA                                           
PE CĂRAREA TA

29 MARŢI

Căci noi suntem [propria] lucrare 
[capodoperă] a lui Dumnezeu, 

recreaţi în Cristos Isus [născuţi din 
nou] pentru faptele bune pe care 

Dumnezeu le‑a predesti nat (pregăti t 
mai dinainte) pentru noi [urmând 

cărări potrivite din ti mp], ca să umblăm 
în ele [trăind viaţa bună pe care El a 

prestabilit‑o şi a aranjat‑o pentru noi]                                                                
(Efeseni 2:10, versiunea Amplifi cată). 
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STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________
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Îţi mulţumesc, Tată, pentru că eu merg numai pe calea pe 
care ai pregătit‑o pentru mine şi este o cale a dreptăţii, a 
marii glorii, a măreţiei şi a victoriilor fără sfârşit. Mă supun 
Duhului Sfânt, îndrumării, sfatului şi înţelepciunii Lui, în 
Numele lui Isus. Amin.

cu acel „demon deghizat,” care poate fi o piatră de 
poticnire la serviciul tău sau în afacerea ta, o limitare 
sau o restricţie în lucrarea ta de evanghelizare, sau 
anumite situaţii în ce priveşte sănătatea ta, spune: 
„În Numele lui Isus Cristos, dispari din calea mea!” 
Când spui acest lucru poate părea că obstacolul încă 
este acolo; refuză să îi recunoşti prezenţa şi mergi 
înainte. Nu sta să îl observi şi să îl studiezi; ci închide 
ochii şi rosteşte cuvintele Duhului Sfânt, vorbind în 
alte limbi. Apoi, ca David, care a alergat spre Goliat, 
aleargă spre acel obstacol şi treci prin el în Numele 
lui Isus, aşa cum te îndeamnă Duhul Sfânt.

Dumnezeu S‑a ocupat de obstacol înainte ca tu 
să ajungi la el. Acum înţelegi de ce El îţi spune să 
nu te îngrijorezi. Pentru că, atunci când te confrunţi 
cu cele mai mari provocări, El intervine. Nu trebuie 
să strigi. Nu trebuie să dai din picioare. Nu trebuie 
să împingi. Continuă pur şi simplu să mergi; păşeşte 
prin obstacol! Aleluia!

Apocalipsa 3:11‑22 & Osea 11‑12

2 Petru 3 & Ezechiel 41‑42

Psalmul 16:11; Romani 8:37; 1 Ioan 4:4
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Contează foarte mult care este temelia pe care 
îţi clădeşti  viaţa. Biblia spune: „Căci nimeni nu 

poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, 
şi care este Isus Cristos” (1 Corinteni 3:11). Cristos este 
singura fundaţie solidă. El trebuie să fi e temelia succesului 
tău. Astf el, chiar şi atunci când te confrunţi cu adversităţile 
vieţii, vei rămâne în picioare, pentru că eşti  zidit pe Stânca 
Isus Cristos!

Prorocul Isaia vorbeşte profeti c în versetul temati c 
despre „piatra” pe care Domnul Dumnezeu avea să o pună 
în Sion, şi vreau să observi modul în care este descrisă 
această „piatră.” În primul rând, este o „piatră încercată.” 
Apoi ea este numită o „preţioasă piatră unghiulară.” În al 
treilea rând, este numită o „temelie sigură.”

Faptul că este o „piatră încercată” înseamnă că 
a fost testată şi s‑a dovedit de încredere. Expresia „o 
preţioasă piatră unghiulară” înseamnă că este cea mai 
importantă piatră pentru stabilitatea clădirii. Iar faptul 
că este o „temelie sigură” înseamnă că îţi poţi baza viaţa 
pe ea. Acesta este Domnul Isus: El este singura fundaţie 
solidă şi adevărată pe care trebuie să îţi zideşti  viaţa.

TEMELIA SIGURĂ
30 MIERCURI

De aceea astf el spune Domnul 
DUMNEZEU: Iată, eu pun în Sion, ca 

temelie, o piatră, o piatră încercată, o 
preţioasă piatră unghiulară, o temelie 

sigură; cel ce crede nu se va grăbi           
(Isaia 28:16, versiunea Fidela).
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__________________________
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău, care 
este temelia mea sigură şi tare; pe el mă odihnesc în 
siguranţă, neclintit, întărit, înrădăcinat şi întemeiat. 
Cuvântul Tău este stânca ce mă ţine, pentru că 
este demn de încredere şi adevărat. Îţi mulţumesc, 
Doamne, pentru viaţa mea triumfătoare pe care o 
am în şi prin Cuvântul Tău, în Numele lui Isus. Amin.

În Luca 6:47‑49 El spune: „Vă voi arăta cu cine se 
aseamănă orice om care vine la Mine, aude cuvintele 
Mele, şi le face. Se aseamănă cu un om care, când a 
zidit o casă, a săpat adânc înainte, şi a aşezat temelia pe 
stâncă. A venit o vărsare de ape, şi s‑a năpustit şuvoiul 
peste casa aceea, dar n‑a putut s‑o clatine, pentru că era 
zidită pe stâncă. Dar cine aude şi nu face, se aseamănă 
cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. Şi 
s‑a năpustit şuvoiul asupra ei, ea s‑a prăbuşit îndată, şi 
prăbuşirea acestei case a fost mare.”

Ţine minte, fundaţia realizează diferenţa. Ambele 
case din ilustraţia Domnului Isus de mai sus s‑au confruntat 
cu aceeaşi inundaţie, dar cea care nu avea fundaţie a ajuns 
o ruină. Cristos, Stânca cea Tare, să fie ancora vieţii tale! 
Fii un împlinitor al Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că 
aşa îţi zideşti casa pe stâncă. Acest lucru te va menţine în 
picioare când orice altceva se prăbuşeşte. Te va menţine în 
succes şi în bunăstare toată viaţa ta.

Apocalipsa 4:1‑11 & Osea 13‑14

1 Ioan 1:1‑2:14 & Ezechiel 43‑44

Faptele apostolilor 20:32; Marcu 13:31; 1 Petru 2:5‑6
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RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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. 
Cred că este viu si astăzi. Mărturisesc 
cu gura mea că Isus Cristos este Domnul 
vieții mele de astăzi înainte. Prin El și în 
Numele Lui, am viață veșnică; sunt născut 
din nou. Îți mulțumesc, Doamne, că îmi 
mântuiești  sufl etul! De acum sunt copilul 
lui Dumnezeu! Aleluia!”

Felicitări! De acum eşti  copilul lui Dumnezeu. 
Pentru maimulte informaţii despre modalităţi 
prin care poţi să tedezvolţi în calitate de creşti n, 
te rugăm să ni te adresezi folosind informaţiile de 
contact de mai jos:

Tel: +44 (0)1708 556 604 Tel: + 27 113260971
 + 27 113260972

Tel.:+234‑703‑000‑0927
 +234‑812‑340‑6791
 +234‑812‑340‑6816
 +234‑01‑462‑5700

Tel.:+1 (0) 980 219 5150
+1‑281‑759‑5111;
+1‑281‑759‑6218

Tel: +1 647‑341‑9091
Bucureşti, Aleea Gura Câlnăului 12‑22
www.bisericariulvietii.ro www.raul‑vietii.ro ;
Pentru consiliere, rugăciune şi comenzi
sunaţi la: Tel.: +40.31.432.7000
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DESPRE AUTOR
Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele 

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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„Un devoţional care schimbă viaţa”

Rapsodia Realităţilor mi‑a ajutat cu adevărat viaţa spirituală. Este 
un devoţional care schimbă viaţa de care toată lumea are nevoie 
pentru a‑şi programa ziua şi viaţa pentru miracole. De când am 
început să studiez acest devoţional zilnic, am primit discernământ 
cu privire la lucrurile pe care Dumnezeu le are în vedere pentru 
mine; fiecare lecţie este întotdeauna inspirată şi motivatoare. Pe 
măsură ce declar cu voce tare proclamaţiile, dobândesc înăuntrul 
meu încrederea că ziua mea este rezolvată. Îi mulţumesc 
pastorului Chris pentru explicarea Evangheliei pe înţelesul tuturor.

„Îmi cunosc drepturile şi autoritatea în Cristos”
Rapsodia Realităţilor mi‑a crescut credinţa şi mi‑a îmbunătăţit viaţa de 
rugăciune. Domnul mi‑a vorbit de mai multe ori prin acest devoţional. 
Acum, îmi cunosc autoritatea în Cristos faţă de boli şi de maladii. 
Acum am destulă îndrăzneală să mă rog ca alţii să fie vindecaţi.

„Impact extraordinar”
Impactul Rapsodiei Realităţilor în viaţa mea, în special 
asupra finanţelor mele, nu poate fi supraaccentuat. Datorită 
parteneriatului meu, mereu am îndrăzneală să fac cereri 
excepţionale. Îmi amintesc că în primul an în care am sponsorizat 
tipărirea a 100,000 de exemplare ale devoţionalului, aveam rate 
pentru cumpărarea unei proprietăţi în termeni foarte stricţi. Mai 
multe lucruri s‑au întâmplat în timpul proiectului, ceea ce a dus la 
faptul că mai multor beneficiari li s‑a impus să plătească o taxă 
suplimentară exorbitantă. Când am auzit despre aceasta, am 
insistat că eu nu ar trebui să plătesc, pentru că transform viaţa 
multora în Jamaica, în Trinidad şi Tobago, prin parteneriatul meu 
cu Rapsodia Realităţilor. În cele din urmă, aşa cum am decretat, 
am obţinut victoria, fiind scutit să plătesc acea suprataxă.

‑C.B; Nigeria

I.I; Nigeria

‑H.R; Regatul Unit



PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT
DON’T STOP HERE!
7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST
KEEPING YOUR HEALING
THE PROMISED LAND
RECREATING YOUR WORLD
RHAPSODY OF REALITIES DAILY DEVOTIONAL  
RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
CĂRȚI DISPONIBILE DE LA EDITURA

MAREA BRITANIE:  
Tel: +44 (0)1708 556 604

AFRICA DE SUD:
Tel: + 27 113260971
       + 27 113260972nigeria:

Tel: +234–8023324188, 
      +234–8052464131, 
      +234–1–8925724

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647–341–9091 

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


