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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 2510 limbi, iar numărul acestora este 
în continuă creştere. Ediţia 2020 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. 

8

8

8

8

     – Pastor Chris Oyakhilome
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Atunci când unui nou model de produs sau de 
dispoziti v i se face reclamă ca având funcţii net 

superioare, deseori, preţul modelului curent scade, în 
special dacă acesta urmează să fi e scos din fabricaţie. În 
general, toţi cei interesaţi de produs se pregătesc pentru 
noua versiune, în ti mp ce modelul cel vechi este preţuit 
din ce în ce mai puţin.

Aşa ar trebui privită şi lumea actuală; aceasta va 
fi  arsă şi distrusă. Va fi  înlocuită de un cer nou şi de un 
pământ nou, care au fost deja promovate în Sfi ntele 
Scripturi. În Apocalipsa 21:1 Biblia spune: „Apoi am 
văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul 
dintâi şi pământul dintâi pieriseră şi marea nu mai era.” 
Versetul 4 spune: „El va şterge orice lacrimă din ochii lor. 
Şi moartea nu va mai fi . Nu va mai fi  nici tânguire, nici 
ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” Şi 
versetele 18‑19 spun: „Zidul era zidit de jasp, şi cetatea 
era de aur curat, ca sti cla curată. Temeliile zidului cetăţii 
erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul...” 

Versetele 23 şi 25 conti nuă: „Cetatea n‑are 
trebuinţă nici de soare, nici de lună ca s‑o lumineze, căci 
o luminează slava lui Dumnezeu şi făclia ei este Mielul. 
Porţile ei nu se vor închide ziua, fi indcă în ea nu va mai 

UN CER NOU ȘI                                     
UN PĂMÂNT NOU

MARŢI

Şi ce îi foloseşte unui om să câşti ge toată 
lumea, dacă îşi pierde sufl etul? Sau ce va 
da un om în schimb pentru sufl etul său? 

(Marcu 8:36‑37).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt mort faţă de lume şi lumea este moartă faţă de mine. 
Prin urmare, îmi concentrez afecţiunea asupra Domnului şi 
a Împărăţiei Sale veşnice, iubindu‑L cu toată inima. Lucrurile 
Duhului Sfânt sunt mai importante pentru mine decât orice 
altceva din această lume. Trăiesc fiecare zi cu pasiune pentru 
Evanghelie, propovăduind‑o în toată lumea prin puterea 
Duhului Sfânt. Amin.

fi noapte.” Ce descriere! Ce loc la care să priveşti! Atenţia 
ta nu ar trebui să fie îndreptată asupra lumii actuale care 
va fi distrusă.

Aminteşte‑ţi cuvintele lui Isus din versetul tematic: 
„Şi ce îi foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă 
îşi pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru 
sufletul său?” Lumea aceasta, cu tot ce reprezintă ea, nu 
merită să îţi pierzi sufletul pentru ea, aşadar trăieşte‑ţi 
viaţa pentru Domnul. Focalizează‑te cu toată pasiunea 
asupra Evangheliei lui Cristos, aşteptând revenirea Lui în 
glorie.

Apocalipsa 5:1‑14 & Ioel 1

1 Ioan 2:15‑3:10 & Ezechiel 45‑46

2 Timotei 4:10; Galateni 6:14; Coloseni 3:1‑2; 
2 Petru 3:12‑14



Există creşti ni ale căror experienţe în viaţă sunt 
în anti teză cu credinţa lor şi cu Cuvântul lui 

Dumnezeu. De exemplu, ei cred că fi ind creşti ni, nu ar 
trebui să fi e apăsaţi de cel rău, însă cu toate acestea 
experimentează atacuri satanice şi manipulare. Ei cred că 
nu trebuie să fi e bolnavi sau să aibă infi rmităţi, însă cu 
toate acestea, cu greu au parte de o stare de sănătate 
bună. Ceva este în neregulă.

Pentru a face faţă unor astf el de neconcordanţe, 
trebuie să examinăm două aspecte importante. Mai 
întâi vorbim despre înţelegerea clară a Cuvântului 
lui Dumnezeu. În Matei 13, când Isus a spus pilda 
semănătorului, El a subliniat importanţa înţelegerii 
(Matei 13:3‑9).

În interpretarea pildei, Domnul a explicat că 
seminţele căzute lângă marginea drumului îi reprezintă 
pe aceia care aud Cuvântul lui Dumnezeu şi nu îl înţeleg. 
Din cauza lipsei lor de înţelegere, Satan vine imediat şi 
fură Cuvântul Domnului din inimile lor (Matei 13:19). 
Este foarte importantă înţelegerea precisă a Cuvântului 
lui Dumnezeu. Atunci când înţelegi Cuvântul Său, eşti  
capabil să îl aplici corect pentru a produce rezultate 
pentru ti ne. În Proverbe 4:7 Biblia spune: „... şi cu tot ce 
ai, dobândeşte priceperea.” 

ÎNŢELEGE ȘI ROSTEȘTE  
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

2 MIERCURI

Poporul Meu piere din 
lipsă de cunoşti nţă…                                                                             

(Osea 4:6).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Mi‑a fost dat să înţeleg Cuvântul lui Dumnezeu şi tainele 
Împărăţiei Lui. Chiar acum, Cuvântul lui Dumnezeu 
acţionează în mine, producând ceea ce spune. Operez în 
glorie şi în excelenţă, manifestând harurile lui Dumnezeu 
în lumea mea, în victorie, în succes şi în avansare. Aleluia!

Al doilea aspect important este vorbirea ta; 
cuvintele pe care le rosteşti. Dacă ceea ce spui nu este 
în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu, viaţa ta, care 
este manifestarea exterioară a cuvintelor tale, va fi, de 
asemenea, în neconcordanţă cu Scriptura. David a spus: 
„... ca pana unui scriitor iscusit să‑mi fie limba” (Psalmul 
45:1). Gura ta este instrumentul care scrie Cuvântul lui 
Dumnezeu în inima ta. Ceea ce spui este scris în inima ta, 
şi din prisosul inimii vorbeşte gura (Luca 6:45).

Studiază şi ascultă mereu Cuvântul lui Dumnezeu; 
bombardează‑ţi mintea şi duhul cu Cuvântul Său şi 
apoi vorbeşte în concordanţă cu acesta! Viaţa ta va 
deveni manifestarea Cuvântului lui Dumnezeu. Slavă lui 
Dumnezeu!

Apocalipsa 6:1‑10 & Ioel 2

1 Ioan 3:11‑24 & Ezechiel 47‑48

Iosua 1:8; Marcu 11:23; Faptele apostolilor 20:32;
 Efeseni 1:17‑18



David a profeţit despre un rege care va domni 
peste naţiunile lumii. În Psalmul 72:8, el a zis: 

„El va stăpâni de la o mare la alta, şi de la Râu până la 
marginile pământului.” 

Versetul temati c spune cu privire la acest Rege: „El 
va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit...” 
Domnul Isus conduce Împărăţia lui Dumnezeu din care 
noi facem parte. Este o Împărăţie adevărată; o Împărăţie 
spirituală funcţională. Conşti enti zarea Împărăţiei Sale 
este importantă pentru noi. Nu ne putem focaliza mintea 
asupra acestei lumi ca şi cum totul se sfârşeşte aici; există 
o lume mai mare, mai importantă decât aceasta.

În Coloseni 3:1‑2, Biblia spune: „... să umblaţi 
după lucrurile de sus, unde Cristos şade la dreapta lui 
Dumnezeu. Gândiţi‑vă la lucrurile de sus, nu la cele de 
pe pământ.” Cum? Fiind: „...  tari, neclinti ţi, prisosind 
întotdeauna în lucrarea Domnului, şti ind că osteneala 
voastră nu este zadarnică în Domnul” (1 Corinteni 
15:58, versiunea GBV).

FOCALIZEAZĂ-TE ASUPRA 
DOMNULUI ȘI A ÎMPĂRĂŢIEI LUI

3 JOI

El va face ca domnia Lui să crească, şi 
o pace fără sfârşit va da scaunului de 
domnie al lui David şi împărăţiei lui, o 
va întări şi o va sprijini prin judecată şi 
neprihănire, de acum şi‑n veci de veci: 

iată ce va face râvna Domnului oşti rilor 
(Isaia 9:7).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am fost strămutat din întuneric în Împărăţia Fiului dragostei 
Lui. Deşi sunt în lume, sunt conştient de Împărăţia cerului. 
Funcţionez din tărâmul spiritual şi nu mă interesează nimic 
din lumea aceasta fizică. Şi cu adevărat, prin propagarea 
irezistibilă a Evangheliei, Împărăţia noastră domneşte 
peste naţiuni. Amin.

Acestea sunt zilele din urmă; aţinteşte‑ţi privirea la 
Domnul şi la Împărăţia Lui. El să fie focalizarea ta. Fii tot 
timpul în clocot pentru Domnul; fii gata la timp şi ne la 
timp, proclamând adevărul Lui.

Apocalipsa 6:11‑17 & Ioel 3 

1 Ioan 4 & Daniel 1‑2

1 Corinteni 15:58; Romani 8:5‑6; Coloseni 3:1‑4



Este important să scrii Cuvântul lui Dumnezeu 
în inima ta. Aceasta se realizează prin 

meditaţie asupra Cuvântului Său şi prin declararea sa cu 
consecvenţă. Cu cât persişti  mai mult în această practi că, 
cu atât mai mult se manifestă slava Domnului în viaţa 
ta. Biblia ne îndeamnă să ne umplem de cunoşti nţa 
Cuvântului lui Dumnezeu, deoarece din prisosul inimii 
vorbeşte gura (Luca 6:45).

Cuvintele tale trebuie să fi e în concordanţă cu 
adevărurile lui Dumnezeu, pentru că, altf el, vei avea 
probleme. Vrăjmaşul se va folosi de cuvintele tale ca să 
te lege. Biblia spune: „eşti  prins în cursă prin cuvintele 
gurii tale, eşti  înlănţuit de cuvintele gurii tale” (Proverbe 
6:2, versiunea GBV).

Mulţi oameni au fost prinşi în capcană şi se luptă 
să iasă din diverse probleme pe care şi le‑au creat prin 
propriile lor cuvinte. Isus a spus în Marcu 11:23 (versiunea 
Fidela) că vei avea ce spui. În Matei 12:37, El a zis: „Căci 
din cuvintele tale vei fi  scos fără vină, şi din cuvintele 
tale vei fi  osândit.”

CUVÂNTUL LUI ÎN GURA TA
4 VINERI

Voi sunteţi arătaţi ca fi ind epistola lui 
Cristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, 

nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului 
cel viu; nu pe nişte table de piatră, ci 

pe nişte table care sunt inimi de carne                         
(2 Corinteni 3:3).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cu ajutorul Duhului Sfânt, meditând consecvent la 
Cuvântul lui Dumnezeu, eu rostesc cuvinte sănătoase, 
ziditoare, pline de har, de inspiraţie şi de încurajare. Prin 
cuvintele mele creez succes, sănătate divină şi bunăstare, 
dinăuntru în afară, stabilind neprihănirea lui Dumnezeu în 
lumea mea, în Numele lui Isus. Amin.

Trebuie să iei decizia să rosteşti Cuvântul lui 
Dumnezeu. Vorbeşte limbajul Împărăţiei Lui. Tu te afli în 
Împărăţia lui Dumnezeu, care este o Împărăţie condusă 
prin cuvinte, unde guvernăm şi triumfăm prin cuvintele 
noastre sănătoase, pline de credinţă. Aminteşte‑ţi de 
îndemnul Domnului din Iosua 1:8: „Cartea aceasta a 
Legii să nu se depărteze de gura ta...” Este vorba despre 
Cuvântul lui Dumnezeu în gura ta!

Apocalipsa 7:1‑10 & Amos 1‑2 

1 Ioan 5 & Daniel 3‑4

Luca 6:45; 1 Petru 3:10



Tu te‑ai născut pentru slava lui Dumnezeu. 
Ai fost creat să trăieşti o viaţă extraordinară 

care Îi face plăcere lui Dumnezeu şi nu poţi trăi o 
astfel de viaţă fără să ai impact. Aşadar, trăieşte în 
aşa fel încât să realizezi o diferenţă în lumea ta prin 
Evanghelie. Este cel mai semnificativ şi mai important 
mesaj din toată lumea; să salvezi şi să schimbi viaţa 
oamenilor pretutindeni. Aleluia!

În Romani 8:19 Biblia spune: „De asemenea, 
şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea 
fiilor lui Dumnezeu.” Apoi în Matei 5:16 Isus a zis: „Tot 
aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, 
ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să Îl slăvească 
pe Tatăl vostru care este în ceruri.” Adevăratul tău 
scop pe pământ este să manifeşti slava lui Dumnezeu 
şi să instaurezi Împărăţia Lui în casa ta, pe strada ta, la 
serviciul tău, la şcoala ta şi în sfera ta de contact.

Nu contează ce vârstă ai; poţi realiza diferenţa 
în lumea ta. Ai tot ceea ce îţi trebuie – Îl ai pe Duhul 
Sfânt! Pe măsură ce ai părtăşie cu El şi funcţionezi 
în biserică, vei descoperi ce vrea El să faci – scopul 
tău precis pe care îl ai în El şi modul în care vrea El 
să trăieşti. El ridică oameni de încredere pe care să 

FII UN OM DE                                   
IMPACT ÎN LUMEA TA

5 SÂMBĂTĂ

Şi spuneţi‑i lui Arhip: „Ia seama 
să împlineşti  bine slujba pe 
care ai primit‑o în Domnul”                                                    

(Coloseni 4:17).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai chemat la o viaţă de impact şi că mi‑ai 
dat cel mai mare avantaj – prezenţa Duhului Sfânt în mine, care să mă 
ajute să umblu în voia Ta şi în scopul Tău pentru viaţa mea. M‑ai creat în 
Isus Cristos pentru fapte bune, pe care Tu le‑ai pregătit mai dinainte de 
întemeierea lumii ca să umblu în ele. Iar acum, prin Duhul Tău, întreaga 
mea viaţă se concentrează asupra împlinirii scopului Tău şi a instaurării 
Împărăţiei Tale în inimile oamenilor, în Numele lui Isus. Amin.

Se poată baza; El îi edifică prin Cuvântul Său. Fii unul 
dintre ei.

S‑ar putea ca El să nu înceapă prin a‑ţi încredinţa 
ceva mare; rămâi credincios lucrului pe care El ţi‑l 
încredinţează. Atunci când eşti credincios în lucrurile 
mici, El îţi va da posibilitatea să fii credincios şi în cele 
mari. Nu uita că tu eşti ambasadorul lui Dumnezeu în 
această lume, cu scopul rânduit de El de a lumina sfera 
ta de contact şi de a avea impact asupra celorlalţi cu 
viaţa pe care o ai în Cristos! Aceasta este chemarea ta; 
acesta este scopul tău; aceasta este viaţa ta! Cristos în 
tine, nădejdea slavei (Coloseni 1:27).

Apocalipsa 7:11‑17 & Amos 3‑4

2 Ioan & Daniel 5‑6

Efeseni 2:10; Faptele apostolilor 26:16



Formularea „va asupri” din versetul temati c 
provine din traducerea din original a termenului 

ebraic „bela” care înseamnă a istovi, a hărţui permanent. 
Una dintre strategiile lui Satan în aceste zile din urmă 
este să escaladeze răul din lume în aşa fel încât să îi 
provoace pe copii lui Dumnezeu să se compromită. El 
caută să îi istovească pe sfi nţi. Versetul temati c ne arată 
că pe durata necazului cel mare, anti cristul îi va asupri 
pe sfi nţi. Va fi  atât de mult rău în lume încât mulţi se vor 
obişnui cu păcatul. Răutatea va deveni un sti l de viaţă 
normal pentru mulţi oameni.

Biblia ne spune despre un om neprihănit, Lot, 
nepotul lui Avram, care locuia în Sodoma şi al cărui duh 
era întristat de răutatea oamenilor. „Dacă a osândit 
El la pieire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi 
Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în 
nelegiuire, şi dacă l‑a scăpat pe neprihănitul Lot, care 
era foarte întristat de viaţa destrăbălată a celor stricaţi; 
(căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, îşi 
chinuia în toate zilele sufl etul lui neprihănit, din pricina 

NU TE LĂSA BIRUIT DE RĂU
6 DUMINICĂ

El va rosti  vorbe de hulă împotriva 
Celui Prea Înalt, îi va asupri pe sfi nţii 
Celui Prea Înalt, şi se va încumeta să 
schimbe vremile şi legea; şi sfi nţii vor 

fi  daţi în mâinile lui ti mp... de o vreme, 
două vremi, şi o jumătate de vreme                  

(Daniel 7:25).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt în lume, dar nu sunt din lume. Prin urmare, gândesc, 
vorbesc şi acţionez în mod diferit. Sunt sfinţit de Duhul 
Sfânt, pus deoparte pentru Dumnezeu pentru scopul Său 
divin, sfânt şi neîntinat. Domnesc peste păcat şi peste 
toate efectele lui: peste boală, peste infirmitate, peste 
sărăcie, peste moarte, etc. Amin.

celor ce vedea şi auzea din faptele lor nelegiuite)” (2 
Petru 2:6‑8).

Cuvântul subliniat, „chinuia” are aceeaşi 
semnificaţie şi în greacă precum şi în ebraică. Înseamnă 
a hărţui, a îndurera, a provoca un necaz, a trata rău 
pe cineva până când se obişnuieşte cu acea situaţie. 
Lot, nepotul lui Avraam, era întristat şi chinuit de viaţa 
destrăbălată a celor răi, dar rămânea acolo. În aceste zile 
din urmă ale Bisericii, diavolul îi va împinge pe mulţi să se 
conformeze căilor întunericului.

Dar tu trebuie să spui: „Nu” şi să umbli în 
neprihănire, în lumina lui Dumnezeu, în ciuda lucrurilor 
care se întâmplă în jurul tău. Niciodată să nu te laşi 
biruit de rău; ci lasă lumina ta să strălucească, deoarece 
ai fost sfinţit de Duhul Sfânt; pune‑te deoparte pentru 
Dumnezeu pentru a te folosi – sfânt şi neîntinat.

Apocalipsa 8:1‑13 & Amos 5‑6 

3 Ioan & Daniel 7‑8

2 Corinteni 6:17; Matei 5:14‑16; Galateni 5:19‑21



Nu oricine va auzi sunetul trâmbiţei. Va fi  
auzit doar de creşti nii care au adormit în 

Cristos şi de cei vii la acel moment. Ceilalţi nu îl vor auzi, 
deoarece sunetul trâmbiţei va fi  auzit doar prin credinţă. 
Nu este ceva pentru care trebuie să faci un efort ca să 
auzi, deoarece în calitate de creşti n, tu deja trăieşti  prin 
credinţă. Tot ce priveşte viaţa ta şi relaţia ta cu Dumnezeu 
este prin credinţă; prin urmare, tu vei auzi.

Biblia spune: „Prin credinţă a fost mutat Enoh 
de pe pământ ca să nu vadă moartea. Şi n‑a mai fost 
găsit...” (Evrei 11:5). El a fost răpit prin credinţă. Aşa că, 
dacă ai credinţă în Isus Cristos, nu ai de ce să te temi; 
crede că atunci când trâmbiţa va suna, o vei auzi.

Aşa cum citi m în versetul temati c, sunetul trâmbiţei 
va fi  mai rapid decât ai pocni din degete. Într‑o clipită de 
ochi, vom pleca de aici, şi, deodată, vom fi  în cer. Fiecare 
creşti n ar trebui să plece la răpire. Cei care nu vor fi  luaţi 
la „primul zbor” înseamnă că nu au trăit pentru Domnul. 

Păstrează‑ţi credinţa vie şi trăieşte pentru Domnul 
zilnic. Umblă în dragoste şi în neprihănire. Focalizează‑te 
şi asupra pregăti rii altora pentru răpire şi pentru 
Împărăţia lui Dumnezeu.

CREDINŢĂ PENTRU RĂPIRE
7 LUNI

Într‑o clipă, într‑o clipeală din ochi, 
la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa 
va suna, morţii vor învia nesupuşi 
putrezirii, şi noi vom fi  schimbaţi                                                   

(1 Corinteni 15:52).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

O, ce zi de bucurie va fi aceea când ne vom întâlni cu 
Domnul! Astăzi, umblu în lumina Cuvântului Său şi a 
mântuirii mele, captivat de extinderea Împărăţiei Lui, 
căutând mai presus de toate, domnia şi stăpânirea 
Împărăţiei Lui pe pământ şi în inimile oamenilor. Amin.

Apocalipsa 9:1‑10 & Amos 7 

Iuda & Daniel 9‑10

Evrei 11:5‑6; 1 Tesaloniceni 4:16‑17:



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 masă a Rapsodiei 
pe tot globul

13.Impact China

3.Programul Raphaton în difer-
ite limbi

14.Impact Europa

4.Fundaţia misionară Rea-
chOut Nigeria

15.Impact Cuba

5.Misiunea Myanmar 16.ZÂMBETE în Africa
6.Misiunea Indonezia 17.Misiunea în Braille şi în 

limbajul semnelor
7.Misiunea Pakistan 18.ROPC Lingual
8.Misiunea Asia de Sud 19.Biblioteca digitală Pastor 

Chris Digital Library Lingual
9.Misiunea America de Sud
10.Misiunea Arabă
11.Impact Papua Noua Guinee

20.Misiunea caritabilă Angel 
Care în colaborare cu Fundaţia 
Chris Oyakhilome Foundation 
International 

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 

DE PROIECTE
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Mulţi nu înţeleg ce spunea Isus în versetul 
temati c. Unii au presupus că Se referea la a 

doua venire sau la răpire, însă nu la aceasta Se referea 
Domnul. Ca să înţelegi ce a spus, va trebui să iei în 
considerare contextul şi să înţelegi mesajul Lui la nivel 
spiritual, nu fi zic. Isus a conti nuat acest discurs interesant 
până în versetul 16 unde spune: „Şi Îl Eu voi ruga pe 
Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână 
cu voi în veac.” 

Sintagma „un alt Mângâietor” provine din 
grecescul „Allos paraklē tos” care înseamnă „un altul de 
acelaşi fel.” Aşadar, în acel moment, Isus L‑a prezentat pe 
Duhul Sfânt. Apoi a spus: „Şi anume Duhul adevărului, 
pe care lumea nu‑L poate primi, pentru că nu‑L vede şi 
nu‑L cunoaşte, dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi 
şi va fi  în voi” (Ioan 14:17). Cum locuia (rămânea) Duhul 
Sfânt cu ei încă de atunci, de când le vorbea Isus? Nu 
avea să le fi e dat mai târziu, în ziua Cincizecimii? Aceasta 
ne spune ceva. El nu Se referea doar la Duhul Sfânt, ci şi 
la El Însuşi!

Pentru a întări acest mesaj, Domnul reia cuvintele 
versetului temati c: „Mă voi întoarce şi vă voi lua cu 
Mine...” şi le foloseşte în versetul 18, spunând: „Nu vă 

EL LOCUIEȘTE ÎN TINE ACUM
8 MARŢI

Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti  
un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu 

Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fi ţi şi voi 
(Ioan 14:3).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Duhule Sfânt, scump şi preaiubit, Îţi mulţumesc că Ţi‑ai 
stabilit reşedinţa în mine, pentru că aceasta m‑a făcut 
învingător şi stăpân peste circumstanţe. Îţi mulţumesc 
că îmi întăreşti credinţa şi îmi stârneşti curajul să fac voia 
lui Dumnezeu şi să‑mi împlinesc chemarea. Succesul meu 
în viaţă este garantat pentru că mă supun călăuzirii Tale 
întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin.

voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.” Unde şi când 
avea El să Se întoarcă la ei? 

În versetul 20, El spune: „În ziua aceea, veţi 
cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine 
şi că Eu sunt în voi.” Despre ce zi vorbea? În mod evident, 
vorbea despre ziua venirii Duhului Sfânt! Aşadar, când 
a spus: „Mă voi întoarce, ” El spunea de fapt: „Mă voi 
întoarce la voi prin Duhul Sfânt!” Iar în ziua Cincizecimii, 
Şi‑a împlinit promisiunea minunată: „Şi toţi s‑au umplut 
de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, 
după cum le dădea Duhul să vorbească” (Faptele 
apostolilor 2:4). El este astăzi în tine în toată plinătatea 
Lui. Slavă lui Dumnezeu!

Apocalipsa 9:11‑21 & Amos 8‑9 

Apocalipsa 1 & Daniel 11‑12

Evrei 13:5; Ioan 14:23; 1 Corinteni 3:16



Un pastor a povesti t odată despre două femei 
din biserica lui care se certau de multă vreme. 

Una dintre ele suferea de câţiva ani de guşă ti roidiană 
de care, în pofi da rugăciunilor lui, nu se vindeca. Cealaltă 
femeie nu putea primi Duhul Sfânt; nu putea vorbi în alte 
limbi, deşi pastorul se rugase de mai multe ori în acest 
sens.

Într‑o duminică dimineaţă, când el predica de la 
amvon, una dintre femei a intrat în biserică şi a găsit un 
loc, însă când a observat că se aşezase lângă cealaltă 
femeie, s‑a ridicat pentru a‑şi schimba locul. Văzând 
aceasta, pastorul a lăsat grăbit amvonul, a mers la ele şi 
le‑a zis: „Gata, nu mai permit aşa ceva! Ori vă înţelegeţi 
ca surori, ori plecaţi amândouă!” Ambele femei au 
izbucnit în lacrimi şi au început să îşi ceară iertare una 
alteia. Ambele erau dispuse să îşi asume vina, plângând 
şi îmbrăţişând‑se una pe cealaltă. În faţa ochilor lor, chiar 
în acel moment, prima femeie s‑a vindecat de guşă, iar 
cealaltă a fost umplută de Duhul Sfânt şi a început să 
vorbească în alte limbi.

În mod clar, ranchiuna lor a împiedicat manifestarea 
binecuvântărilor în viaţa lor ti mp de mai mulţi ani, fără ca 

NU PURTA PICĂ
9 MIERCURI

Mărturisiţi‑vă unii altora păcatele, 
şi rugaţi‑vă unii pentru alţii, ca 

să fi ţi vindecaţi. Mare putere are 
rugăciunea fi erbinte a celui neprihănit                         

(Iacov 5:16).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Duhul Sfânt mă ajută să‑mi controlez emoţiile şi atitudinile. 
Am un caracter excelent şi, oriunde sunt, creez o atmosferă 
de iubire, de bunătate şi de har. În mod deliberat trec cu 
vederea greşelile altora, pentru că sunt un copil iubit al 
Dumnezeului iubirii, având natura şi caracterul Lui de 
iubire în mine. Amin.

vreuna dintre ele să îşi dea seama. Tot ce a trebuit să facă 
a fost să îşi recunoască greşeala una faţă de cealaltă. Este 
exact ceea ce spune versetul tematic: „Mărturisiţi‑vă unii 
altora păcatele...” Înseamnă să îţi recunoşti greşelile, 
refuzând să porţi pică, să dezvolţi ranchiună, sau să 
menţii conflicte.

Chiar şi atunci când crezi că nu eşti de vină, nu 
are importanţă; stinge conflictul, împacă‑te. Împlineşte 
Cuvântul lui Dumnezeu. Nu insista în a‑ţi susţine opinia. 
Biblia spune că este mai bine să fii nedreptăţit şi să rabzi 
paguba (1 Corinteni 6:7) decât să fii în conflict cu un frate 
sau cu o soră în Domnul.

Apocalipsa 10:1‑11 & Obadia 1 

Apocalipsa 2:1‑17 & Osea 1‑2

Romani 12:9‑10; Romani 5:5; Iacov 5:16



Mulţi oameni nu înţeleg ce înseamnă să 
lupţi – şi aici nu mă refer la lupte fi zice, 

ci la lupta credinţei. Lupta credinţei este confl ictul 
dintre circumstanţele trecătoare, pământeşti , cu care 
ne confruntăm şi realităţile noastre spirituale. Este 
dezlănţuirea credinţei noastre asupra circumstanţelor 
rebele pentru a le constrânge să se alinieze la proclamaţiile 
noastre de credinţă insistente. Nu este o luptă cu diavolul, 
ci o luptă în inima ta pentru a învinge provocările cu care 
te confrunţi în viaţă. Şi este o luptă pe care trebuie să o 
câşti gi.

Apostolul Pavel o numeşte o luptă bună, deoarece 
este o luptă cinsti tă din care ieşi învingător. Când îţi 
spune să lupţi lupta cea bună, îţi spune să rămâi ancorat 
în Cuvântul lui Dumnezeu, menţinându‑ţi declaraţia de 
credinţă chiar şi în faţa împotrivirilor covârşitoare. Există 
un vrăjmaş care încearcă să împiedice lucrurile bune să se 
materializeze în viaţa ta. Chiar şi lumea este osti lă credinţei 
tale, fi ind osti lă faţă de Împărăţia lui Dumnezeu. Însă Isus 
a zis: „... îndrăzniţi, Eu am biruit lumea” (Ioan 16:33). Şi 
pentru că El a biruit lumea, tu trebuie să o menţii supusă 
prin credinţa ta. Aceasta este adevărata luptă. 

ADEVĂRATA LUPTĂ
10 JOI

Luptă‑te lupta cea bună a credinţei; apucă 
viaţa vecinică la care ai fost chemat, 

şi pentru care ai făcut aceea frumoasă 
mărturisire înaintea multor martori                                                             

(1 Timotei 6:12).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Umblu în puterea şi în gloria lui Dumnezeu, întărit în 
Domnul şi în puterea tăriei Lui. Sunt binecuvântat cu 
dragostea, cu îndrăzneala şi cu victoria Lui. Lupt lupta cea 
bună a credinţei să rămân bine întemeiat şi programat 
pe Cuvântul lui Dumnezeu! Având Cuvântul Său în gura 
mea, prevalez peste circumstanţe şi astăzi, domnind prin 
puterea Duhului Sfânt!

Tu nu încerci să biruieşti lumea; El a biruit‑o deja. 
Aşadar, umblă prin credinţă în victoria pe care El o 
obţinut‑o pentru tine. Isus a zis: „Iată că v‑am dat putere 
să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea 
vrăjmaşului...” (Luca 10:19). Indiferent unde te afli, tu eşti 
biruitor. Recunoaşte acest adevăr şi insistă asupra lui.

Poţi face lucruri pe care alţii le consideră imposibile. 
Indiferent cu ce te confrunţi acum, fie că este o situaţie 
legată de sănătate, de finanţe, de afacere, de slujbă, 
de familie, sau de studii, declară: „Eu sunt un biruitor în 
Numele lui Isus! Este imposibil să eşuez! Am mentalitate 
de învingător şi înving întotdeauna, în Numele lui Isus!”

Umblă în slava şi în puterea lui Cristos, având 
îndrăzneala Duhului Sfânt. Beneficiază de harul şi 
de puterea Lui, dezlănţuindu‑ţi credinţa împotriva 
circumstanţelor rebele şi constrânge‑le să se alinieze la 
proclamaţiile tale de credinţă persistente.

Apocalipsa 11:1‑10 & Iona 1‑2 

Apocalipsa 2:18‑3:6 & Osea 3‑6

Efeseni 6:16; 1 Timotei 1:18; 2 Corinteni 10:3‑5



Am fost creaţi de Cuvântul lui Dumnezeu, iar 
Cuvântul Lui este adevărul; cu alte cuvinte, 

am fost creaţi de adevăr. Acesta este moti vul pentru 
care adevărul are un efect veşnic asupra duhului tău; are 
un efect veşnic de victorie, de bunăstare şi de sănătate 
în viaţa ta, deoarece adevărul este sursa ta. De aceea 
falsitatea, amăgirea, înşelăciunea şi minciuna distrug 
duhul omului.

Minciuna este în neconcordanţă cu natura ta 
divină. Unii oameni spun minciuni de frica pedepsei, 
în ti mp ce alţii mint doar de dragul înşelăciunii. Oricare 
ar fi  scuza ta, antrenează‑te să spui adevărul de fi ecare 
dată. În versetul temati c, Isus afi rmă: „Veţi cunoaşte 
adevărul, şi adevărul vă va face slobozi”; omul a fost 
creat de Dumnezeu pentru a fi  liber, liber să Îl slujească; 
el nu poate fi  constrâns de nimeni şi de nimic, deoarece 
adevărul este adevărata lui natură.

Înainte de a te fi  născut din nou, nu aveai 
capacitatea de a trăi adevărul, de a trăi în adevăr, 
deoarece te afl ai sub stăpânirea păcatului. Dar acum, 
Biblia spune: „Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra 
voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har...” 
(Romani 6:14). Poţi renunţa chiar acum la obiceiul de 
a minţi. Nu trebuie să te plângi şi nu este nevoie să Îi 

TRĂIEȘTE ÎN ADEVĂR
11 VINERI

Veţi cunoaşte adevărul, şi 
adevărul vă va face slobozi                                                        

(Ioan 8:32).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cuvântul lui Dumnezeu îmi ghidează gândurile, obiceiurile, 
caracterul şi îmi zideşte viaţa. Am stăpânire peste orice 
tip de păcat. Trăiesc în adevăr, pentru că acesta îmi este 
adevărata natură. Prin urmare, triumf asupra oricăror 
circumstanţe, strălucind tot mai tare în duhul meu. Lăudat 
să fie Dumnezeu!

ceri lui Dumnezeu să te scape de acesta. Pur şi simplu, ia 
chiar acum hotărârea de a nu mai minţi. În 1 Petru 3:10, 
Biblia spune: „Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă 
zile bune, să îşi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la 
cuvinte înşelătoare.”

În Proverbe 6:16‑19, Scriptura spune: „Şase lucruri 
urăşte Domnul şi chiar şapte Îi sunt urâte: ochii trufaşi, 
limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, 
inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care 
aleargă repede la rău, martorul mincinos, care spune 
minciuni, şi cel ce stârneşte certuri între fraţi.” Adevărul 
este în duhul tău. Poţi trăi în adevăr şi astfel vei birui; 
duhul tău va străluci. Nu contează în ce situaţie te 
afli; adevărul te va ajuta să depăşeşti toate greutăţile, 
deoarece adevărul este veşnic. Lăudat să fie Dumnezeu!

Apocalipsa 11:11‑19 & Iona 3‑4 

Apocalipsa 3:7‑22 & Osea 7‑10

Efeseni 4:25; Proverbe 12:19; Coloseni 3:9; Zaharia 8:16



În Faptele apostolilor 12:1‑2, Biblia spune: „Cam pe 
aceeaşi vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din 

Biserică, pentru ca să îi chinuiască, şi l‑a ucis cu sabia pe Iacov, 
fratele lui Ioan.” Când credincioşii din Biserică au auzit că Iacov a 
fost arestat, trebuie să se fi gândit: „Iacov a fost arestat? Nu i se va 
întâmpla nimic; este un om al credinţei.” Însă uciderea lui Iacov le‑a 
atras imediat atenţia.

„Unde a fost Dumnezeu? Cum a permis El să se întâmple aşa 
ceva?” s‑ar putea întreba unii, încercând să dea vina pe Domnul. 
Însă nu El este Cel ce permite ca astfel de lucruri să se întâmple. Isus 
a spus: „În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, 
adevărat vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, 
vă va da” (Ioan 16:23). 

Apoi, după înviere, a declarat: „... Toată autoritatea Mi‑a 
fost dată în cer şi pe pământ” (Matei 28:18, versiunea NTR); şi, 
în virtutea acestei autorităţi, El a afirmat în continuare: „Prin 
urmare, duceţi‑vă şi faceţi ucenici din toate neamurile...” (Matei 
28:19, versiunea NTR). Isus ne‑a dat nouă autoritatea Sa; El ne‑a 
dat Numele Său. Aşadar, nu Isus i‑a permis lui Irod să îl omoare 
pe Iacov, ci creştinii care nu şi‑au îndeplinit slujba de a‑şi exercita 
autoritatea în rugăciune.

Însă atunci când şi Petru a fost arestat, Biblia spune că 
ei (credincioşii din Biserică) s‑au rugat fără încetare; Dumnezeu 
a intervenit şi Petru a fost eliberat (Faptele apostolilor 12:5‑7). 

ROAGĂ-TE PENTRU OAMENII LUI 
DUMNEZEU AFLAŢI ÎN SUFERINŢĂ

12 SÂMBĂTĂ

Încolo, fraţilor, rugaţi‑vă pentru noi, ca 
să se răspândească şi să fi e glorifi cat 

Cuvântul Domnului, ca şi la voi                          
(2 Tesaloniceni 3:1, versiunea GBV).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, mă rog pentru slujitorii Evangheliei şi pentru oamenii 
lui Dumnezeu din toată lumea, să nu le slăbească puterea. Mă rog 
împotriva oamenilor sau a instituţiilor care încurajează persecuţia 
creştinilor şi obstrucţionează răspândirea Evangheliei; tăiem în 
bucăţi influenţa acelor forţe şi eforturile lor sunt zădărnicite. În 
ciuda oricăror împotriviri, Evanghelia se răspândeşte cu putere, cu 
viteza Duhului Sfânt şi prevalează, în Numele lui Isus. Amin.

Aşadar, de fiecare dată când te rogi, Îi oferi lui Dumnezeu „cadru 
legal” de a interveni în mod supranatural, cadru pe care nu l‑ar fi 
avut fără rugăciunea ta.

Acesta este motivul pentru care trebuie să ne rugăm 
pentru slujitorii Evangheliei şi pentru avansarea slujbei împăcării 
în aceste zile din urmă. Apostolul Pavel le‑a scris creştinilor din 
Colose: „Rugaţi‑vă totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne 
deschidă o uşă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Cristos 
pentru care, iată, mă găsesc în lanţuri” (Coloseni 4:3). Dacă 
Dumnezeu le spusese deja să meargă şi să predice Evanghelia, de 
ce mai era nevoie să se roage ca El să le deschidă o uşă pentru 
vestirea Cuvântului Său? Prin aceasta, Biblia ne spune că în lume 
există împotriviri. Aşadar, roagă‑te întotdeauna pentru Bisericile lui 
Cristos de pretutindeni.

Conform mai multor rapoarte statistice, creştinii sunt cel 
mai persecutat grup religios din lume. Chiar acum, mulţi creştini 
înfruntă suferinţe îngrozitoare, fiind supuşi celor mai inumane 
pedepse, din cauza credinţei lor în Isus Cristos. Prin rugăciunile tale 
ei vor fi întărţi, iar Domnul va interveni în situaţiile lor. Lăudat să fie 
Dumnezeu!

Apocalipsa 12:1‑10 & Mica 1‑2 

Apocalipsa 4 & Osea 11‑14

2 Tesaloniceni 3:1‑2; Romani 15:30‑32



Din ziua în care am primit Duhul Sfânt şi am 
început să vorbesc în alte limbi, nu am mai 

rămas niciodată fără inspiraţie. Cheia este părtăşia cu 
Duhul Sfânt! Acesta este secretul de a fi  ÎNTOTDEAUNA 
inspirat şi înfl ăcărat pentru Domnul. Duhul Sfânt ar trebui 
să fi e forţa primordială care te propulsează în viaţă. Fără 
El, viaţa se scurge alene; este plicti sitoare, goală şi fără 
sens!

Fără Duhul Sfânt, Creşti nismul este o religie ca 
oricare alta. De fapt, este foarte difi cil să câşti gi sufl ete 
fără Duhul Sfânt. Fiind copilul lui Dumnezeu, este imperios 
necesar să fi i plin de Duhul Sfânt în fi ecare zi. Trebuie să Îl 
cunoşti , să umbli în El şi cu El. Duhul Sfânt trebuie să facă 
parte din viaţa ta.

În Coloseni 3:16, Biblia spune: „Cuvântul lui Cristos 
să locuiască din belşug în voi...” Înţelegerea Cuvântului 
lui Dumnezeu te va determina să îţi dedici fi ecare zi a 
vieţii tale exti nderii Împărăţiei Lui; nimic altceva nu va 
conta pentru ti ne în această lume, în afara lui Cristos 
şi a lucrării Lui. Având Cuvântul lui Dumnezeu în duhul 
tău şi rosti ndu‑l cu gura ta, tu Îi poţi sluji Domnului cu 

ÎNTOTDEAUNA INSPIRAT ȘI 
ÎNFLĂCĂRAT

13 DUMINICĂ

Nu ţi‑am dat Eu oare porunca aceasta: 
„Întăreşte‑te şi îmbărbătează‑te?” 
Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, 

căci Domnul, Dumnezeul tău, 
este cu ti ne în tot ce vei face                                                                              

(Iosua 1:9).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Participarea mea pasionată la vestirea Evangheliei în lume 
rămâne neclintită. Dumnezeu m‑a chemat şi mi‑a dat un 
mandat divin. Îmi menţin focalizarea şi dedicarea faţă 
de chemarea Lui, constrâns de iubirea lui Cristos să fac 
lucrurile pe care trebuie să le fac pe pământ, în Numele 
lui Isus. Amin.

credincioşie şi Îi poţi aduce slavă atât acum, cât şi în 
veacurile viitoare. Cultivă un apetit nestăvilit şi înflăcărat 
pentru Cuvântul lui Dumnezeu.

Dragostea ta pentru Domnul te va determina să 
le spui celor din lume despre puterea Lui mântuitoare. 
Biblia spune: „Căci dragostea lui Cristos ne constrânge, 
întrucât suntem convinşi că atunci când Unul a murit 
pentru toţi, toţi au murit” (2 Corinteni 5:14, versiunea 
NTR). Apostolul Pavel ne dezvăluie forţa motivaţională 
din spatele covârşitoarei sale pasiuni pentru Evanghelie: 
dragostea lui Cristos. Nu Îl poţi iubi fără să simţi chemarea 
de a vorbi întregii lumi despre dragostea ta pentru El. Te 
vei trezi în fiecare zi inspirat şi înflăcărat, dorindu‑ţi să Îi 
slujeşti Domnului din toată inima ta şi din tot cugetul tău. 
Laudă lui Dumnezeu!

Apocalipsa 12:11‑17 & Mica 3‑4

Apocalipsa 5 & Ioel 1‑3

2 Corinteni 5:14‑15; Ieremia 20:8‑9; Romani 12:10‑12



Trebuie să le propovăduim Cuvântul lui 
Dumnezeu celor care încă nu l‑au auzit, altf el 

nu vor avea niciodată şansa să creadă şi să fi e mântuiţi. 
În Romani 10:13‑14, Biblia spune: „Fiindcă oricine va 
chema Numele Domnului va fi  mântuit. Dar cum Îl vor 
chema pe Acela în care nu au crezut? Şi cum vor crede 
în Acela despre care nu au auzit? Şi cum vor auzi despre 
El fără propovăduitor?” 

Fără un propovăduitor, aceşti  oameni nu vor putea 
niciodată să asculte Evanghelia. Prin urmare, suntem 
obligaţi să predicăm Evanghelia pretuti ndeni. În Romani 
1:16, apostolul Pavel spune: „Căci mie nu mi‑e ruşine 
de Evanghelia lui Cristos, fi indcă ea este puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuirea fi ecăruia care crede: întâi 
a iudeului, apoi a grecului.”

Nu există mântuire fără Evanghelie. Puterea 
lui Dumnezeu de a scoate pe cineva din necazuri, din 
suferinţă, din păcat şi din moarte se afl ă în Evanghelia lui 
Cristos. În versetul temati c citi m că Dumnezeu a promis 
viaţa veşnică înainte de crearea lumii; iar acum, El Şi‑a 

TREBUIE S-O PROPOVĂDUIM
14 LUNI

În nădejdea vieţii vecinice, făgăduite 
mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, 

care nu poate să mintă, ci Şi‑a 
descoperit Cuvântul la vremea Lui, 
prin propovăduirea care mi‑a fost 

încredinţată, după porunca lui 
Dumnezeu, Mântuitorul nostru                                            

(Tit 1:2‑3).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt un ambasador al lui Cristos în Evanghelie. Sunt plin de 
pasiune pentru Domnul, întotdeauna vibrant, exuberant şi 
înflăcărat în duh, slujindu‑L cu toată inima, cu tot sufletul 
şi cu toată mintea. Prin mine, Evanghelia ajunge la mulţi 
oameni care au fost rânduiţi pentru mântuire, iar ei 
sunt strămutaţi din întuneric în libertatea slavei fiilor lui 
Dumnezeu. Amin.

împlinit promisiunea, Şi‑a manifestat Cuvântul şi a făcut 
posibilă viaţa veşnică prin propovăduirea Evangheliei.

Vedeţi cât de binecuvântaţi suntem să fim custozi 
şi purtători ai ordinii divine, ambasadori ai Cerului! 
Dacă nu le vom propovădui Evanghelia, unii nu vor afla 
niciodată despre Aceasta. Pune‑ţi întreaga ta viaţă în 
slujba propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu, deoarece 
este tot ceea ce contează cu adevărat. Asigură‑te că 
Evanghelia ajunge la toţi cei care au fost rânduiţi să o 
primească.

Apocalipsa 13:1‑10 & Mica 5‑6 

Apocalipsa 6 & Amos 1‑4

1 Corinteni 1:18; Faptele apostolilor 4:12; Matei 28:19‑20



Serviciul Special
 de Anul Nou 

cu

 

 Şi la acest sfârşit de an, cerul va privi milioanele 
de oameni care se vor aduna în diverse locuri din toată 
lumea pentru a parti cipa la Serviciul Special de Anul 
Nou, cu omul lui Dumnezeu, Pastorul Chris, pentru a 
se închina şi a se ruga lui Dumnezeu şi pentru a primi 
călăuzire pentru următorul an. 

 Acest Serviciu Special transmis în direct pe 
tot globul va fi  urmărit în diferite biserici, săli de 
evenimente, centre şi case parti culare prin satelit, prin 
televiziune prin cablu, prin radio şi prin internet. Va fi  
tradus şi în câteva limbi de circulaţie pentru a facilita 
înţelegerea cât mai multor oameni. 

 Parti cipă şi tu într‑o atmosferă de închinare şi 
de părtăşie cu Duhul Sfânt la acest Serviciu Special de 
Anul Nou cu Pastorul Chris pe 31 decembrie, pentru a 
primi cuvântul profeti c Rhema pentru anul 2021.

Pastor Chris



N
O

T
E

NOTE



Te‑ai întrebat vreodată: „Oare viaţa mea 
urmează planul perfect pe care Dumnezeu 

l-a pregătit pentru mine?” Este important să fii sigur. 
În Ioan 7:17, Isus spune: „Dacă vrea cineva să facă 
voia Lui, va ajunge să cunoască învăţătura...” Aşadar, 
dacă eşti dispus să faci voia Lui, El te va învăţa cum.

Uneori, oamenii se tem să Îl lase pe Dumnezeu 
să le controleze viaţa. Se tem că le va schimba visurile 
pe care le‑au avut de‑a lungul vieţii. Se tem că El i‑ar 
putea transforma într‑un mod nedorit. Toate acestea 
din cauză că nu Îl cunosc încă pe Dumnezeu; dacă nu Îl 
cunoşti, nu poţi avea încredere în El. Dar dacă ajungi 
să Îl cunoşti vreodată, vei învăţa să te încrezi în El.

Dumnezeu Şi‑a dorit din totdeauna ce este mai 
bun pentru tine. El luptă pentru succesul tău mai mult 
decât ai putea tu să lupţi vreodată. În ziua în care am 
descoperit acest adevăr, am declarat: „Doamne Isuse, 
mă încred în tine cu toată fiinţa mea!” Mi‑am dorit 
să fiu încununat de succes pentru El, însă El a luptat 
pentru acest succes mai mult decât aş fi putut lupta 
eu vreodată. Am descoperit că mă iubeşte mai mult 
decât mă iubesc eu şi că este mai înţelept decât aş 

SUPUNE-TE VISULUI                            
SĂU PENTRU TINE

15 MARŢI

Încrede‑te în Domnul din toată inima 
ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea 

ta! Recunoaşte‑L în toate căile 
tale, şi El îţi va netezi cărările                                             

(Proverbe 3:5‑6).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, ce mângâiere şi ce încredere îmi conferă 
binecuvântata asigurare că Îţi pot încredinţa viaţa mea. 
Tu eşti Cel credincios şi adevărat. Viitorul Îţi aparţine; prin 
urmare, mă las în mâinile Tale călăuzitoare, sub stăpânirea 
iubirii Tale, având toată încrederea să fiu condus de 
Cuvântul Tău şi de Duhul Sfânt, în timp ce îmi îndeplinesc 
destinul în Tine, în Numele lui Isus. Amin.

putea fi eu vreodată, aşa că am devenit îndrăzneţ şi 
focalizat!

Aminteşte‑ţi, El a creat întreaga lume, inclusiv 
pe noi. Te cunoaşte pe dinăuntru şi pe dinafară. Şi 
nu doar că ştie totul despre tine, ci ştie totul despre 
viaţă. Dorinţa Lui este ca tu să declari: „Da, Doamne, 
sunt pregătit.” Domnul ştie cum să Se comporte cu 
toate tipurile de persoane, aşadar ştie exact cum să 
procedeze şi în cazul tău.

Încredinţează‑I Lui viaţa ta. Rămâi în centrul 
voii Sale şi nu vei fi învins niciodată. În 1 Petru 2:6, 
Biblia spune: „… Cine se încrede în El nu va fi dat de 
ruşine”; ceea ce înseamnă că nu te vei ruşina şi nici 
nu vei fi dezamăgit vreodată pentru încrederea pe 
care I‑o porţi. Aşadar, încrede‑te în Domnul din toată 
inima ta şi din tot cugetul tău şi supune‑te visului Său 
pentru tine.

Apocalipsa 13:11‑18 & Mica 7

Apocalipsa 7 & Amos 5‑9

Faptele apostolilor 26:16‑18; Psalm 18:30; Proverbe 16:3



Cuvântul „încredinţat” din versetul temati c 
provine din traducerea din original a unui 

termen grecesc interesant: „parakatathēkē” care 
înseamnă depozit sau investi ţie; este vorba despre 
o investi ţie în personalitatea ta. Ceva a fost depus în 
ti ne. Trebuie să conşti enti zezi că aceeaşi Evanghelie 
a slavei care ţi‑a salvat viaţa pentru veşnicie, ţi‑a fost 
încredinţată ţie. 

Pavel şti a acest lucru. În 1 Timotei 1:11, el afi rmă: 
„Potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu 
care mi‑a fost încredinţată mie.” Cât este de important 
să conşti enti zezi acest lucru! Pavel şi‑a asumat 
responsabilitatea pentru vesti rea Evangheliei, şi aşa ar 
trebui să faci şi tu.

Colegii de muncă, partenerii de afaceri, colegii 
de şcoală, membrii familiei, prietenii tăi, toţi cei cu 
care El te aduce în contact depind de încrederea pe 
care Dumnezeu a investi t‑o în ti ne. El ţi‑a încredinţat 
responsabilitatea de a le sluji de mărturie; tu eşti  
martorul Lui pentru generaţia ta. Trebuie să îţi iei 
angajamentul de a le aduce mântuirea celor din lumea 
ta. Aceasta este cheia succesului. Astf el devii o mlădiţă 

EVANGHELIA ŢI-A FOST 
ÎNCREDINŢATĂ

16 MIERCURI

Timotee, păzeşte ce ţi s‑a 
încredinţat; fereşte‑te de fl ecăriile 

lumeşti  şi de împotrivirile 
şti inţei, pe nedrept numite astf el                                                                             

(1 Timotei 6:20).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat privilegiul de a fi partenerul Tău 
în câştigarea sufletelor. Tu m‑ai socotit credincios şi mi‑ai încredinţat 
Evanghelia. Sunt gata să merg oricât de departe trebuie pentru Evanghelie, 
fiindcă este puterea Ta de a face păcătoşii neprihăniţi, de a‑i catapulta pe 
cei săraci din obscuritate şi mizerie într‑o viaţă de bunăstare, în glorie şi în 
excelenţă. Oriunde ajung, le vestesc Evanghelia cu îndrăzneală tuturor 
oamenilor şi mulţi sunt mântuiţi, în Numele lui Isus. Amin.

roditoare, împlinind ce a spus Isus în Ioan 15:5: „Eu 
sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele.”

Declară mereu: „Sunt o mlădiţă roditoare, în 
Numele Domnului Isus! Eu aduc roade neprihănite 
şi manifest lucrări neprihănite.” Declară acest lucru 
şi acţionează în consecinţă. Acesta este mesajul pe 
care apostolul Pavel i l‑a transmis tânărului Timotei în 
versetul tematic —conştientizarea sarcinii încredinţate.

Tu porţi seminţele Împărăţiei lui Dumnezeu în 
tine. Aceasta este cea mai importantă însărcinare a 
vieţii tale. Aminteşte‑ţi cuvintele lui Isus din Matei 
6:33: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi 
neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe 
deasupra.” Acum că te afli în Împărăţia lui Dumnezeu, 
ocupă‑te cu prioritate de propovăduirea Cuvântului Său 
şi vei vedea slava Lui manifestându‑se în tine şi prin tine.

Apocalipsa 14:1‑10 & Naum 1‑3

Apocalipsa 8 & Obadia

2 Corinteni 5:18; Ieremia 20:9; 1 Corinteni 9:16‑17



Unii oameni cred că acest verset înseamnă că 
Isus a mers în cer pentru a ne construi case. 

Aşadar, ei consideră că atunci când cineva îşi dăruieşte 
viaţa lui Cristos, Dumnezeu începe să îi construiască un 
locaş în ceruri. Însă aceşti a uită că, în Evrei 4:3, Biblia 
spune „… Lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la 
întemeierea lumii.” Cerul este un loc frumos şi a fost 
creat încă de la începuturile lumii. Atunci despre ce loc 
vorbea Isus?

Răspunsul este simplu. În Matei 28:9, Biblia spune 
că, după ce Isus a ieşit biruitor în Locuinţa morţilor, S‑a 
întors la ucenicii din Galileea şi le‑a spus: „Bucuraţi‑vă!” 
Apoi S‑a înălţat la cer şi acolo I s‑a oferit un loc! Acest 
loc nu este un scaun în preajma Tatălui; nu, Isus a primit 
chiar locul autorităţii absolute, aşezându‑Se pe tronul 
Majestăţii Tatălui Ceresc.

Apoi, Scriptura spune: „Dacă, deci, aţi înviat 
împreună cu Cristos, să umblaţi după lucrurile de sus, 
unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu” (Coloseni 
3:1). Tot ce a făcut Isus, a făcut pentru noi. De aceea, 
locul pe care El a mers să ni‑l pregătească este locul din 

EL ESTE ACOLO                                      
ÎN NUMELE TĂU

17 JOI

În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. 
Dacă n‑ar fi  aşa, v‑aş fi  spus. Eu Mă 

duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce 
Mă voi duce şi vă voi pregăti  un loc, 

Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, 
ca acolo unde sunt Eu, să fi ţi şi voi                            

(Ioan 14:2‑3).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Domnul m‑a adus într‑un loc de slavă, un loc de autoritate şi de 
stăpânire, unde domnesc mai presus de orice domnie, de orice 
stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se 
poate numi nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. Când vorbesc, 
răspunde toată creaţia, pentru că trăiesc în Cristos. Chiar acum, 
frâng influenţa celui rău de peste viaţa oamenilor şi declar că lumina 
Evangheliei slavei străluceşte în inimile lor, în Numele lui Isus. Amin.

dreapta Tatălui; Isus ne‑a obţinut un loc unde putem fi 
slăviţi alături de El. Acum suntem aşezaţi împreună cu El 
în locurile cereşti (Efeseni 2:6).

În Evrei 9:24, Biblia spune: „Căci Cristos n‑a intrat 
într‑un locaş de închinare făcut de mână omenească, 
după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat 
chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea 
lui Dumnezeu.” Atât timp cât Isus este în cer, suntem bine 
reprezentaţi. El ne reprezintă acolo! De aceea Isus ne‑a 
spus să trăim în Numele Lui: „Şi orice faceţi, cu cuvântul 
sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus…” 
(Coloseni 3:17). Aceasta pentru că Isus Cristos este în 
cer în numele nostru, iar noi suntem aici în Numele Lui. 
Noi domnim şi stăpânim asupra diavolului şi a cohortelor 
întunericului în Numele Lui. Aleluia!

Apocalipsa 14:11‑20 & Habacuc 1‑2 

Apocalipsa 9 & Iona 1‑4

Efeseni 2:6; Luca 10:19



Expresia „împărăţie şi preoţi” din versetul 
temati c a mai fost tradusă şi ca „o împărăţie de 

preoţi” în alte versiuni ale Bibliei. Astf el, citi torul ti nde 
să presupună că „o împărăţie de preoţi” se referă la un 
regat în care există preoţi. Însă traducerea exactă din 
limba greacă este: „regi-preoţi.” Dumnezeu ne‑a făcut 
regi‑preoţi, ceea ce reprezintă împlinirea unei profeţii!

În Exodul 19:5‑6, Dumnezeu le spune copiilor 
lui Israel: „Acum, dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă 
veţi păzi legământul Meu, veţi fi  ai Mei dintre toate 
popoarele, căci tot pământul este al Meu; Îmi veţi 
fi  o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. Acestea 
sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.” 
Cuvântul „împărăţie” provine din traducerea termenului 
ebraic „mamlakah” care înseamnă şi „regal.” Cu alte 
cuvinte, promisiunea făcută israeliţilor: „Îmi veţi fi  o 
împărăţie de preoţi” înseamnă: „Îmi veţi fi  preoţi regali; 
sau regi-preoţi.”

Petru a şti ut că împlinirea acestei profeţii a avut 
loc în Isus Cristos. În 2 Corinteni 1:20, Biblia spune: 
„În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi  
ele, toate în El sunt «Da»...” Aşadar, Dumnezeu are o 
împărăţie de preoţi, o preoţie regală: „Voi însă sunteţi 

NOI SUNTEM                                     
REGI-PREOŢI

18 VINERI

Şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi 
pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fi e 

slava şi puterea în vecii vecilor! Amin 
(Apocalipsa 1:6).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îţi mulţumesc, Doamne, pentru prezenţa Duhului Sfânt în viaţa mea, 
care mă ajută să‑mi împlinesc lucrarea de mijlocire regală în calitate de 
rege‑preot şi îmi revelează voia Ta pentru familia mea, pentru prietenii 
mei, pentru oraşul meu, pentru naţiunea mea şi pentru lume, pe măsură 
ce mă învoiesc cu Tine să o împlinesc. Mă rog să prevaleze Cuvântul Tău în 
viaţa oamenilor, intensificându‑le activităţile de neprihănire, iar prezenţa 
Ta să le învăluie inima pretutindeni, în Numele lui Isus. Amin.

o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, o naţiune 
dedicată, poporul special pe care Dumnezeu Şi l‑a 
câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi faptele Lui minunate 
şi să manifestaţi virtuţile şi perfecţiunile Celui ce v‑a 
chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 
2:9, versiunea Amplificată).

În calitate de rege‑preot, principala ta 
responsabilitatea este mijlocirea regală, prin rugăciuni 
şi petiţii. Dumnezeu ţi‑a dat stăpânirea şi autoritatea de 
a schimba cursul evenimentelor de pe pământ, utilizând 
Numele lui Isus. Aşadar, fii de partea lui Dumnezeu 
împlinind voia Lui pe pământ: în familia ta, în viaţa celor 
din jur, în oraşul tău şi în ţara ta. Învaţă să direcţionezi 
influenţa puterii lui Dumnezeu asupra oamenilor în 
rugăciune, până când obţii acea notă de victorie în duhul 
tău. Aleluia!

Apocalipsa 15:1‑8 & Habacuc 3 

Apocalipsa 10 & Mica 1‑3

Ezechiel 3:17‑21; 1 Timotei 2:1‑2; Romani 8:26‑28



În Ioan 8, citi m despre o anumită femeie care a 
fost prinsă în preacurvie şi care urma să fi e ucisă 

cu pietre. Liderii religioşi şi mulţimea care îi urma au 
adus‑o la Isus şi L‑au întrebat, parafrazat: „Învăţătorule, 
pentru fapta ei, femeia asta ar trebui omorâtă cu pietre; 
ai ceva împotrivă?” (Ioan 8: 4‑5). Isus a răspuns: „N-am 
nimic împotrivă; dar cine dintre voi n-are niciun păcat, 
acela să arunce prima piatră.”

Biblia spune că toţi au lăsat pietrele din mână şi 
au plecat, simţindu‑se mustraţi în cugetul lor. Apoi, în 
versetul al 12‑lea, după ce a linişti t‑o pe femeie, Isus a 
făcut o declaraţie uluitoare: „Eu sunt Lumina lumii; cine 
Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va 
avea lumina vieţii.” Care este legătura dintre această 
afi rmaţie şi ce făcuse Domnul pentru femeia păcătoasă? 
Dacă înţelegem care este legătura, putem înţelege 
aşteptările Lui de la noi. 

În Ioan capitolul 9, Isus întâlneşte un bărbat orb din 
naştere. Isus repetă aceeaşi afi rmaţie: „Cât sunt în lume, 
sunt Lumina lumii” (Ioan 9:5). Şi apoi face o minune: „... 
A scuipat pe pământ şi a făcut ti nă din scuipat. Apoi a 
uns ochii orbului cu ti na aceasta” (Ioan 9:6). 

Femeia adulteră era la un pas de moarte, iar Isus a 

NOI SUNTEM LUMINĂ...                        
LA FEL CA ISUS

19 SÂMBĂTĂ

Voi sunteţi lumina lumii. O 
cetate aşezată pe un munte, 
nu poate să rămână ascunsă                                                                    

(Matei 5:14).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt lumina lumii! Sunt o cetate care este aşezată pe stâncă şi 
care nu poate fi ascunsă! Prin urmare, umblu în miracole şi în 
manifestări glorioase ale supranaturalului. Vindec bolnavii, curăţ 
leproşii, înviez morţii şi izgonesc demonii! Şi astăzi sunt o soluţie 
la problemele multora şi răspunsul la întrebările lor. Tot ce nu este 
de la Dumnezeu: boală, sărăcie, moarte, lipsă, eşec, depresie, etc. 
se pleacă înaintea mea, în Numele Domnului Isus Cristos! Amin.

intervenit şi a spus: „Eu sunt lumina lumii” şi a salvat‑o! 
Apoi a văzut un orb care nici măcar nu avea ochi şi a 
spus: „EU SUNT lumina ta!” Slavă lui Dumnezeu! Isus 
declara: „Eu sunt tot ceea ce îţi trebuie. Dacă ai nevoie 
de eliberare, eu sunt eliberarea ta. Dacă ai nevoie de 
mântuire, eu sunt mântuirea ta. Dacă vrei vindecare, eu 
sunt vindecarea ta.” Acesta este sensul Numelui Său: „EU 
SUNT.” Aleluia!

Acum, El Se întoarce spre noi şi ne spune: „Voi 
sunteţi lumina lumii.” Dintr‑o dată, aşteptările Lui se 
limpezesc în duhul nostru! Înseamnă că astăzi, o acţiune 
de‑a ta va produce o schimbare în viaţa cuiva. Dacă 
cineva a fost orb, prin tine, îşi poate recăpăta vederea! 
Cineva care a fost bolnav se poate vindeca. O persoană 
oloagă ar putea merge din nou. De ce? Deoarece tu eşti 
lumina lumii, asemenea lui Isus. Slavă lui Dumnezeu!

Apocalipsa 16:1‑10 & Ţefania 1‑2 

Apocalipsa 11 & Mica 4‑5

Matei 10:8; Marcu 16:17‑18; 1 Ioan 4:17



Unii creşti ni încearcă să dea vina pe Dumnezeu 
pentru ceea ce este de fapt responsabilitatea 

lor. De multe ori, când se întâmplă ceva neplăcut, ei 
ajung la concluzia că aşa a fost voia lui Dumnezeu, pentru 
că altf el: „De ce a îngăduit Domnul să se întâmple un 
asemenea lucru?” Trebuie să realizăm că nouă ni s‑a 
dat autoritatea de a schimba lumea şi de a ne face viaţa 
atât de frumoasă pe cât ne‑o dorim. Poţi să‑ţi faci viaţa 
glorioasă trăind Cuvântul lui Dumnezeu.

În Matei 17:20, Domnul Isus pune accentul pe 
următoarea învăţătură: „... Adevărat vă spun că, dacă 
aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, i‑aţi zice 
muntelui acestuia: «Mută‑te de aici colo» şi s‑ar muta; 
nimic nu v‑ar fi  cu neputi nţă.” El spune clar că poţi birui 
acţionând pe baza credinţei tale în Cuvântul lui Dumnezeu. 
El ţi‑a dat deja măsura credinţei de care ai nevoie pentru 
a produce schimbarea dorită, la standardele Scripturii.

În Marcu 9:23, Isus declară: „… Toate lucrurile îi 
sunt cu puti nţă celui ce crede!” Întrebarea este, crezi 
tu oare cu adevărat? Dacă da, atunci te aşteaptă o viaţă 
de posibilităţi infi nite. Pune în aplicare Cuvântul lui 

FĂ-ŢI VIAŢA GLORIOASĂ
20 DUMINICĂ

Fiecare dintre voi trebuie să‑şi 
asume responsabilitatea de a 

realiza cu creati vitate tot ce poate 
mai bine cu propria lui viaţă                                        

(Galateni 6:5, versiunea Message – 
Mesajul, n.tr.).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Viaţa mea este o mărturie a harului lui Dumnezeu! Umblu 
întotdeauna în binecuvântări, în glorie, în bucurie, în victorie 
şi în posibilităţi fără sfârşit! Nimic nu‑mi este imposibil! Cristos 
este viaţa mea şi Cuvântul Său acţionează cu tărie în mine 
acum şi întotdeauna. Aleluia!

Dumnezeu în orice împrejurare şi vei fi biruitor mereu.
Nu trebuie să „aştepţi” împlinirea Cuvântului lui 

Dumnezeu în viaţa ta, ci tu trebuie să îl împlineşti: „... 
lucraţi cu frică şi cutremur mântuirea voastră” (Filipeni 
2:12, versiunea Cornilescu Literală). Trebuie să aplici 
Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa ta şi să Îl determini să 
producă rezultate. Folosindu‑ţi credinţa, tu poţi fi ceea 
ce vrei să fii, poţi schimba ceea ce vrei să schimbi şi poţi 
realiza orice vrei să realizezi!

Dumnezeu ţi‑a oferit deja stăpânirea şi abilitatea 
de care ai nevoie pentru a‑ţi face viaţa prosperă. El a 
spus: „Această carte a Legii să nu se depărteze de gura 
ta, ci cugetă asupra ei zi şi noapte, ca să iei seama să 
faci conform cu tot ce este scris în ea; fiindcă atunci vei 
face calea ta prosperă şi atunci vei avea mult succes” 
(Iosua 1:8, versiunea Fidela). Este vorba despre modul în 
care întrebuinţezi tu Cuvântul lui Dumnezeu! Trebuie să 
meditezi asupra lui şi să trăieşti în consecinţă, iar slava lui 
Dumnezeu se va manifesta în viaţa ta.

Apocalipsa 16:11‑21 & Ţefania 3 

Apocalipsa 12 & Mica 6‑7

Marcu 11:23; Filipeni 4:13; Iosua 1:8



Unii oameni se ruşinează să fi e asociaţi cu Isus 
şi cu Biserica Sa; cât de tragic! Uniunea ta cu 

Domnul este cea mai minunată şi mai sublimă identi tate 
regală din istorie. Celebreaz‑o cu fi ecare ocazie. Foloseşte 
fi ecare moment ca să‑L glorifi ci pe Isus Cristos. Lasă ca 
dragostea ta pentru El să se manifeste puternic şi fără 
echivoc.

Dacă ţi‑e ruşine să le spui celor din jur – prietenilor, 
familiei, colegilor, etc. – că Îi aparţii lui Isus Cristos şi că 
faci parte din familia credinţei, şi Domnului Îi va fi  ruşine 
să te recunoască înaintea Tatălui şi a îngerilor. 

Indiferent ce cred unii şi alţii despre Cristos şi 
despre creşti nism, tu eşti  în cea mai onorată şi respectată 
uniune care există. Tu eşti  un asociat al Dumnezeirii. 
Eşti  un vas purtător de Dumnezeu; un purtător al ordinii 
divine şi al adevărurilor eterne.

Nu te scuza şi nu te ruşina atunci când declari 
uniunea ta inseparabilă cu Isus Cristos şi dedicarea 
ta neclinti tă faţă de El, faţă de Împărăţia Lui şi faţă de 
Biserica Lui. Nimeni şi nimic nu trebuie să te facă să te 
distanţezi de Cristos sau să îţi minimalizezi credinţa în 
El. Nici măcar cele mai dure ameninţări sau persecuţii 

NICIODATĂ RUȘINAŢI DE EL
21 LUNI

Pentru că de oricine se va ruşina de 
Mine şi de cuvintele Mele, în această 

generaţie adulteră şi păcătoasă, şi Fiul 
Omului Se va ruşina de el când va veni 

în gloria Tatălui Său, cu sfi nţii îngeri                                    
(Marcu 8:38, versiunea GBV).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îl glorific pe Cristos şi celebrez identitatea mea cu El. Îl 
mărturisesc cu îndrăzneală înaintea oamenilor şi mă bucur 
de asocierea mea cu sfinţii lui Dumnezeu. Uniunea mea 
inseparabilă cu Domnul este cea mai mare binecuvântare 
din viaţa mea; îmi declar dedicarea neclintită faţă 
de Cristos, faţă de Biserica Lui şi faţă de răspândirea 
Evangheliei, pentru totdeauna. Aleluia!

din partea vrăjmaşului nu trebuie să te facă să te temi. 
Aleluia!

Apocalipsa 17:1‑10 & Hagai 1 

Apocalipsa 13:1‑10 & Naum 1‑3

Luca 12:8‑9; 2 Timotei 1:7‑8



 

 În fi ecare lună, devoţionalul tău favorit vine cu 
coduri QR care te conectează direct cu mesaje video care 
duc mesajele zilnice la un cu totul alt nivel! 

CUM SĂ FOLOSEŞTI CODURILE QR:

      • Descarcă o aplicaţie de scanare de coduri QR pe 
dispoziti vul tău mobil de pe platf ormele Play Store sau 
App Store. 
       • Scanează codul QR din devoţional cu aplicaţia de 
scanare de coduri QR.
         • Pe dispoziti vul tău va apărea o adresă de internet 
care te va conduce la mesajul video.

Spune‑le despre această facilitate deosebită şi celor cărora 
le distribui devoţionalul. 
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În ti mp ce sărbătorim naşterea lui Isus Cristos, este 
important să realizăm că revenirea Sa în glorie 

este iminentă şi mult mai apropiată decât realizează mulţi. 
De aceea trebuie să ne intensifi căm eforturile de a ajunge 
la cei pierduţi şi de a le spune celor care nu au auzit din 
zona noastră de infl uenţă şi chiar dincolo de aceasta că 
El este Calea, Adevărul şi Viaţa. El este Singurul prin care 
oamenii pot fi  mântuiţi şi pot fi  aduşi în clasa făpturilor lui 
Dumnezeu şi în tărâmul vieţii Sale.

Până când un om nu este născut din nou, viaţa 
sa va fi  expresia a tot ce i s‑a întâmplat, începând cu 
descendenţa sa: locul în care s‑a născut, naţionalitatea, 
localizarea geografi că, educaţia, conducerea ţării în care 
locuieşte, etc. Toţi aceşti  factori vor determina ceea ce se 
va alege de viaţa lui. Aceasta înseamnă că el este limitat la 
mediul ambiant şi la descendenţa lui; ce trist.

Dar atunci când eşti  născut din nou, toate cele vechi 
s‑au dus (2 Corinteni 5:17). Dintr‑o dată ai fost adus într‑o 
viaţă care transcende planul acesta pământesc, viaţă în 
care nu mai eşti  limitat de niciun factor sau element din 
această lume. Acum trăieşti  într‑un mediu ambiant nou şi 

VESTEȘTE ÎN                                    
TOATĂ LUMEA

22 MARŢI

Apoi le‑a zis: „Duceţi‑vă în toată 
lumea, şi propovăduiţi Evanghelia 
la orice făptură. Cine va crede şi 
se va boteza, va fi  mântuit; dar 
cine nu va crede, va fi  osândit                                                           

(Marcu 16:15‑16).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne, mă rog pentru necredincioşii din toată lumea, 
ca ei să afle şi să accepte că Isus deja a purtat pedeapsa 
păcatelor în locul lor şi aşa să primească viaţa veşnică. Mă 
rog, de asemenea, pentru toţi cei bolnavi sau neputincioşi, ca 
puterea Ta vindecătoare disponibilă în Cristos să îi scape de 
boală şi de infirmităţi; ei celebrează acest sezon în sănătate, 
în pace şi în bunăstare, în Numele lui Isus. Amin.

după principii noi de viaţă, care sunt stipulate în Cuvântul 
lui Dumnezeu. Acum eşti părtaş la natura divină (2 Petru 
1:4) şi nu mai eşti supus păcatului, bolii, neputinţei şi 
morţii, pentru că ai primit viaţa lui Dumnezeu.

Ce mesaj minunat pe care să‑l transmitem în toată 
lumea: Isus a venit, a trăit, a murit şi a înviat, ca noi să avem 
viaţa Sa şi să dăm mai departe această viaţă. Spune‑le celor 
care nu au auzit, du‑te la cei la care nu a ajuns nimeni, 
spune‑le naţiunilor de pe cele mai îndepărtate insule şi 
colţuri ale pământului că El este viu şi că viaţa pe care El 
ne‑a adus‑o este disponibilă pentru orice om care crede: 
„... şi această viaţă veşnică este în Fiul Său. Cine Îl are pe 
Fiul are viaţa...” (1 Ioan 5:11‑12).

În timp ce sărbătoreşti acest sezon, fii întărit în 
duhul tău şi motivat să vesteşti în toată lumea că Domnul 
este Dumnezeu; El a adus la lumină viaţa şi nemurirea prin 
Evanghelie (2 Timotei 1:9‑10). Oricine este născut din nou 
primeşte aceeaşi viaţă pe care o are El. Acesta este mesajul 
pe care El ne‑a însărcinat să‑l predicăm şi să‑l răspândim 
în lume.

Apocalipsa 17:11‑18 & Hagai 2 

Apocalipsa 13:11‑14:20 & Habacuc 1‑3

Marcu 16:15‑16; Romani 10:14



Adevărata esenţă a Crăciunului se concentrează 
asupra identi tăţii lui Isus şi asupra misiunii Sale 

pe pământ. El nu a venit să întemeieze o religie. Nu a venit 
doar să ne arate cum să facem lucruri bune; ci a venit să 
ne dea viaţă; viaţa lui Dumnezeu. Dumnezeu ne‑a creat 
şi El a vrut ca şi noi să avem acelaşi ti p de viaţă pe care o 
are El, iar planul Său a fost ca Isus să ne dea această viaţă.

El a plănuit ca noi să primim viaţa aceasta prin 
credinţă, pentru că Împărăţia Lui nu poate fi  percepută 
cu simţurile fi zice. Evrei 11:6 spune că, fără credinţă, este 
imposibil să‑I fi i plăcut lui Dumnezeu. Un colind englezesc 
foarte frumos sinteti zează mesajul astf el: „... S-a născut 
ca omul să nu mai moară; S-a născut ca să-i ridice pe fi i 
pământului; S-a născut ca să le dea o a doua naştere.” 
Cât de frumos!

Cu toate acestea, cea mai mare minune este Cristos 
născut în inima ta. Biblia spune: „Cristos în voi, nădejdea 
slavei” (Coloseni 1:27). Vorbim despre Domnul, Cel care 
a înviat din morţi şi S‑a înălţat la cer, Fiul Dumnezeului 
cel Viu. El este Cel care Îşi stabileşte locuinţa în inima ta!

Aceasta înseamnă că El devine una cu duhul 
tău. Petru a spus că noi suntem asociaţi, camarazi ai 
Dumnezeirii (2 Petru 1:4). Crăciunul înseamnă că tu eşti  

CRISTOS ESTE VIU ÎN INIMA TA
23 MIERCURI

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

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



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am viaţa şi natura lui Dumnezeu în duhul meu. El Şi‑a 
dat viaţa pentru mine, ca eu să pot trăi şi umbla în 
neprihănirea, în slava şi în harul Lui. Prin urmare, prin 
credinţa mea, sunt părtaş naturii divine a lui Dumnezeu, 
fiind înzestrat cu viaţa Sa! Viaţa mea este plină de glorie, 
pentru că Isus Cristos este în mine. Aleluia!

în Cristos şi Cristos este în tine acum; ai viaţa şi natura 
lui Dumnezeu în tine ACUM! Aleluia! Dacă nu ai primit 
încă viaţa aceea, poţi s‑o primeşti acum. Caută la sfârşitul 
devoţionalului Rugăciunea de Mântuire şi rosteşte‑o. 
Spune aceste cuvinte din toată inima ta, iar bunătatea, 
slava, harul şi dragostea lui Dumnezeu se vor manifesta 
imediat în viaţa ta.

Apocalipsa 18:1‑12 & Zaharia 1‑2

Apocalipsa 15 & Ţefania 1‑3

Romani 6:23; 1 Ioan 5:11‑13:



Chiar dacă Crăciunul, sărbătoarea naşterii 
lui Isus, este indubitabil cea mai cunoscută 

sărbătoare din lume, încă mai există mulţi oameni care 
nu şti u cine este Isus. Pentru unii, El este un mare lider 
religios. Dar Isus nu este doar un lider religios sau un 
reformator; El este Însuşi Dumnezeu. Trebuie să studiezi 
Biblia ca să descoperi acest lucru. În 1 Ioan 5:39, Isus a 
spus: „Cercetaţi Scripturile... dar tocmai ele mărturisesc 
despre Mine.” 

Scripturile mărturisesc că Isus este Dumnezeu. 
În Ioan 1:1 Biblia spune: „La început era Cuvântul, şi 
Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.” 
Versetul 14 spune: „Şi Cuvântul S‑a făcut trup şi a locuit 
printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit 
slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut 
din Tatăl.” Este vorba despre Isus; astf el, atunci când 
sărbătoreşti  Crăciunul, sărbătoreşti  de fapt Cuvântul viu 
şi întrupat.

Studiază tu însuţi Biblia, de la Geneza până la 
Apocalipsa, şi vei ajunge la o singură concluzie: Isus 
Cristos este Dumnezeu! Să ne aducem aminte de 

CELEBREAZĂ CUVÂNTUL VIU ȘI 
ÎNTRUPAT

24 JOI

„Doamne”, i‑a zis Filip, „arată‑ni‑L 
pe Tatăl, şi ne este de ajuns.” Isus i‑a 
zis: „De atâta vreme sunt cu voi, şi 
nu M‑ai cunoscut, Filipe? Cine M‑a 

văzut pe Mine, L‑a văzut pe Tatăl. Cum 
zici tu dar: «Arată‑ni‑L pe Tatăl?»”                              

(Ioan 14:8‑9).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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Dragă Tată, Îţi sunt recunoscător pentru viaţa extraordinară 
pe care am primit‑o când am crezut şi am primit Cuvântul 
Tău. Celebrez Cuvântul viu şi întrupat astăzi. Acum, El 
trăieşte în şi prin mine! Sunt reproducerea Cuvântului Tău, 
iar viaţa mea este o expresie a voii, a gândurilor, a ideilor 
şi a opiniilor Tale, în Numele lui Isus. Amin.

cuvintele Sale din Ioan 10:30: „Eu şi Tatăl una suntem.” 
În versetul tematic, El a spus: „Dacă M‑aţi văzut pe 
Mine, L‑aţi văzut pe Tatăl.” El este Una cu Tatăl.

Trebuie să ajungi la un moment în viaţa ta în care 
să recunoşti că Isus este plinătatea Dumnezeirii. Biblia 
spune că plinătatea Dumnezeirii locuieşte trupeşte 
în El (Coloseni 1:19, 2:9). El este întruparea deplină a 
Dumnezeirii. El este Isus Cristos, Personajul central al 
Crăciunului. Noi Îl sărbătorim pe Dumnezeu care a venit 
la noi în trupul lui Isus. Aleluia!

Apocalipsa 18:13‑24 & Zaharia 3‑4

Apocalipsa 16 & Hagai 1‑2

Ioan 1:10‑12; Matei 16:15‑17



Isus S‑a născut ca oamenii să aibă şi să trăiască 
o viaţă bună, aşa cum spune versetul temati c. 

În Ioan 10:10, El a spus: „... Eu am venit ca oile să aibă 
viaţă, şi s‑o aibă din belşug.”

Tu nu te‑ai născut doar ca să supravieţuieşti , ci ca să 
trăieşti  viaţa bună pe care El a pregăti t‑o mai dinainte pentru 
ti ne – o viaţă excelentă. Acum, poţi fi  plin de entuziasm, de 
bucurie şi de putere, poţi face lucruri măreţe şi poţi fi  în 
fi ecare zi o binecuvântare pentru lumea din care faci parte. 
Poate fi  Crăciun pentru ti ne în fi ecare zi! Acesta este planul 
lui Dumnezeu şi Cuvântul Lui pentru ti ne chiar acum; şi 
Cuvântul Lui pentru ti ne este tot ceea ce contează.

Ai ce sărbători în fi ecare zi, nu doar în această 
perioadă; celebrează viaţa Lui din ti ne şi Cuvântul Lui în 
duhul tău. Indiferent unde eşti  în lumea aceasta, indiferent 
care sunt provocările cu care te confrunţi, poţi striga: „Sunt 
liber!” pentru că Isus ţi‑a dat o viaţă care este dincolo de 
lumea aceasta, o viaţă superioară decadenţei şi degradării 

CRĂCIUN ÎN FIECARE ZI
25 VINERI

„Căci noi suntem lucrarea mâinii 
[capodopera] lui Dumnezeu, recreaţi în 
Cristos Isus [născuţi din nou] pentru a 

face acele lucrări bune pe care Dumnezeu 
ni le‑a predesti nat [plănuit dinainte] 

[uti lizând căi pe care El le‑a prestabilit din 
ti mp], ca să umblăm în ele [trăind viaţa 

bună pe care El a aranjat‑o şi a pregăti t‑o 
gata pentru ca noi să o putem trăi]” 
(Efeseni 2:10, versiunea amplifi cată).
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Sunt un succes; trăiesc în sănătate, pentru că viaţa lui 
Dumnezeu este în mine; tăria lui Dumnezeu este în mine. Nicio 
boală sau infirmitate nu poate să prevaleze în trupul meu, 
pentru că trupul meu este templul Duhului Sfânt! Trăiesc viaţa 
bună pregătită pentru mine mai înainte de întemeierea lumii. 
Trăiesc în victorie, în glorie, în stăpânire şi în neprihănirea lui 
Cristos; pentru mine este Crăciun în fiecare zi! Aleluia!

din lumea aceasta decăzută; o viaţă divină, imună la boală, 
la neputinţă şi la infirmitate; o viaţă indestructibilă. Slavă lui 
Dumnezeu!

Poate ai trăit în frică din cauza unui diagnostic 
nefavorabil pe care ţi l‑au pus doctorii; viaţa pe care o ai 
este superioară bolii. Ai ajuns într‑un loc în care boala 
şi neputinţa şi‑au pierdut strânsoarea asupra ta. Alungă 
temerile. Umblă în adevăr; trăieşte în adevăr. 

Adevărul este că tu ai viaţa lui Dumnezeu în tine; eşti 
un vlăstar al Cuvântului lui Dumnezeu. Mai mare este Cel 
care este în tine decât orice boală care ar încerca să se agaţe 
de tine. Tu ai biruit diabetul, problemele cu inima, durerea 
din piept, cancerul, fibromul, sau orice altă provocare cu care 
te confrunţi! Puterea lui Dumnezeu este în tine acum. Astfel 
te poţi bucura de viaţă în sănătate deplină, în bunăstare, în 
pace şi în satisfacţie ZI DE ZI; aceasta înseamnă de fapt să ai 
Crăciun. Acesta este motivul pentru care a venit Isus (Ioan 
10:10). Binecuvântat să fie Numele Său în veci!

Apocalipsa 19:1‑10 & Zaharia 5‑6 

Apocalipsa 17 & Zaharia 1‑3

1 Petru 2:9; Ioan 10:10



Crăciun înseamnă că a venit Cuvântul lui 
Dumnezeu; Cuvântul lui Dumnezeu S‑a născut. 

Cuvântul Lui S‑a întrupat şi a umblat pe străzi; iar oamenii 
au privit slava Lui până când a fost ucis. Dar Dumnezeu L‑a 
înviat şi a demonstrat prin multe dovezi incontestabile că 
El este viu. Acum, El locuieşte în ti ne. Slavă lui Dumnezeu!

Erau destui oameni care aşteptau Cuvântul lui 
Dumnezeu; se aşteptau să vadă slava Lui despre care 
vorbiseră profeţii; se aşteptau ca lumina Lui să vină, 
pentru că întunericul gros acoperise lumea şi necunoşti nţa 
stăpânea oamenii. Şi Cuvântul Domnului a venit, născut 
dintr‑o fecioară; şi a umblat pe pământ, plin de slavă, de 
har şi de adevăr, ca toţi oamenii să vadă şi să creadă.

Dar mulţi nu L‑au recunoscut. Isus i‑a întrebat la 
un moment dat pe ucenicii Săi: „Cine spun oamenii 
că sunt Eu, Fiul Omului?” Din nefericire, oamenii nu 
L‑au cunoscut, dar Petru a spus: „Tu eşti  Cristosul, Fiul 
Dumnezeului cel viu” (Matei 16:16). Ioan Îl numeşte 
„Cuvântul care S-a făcut trup.” Prin această exprimare 
ne arată originea Omului Isus Cristos – El este Cuvântul 
lui Dumnezeu care a existat mai înainte de creaţie şi prin 
care s‑au făcut toate lucrurile (Ioan 1:1‑3).

CUVÂNTUL VIU AL LUI DUMNEZEU 
ÎN TINE

26 SÂMBĂTĂ

Şi Cuvântul S‑a făcut trup, şi a locuit 
printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi 

noi am privit slava Lui, o slavă întocmai 
ca slava singurului născut din Tatăl               

(Ioan 1:14).
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Îţi mulţumesc, Tată, pentru Crăciun! Îţi mulţumesc pentru 
Isus Cristos în viaţa mea. Cuvântul Tău a venit; Cristos S‑a 
născut; A trăit şi a murit, ca să Se nască în inima mea. 
S‑a născut cu Numele de „Emanuel,” dar astăzi El este 
Cuvântul viu al lui Dumnezeu în mine! El locuieşte în mine 
pe vecie! Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Naşterea Sa a adus bucurie lumii; a fost un miracol 
să vezi Cuvântul Etern al lui Dumnezeu înfăşat în scutece; 
apoi să Îl vezi printre oameni, umblând cu ei! Nu este de 
mirare că L‑au numit „Emanuel” (Dumnezeu este cu noi) 
(Matei 1:23). El S‑a născut ca „Emanuel,” dar astăzi El 
este Cuvântul viu al lui Dumnezeu în tine.

Fiecare pas pe care l‑a făcut Isus a fost Cuvântul 
lui Dumnezeu în acţiune; Cuvântul Său personificat. Şi 
în ziua în care Îl primeşti să locuiască în tine, devii şi tu 
Cuvântul lui Dumnezeu în acţiune, pentru că aşa cum 
este El suntem şi noi în lumea aceasta (1 Ioan 4:17). De 
aceea Pavel ne numeşte epistolele (Cuvintele) lui Cristos 
(2 Corinteni 3:3). Aleluia!

Apocalipsa 19:11‑21 & Zaharia 7‑8 

Apocalipsa 18 & Zaharia 4‑6

Ioan 1:14; Ioan 14:16‑17



Uneori este posibil să te uiţi la ti ne şi să ai 
senzaţia că nu eşti  ceea ce spune Dumnezeu 

că eşti . Chiar şi în acest sezon de sărbătoare, în special 
după tot ce s‑a întâmplat în anul acesta, poate te uiţi la 
viaţa ta şi te întrebi: „Ce ar mai fi  de sărbătorit? Viaţa a 
fost foarte grea.” Atunci când gândeşti  sau rosteşti  astf el 
de lucruri, te îndrepţi în direcţia greşită. Nu te mai uita la 
circumstanţe; priveşte la Cuvântul lui Dumnezeu.

Versetul temati c spune că, atunci când priveşti  slava 
Domnului în oglinda care este Cuvântul lui Dumnezeu, 
eşti  transformat în aceeaşi imagine pe care o vezi în 
Cuvântul Lui. Cu cât priveşti  mai mult (meditezi) asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu, cu atât şti i mai mult cine eşti , 
vezi ce ai, descoperi abilităţile tale şi slava pe care o ai în 
Isus Cristos. Circumstanţele vieţii sunt doar nişte umbre; 
nu îţi priveşti  umbra ca să vezi cine eşti  şi cum arăţi, ci te 
uiţi în oglindă.

Biblia spune: „Cristos în voi, nădejdea slavei” 
(Coloseni 1:27). Nu contează cu ce te‑ai confruntat, sau 
cum a arătat viaţa ta până acum; Cristos este în ti ne. 
Aceasta înseamnă că există slavă în viaţa ta! Aceasta îţi 
arată oglinda. Acesta este mesajul Crăciunului! Crăciunul 

MEDITEAZĂ LA                         
ADEVĂRUL SĂU

27 DUMINICĂ

Noi toţi privim cu faţa descoperită, 
ca într‑o oglindă, slava Domnului, şi 

suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, 
din slavă în slavă, prin Duhul Domnului                        

(2 Corinteni 3:18).
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Cristos este în mine! Viaţa Lui curge în fiecare fibră a fiinţei mele, 
în fiecare celulă a sângelui meu şi în fiecare os al trupului meu! 
Sunt ceea ce spune Dumnezeu că sunt; am ce spune El că am şi 
pot ce spune El că pot. Îmi aţintesc privirea la Domnul şi zi de zi 
sunt transformat în aceeaşi imagine pe care o văd în Cuvântul 
lui Dumnezeu. Cuvântul Lui se exprimă pe deplin în şi prin mine. 
Sunt un succes pentru Isus! Laudă lui Dumnezeu! 

înseamnă că Isus Cristos Şi‑a stabilit reşedinţa în tine; El 
este slava vieţii tale. El a venit pentru tine, ca să trăiască 
în tine şi prin tine. Aleluia! Acceptă acest adevăr! Acceptă 
ce a spus Dumnezeu despre tine, ce te‑a făcut El să fii şi 
meditează asupra acestor lucruri! Afirmă cu îndrăzneală: 
„De vreme ce Isus Cristos locuieşte în mine, nu voi eşua 
niciodată; întotdeauna sunt învingător şi exprim slava 
şi neprihănirea Împărăţiei Sale glorioase în fiecare zi, 
oriunde merg.” Aleluia!

Meditează asupra adevărului lui Dumnezeu în tot 
acest sezon de sărbătoare; meditează asupra identităţii 
tale şi a moştenirii pe care o ai în El. Tu eşti un succes. 
Trăieşti în bunăstare, în sănătate, în pace şi în siguranţă. 
El ţi‑a dat o viaţă extraordinară de progres neîntrerupt 
şi de măreţie. Crede acest lucru, vorbeşte şi trăieşte în 
lumina acestui adevăr.

Apocalipsa 20:1‑15 & Zaharia 9‑10 

Apocalipsa 19:1‑10 & Zaharia 7‑8

2 Corinteni 4:18; Iona 2:8; Isaia 26:3



Astăzi, din cauza faptului că au apărut multe 
traduceri ale Bibliei şi există aplicaţii pentru 

telefoanele mobile, multora le este greu să mai înveţe 
Scripturile pe de rost. Poţi căuta şi găsi versete foarte 
uşor, indiferent de traducere, la un click distanţă. 
Dar acestea nu ar trebui să înlocuiască memorarea 
Scripturii ca parte din creşterea ta spirituală.

Faptul că memorezi Scriptura te ajută să îţi 
antrenezi mintea să reţină Cuvântul lui Dumnezeu. 
Mintea este poarta spre duhul tău (2 Corinteni 4:4). 
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie în conştientul 
tău ca să producă rezultate în viaţa ta. Atunci când 
este în conştientul tău, va fi şi în gura ta; şi Cuvântul 
Domnului în gura ta este o forţă creatoare.

Atunci când citeşti Biblia, alege versete care 
te‑au atins în mod special şi spune‑le pe de rost de 
mai multe ori. Aşa începi să meditezi asupra lor şi, 
pe măsură ce vei practica tot mai mult acest lucru, 
Cuvântul lui Dumnezeu va deveni tot mai proeminent 
în duhul tău.

MEMOREAZĂ                              
VERSETE BIBLICE

28 LUNI

Cartea aceasta a legii să nu se depărteze 
de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, 

căutând să faci tot ce este scris în ea; 
căci atunci vei izbândi în toate lucrările 
tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune                 

(Iosua 1:8).
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Cuvântul lui Dumnezeu acţionează cu tărie în mine, 
prevalând în fiecare aspect al vieţii mele, conferindu‑mi 
excelenţă în toate lucrurile. Pe măsură ce meditez la 
Cuvântul Său, înaintarea mea este văzută de toţi! Umblu 
în victorie, înregistrând succes după succes, domnind 
peste circumstanţe, în Numele lui Isus. Amin.

Stabileşte‑ţi standardul de a memora câte un 
verset în fiecare zi şi înregistrează‑ţi progresul. Vei fi 
uimit de impactul pe care Cuvântul lui Dumnezeu îl va 
avea în viaţa ta.

Apocalipsa 21:1‑12 & Zaharia 11‑12 

Apocalipsa 19:11‑21 & Zaharia 9‑11

1 Timotei 4:8; Deuteronom 11:18; Ieremia 15:16



 Anul 2020 a fost anunțat cu profeții importante 
care s‑au împlinit prin rugăciunile Bisericii.  Maratonul 
nonstop de rugăciune a adus deosebite mărturii de 
mântuire, de vindecare și de miracole. Conti nuând 
până pe 6 ianuarie 2021, Maratonul global de rugăciune 
de un an Pray‑a‑Thon este o modalitate excelentă de a 
încheia anul acesta și de a începe noul an. 

 Benefi ciază de această glorioasă oportunitate 
de a‑ţi împli slujba preoţească și de a încheia anul într‑o 
notă înălțătoare parti cipând astf el: 

 • Rezervă‑ţi cel puţin 15 minute în fi ecare zi a 
săptămânii pentru a te alătura rugăciunilor globale.
  •  Parti cipă la ti mpul stabilit de rugăciune de la orele 
12:00 şi 22:00 (ora locală/GMT) din zilele de luni, 
miercuri şi vineri.

 Pentru a urmări transmisiunea live pe internet a 
Maratonului Global Pray‑A‑Thon, te rugăm să urmăreşti  
super user‑ul „Pastor Chris Live” de pe platf orma de 
socializare KingsChat.

LIVE CU PASTORUL CHRIS

Maratonul nonstop
de rugăciune de un an 

este încă în desfășurare



N
O
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De vreme ce ai fost născut din nou, tu ai acum 
viaţa şi natura lui Dumnezeu. Ai fost recreat 

în neprihănire adevărată şi în sfinţenie adevărată ca 
să exprimi voia şi natura Tatălui. Duhul tău a fost creat 
din nou după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Cu 
alte cuvinte, ai fost creat să fii ca El şi să funcţionezi 
ca El.

Astfel este posibil ca tu să exprimi voia, natura, 
viaţa şi atributele Lui divine care sunt în duhul tău. 
Îndemnul Duhului Sfânt din versetul tematic de a 
„ne îmbrăca cu omul nou, care este creat conform 
imaginii lui Dumnezeu în adevărata dreptate şi în 
sfinţenie” înseamnă pur şi simplu să exprimi viaţa Sa 
neprihănită din tine. În orice lucru, în orice loc şi cu 
fiecare ocazie, lasă neprihănirea Sa să se exprime prin 
tine. În orice lucru în care eşti implicat, fii o mărturie 
prin viaţa ta, prin acţiunile şi prin cuvintele tale, 
oglindind caracterul lui Dumnezeu! Aleluia!

Tu eşti expresia şi extensia Lui în lumea din care 
faci parte! Acesta a fost întotdeauna visul Său: să Se 
exprime deplin în şi prin tine. Prin tine El Îşi poate 

EXPRIMĂ NATURA LUI
29 MARŢI

Şi să aveţi o altă ati tudine, înnoindu‑vă 
la nivelul minţii voastre, prin 

„îmbrăcarea” cu omul nou care este 
creat conform imaginii lui Dumnezeu 
în adevărata dreptate şi în sfi nţenie                               

(Efeseni 4:23‑24, versiunea BVA).
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Eu dau expresie vieţii lui Cristos şi naturii Sale de 
neprihănire din mine. Sunt extensia Sa în lumea de astăzi, 
manifestând gloria, maiestatea, domnia, înţelepciunea 
şi tăria Lui. Prin mine, El Îşi stabileşte neprihănirea şi 
dragostea pe pământ şi în inimile oamenilor. Neprihănirea 
Sa continuă să domnească prin mine, în Numele lui Isus. 
Amin.

arăta bunătatea, harul, înţelepciunea şi excelenţa în 
lumea aceasta. Omul firesc, care nu a fost regenerat, 
nu Îl poate cunoaşte pe Dumnezeu până când nu se 
întâlneşte cu tine.

Scopul central al vieţii tale să fie acela de a‑L 
manifesta pe Cristos, prin Duhul Sfânt, oriunde te‑ai 
afla; de a manifesta slava Sa şi de a exprima viaţa lui 
Dumnezeu, pentru că aceasta este chemarea ta.

Apocalipsa 21:13‑27 & Zaharia 13‑14 

Apocalipsa 20 & Zaharia 12‑14

1 Corinteni 1:30; 1 Petru 2:9



Acest adevăr este atât motivator, cât şi 
reconfortant! Tot ce faci pentru Domnul este 

consemnat, iar El este Cel care te răsplăteşte. El ţine 
cont de tot ce ai făcut şi ai slujit din dragoste. Poate ţi 
s‑a spus că ţi‑ai pierdut timpul sau că ai fost naiv că ai 
predicat Evanghelia şi că Îl slujeşti pe Domnul aşa cum 
ai făcut‑o tu, dar lui Dumnezeu Îi pasă de lucrarea ta. 
De aceea, perseverează.

El a spus în Apocalipsa 22:12: „Iată, Eu vin 
curând, şi răsplata Mea este cu Mine, ca să îi dau 
fiecăruia după fapta lui.” O, ce zi va fi aceea! Ce 
privelişte minunată ne stă înainte! De aceea te îndemn 
cu aceleaşi cuvinte pe care Duhul Sfânt le‑a rostit prin 
apostolul Pavel: „De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi 
tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, 
căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este 
zadarnică” (1 Corinteni 15:58).

Poate sunt momente în care faci lucrarea 
Domnului, însă adversităţile parcă vin din toate 
părţile; nu dispera. În asemenea momente, ţine minte 
că Domnul nu este nedrept ca să uite lucrarea ta şi 
slujirea ta în dragoste. El te va răsplăti pentru tot ceea 
ce ai făcut şi faci în Împărăţia Lui.

LUI ÎI PASĂ DE LUCRAREA TA
30 MIERCURI

Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite 
lucrarea voastră şi dragostea pe care aţi 

arătat‑o pentru Numele Lui, faptul că 
i‑aţi slujit pe sfi nţi şi conti nuaţi s‑o faceţi  

(Evrei 6:10, versiunea NTR).
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Dragă Tată ceresc, cu devotament de neclintit şi cu putere 
înnoită, îmi investesc timpul, resursele, banii şi tot ce am 
pentru Evanghelie. Mă supun Duhului Tău pentru mai multă 
slujire, căutând cu pasiune extinderea Împărăţiei Tale, pentru 
că ştiu că Domnul are pentru mine binecuvântări şi răsplătiri 
şi mai mari. Amin.

El îţi cunoaşte lacrimile din timpul mijlocirii; 
pasiunea pe care o ai în rugăciune pentru sufletele 
pierdute. El cunoaşte toată contribuţia ta financiară 
pentru răspândirea Evangheliei şi propriile tale 
eforturi de a câştiga suflete pentru Cristos. El ştie 
toate sacrificiile pe care le‑ai făcut pentru Numele 
Lui: timpul, banii, familia, prietenii şi relaţiile la care ai 
renunţat pentru El! El nu a uitat.

Binecuvântarea ta nu este dată la o parte, ci 
începe chiar aici, pe pământ (citeşte Marcu 10:29‑31). 
Nu ieşi niciodată în pierdere pentru că Îi eşti dedicat 
lui Cristos. Credinţa ta, nădejdea ta şi dragostea ta 
nu sunt în van. Continuă să faci tot ce te îndeamnă 
Domnul să faci pentru El; răspândeşte slava Sa prin 
lucrările neprihănite pe care le faci în lumea din care 
faci parte şi dincolo de ea.

Apocalipsa 22:1‑10 & Maleahi 1‑2 

Apocalipsa 21 & Maleahi 1‑2

Matei 16:26‑27; 2 Ioan 1:8; 2 Timotei 4:5‑8



Versetul temati c nu face referire la bogăţia sau 
la sărăcia din domeniul spiritual. Atunci când 

studiezi contextul întregului capitol, înţelegi că Pavel 
vorbeşte despre bunăstare fi nanciară şi materială.

De dragul nostru, Isus a renunţat la reputaţia 
şi la bogăţia Lui. A renunţat la tot, S‑a identificat cu 
noi şi ne‑a luat locul. El a devenit tot ce eram noi. Tot 
ce a făcut, a făcut pentru noi. El nu era sărac, dar a 
devenit sărac de dragul tău. Tot aşa, nici tu nu erai 
bogat, dar acum, în El, ai fost îmbogăţit, tot aşa cum 
ai fost făcut neprihănit.

Dacă înţelegi acest lucru vei umbla în moştenirea 
ta în Cristos; locul tău de bogăţie din Dumnezeu. 
Nu trebuie să te încrezi în conducerea ţării tale, în 
societate sau în slujba pe care o ai. Nu trebuie să‑ţi 
pui încrederea într‑o reformă bancară. Încrederea ta 
trebuie să fie în Cuvântul lui Dumnezeu. El a devenit 
deja sărac pentru ca, prin sărăcia Lui, tu să devii bogat. 
Acum trebuie să păşeşti în ceea ce a făcut El pentru 
tine şi în ceea ce te‑a făcut El să fii. Trebuie să umbli 
în slava în care te‑a adus El. Aceasta a fost esenţa 
suferinţelor Lui: „... Duhul lui Cristos, care era în ei, 

A FĂCUT-O                                                  
DE DRAGUL TĂU

31 JOI

Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru 
Isus Cristos. El, măcar că era bogat, 

S‑a făcut sărac pentru voi, pentru ca, 
prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi                      

(2 Corinteni 8:9).
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Dragă Tată, conştientizez moştenirea mea glorioasă în 
Cristos şi poziţia de măreţie şi de abundenţă în care 
m‑ai adus. Resping cu vehemenţă sărăcia şi aleg în mod 
deliberat viaţa din belşug şi plină de bucurie pe care o am 
în Cristos. Umblu în neprihănire, în sănătate şi în succes, 
lucruri care reprezintă moştenirea mea în Cristos, în 
Numele lui Isus. Amin.

când vestea mai dinainte patimile lui Cristos şi slava 
de care aveau să fie urmate” (1 Petru 1:11). Acum 
se manifestă slava de care au fost urmate patimile lui 
Cristos. Aleluia!

Apocalipsa 22:11‑21 & Maleahi 3‑4 

Apocalipsa 22 & Maleahi 3‑4

Galateni 3:29; 2 Corinteni 8:9



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

AFRICA DE SUD:

SUA:NIGERIA:

CANADA
ROMÂNIA:

MAREA BRITANIE:



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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Rapoarte
ALE SLAVEI

„Viaţă superioară prin Rapsodie”

Viaţa era obişnuită pentru mine până când am intrat în contact 
cu rapsodia – acest „Înger mesager” – care m‑a propulsat în viaţa 
superioară. Relaţia mea cu Duhul Sfânt a devenit mai intimă. 
Familia mea a înregistrat nenumărate mărturii de când am început 
să citim articolele zilnice, să rostim rugăciunile şi proclamaţiile şi să 
parcurgem planul de citire a Bibliei. Printre mărturii se numără şi aceea 
în care relatez cum am obţinut o bursă integrală pentru doctoratul 
meu şi la scurt timp am mai obţinut o finanţare pentru acelaşi 
program. A fost de la un nivel de slavă la altul! Laudă lui Dumnezeu! 

„Trăiesc viaţa divină cu ajutorul Rapsodiei”

Viaţa mea s‑a schimbat în bine în ziua în care am intrat în contact 
cu Rapsodia Realităţilor. Mă internam des din cauza diabetului. 
Luam medicamente şi făceam injecţii zilnic şi aveam o slăbiciune 
permanentă. Într‑o zi am primit o rapsodie şi am început s‑o 
citesc. În devoţional am învăţat cum să renunţ la medicaţie şi 
la injecţii prin credinţă. Când m‑am dus la spital pentru control, 
doctorii au fost uimiţi pentru că glicemia mi se normalizase. 
Astăzi mă bucur să experimentez doar sănătate divină. Laudă 
lui Dumnezeu! 

„O transformare totală”

Eram un slujitor al Evangheliei de ani de zile înainte de a intra în contact 
cu acest „Înger mesager.” Din ziua când am început să citesc acest 
devoţional, viaţa mea şi lucrarea mea s‑au schimbat complet. Niciodată 
nu mai citisem un devoţional atât de plin de înţelepciune şi de putere ca 
Rapsodia Realităţilor. Am înţeles în sfârşit realităţile făpturii noi. Gândurile, 
cuvintele şi acţiunile mele au fost transformate, ceea ce a făcut ca slujirea 
mea să se ridice la un cu totul alt nivel. Avem nenumărate mărturii 
ale impactului slujirii mele în viaţa membrilor bisericii şi a altora prin 
intermediul Rapsodiei Realităţilor. Slavă lui Dumnezeu! 

–M.N.; Nigeria

‑A; India

‑L.L; Coasta de Fildeş



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   


