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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 4900 limbi, iar numărul acestora este 
în continuă creştere. Ediţia 2022 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru a 
te poziţiona pentru un succes răsunător pe tot parcursul 
anului.
Realităţile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de rodire 
şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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– Pastor Chris Oyakhilome
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În Iacov 5:7, Biblia ne vorbeşte despre „ploaia 
ti mpurie şi ploaia târzie.ˮ Ploaia ti mpurie este 

pentru semănat, în ti mp ce ploaia târzie are loc înainte de 
seceriş. În Vechiul Testament, ei aşteptau o ploaie târzie 
(citeşte Ioel 2:28). Pentru ei, acea ploaie târzie a venit 
în ziua Cincizecimii, când Duhul Sfânt a fost revărsat. 
Dar acea revărsare a Duhului Sfânt a marcat începutul 
Bisericii.

Prin urmare, pentru Biserică, ploaia ti mpurie 
înseamnă ceea ce în Vechiul Testament ei numeau ploaia 
târzie; era începutul Bisericii. Ploaia târzie în Biserică are 
loc prin Cuvântul Lui! Biblia spune: „Semănaţi pentru voi 
înşivă în dreptate, seceraţi după îndurare; desţeleniţi 
pământul vostru cel înţelenit, căci este vremea să Îl 
căutaţi pe Domnul, până va veni şi va ploua dreptate 
peste voiˮ(Osea 10:12, VDCL – versiunea Dumitru 
Cornilescu Literală, n.tr.).

Cum plouă El dreptate sau neprihănire peste 
ti ne? O face prin Cuvântul Său, la fel cum s‑a întâmplat 
în Vechiul Testament atunci când Cuvântul Domnului 
le‑a fost dat din cer. Şi deoarece Cuvântul lui Dumnezeu 

REVARSĂ NEPRIHĂNIRE
MARŢI

Să picure cerurile de sus şi să plouă 
norii neprihănirea! Să se deschidă 
pământul, să dea din el mântuirea 
şi să iasă totodată din el izbăvirea! 

Eu, Domnul, fac aceste lucruri                                                                   
(Isaia 45:8).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Proclam neprihănirea lui Dumnezeu peste naţiunile lumii, 
în Numele Domnului Isus! Oamenii vin la Cristos şi aduc 
roadele neprihănirii; răutatea este înlăturată din inima 
oamenilor şi înlocuită cu neprihănirea Lui. Cuvântul lui 
Dumnezeu creşte cu putere şi prevalează în toate naţiunile, 
iar aceasta face ca Evanghelia să aibă mai multă influenţă, 
în Numele lui Isus. Amin.

a venit din cer, a fost numit „ploaie.ˮ Pasajul biblic din 
Isaia 55:10‑11 ne înfăţişează o paralelă între Cuvântul lui 
Dumnezeu şi ploaie (citeşte întreaga referinţă). Acesta 
este Cuvântul (Logosul) lui Dumnezeu care este în inima 
ta astăzi.

Nu este de mirare că Isus a spus: „Cine crede în 
Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vieˮ (Ioan 
7:38). Această apă vie curge prin cuvinte! Aşa că, atunci 
când versetul tematic vorbeşte despre revărsarea de 
neprihănire, cum s‑a menţionat mai devreme, ea are loc 
prin cuvinte.

Revarsă cuvinte! În Eclesiastul 11:3 Biblia spune: 
„Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ...ˮ 
Continuă să profeţeşti şi să umpli norii vieţii tale, ai oraşului 
tău, al naţiunii tale şi chiar norii regiunilor îndepărtate 
prin cuvinte de binecuvântare şi de neprihănire. 
Decretează Cuvântul lui Dumnezeu în tărâmul spiritual 
până când începe ploaia. Cuvintele tale sunt puternice. 
Pe măsură ce vorbeşti, pământul se deschide şi produce 
salvare şi neprihănire! Aleluia!

Faptele apostolilor 14:8‑18 & Iov 34‑35

Matei 22:15‑46 & Exod 22‑23

1 Timotei 2:1‑4; Eclesiastul 11:3; Zaharia 10:1



Atunci când Goliat din Gat batjocorea armatele 
lui Israel, ei s‑au simţit neputi ncioşi şi 

inti midaţi până când a apărut David. David şti a că putea 
să‑l înfrângă pe Goliat şi a făcut‑o! Nu era vorba despre 
putere, ci despre ideologie. Diferenţa dintre David 
şi ceilalţi a fost modul lui de gândire. El a început prin 
a spune: „... Cine este fi listeanul acesta, acest netăiat 
împrejur, ca să ocărască oşti rea Dumnezeului cel Viu?ˮ 
(1 Samuel 17:26).

Circumcizia nu însemna nimic pentru ceilalţi, dar 
era importantă pentru David. El vedea armatele lui Israel 
ca fi ind armatele lui Dumnezeu. Aleluia!

David nu şi‑a putut imagina ca oamenii lui 
Dumnezeu să fi e înfrânţi; nu conta cine erau adversarii. 
Gândeşte în acest mod. Dorinţa ta ar trebui să fi e să 
vezi slava lui Dumnezeu în şi peste oamenii Lui şi peste 
congregaţia Lui. David a spus: „Dumnezeule, Tu eşti  
Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufl etul 
după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într‑un pământ 
sec, uscat şi fără apă. Aşa te privesc eu în Locaşul cel 
Sfânt, ca să‑Ţi văd puterea şi slava. Fiindcă bunătatea 
Ta preţuieşte mai mult decât viaţa, de aceea buzele 
mele cântă laudele Taleˮ (Psalmul 63:1‑3).

EVIDENŢIAZĂ-TE PENTRU 
DUMNEZEU

2 MIERCURI

El era o lumină aprinsă şi 
strălucitoare, şi voi aţi voit să vă 

veseliţi pentru un ti mp în lumina lui                                                          
(Ioan 5:35, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt o lumină aprinsă, strălucitoare, puternică şi neclintită 
pentru Domnul. Prin intermediul părtăşiei mele cu Duhul Sfânt, 
focul pasiunii mele este înteţit de glorie şi de viziune pentru 
lucrarea de slujire. Am mentalitatea care mă face înflăcărat, 
ager şi entuziasmat cu privire la lucrurile lui Dumnezeu. Slavă 
Domnului!

Aceasta ar trebui să fie pasiunea ta în calitate de 
creştin: Dumnezeu trebuie să primească slava oriunde 
eşti şi mergi tu. Chiar dacă cei din jur nu se gândesc prea 
mult la câştigarea de suflete, tu fii diferit. Fii o lumină 
care este aprinsă şi luminează în şcoala ta sau la locul 
tău de muncă. Fie ca lumina ta să strălucească tot mai 
puternic pentru ca oamenii să vadă lucrările tale bune 
şi să fie provocaţi la neprihănire. Evidenţiază‑te pentru 
Dumnezeu.

Faptele apostolilor 14:19‑28 & Iov 36‑37

Matei 23 & Exod 24‑25 

Romani 12:11; Tit 2:7; 1 Timotei 4:12



În 1 Împăraţi 19:10, Ilie spune: „Am fost plin de 
râvnă pentru Domnul, Dumnezeul oşti rilor; căci 

copii lui Israel au părăsit legământul Tău...ˮ Aceasta era 
ceva ce Dumnezeu îndrăgea la Ilie; pasiunea lui pentru 
Domnul. El a suferit pentru că oamenii slujeau alţi 
dumnezei şi neglijau casa Domnului. Aşa că, parafrazat, 
el a spus: „Doamne, Tu i‑ai binecuvântat aşa de mult, iar 
acum ei nu mai vor să Te slujească. Fă să nu mai cadă 
ploaie, pentru ca ei să fl ămânzească pentru o vreme şi să 
se întoarcă la Tine.ˮ

Pasiunea lui pentru Domnul l‑a făcut să cheme 
seceta. Scopul lui nu era pedepsirea oamenilor, ci 
pocăinţa lor, iar Dumnezeu a văzut inima lui. Acesta este 
modul de gândire pe care Dumnezeu vrea să îl avem 
cu privire la Împărăţia Lui. Atunci când vezi oameni 
păcătuind în vecinătatea ta, la şcoală, la serviciu, în oraşul 
tău sau în naţiunea ta, acest lucru să îţi atragă atenţia. 
Lasă‑te mişcat de Duhul Sfânt să te rogi şi apoi să îi ati ngi 
cu Evanghelia.

Aminteşte‑ţi că mai erau 150 de profeţi care se 
ascundeau pe vremea lui Ilie. Ei nu erau ati nşi de ce se 

FII PASIONAT DE CÂȘTIGAREA 
CELOR PIERDUŢI

3 JOI

Atunci Ilie s‑a apropiat de tot poporul, 
şi a zis: „Până când vreţi să şchiopătaţi 

de amândouă picioarele? Dacă 
Domnul este Dumnezeu, mergeţi după 

El; iar dacă este Baal, mergeţi după 
Baal!ˮ Poporul nu i‑a răspuns nimic                                                       

(1 Împăraţi 18:21).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru darul Evangheliei şi pentru 
că mi‑ai permis să fiu custodele mesajului, adevărului şi puterii 
acesteia. Sunt înflăcărat în duhul meu să ajung la cei care încă nu 
au auzit Cuvântul Tău de mântuire şi să mijlocesc pentru ei. Voi 
continua să le propovăduiesc Cuvântul Tău celor din lumea mea 
şi celor de dincolo de ea, în timp ce aşteptăm cu toţii apropiata 
revenire a Domnului, în Numele lui Isus. Amin.

întâmpla în ţară, chiar dacă nu se plecaseră înaintea lui 
Baal. Însă Ilie s‑a ridicat pentru Domnul! El a fost mişcat 
să se roage. Şi astăzi întâlneşti creştini înflăcăraţi şi 
pasionaţi pentru lucrurile Domnului, câştigând suflete în 
Împărăţia Lui, în timp ce alţii par a fi distraşi de lucrurile 
lumeşti.

Fii diferit. Fii pasionat pentru Domnul. Ocupă‑te cu 
evanghelizarea şi cu parteneriatul pentru câştigarea celor 
pierduţi din lume. Biblia spune că Dumnezeu: „doreşte 
ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţăˮ (2 
Petru 3:9). Poţi realiza diferenţa, deoarece tu eşti gura şi 
mâna întinsă a lui Dumnezeu pentru mântuirea celor de 
aproape şi de departe.

Faptele apostolilor 15:1‑11 & Iov 38‑39 

Matei 24:1‑35 & Exod 26‑27 

Psalmul 69:9; Ieremia 20:9; Romani 1:16; 1 Corinteni 9:16



Deseori, citesc despre Isus în Cuvântul lui 
Dumnezeu şi sunt foarte inspirat. Nu văd 

vreun exemplu mai mare; un model mai mare. Sunt 
inspirat de gândurile, de faptele, de pasiunea, de 
dragostea şi de excelenţa Lui. Cuvintele Lui erau rosti te 
cu putere. Oamenii Îl ascultau şi erau transformaţi pentru 
totdeauna. Demonii auzeau vocea Lui şi fugeau îngroziţi. 
Circumstanţele răspundeau la vorbele Lui. Cum putea El 
să fi e atât de puternic şi totuşi atât de iubitor, de iertător 
şi de îndurător!

Isus mă inspiră atât de mult, încât tot ce vreau este 
să fi u ca El. Însă tocmai de aceea ni L‑a trimis pe Duhul 
Sfânt, ca să ne ajute să acţionăm ca El, să gândim ca El, să 
fi m puternici, iubitori şi pasionaţi ca El. Atunci când eşti  
umplut de Duhul Sfânt, eşti  umplut de Isus. Duhul Sfânt 
este Acela care L‑a abilitat să fi e Cuvântul lui Dumnezeu 
întrupat, practi c tot ce a fost El pe pământ. Iar astăzi, în 
dragostea Lui, El ne‑a dat şi nouă acelaşi Duh Sfânt în 
toată plinătatea. Aleluia!

Nu este de mirare că El a zis: „cum M‑a trimis 
pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voiˮ (Ioan 20:21). 
Aşadar, mergi cu aceeaşi dragoste, cu aceeaşi putere, cu 
aceeaşi pasiune, cu aceeaşi iertare, cu acelaşi har. Aleluia! 

LASĂ-TE INSPIRAT                                
DE ISUS

4 VINERI

Prin aceasta vor cunoaşte toţi 
că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi 
avea dragoste unii pentru alţii                                                           

(Ioan 13:35).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne Isuse, Îţi mulţumesc că eşti sursa mea de inspiraţie şi 
Persoana pe care o iubesc cel mai mult. Eşti plin de har, de slavă 
şi de adevăr; atât de puternic şi în acelaşi timp atât de iubitor, 
de iertător şi de îndurător! Îţi mulţumesc că L‑ai trimis pe Duhul 
Sfânt să mă facă întruchiparea caracterului şi a personalităţii 
Tale. Harul Tău, înţelepciunea Ta, dragostea Ta şi neprihănirea 
Ta sunt exprimate prin mine astăzi şi întotdeauna. Amin.

Nu întreţine nimic care ţi‑ar putea aduce amărăciune sau 
furie împotriva cuiva. Lasă‑te inspirat de Isus. Umblă în 
dragoste şi inspiră‑i şi pe ceilalţi să iubească.

Fii ca Isus! Când El a umblat pe pământ, El era 
Dumnezeu în trup uman, plin de har, de slavă şi de 
adevăr. Iar Biblia spune: „Cum este El, aşa suntem şi noi 
în lumea aceastaˮ (1 Ioan 4:17). Aceasta înseamnă că tu 
poţi gândi, merge, vorbi şi acţiona ca Isus!

Faptele apostolilor 15:12‑21 & Iov 40‑41

Matei 24:36‑51 & Exod 28 

1 Ioan 4:17; 1 Petru 2:9; Ioan 1:16; Coloseni 2:10 



Darul neprihănirii a fost cel care i‑a permis lui 
Avraam să mijlocească pentru Sodoma atunci 

când Dumnezeu a vrut să distrugă oraşul. Dumnezeu 
a spus: „Să ascund Eu oare de Avraam (prietenul şi 
slujitorul Meu) ce am să fac?ˮ (Geneza 18:17, versiunea 
Amplifi cată). Avraam devenise prietenul lui Dumnezeu 
prin legământ. Biblia spune că Avraam L‑a crezut pe 
Dumnezeu şi aceasta i‑a fost socoti tă neprihănire, iar el a 
fost numit prietenul lui Dumnezeu (Iacov 2:23).

Aceasta a fost o răsplată; darul neprihănirii i‑a 
fost dăruit lui Avraam şi el a putut să se angajeze cu 
îndrăzneală într‑o discuţie cu Dumnezeu. El I‑a spus lui 
Dumnezeu: „Să‑l omori pe cel bun împreună cu cel rău, 
aşa ca cel bun să aibă aceeaşi soartă ca cel rău, departe 
de Tine aşa ceva! Departe de Tine! Cel ce judecă tot 
pământul nu va face oare dreptate?ˮ (Geneza 18:25). El 
prezenta un argument înaintea lui Dumnezeu.

Cum a putut un om să aibă asemenea îndrăzneală 
încât să Îi vorbească aşa lui Dumnezeu? El nu a încercat să 
fi e nerespectuos sau obraznic; nu! Aceasta este puterea 
darului neprihănirii. În Geneza 15:6 Biblia spune: „Avram 
L‑a crezut pe Domnul, şi Domnul i‑a socoti t lucrul acesta 

PUTEREA NEPRIHĂNIRII
5 SÂMBĂTĂ

Şi anume, neprihănirea dată de 
Dumnezeu, care vine prin credinţa în 

Isus Cristos, pentru toţi şi peste toţi cei 
ce cred în El. Nu este nicio deosebire               

(Romani 3:22).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Neprihănirea lui Dumnezeu, acea achitare prin credinţă, a 
fost revelată şi a fost transferată în contul meu! Cu acel dar 
al neprihănirii, am îndrăzneala să stau înaintea lui Dumnezeu 
fără vină, fără condamnare sau inferioritate, să mă rog Lui şi 
să aştept răspunsuri. Sunt împăcat cu Dumnezeu prin Domnul 
Isus Cristos. Amin!

ca neprihănire.ˮ Aleluia! Neprihănirea te face capabil să 
stai în prezenţa lui Dumnezeu fără vreun sentiment de 
condamnare sau de inferioritate.

Neprihănirea, conform versetului tematic, este 
„pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El.ˮ Aceasta te 
face să înţelegi revărsarea, transferarea neprihănirii lui 
Dumnezeu asupra tuturor celor ce cred – perspectiva 
legală (de drept) a neprihănirii. Asumarea „de facto” a 
neprihănirii se face prin primirea acestui dar în toată 
plinătatea sa (Romani 5:17). Cu acest dar, poţi decreta 
un lucru şi se va întâmpla (Iov 22:28, versiunea BVA).

Neprihănirea noastră se bazează pe o revendicare 
legală, dar pentru faptul că mulţi nu cunosc acest aspect, 
ei încă se luptă în umblarea lor de credinţă, nefiind siguri 
dacă cererea lor va fi sau nu aprobată. Însă atunci când te 
bazezi pe neprihănirea Lui, nu ai astfel de dubii, deoarece 
tu ai acces! Cererea ta nu poate fi refuzată, deoarece 
tu stai ferm în neprihănirea lui Isus Cristos. Slavă lui 
Dumnezeu!

Faptele apostolilor 15:22‑31 & Iov 42 

Matei 25:1‑30 & Exod 29‑30 

Romani 5:1; Romani 5:17; Romani 3:21‑22



Atunci când am început lucrarea, ori de câte 
ori aveam un eveniment sau un program, 

şti am că trebuie să mă pregătesc umplându‑mă cu 
Duhul Sfânt. Practi cam umplerea cu Duhul Sfânt. Când 
eram umplut astf el, întotdeauna avea loc o manifestare 
a supranaturalului. Mai târziu, m‑am gândit: „Dacă 
a fi  umplut cu Duhul Sfânt în diverse ocazii este atât 
de minunat, cum ar fi  să rămân tot ti mpul plin de Duh 
Sfânt?ˮ

Am dorit acces permanent la puterea şi la slava 
care erau disponibile şi se manifestau pe durata acelor 
evenimente. Am descoperit că puteam fi  plin de Duhul 
Sfânt tot ti mpul. Aşa că m‑am umplut de Duh Sfânt şi am 
rămas aşa! Este ca la înot: există un mod de a înota până 
când nu mai poţi şi atunci ieşi din apă ca să nu te îneci; 
dar există şi alt mod în care înoţi şi apoi te odihneşti  
făcând pluta, apoi conti nui cât vrei fără să ieşi din apă. 
Am descoperit că pot să înot în Duhul Sfânt şi să plutesc 
fără să ies din plinătatea Sa.

Am descoperit că aceasta este voia Dumnezeu 
pentru noi: să rămânem plini de Duhul Sfânt, ceea ce 
este mult mai uşor decât a fi  umplut ocazional. Este o 
practi că. Poţi trece de la practi carea umplerii cu Duhul 

RĂMÂI PLIN DE                                 
DUHUL SFÂNT

6 DUMINICĂ

Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este 
destrăbălare. Dimpotrivă, fi ţi plini de Duh 

(Efeseni 5:18).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt complet supus Duhului Sfânt în fiecare zi, permanent. 
Sunt eficient în lucrarea mea de slujire şi umblu doar în 
plinătatea binecuvântărilor, iar viaţa mea este una de 
succes de neoprit şi de slavă tot mai mare, în Numele lui 
Isus. Amin.

Sfânt din când în când la umplerea zilnică; şi apoi înveţi 
să rămâi plin de Duhul Sfânt în permanenţă.

Studiază pasajul din Efeseni 5:18‑21 şi meditează 
la aceste versete pentru a învăţa cum să fii umplut şi să 
rămâi plin de Duhul Sfânt. Este cea mai bună viaţă! Nu 
poţi rămâne plin de Duhul Sfânt şi să mai fii dominat de 
boală, de eşec sau de lipsă. Vei descoperi că rezultatele 
tale cresc la nesfârşit; viaţa ta va merge doar înainte şi în 
sus, iar tu vei umbla doar în binecuvântări. Aleluia!

Faptele apostolilor 15:32‑41 & Psalmii 1‑2

Matei 25:31‑46 & Exod 31

Faptele apostolilor 4:31; Efeseni 5:18‑21



În versiunea Passion (Pasiunea, n.tr.) a Bibliei, 
versetul temati c spune: „... foloseşte‑ţi profeţiile 

ca arme...ˮ Aceasta înseamnă să te înarmezi cu profeţiile 
care au fost rosti te despre ti ne. Fă uz de cuvintele profeti ce 
cu privire la viaţa ta, la viitorul tău, la lucrarea ta, la cariera 
ta, etc., ca de nişte arme în lupta cea bună a credinţei.

În Efeseni 6:17 Biblia aduce mai multă lumină asupra 
acestui subiect: „Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, 
care este Cuvântul lui Dumnezeu.ˮ Sabia Duhului se referă 
la Cuvântul rosti t şi Cuvântul rosti t este Cuvântul profeti c. 
Este o armă de ofensivă.

Sunt două aspecte ale profeţiei: primul se referă la 
profeţia rosti tă peste ti ne ca persoană individuală, iar al 
doilea la Cuvântul lui Dumnezeu care este deja scris, pe 
care Biblia îl numeşte „cuvântul prorociei făcut şi mai 
tareˮ (2 Petru 1:19). Atunci când alegi acel Cuvânt din 
Biblie care este scris cu privire la ti ne şi îl rosteşti  prin 
credinţă, aceasta este o proclamaţie profeti că; declari cu 
tărie Cuvântul lui Dumnezeu de ti p „Rhemaˮ (Cuvânt rosti t 
care ţi se aplică personal) pe care Biblia îl descrie ca fi ind 
sabia Duhului în Efeseni 6:17.

De exemplu, Biblia spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi 
din Dumnezeu; şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi 

FOLOSEȘTE PROFEŢIILE                          
ÎN LUPTĂ

7 LUNI

Porunca pe care ţi‑o dau, fi ule 
Timotei, după prorociile făcute 
mai înainte despre ti ne, este ca, 

prin ele, să te lupţi lupta cea bună                                                                         
(1 Timotei 1:18).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea Cuvântului Tău. 
Îţi mulţumesc că ai făcut mântuirea disponibilă pentru toţi 
oamenii. Toate sufletele sunt ale Tale, pentru că le‑ai cumpărat 
cu un preţ nespus de mare. Astăzi mă rog ca mulţi oameni din 
toată lumea să audă şi să primească mesajul dragostei Tale şi al 
puterii Tale de a‑i mântui; iar Evanghelia să le pătrundă inima 
şi să le aducă neprihănirea, în Numele lui Isus. Amin.

este mai mare decât cel ce este în lumeˮ (1 Ioan 4:4). 
Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu de tip Logos (în greacă), 
care înseamnă totalitatea revelaţiei scrise a Cuvântului lui 
Dumnezeu. Dar atunci când Satan vine împotriva ta, sau 
vrei să lansezi o ofensivă împotriva lui, spui: „Diavole, eu 
sunt din Dumnezeu, şi am biruit deoarece este scris: Mai 
mare este Cel ce este în mine decât cel ce este în lume.ˮ Prin 
urmare, ţi‑ai însuşit Cuvântul lui Dumnezeu, recunoscând 
că este pentru tine şi îl rosteşti cu credinţă, transformând 
astfel acea porţiune din Scriptură într‑o armă!

Atunci când rosteşti acele cuvinte ca „Rhema,ˮ 
acestea nu mai reprezintă doar Cuvântul lui Dumnezeu 
consemnat în Scriptură, ci devin Cuvântul lui Dumnezeu 
în gura ta. Şi Cuvântul lui Dumnezeu în gura ta înseamnă 
că preiei declaraţia lui Dumnezeu, că eşti purtătorul 
Lui de cuvânt. Aceasta este ceea ce facem în rugăciune; 
rostim Cuvântul – „Rhemaˮ al lui Dumnezeu în cereri, în 
rugăciuni, în mijlociri şi în mulţumiri, conform cu pasajul 
din 1 Timotei 2:1. 

Faptele apostolilor 16:1‑10 & Psalmii 3‑4

Matei 26:1‑30 & Exod 32‑33

1 Timotei 1:18; Osea 14:2; 1 Timotei 6:12; 2 Petru 1:21



 În era digitală a zilelor noastre, creşti nilor 
li se oferă cea mai rapidă şi mai uşoară modalitate 
de a vesti  Evanghelia până la marginile pământului 
şi anume aceea de a crea subiecte online care să 
inspire, să încurajeze şi să infl uenţeze poziti v citi torii. 
Platf orma Qubwebs îţi oferă oportunitatea să îţi 
creezi cu uşurinţă propriul blog şi să începi imediat 
să îi inspiri pe cei din sfera ta de contact!

Poţi să îţi creezi propriul blog în 4 paşi simpli:
• Accesează site‑ul www.qubwebs.com
• Dă click pe butonul Sign Up
• Confi gurează‑ţi profi lul şi dă click din nou pe 
butonul Sign Up
• Dă click pe link‑ul trimis la adresa ta de email 
pentru validarea contului tău

Pentru mai multe informaţii, vizitează site‑ul www.
qubwebs.com



N
O

T
E

NOTE



Încă din copilărie m‑am hotărât să nu trăiesc o 
viaţă goală. Voiam să am siguranţă; să cunosc 

scopul lui Dumnezeu pentru viaţa mea. Voiam să‑I 
încredinţez viaţa Domnului. Nu voiam să fac lucruri 
doar pentru că le făceau şi ceilalţi. Dar cum aveam să 
afl u ce vrea Dumnezeu de la mine? Cum puteam să am 
încredere totală în El, fără să‑L cunosc?

A trebuit să studiez Biblia şi să mă las condus de 
Duhul Sfânt în revelaţiile adevărului Său. Această carte 
nu face speculaţii niciodată. Am descoperit în Scriptură 
faptul că Dumnezeu este mult mai pasionat de succesul 
meu, de victoria mea şi de bucuria mea decât aş putea 
fi  eu vreodată. Am descoperit că mă iubeşte mai mult 
decât mă iubesc eu. După aceea, mi‑a fost uşor să am 
încredere în El, să renunţ la visele mele, la dorinţele şi la 
căutările mele şi să urmez planul Lui.

Nu‑ţi pune încrederea în sistemele decăzute ale 
acestei lumi. Nu‑ţi pune speranţa în vreun guvern, în 
societate sau în vreo autoritate. Biblia spune: „mai bine 
să cauţi un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei 
mari” (Psalmul 118:9). Braţul de carne va eşua; aşadar, 
nu‑ţi trăi viaţa bazându‑te pe sisteme şi pe structuri 
create de om ca să ai parte de succes şi de bunăstare.

POŢI AVEA                               
ÎNCREDERE ÎN EL

8 MARŢI

Nu vă încredeţi în cei mari, în fi ii 
oamenilor, în care nu este ajutor        

(Psalmul 146:3).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta, pentru harul 
Tău şi pentru bunătatea Ta. Îţi mulţumesc pentru Duhul Sfânt 
care locuieşte în mine şi care mă conduce în viaţă. Mă încred 
în Tine fără rezerve, lăsându‑mă în braţele Tale îndrumătoare, 
sub domnia Ta, pentru o viaţă excelentă şi veşnic glorioasă, în 
Numele lui Isus. Amin.

Ai fost creat să‑ţi pui credinţa în Dumnezeu; în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să începi să te bazezi 
pe Domnul. Versetul nostru tematic spune: „Nu vă 
încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este 
ajutor” (Psalmii 146:3). Versetul 5 spune: „Ferice de cine 
are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine‑şi 
pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său!” Ai încredere 
în Dumnezeu. Studiază Cuvântul Său. Caută să‑L cunoşti; 
a‑L cunoaşte înseamnă a te încrede în El.

Atunci când ajungi să Îl cunoşti, I te dedici cu totul. 
Nu te gândeşti nicidecum că vei ajunge un eşec. Este 
imposibil. El te iubeşte şi cu siguranţă nu va lăsa nimic să 
te distrugă. Indiferent ce se întâmplă în lume, poţi să ai 
toată încrederea în El. El îţi va purta de grijă şi te va păzi 
de rău. Glorie lui Dumnezeu!

Faptele apostolilor 16:11‑18 & Psalmii 5‑6

Matei 26:31‑56 & Exod 34‑35

Ieremia 17:7‑8 ; Matei 11:28; Proverbe 3:5‑6; Ieremia 29:11



Speranţa Vechiului Testament era Emanuel, 
care înseamnă „Dumnezeu este cu noi.” 

În Exod 33:15, Moise I‑a spus Domnului: „Dacă nu 
mergi Tu Însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de 
aici.” Toţi profeţii din Vechiul Testament au înţeles 
că aveau nevoie ca Dumnezeu să fie cu ei. Era foarte 
important; mai târziu a venit vestea naşterii Domnului 
Isus. Aceasta a fost speranţa Vechiului Testament; 
speranţa Israelului. Dar El a venit printre ei şi mulţi 
dintre ei nu L‑au recunoscut; totuşi, El era Emanuel!

Slavă Domnului că El va reveni şi va locui printre 
ei pentru o mie de ani în timpul domniei Sale în 
mileniu! Dar Creştinismul, Evanghelia lui Isus Cristos, 
nu este „Emanuel.” După cum am citit în versetul 
tematic, Isus a spus: „Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi El 
vă va da un alt Mângâietor (pe Duhul Sfânt), care 
să rămână cu voi în veac” (Ioan 14:16). Duhul Sfânt 
aduce prezenţa lui Dumnezeu.

Versetul 17 în versiunea Fidela spune: „Pe 
Duhul adevărului, pe care lumea nu Îl poate primi, 
pentru că nu Îl vede, nici nu Îl cunoaşte; dar voi Îl 
cunoaşteţi, fiindcă locuieşte cu voi şi va fi în voi.” 
Expresia „locuieşte cu voi” reprezintă semnificaţia 

DE LA „EMANUEL” LA                 
„CRISTOS ÎN VOI”

9 MIERCURI

Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi El 
vă va da un alt Mângâietor, 

care să rămână cu voi în veac                                                                     
(Ioan 14:16).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cristos locuieşte în mine prin Duhul Sfânt, iar Cristos în 
mine este nădejdea slavei! Slava este revelată în finanţele 
mele, în sănătatea mea, în afacerea mea şi în familia mea! 
Cristos în mine este asigurarea mea de bunăstare, de 
succes, de victorie şi de domnie. Aleluia!

Numelui Emanuel şi mulţi au crezut în El ca fiind 
Mesia; Cel uns.

Au înţeles că Dumnezeu Însuşi a luat chip de om 
şi a venit să locuiască printre ei, în persoana lui Isus 
Cristos din Nazaret. Cu toate acestea, viziunea Noului 
Testament o vedem în ultima parte a versetului: El va 
fi „în voi”; nu doar „cu voi.” Aceasta este promisiunea 
Evangheliei, tranziţia de la Emanuel la „Cristos în voi.” 
Aleluia!

„Cristos în tine” a devenit o realitate vitală 
pentru viaţa ta odată ce te‑ai născut din nou. Din 
acel moment nu mai este nevoie „să cauţi faţa 
Domnului”; El este în tine şi Tu eşti în El, în uniune cu 
El. Dacă Evanghelia pe care ai predicat‑o până acum 
sau ai primit‑o nu include şi faptul că Dumnezeul 
cel Atotputernic a venit să locuiască în tine, este 
timpul să te trezeşti la această realitate. Acesta este 
creştinismul. Nu lua cu uşurătate acest lucru. Slavă 
lui Dumnezeu!

Faptele apostolilor 16:19‑28 & Psalmii 7‑8

Matei 26:57‑75 & Exod 36‑37

Coloseni 1:26‑27; 1 Corinteni 3:16; 1 Corinteni 6:19



În formatul de rugăciune oferit de Isus ucenicilor 
Săi în Matei 6:9‑13, ei au înţeles că rugăciunea 

era contextualizată într‑o abordare dispensaţională. Astf el 
urmărind scrierile lor, devine clar cum trebuie să ne rugăm 
acum cu privire la ceea ce ne învaţă Domnul Isus în această 
rugăciune.

De exemplu, când El a zis: „Vie Împărăţia Ta,” din 
moment ce aceasta se va împlini pentru Israel în ti mpul 
domniei lui Isus Cristos în mileniu, iar Împărăţia spirituală 
a venit deja la noi în Cristos, înseamnă că noi trebuie să ne 
rugăm pentru exti nderea acestei Împărăţii către cei care nu 
au primit‑o încă în inimile lor. El vrea să vadă Împărăţia Lui 
exti nsă în toate naţiunile.

Apoi, tot în rugăciune a spus: „Facă‑se voie Ta, 
precum în cer, aşa şi pe pământ” (Luca 11:2). Aceasta este o 
chemare a Duhului Sfânt să implementăm voia lui Dumnezeu 
pe pământ, pentru că nu mereu este făcută voia Lui. Dar El 
ne‑a trimis să le spunem tuturor voia Sa; ne‑a trimis cu un 
mesaj. Şti m că atunci când mergem la ei, Împărăţia Lui ajunge 
la ei! Şi când ne rugăm pentru ei, ne rugăm voia Tatălui; ne 
rugăm ca inimile lor să fi e deschise să primească Împărăţia 
Lui, pentru că Biblia ne spune că Dumnezeu este Cel care le 
deschide inima oamenilor.

ÎMPĂRĂŢIA LUI                                        
ÎN INIMILE OAMENILOR

10 JOI

Vie Împărăţia Ta; facă‑se voia 
Ta, precum în cer şi pe pământ                                    

(Matei 6:10).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Mă învoiesc în credinţă cu poporul lui Dumnezeu din toată 
lumea să rostesc mântuire, eliberare şi libertate în inimile 
oamenilor, ca să fie strămutaţi în Împărăţia Lui şi aduşi în 
uniune cu Tatăl, cu Fiul şi cu Duhul Sfânt. Inimile lor sunt 
deschise astăzi să primească Evanghelia şi să fie născuţi 
din nou în Împărăţia Lui, în Numele lui Isus. Amin.

De exemplu, Biblia ne spune despre o femeie numită 
Lidia: „a cărei inimă Domnul a deschis‑o ca să dea atenţie 
lucrurilor vorbite de Pavel” (Faptele apostolilor 16:14, 
versiunea Fidela). Dacă Domnul i‑a deschis inima acelei femei, 
El poate să deschidă orice inimă. Şi când Dumnezeu deschide 
inima unui om, Împărăţia Lui pătrunde în acea inimă. Aleluia!

Prin intermediul rugăciunilor noastre, Duhul lui 
Dumnezeu poate prevala în inimile oamenilor, pentru 
că Biblia spune: „Cereţi de la Domnul ploaie la vremea 
ploii târzii. Domnul va face fulgere şi El le va da ploaie 
îmbelşugată: fiecăruia verdeaţă în câmpul său” (Zaharia 
10:1, VDCL – versiunea Dumitru Cornilescu Literală). Duhul 
Sfânt a fost revărsat şi toată verdeaţa din câmpul fiecăruia a 
fost atinsă de El.

Rolul nostru este să ne rugăm şi să rostim cuvinte 
de mântuire, de eliberare şi de libertate şi să‑i aducem pe 
oameni în Împărăţia Lui; în uniune cu Tatăl, cu Fiul şi cu Duhul 
Sfânt. Şi pentru că Tatăl mereu aude şi ne răspunde când ne 
rugăm, va vom face aceasta prin puterea Duhului Sfânt. Slavă 
lui Dumnezeu!

Faptele apostolilor 16:29‑40 & Psalmii 9‑10

Matei 27:1‑26 & Exod 38‑39

Luca 17:20‑21; Proverbe 21:1; Eclesiastul 3:11



Când spun că venirea lui Dumnezeu este mai 
aproape ca oricând, există oameni care mă 

întreabă: „Atunci mai este cazul să încep o afacere sau 
să îmi completez studiile?” Când oamenii pun astf el de 
întrebări, ei nu înţeleg că, în puţinul ti mp care le‑a mai 
rămas, au datoria şi responsabilitatea de a propovădui 
Cuvântul lui Dumnezeu în comunitatea din care fac 
parte.

Dacă îţi porneşti  o afacere, începi o profesie sau 
îţi conti nui studiile, descoperi de fapt noi oportunităţi 
de a le transmite Evanghelia altor oameni. Noi le privim 
ca pe nişte vehicule ale vieţii. Cuvântul „neamurile” 
din versetul temati c provine din cuvântul grecesc 
„Ethnos” şi nu se referă doar la „ţări” ci şi la diverse alte 
subdiviziuni sociale sau economice, care pot fi  împărţite 
la rândul lor în etno‑sisteme.

De exemplu, există „neamuri” profesionale sau 
„neamuri” formate din vecini, din personalul unei 
asociaţii sau organizaţii, sau chiar din localnicii unei 
comunităţi. Dacă eşti  avocat şi faci parte dintr‑un barou, 
acesta poate fi  considerat un „neam” al avocaţilor. Eşti  
student? Comunitatea ta de studenţi este un neam, 
după cum spune versetul temati c. Prin urmare, ai 
datoria de a deveni predicator pentru neamul tău.

VEHICULE ALE VIEŢII
11 VINERI

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

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



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Domnul m‑a uns să eliberez oamenii din robie şi să‑I aduc 
în libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu, strămutându‑i din 
întuneric la lumină şi din păcat în neprihănire. În zilele 
acestea de pe urmă, realizez mari isprăvi pentru Domnul, 
stabilind Împărăţia şi neprihănirea Lui pe pământ şi în 
inimile oamenilor, în Numele lui Isus. Amin.

Încă din adolescenţă am fost provocat să le arăt 
colegilor mei calea către Cristos şi am reuşit! Am mers 
apoi şi în alte şcoli, ţinând conferinţe cu elevii. Am 
predicat printre grupurile de tineri şi mulţi dintre ei au 
fost câştigaţi pentru Cristos. Aleluia!

Credinţa noastră în Cristos şi aşteptarea apropiatei 
Lui reveniri ar trebui să ne sporească pasiunea de a 
face mai mult pentru El. Trebuie să fim determinaţi să 
acţionăm mai eficient, într‑o lumină mai strălucitoare – 
în lumina venirii Sale. Trebuie să devenim mai ordonaţi 
şi mai concentraţi, folosindu‑ne de oportunitatea 
oferită de „neamurile” din care facem parte pentru a 
ajunge rapid la cât mai mulţi oameni.

Faptele apostolilor 17:1‑9 & Psalmii 11‑13

Matei 27:27‑44 & Exod 40

Ioan 15:16; 1 Corinteni 9:16; Proverbe 11:30



Cu atâtea informaţii înşelătoare care circulă 
astăzi în lume, unii oameni sunt atât de derutaţi, 

încât nu şti u ce să mai creadă. Însă tu nu te numeri printre 
aceşti a! Există oameni care se luptă cu adevărul, însă tu 
eşti  diferit. Ai fost ales să cunoşti  şi să crezi adevărul. 
Biblia spune că înţelepciunea a fost îndreptăţită de toţi 
copiii ei (Luca 7:35, versiunea GBV), iar înţelepciunea 
este adevărul.

Chiar dacă este posibil să auzi mesaje religioase 
contradictorii despre Dumnezeu, un lucru este cert: 
atunci când adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu va ajunge 
la ti ne, vei fi  convins de autenti citatea sa. Versetul 
temati c spune că Dumnezeu te‑a ales „pentru mântuire 
în sfi nţirea Duhului şi credinţa adevărului.” Mântuirea 
poate funcţiona pentru ti ne doar prin doi factori: prin 
Duhul Sfânt care te sfi nţeşte şi prin faptul că tu crezi 
adevărul.

Aşadar, Duhul Sfânt te‑a ales pentru mântuire şi 
te‑a ales să crezi adevărul, pentru că este nevoie de harul 
lui Dumnezeu pentru a cunoaşte şi a crede adevărul. Ceea 
ce înseamnă că îţi va fi  foarte uşor să disti ngi adevărul de 
minciună.

ADEVĂRUL                                          
ESTE ÎN DUHUL TĂU

12 SÂMBĂTĂ

Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, 
trebuie să Îi mulţumim totdeauna lui 

Dumnezeu pentru voi, căci de la început 
Dumnezeu v‑a ales pentru mântuire, în 
sfi nţirea Duhului şi credinţa adevărului        

(2 Tesaloniceni 2:13).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Duhul Sfânt m‑a pus deoparte să cunosc şi să cred adevărul, 
pentru că am fost ales pentru mântuire prin sfinţirea 
Duhului Sfânt şi prin credinţă în adevăr. Satan nu are nimic 
în mine! Declar că inimile oamenilor sunt deschise faţă de 
adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, ca să‑l primească şi să 
îl trăiască, în Numele lui Isus. Amin.

Isus a spus: „Şi veţi cunoaşte adevărul şi adevărul 
vă va face liberi” (Ioan 8:32, versiunea Fidela). Adevărul 
lui Dumnezeu te binecuvântează, te înalţă, te întăreşte 
şi te apără întotdeauna. Adevărul te umple de dragoste 
şi te ajută să umbli şi să vorbeşti asemenea lui Cristos. 
Nu generează confuzie şi nu provoacă ură, amărăciune 
sau teamă. Pe măsură ce te dedici studiului Scripturii, 
vei fi întotdeauna ghidat de adevărul Cuvântului lui 
Dumnezeu, deoarece acest adevăr se află în duhul tău.

Faptele apostolilor 17:10‑21 & Psalmii 14‑16

Matei 27:45‑66 & Leviticul 1‑3 

1 Timotei 4:1‑2; Ioan 8:32; Ioan 17:17; Iacov 1:18



Când citeşti  în Biblie despre zilele din urmă, 
trebuie să interpretezi mai întâi în funcţie de 

context şi apoi în funcţie de mesajul scriitorului. Sintagma 
„Zilele din urmă” este cel mai des uti lizată în Biblie cu 
referire la perioada de dinaintea domniei de o mie de ani 
a lui Cristos. Însă, profeţii care au folosit în mod curent 
acest termen nu au inclus şi epoca Bisericii.

Aşadar, când spunem „zilele din urmă,” nu vorbim 
despre ulti mele zile din calendarul evreiesc din perspecti va 
profeţilor Vechiului Testament, ci ne referim cu precădere la 
menţionările din Noul Testament. Există foarte multe semne 
care ne indică în mod clar unde ne situăm în istorie şi cât ti mp 
mai are lumea înainte de judecata naţiunilor. Prin urmare, 
indiferent unde te afl i astăzi, vreau să şti i că Isus va reveni 
curând.

Mulţi oameni cred acest lucru şi Îl aşteaptă cu 
nerăbdare pe Cristos, însă există şi oameni care nu cred în a 
doua Sa venire şi, prin urmare, nu Îl aşteaptă. Însă, El vine; 
vine pentru cei care „vor fi  iubit venirea Lui” (2 Timotei 4:8); 
pentru cei care Îl aşteaptă. Biblia îi fericeşte pe cei care vor fi  

SUNTEM ÎN                                       
ZILELE DIN URMĂ

13 DUMINICĂ

Iată, vă spun o taină: nu vom adormi 
toţi, dar toţi vom fi  schimbaţi, 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 15:51‑52).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântarea şi pentru 
lucrarea Duhului Sfânt în viaţa mea, care mă ghidează şi mă ţine 
pe cărarea neprihănirii în timp ce aştept cu bucurie revenirea Ta 
în glorie. Mă rog chiar acum pentru cei care încă nu au primit 
Evanghelia, ca ei să fie convinşi de mesajul harului mântuitor al 
lui Cristos şi să experimenteze pacea şi asigurarea care vin odată 
cu primirea Evangheliei slavei, în Numele lui Isus. Amin.

găsiţi veghind la venirea Lui (Luca 12:37), pe cei care spun: 
„Vino, Doamne Isuse!” (Apocalipsa 22:20).

Trăieşte‑ţi viaţa aşteptându‑L pe Cristos. Aminteşte‑ţi 
că au trecut aproape două mii de ani de când El S‑a înălţat 
la ceruri şi toate cuvintele profeţilor despre revenirea Lui se 
împlinesc sub ochii noştri. Mai mult decât atât, El însuşi a 
spus: „… Da, Eu vin curând...” (Apocalipsa 22:20).

El Se întoarce după Biserica Sa. Te numeri şi tu printre 
membrii Bisericii Sale? În ziua aceea, nu va fi ceva gradat, 
ci totul se va întâmpla instantaneu; vom fi schimbaţi într‑o 
clipeală din ochi (1 Corinteni 15:52) şi vom fi răpiţi din această 
lume pentru a Îl întâlni pe Domnul în văzduh (1 Tesaloniceni 
4:17). Pregăteşte‑te pentru venirea lui Cristos. Rămâi în 
Cristos, în neprihănirea Sa şi continuă să trăieşti pentru El.

Faptele apostolilor 17:22‑34 & Psalmii 17‑18

Matei 28 & Leviticul 4‑5

2 Petru 3:3‑5; 1 Tesaloniceni 4:16‑18



Expresia „să şedem împreună” provine din 
traducerea din original a termenului grecesc 

„sugkathizō” şi înseamnă „şedere comună.” Acesta este 
un termen legal, iar Scriptura nu poate fi  încălcată. Aceasta 
înseamnă că autoritatea lui Isus ne‑a fost conferită şi nouă; 
avem aceeaşi autoritate ca El (autoritate comună, n.tr.). 
Astf el, de drept, tot ceea ce rosteşte Isus este în numele 
nostru şi tot ceea ce rosti m noi este în Numele Lui. Isus nu 
ia nicio decizie fără noi, iar noi nu luăm nicio o decizie fără 
El. Acest adevăr este deosebit de profund!

Şederea noastră împreună nu este de natură 
pământească, ci cerească. A fost decisă în ceruri. Noi suntem 
reprezentanţii legali ai lui Cristos pe pământ. Ceea ce spunem 
pe pământ este susţinut şi în ceruri. Conşti enti zarea acestui 
lucru este deosebit de importantă. Înseamnă că poţi să iei 
ati tudine pe baza Cuvântului lui Dumnezeu şi să iniţiezi o 
schimbare în acest sens, iar cerul te va susţine.

Unii cred că, până când nu se vor uni toţi oamenii 
împotriva lui Satan şi a armatelor întunericului, nimic nu 
se va schimba. Nu este adevărat. Aminteşte‑ţi că versetul 
temati c –Efeseni 2:6 – nu le este adresat nici corintenilor, 
nici tesalonicenilor; probabil că aceşti a nici nu aveau acces 
la aceste informaţii. Aşadar, pe vremea aceea, nu toţi 

AȘEZAŢI ÎMPREUNĂ ÎN LOCURILE 
CEREȘTI

14 LUNI

El ne‑a înviat împreună şi ne‑a 
pus să şedem împreună în 

locurile cereşti , în Cristos Isus                                                 
(Efeseni 2:6).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Domnul Isus este aşezat la dreapta Tatălui, mai presus de 
orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice 
dregătorie şi de orice nume care se poate numi, iar mie 
mi s‑a dat dreptul de şedere comună cu El! Sunt aşezat 
împreună cu El în slavă. Domnesc în El şi prin El asupra 
diavolului, a întunericului, a lumii şi a circumstanţelor. 
Aleluia!

creştinii erau la acelaşi nivel de credinţă şi de cunoaştere 
a Cuvântului lui Dumnezeu în acelaşi timp. Şi nici acum nu 
sunt.

Cu toate acestea, dorinţa lui Dumnezeu este ca aceia 
dintre noi care au ajuns la maturitate duhovnicească, care 
înţeleg Cuvântul Său şi vremurile în care trăiesc, să îşi asume 
locul în Cristos şi atitudinea adecvată pentru a‑l ţine pe 
Satan sub picioarele noastre, unde îi este locul. 

Conştientizând aceste lucruri, vei avea control asupra 
vieţii tale, asupra mediului şi lumii în care trăieşti. Astfel poţi 
să anulezi planurile diavolului şi să distrugi acţiunile lui prin 
puterea lui Cristos cel viu. Nu te lăsa tulburat de ceea ce se 
întâmplă astăzi în lume; foloseşte‑ţi autoritatea în Cristos. 
În El şi prin El tu domneşti în viaţă asupra diavolului, a 
întunericului, a lumii şi a oricăror circumstanţe.

Aşadar, ia în stăpânire lumea în care trăieşti. Doar 
Cristos să domnească peste trupul tău, peste serviciul 
tău, peste afacerea ta, peste familia ta şi peste lumea ta. 
Aminteşte‑ţi, tu eşti aşezat împreună cu El în slavă, având 
aceeaşi autoritate. Slavă Domnului în veci!

Faptele apostolilor 18:1‑11 & Psalmii 19‑20
 

Marcu 1:1‑20 & Leviticul 6‑7

Luca 10:19; 1 Ioan 4:17; Efeseni 1:20‑23



 Ediţia de marti e a Serviciilor de vindecare Healing 
Streams („Râuri de vindecare”) cu Pastorul Chris se va 
desfăşura între zilele de 18 şi 20 ale lunii. Slujbele vor fi  
transmise în direct în toate naţiunile lumii şi mulţi oameni 
vor fi  conduşi într‑o atmosferă supranaturală de credinţă şi 
de minuni. 
 La ediţiile precedente, minuni fenomenale de 
tot felul au fost înregistrate în lumea întreagă, inclusiv în 
centrele de vindecare organizate de parteneri. Această 
ediţie se prefi gurează a fi  şi mai glorioasă, pe măsură ce tot 
mai mulţi oameni vor fi  inundaţi de puterea vindecătoare a 
lui Dumnezeu. 
 Te poţi pregăti  astf el:
    • Rugându‑te: alege un interval de rugăciune şi roagă‑te la 
ti mpul stabilit
   • Făcând publicitate: trimite invitaţii şi încurajează‑i şi pe 
alţii să parti cipe
  • Amenajând locaţii: organizează centre de vindecare în 
case, spitale, parcuri, etc.
   • Devenind partener: poţi sponsoriza transmisiunea directă

 Începe să te pregăteşti  pentru a parti cipa la acest 
program transformator!
Pentru mai multe informaţii, te rugăm să accesezi site‑ul de 
internet: h� ps://healingstreams.tv/ 



N
O
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NOTE



Odată, am întrebat pe cineva cum şi unde se simte 
puterea lui Dumnezeu, însă nu am primit niciun 

răspuns. Aşa că am început să îi explic. Simţurile noastre 
sunt răspândite în tot corpul şi cu ele putem simţi puterea lui 
Dumnezeu; de exemplu, putem simţi ceva în palmele noastre 
şi recunoaşte o dovadă a puterii lui Dumnezeu. Însă aici se 
ridică o întrebare: ce se întâmplă dacă nu simţim nimic? 
Înseamnă oare că Dumnezeu nu Se afl ă acolo sau că puterea 
Lui este absentă? 

Mulţi credincioşi nu înţeleg acest aspect. Este minunat 
să poţi simţi puterea sau prezenţa lui Dumnezeu, însă 
Dumnezeu nu Îşi doreşte să ai nevoie de o dovadă a prezenţei 
Lui în ti ne. Această dependenţă de simţuri a distrus credinţa 
multora. Lucrarea lui Dumnezeu nu se bazează pe simţuri.

În Noul Testament, nu contează dacă simţi sau nu 
puterea şi prezenţa lui Dumnezeu. Am simţit puterea lui 
Dumnezeu de multe ori, însă au existat şi ocazii în care nu am 
simţit nimic, fără ca aceasta să infl uenţeze rezultatele umblării 
mele de credinţă, deoarece am înţeles că simţirea nu are nicio 
legătură cu prezenţa lui Dumnezeu în ti ne. Conşti enti zează 
acest lucru: totalitatea sau plinătatea Duhului Sfânt locuieşte 
în ti ne. Nu se poate mai mult decât atât. 

EL NU ACŢIONEAZĂ                              
PE BAZĂ DE SIMŢURI

15 MARŢI

În ziua aceea, veţi cunoaşte 
că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi 

sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi                                                       
(Ioan 14:20).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Locuiesc în Cristos şi Cristos locuieşte în mine! Eu sunt 
locuinţa Lui, iar El este locuinţa mea! Umblu în lumina 
uniunii mele cu El. Iar relaţia mea de părtăşie cu El 
înfloreşte tot mai glorios, în Numele lui Isus. Amin.

Prezenţa lui Dumnezeu în tine nu se măreşte şi nici 
nu se micşorează. El locuieşte în tine în plinătatea Sa. Eşti 
conştient că Dumnezeu nu este mai mult în cer decât este 
în   tine? Tu eşti cortul Său viu, locuinţa Lui şi sediul Lui 
mobil. Tu eşti în El şi El este în tine. Cu alte cuvinte, tu ai 
devenit locuinţa Lui, iar El a devenit locuinţa ta. Aleluia! Tu 
trăieşti în El, iar El trăieşte în tine.

Aceasta reprezintă împlinirea visului lui Isus Cristos 
exprimat în versetul tematic: „În ziua aceea, veţi cunoaşte 
că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine şi că Eu 
sunt în voi” (Ioan 14:20). Duhul Sfânt a realizat acest lucru. 
Eşti una cu Cristos; aşadar, nu permite ca relaţia ta cu 
Dumnezeu să fie influenţată de simţurile tale; bazează‑te 
pe Cuvântul Lui. Dumnezeu este Duh şi El relaţionează cu 
tine – cu duhul tău prin Cuvântul Său.

Dacă înţelegi acest lucru, întreaga ta viaţă – slujirea 
ta, rugăciunea ta şi închinarea ta – se transformă cu totul 
şi vei trăi în fiecare zi în slavă, în stăpânire şi în excelenţă. 
Slavă lui Dumnezeu!

Faptele apostolilor 18:12‑23 & Psalmii 21‑22

Marcu 1:21‑45 & Leviticul 8

Romani 8:8; Filipeni 3:3; Ioan 14:16‑17



Creşti nismul reprezintă manifestarea vieţii lui 
Cristos în oameni; nu este o religie. Însă a fost 

clasifi cat drept religie de cei care nu l‑au înţeles corect. 
Conform Bibliei, singura religie din creşti nism este să 
cercetăm orfanii şi văduvele în necazurile lor (Iacov 1:27). 
Toate celelalte aspecte ale creşti nismului nu au nimic de‑a 
face cu religia.

Isus Cristos este singurul care a fost trimis să 
mântuiască oamenii. Liderii religioşi au luptat în războaie, 
au ucis, i‑au forţat pe oameni să le accepte convingerile şi, 
la nevoie, au sacrifi cat viaţa altora ca să şi‑o salveze pe a lor. 
Însă Isus Şi‑a dat propria Sa viaţă pentru noi toţi. Meditează 
la acest lucru!

Cine crezi că te iubeşte cu adevărat? Cel care i‑a 
pedepsit şi chiar i‑a ucis pe cei care nu îl ascultau, sau Cel 
care Şi‑a dat viaţa ca toţi să poată trăi? Isus Şi‑a dat viaţa 
pentru ti ne, ca tu să îţi înţelegi adevărata valoare înaintea 
lui Dumnezeu. Dacă citeşti  această rapsodie şi încă nu 
eşti  născut din nou, trebuie să înţelegi următorul lucru: 
mântuirea nu vine prin alt nume sau prin alt mijloc decât 
prin Isus Cristos: „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu 

EL ȘI-A DAT                                       
VIAŢA PENTRU TOŢI

16 MIERCURI

Este un singur Domn, o singură 
credinţă, un singur botez. Este un 

singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, 
care este mai presus de toţi, care 

lucrează prin toţi şi care este în toţi                                                                 
(Efeseni 4:5‑6).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru intrarea liberă pe care 
o am la Tine prin Isus Cristos. Declar că pe măsură ce 
prevalăm în mijlocire pentru oamenii din toată lumea 
prin Duhul Sfânt, ei devin receptivi la mântuire chiar 
astăzi; lumina Evangheliei slavei lui Cristos străluceşte 
în inima lor, producând mântuire şi faptele neprihănirii, 
în Numele lui Isus. Amin.

este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie 
să fim mântuiţi” (Faptele apostolilor 4:12).

Deoarece nimeni altcineva nu îţi poate oferi 
mântuirea, atunci nu mai există şi opţiunea „altor credinţe” 
cum cred unii. Ne spune chiar versetul tematic: „Este un 
singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. Este un 
singur Dumnezeu şi Tată al tuturor...” Iar în 1 Corinteni 8:6, 
Biblia subliniază faptul că: „Totuşi, pentru noi, nu este decât 
un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile 
şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Cristos, 
prin care sunt toate lucrurile şi, prin El, şi noi.”

În Ioan 14:6, Isus spune foarte clar: „Eu sunt Calea, 
Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” 
El foloseşte articolul hotărât spunând: „Eu sunt Calea,” 
nu „o cale” sau „una dintre căi.” De aceea propovăduim 
Evanghelia; ca oamenii să ştie că Isus Şi‑a dat viaţa pentru 
noi; omenirea nu mai este fără speranţă. Acum toţi pot 
asculta Cuvântul lui Dumnezeu şi pot fi mântuiţi şi pregătiţi 
pentru cea de‑a doua venire a lui Cristos. Iar noi trebuie să 
continuăm vestirea Evangheliei, până la venirea Lui!

Faptele apostolilor 18:24‑19:7 & Psalmii 23‑24

Marcu 2:1‑22 & Leviticul 9‑10

Faptele apostolilor 4:12; Faptele apostolilor 13:38‑39;            
Ioan 15:13



Verbul „a cunoaşte” din versetul temati c provine 
din traducerea din original a termenului 

grecesc „ginōskō.” Aici, apostolul Pavel face referire la 
cunoaşterea lui Dumnezeu ca la o descoperire personală; 
este ca un răspuns la îndemnul: „Descoperă-L pe Isus!” 
Iar acest ti p de cunoaştere vine doar prin revelaţie.

Pe măsură ce studiezi Scripturile, Dumnezeu îţi 
dezvăluie anumite lucruri. Şi atunci când te rogi, ţi se 
transferă în duh mai multă cunoaştere a lui Dumnezeu. 
Acest lucru este posibil doar prin revelaţie. Însă în Filipeni 
3:8, apostolul Pavel vorbeşte despre un al doilea ti p 
de cunoaştere: „Ba încă şi acum privesc toate aceste 
lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al 
cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu...” 

De data aceasta, este vorba despre ceea ce grecii 
numeau „gnōsis” ceea ce înseamnă cunoaştere sau 
descoperire şti inţifi că. În Filipeni 1:9, Pavel spune că al 
treilea ti p de cunoaştere este epignoza, termen provenit 
din grecescul „epignōsis:” „Şi mă rog ca dragostea 
voastră să crească tot mai mult în cunoşti nţă şi orice 
pricepere.” 

Epignosis este cunoaşterea care relaţionează cu 
ceea ce este cunoscut. Este o cunoaştere exactă, deplină 

DEZVOLTĂ RELAŢIA CU CEL PE 
CARE ÎL CUNOȘTI

17 JOI

Şi să Îl cunosc pe El şi puterea învierii 
Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să 
mă fac asemenea cu moartea Lui                           

(Filipeni 3:10).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău prin care Tu în 
mod continuu îmi dai discernământ divin cu privire la lucrurile 
profunde şi complicate ale vieţii precum şi în domeniul 
supranatural. Mă dedic cunoaşterii Cuvântului Tău cu un apetit 
nestăvilit. Dobândesc o cunoaştere completă şi precisă a lui 
Dumnezeu, care generează o viaţă bine echilibrată, în Numele 
lui Isus. Amin.

şi precisă a lui Dumnezeu, care aduce cu sine o viaţă 
echilibrată şi complexă. Acesta este un tip de cunoaştere 
care vine prin relaţie. Nu este vorba doar despre a 
primi revelaţie sau descoperire prin studiu biblic. Ci 
acum dezvolţi o relaţie cu ceea ce a fost revelat pe baza 
cunoaşterii actualizate. 

În lipsa acestei cunoaşteri, lucrurile pot să pară 
speculaţii pentru tine; chiar şi rugăciunea ta este nesigură, 
ca un sistem de testare pentru eliminarea erorilor. Însă 
când Îl cunoşti pe Cel care răspunde rugăciunilor tale şi 
relaţionezi cu El, situaţia se schimbă; te rogi cu încredere 
şi cu entuziasm. Este vorba despre cunoaşterea Celui 
căruia Îi adresezi rugăciunea. Atunci când funcţionezi în 
această relaţie, tu nu mai urmăreşti în rugăciune altceva 
decât să te rogi ca voia Tatălui să se împlinească pe 
pământ.

Cei care încă nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu 
pot fi copleşiţi de circumstanţe şi înfrânţi de crizele 
vieţii. Trebuie să acorzi mai multă atenţie Cuvântului lui 
Dumnezeu şi să creşti în cunoaşterea relaţională de tip 
„epignosis” a lui Dumnezeu.

Faptele apostolilor 19:8‑20 & Psalmii 25‑26

Marcu 2:23‑3:12 & Leviticul 11‑12

1 Ioan 5:14‑15; Proverbele 11:9; Coloseni 1:9‑10



Adevărata binecuvântare a rugăciunii nu se 
rezumă la cererile şi rugăminţile noastre, ci 

la răspunsul Tatălui nostru ceresc. Rugăciunea ta ar fi  
inuti lă, dacă Dumnezeu nu ar asculta‑o. Însă ni s‑a oferit 
asigurarea – garanţia că suntem ascultaţi atunci când ne 
rugăm: „Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă 
cerem ceva după voia Lui, ne ascultă” (1 Ioan 5:14). 
Slavă Lui!

Această îndrăzneală vine din siguranţa că ori de 
câte ori Îi cerem ceva conform voii Lui, El ne ascultă 
şi ne răspunde. Prima parte a răspunsului constă în 
conşti enti zarea şi confi rmarea pe care ţi le transmite în 
duhul tău că te‑a auzit şi că ţi‑a şi răspuns; aceasta este 
o mare binecuvântare.

În Ioan 15:16, Isus spune: „Nu voi M‑aţi ales pe 
Mine, ci Eu v‑am ales pe voi şi v‑am rânduit... pentru ca 
orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.” 
Cât de frumos! Ai fost rânduit să primeşti  răspunsuri 
de la Tatăl atunci când formulezi peti ţii sau decrete în 
Numele lui Isus.

Găsim un alt verset frumos în Ioan 16:24, unde 
Biblia spune: „Până acum nu aţi cerut nimic în Numele 
Meu: cereţi şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să 

ADEVĂRATA                   
BINECUVÂNTARE A RUGĂCIUNII

18 VINERI

Îndrăzneala pe care o avem la El este că, 
dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă 

(1 Ioan 5:14).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Neprihănitule şi bunule Tată, sunt inspirat de adevărul 
Cuvântului Tău, de dragostea Ta şi de bunătatea Ta veşnică. 
Chiar acum, am încredere deplină să cer orice doresc după 
voia Ta, ştiind că Îţi face plăcere să mă asculţi şi să‑mi 
răspunzi la rugăciuni. Bucuria mea este deplină astăzi, 
pe măsură ce primesc răspunsuri la rugăciunile mele, în 
Numele lui Isus. Amin.

fie deplină.” Dumnezeu Îşi doreşte ca rugăciunile tale să 
fie împlinite, pentru ca bucuria ta să fie deplină. El este 
Tatăl tău iubitor din ceruri, căruia Îi poţi cere lucruri 
cu îndrăzneală şi cu încrederea că vei primi răspuns. 
Aşadar, roagă‑te întotdeauna cu încredere.

Unor creştini le lipseşte această încredere, 
deoarece nu cunosc voia Domnului. Voia lui Dumnezeu 
nu este să îţi refuze lucruri bune. Aşadar îndrăzneşte 
să Îi ceri cele mai bune lucruri din viaţă. Dacă te arăţi 
neîncrezător în faţa Lui, nu poţi eficient în umblarea ta 
de credinţă. Isus spune: „Deci, dacă voi, care sunteţi 
răi, ştiţi să le daţi daruri bune şi avantajoase copiilor 
voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în 
ceruri (şi care este desăvârşit), le va da lucruri bune 
şi avantajoase celor ce continuă să I le ceară” (Matei 
7:11, versiunea Amplificată). Meditează la acest lucru!

Faptele apostolilor 19:21‑29 & Psalmii 27‑28

Marcu 3:13‑35 & Leviticul 13‑14

Marcu 11:24; Psalmul 6:9; 1 Petru 3:12



În ulti mul ti mp, diavolul a încercat să forţeze lumea 
să trăiască în mediul ambiant al Anti cristului, 

provocând atât de multă înşelăciune şi distrugere în 
lume; unii şi‑au pierdut banii, afacerea sau chiar viaţa. 
Însă, slavă Lui Dumnezeu, Biserica a fost trează şi a 
dejucat toate planurile şi stratagemele lui Satan. Aleluia!

De ce s‑au întâmplat atât de multe nenorociri? 
Deoarece mulţi creşti ni au învăţat principiile Împărăţiei 
lui Dumnezeu şi apoi le‑au folosit pentru sati sfacerea 
po� elor lumeşti , măsurându‑şi succesul după standardele 
lumii acesteia. Au început să îşi trăiască viaţa ca şi când 
nu mai există nimic dincolo de lumea aceasta, uitând cât 
de scurtă este viaţa pe pământ.

Indiferent dacă eşti  politi cian, antreprenor sau 
funcţionar public şi indiferent de serviciile pe care le 
prestezi, aminteşte‑ţi că toate lucrurile au un sfârşit. Dă 
sens vieţii tale. Nu permite nimănui să te distragă de la 
Dumnezeu. Evlavia nu este un izvor de câşti g (1 Timotei 
6:5). Te înşeli crezând că succesul şi bunurile lumeşti  
reprezintă o dovadă a împlinirii voii Lui Dumnezeu. Nu 

TRĂIEȘTE CU SCOP
19 SÂMBĂTĂ

Luaţi seama deci cum umblaţi! Trăiţi cu 
scop, cu vrednicie şi cu precizie, nu ca 

neînţelepţii şi ignoranţii, ci ca înţelepţii 
(oamenii sensibili, inteligenţi). Fructi fi caţi 

ti mpul la maximum (răscumpărând 
fi ecare oportunitate), căci zilele sunt rele 
(Efeseni 5:15‑16, versiunea Amplifi cată).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Indiferent de provocările din lumea de astăzi care ar putea 
să‑mi vină în cale, eu rămân entuziasmat cu privire la Isus, 
la Duhul Sfânt, la Cuvântul Său şi la lucrarea de slujire! 
Prin călăuzirea Duhului Sfânt, Îl slujesc pe Dumnezeu cu 
bucurie şi cu o inimă desăvârşită, pregătită şi vigilentă, 
ştiind că venirea Domnului este aproape. Amin.

folosi lucrurile pământeşti pentru a măsura cât de mult 
aprobă Dumnezeu viaţa ta.

De asemenea, să nu crezi că ai pierdut ceva pentru 
că, deşi L‑ai slujit pe Dumnezeu din toată inima ta şi cu 
tot ce ai avut, nu ai strâns prea multe bogăţii în această 
lume. Cel mai important lucru pe acest pământ este să 
Îl slujeşti pe Domnul cu viaţa ta şi să împlineşti voia Lui 
desăvârşită pentru tine.

Eliberează‑te de orice greutăţi şi legături şi 
slujeşte‑I Domnului cu bucurie şi cu inimă neîntinată. 
Nu asocia valoarea relaţiei tale cu Domnul cu definiţia 
lumească a succesului. Slujeşte‑L pe Dumnezeu cu o 
inimă desăvârşită şi laudă‑L din toată fiinţa ta, indiferent 
de provocările cu care te confrunţi.

Faptele apostolilor 19:30‑41 & Psalmii 29‑30

Marcu 4:1‑20 & Leviticul 15

2 Timotei 3:1‑2; Deuteronom 10:12; 2 Corinteni 5:14‑15



În Faptele apostolilor 13:1‑4, ucenicii împlinesc 
porunca pe care Domnul Isus le‑a dat‑o în Luca 

10:2: „… Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! 
Rugaţi‑L dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la 
secerişul Său.”

În Faptele apostolilor 13, apostolii răspund 
poruncii lui Isus prin rugăciune. Biblia spune că, în ti mp 
ce ei Îi slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a spus: 
„Puneţi‑Mi‑i deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru 
lucrarea la care i‑am chemat” (Faptele apostolilor 13:2).

Mesajul Bibliei din Faptele apostolilor 13:3‑4 este 
foarte înălţător: „Atunci, după ce au posti t şi s‑au rugat, 
şi‑au pus mâinile peste ei şi i‑au lăsat să plece. Barnaba 
şi Saul, trimişi de Duhul Sfânt, s‑au coborât la Seleucia, 
şi de acolo au plecat cu corabia la Cipru.” Cine i‑a trimis 
pe aceşti  lucrători şi i‑a îndemnat să plece? Duhul Sfânt!

În Faptele apostolilor 8:26, există o altă relatare 
foarte frumoasă, în care îngerul Domnului i‑a vorbit lui 
Filip, cerându‑i să meargă undeva. Mai târziu, Duhul 
Sfânt l‑a îndrumat pe Filip să ajungă din urmă carul unui 
famen eti opian, membru al curţii împărătesei Candace, 
regina Eti opiei: „Duhul i‑a zis lui Filip: «Du‑te şi ajunge 
carul acesta»…” (Faptele apostolilor 8:29‑30).

LASĂ-L SĂ TE CONDUCĂ
20 DUMINICĂ

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul 
lui Dumnezeu sunt fi i ai lui Dumnezeu 

(Romani 8:14).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Duhul Sfânt, Domnul 
secerişului, care locuieşte în mine şi mă ghidează să câştig 
suflete şi să le stabilesc în Împărăţia Ta. Beneficiez de harul 
şi de puterea Lui în mine pentru a fi un martor eficient al 
Evangheliei şi al lui Cristos cel înviat, împlinindu‑mi zilnic 
chemarea de câştigător şi de ziditor de suflete, în Numele 
lui Isus. Amin.

Filip a făcut cum i s‑a poruncit şi l‑a găsit pe famen 
şezând în carul său, citind cartea profetului Isaia, fără 
să o înţeleagă. Filip s‑a oferit să îi ofere explicaţiile de 
care avea nevoie, propovăduindu‑i Evanghelia lui Isus. În 
cele din urmă, famenul etiopian a fost mântuit şi botezat 
(Faptele apostolilor 8:26‑39). Aleluia! Acesta este încă un 
exemplu în care Duhul Sfânt a trimis un lucrător pentru 
secerişul Său.

Duhul Sfânt este aici cu un scop. El este Domnul 
secerişului şi, prin harul şi prin puterea Lui care lucrează 
în noi, putem fi martori ai lui Cristos cel înviat. Asumă‑ţi 
şi ocupă‑ţi postul de conlucrător cu El şi lasă‑te condus 
de El în această lucrare de mântuire şi zidire a sufletelor. 
Urmează‑I chemarea şi instrucţiunile. 

Faptele apostolilor 20:1‑12 & Psalmii 31‑32

Marcu 4:21‑41 & Leviticul 16‑18

Luca 10:2; Matei 9:37‑38



Observăm că apostolul Ioan L‑a numit pe Isus 
în 1 Ioan 2:1 – Mijlocitorul sau Avocatul 

nostru înaintea Tatălui. Cuvântul „mijlocitor” provine 
în acest verset din traducerea din original a termenului 
grecesc „parakletos,” acelaşi termen folosit de Domnul 
în cuvintele Sale de îmbărbătare din Ioan 14:16: „Şi Eu 
Îl voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor 
(greceşte: Paraclet, apărător, ajutor), care să rămână 
cu voi în veac.”

„Parakletos” înseamnă o persoană care este 
chemată să meargă lângă ti ne sau împreună cu ti ne; 
cineva care îţi este de ajutor. Traducerea Amplifi cată ne 
dă şapte sinonime minunate care derivă din cuvântul 
„parakletos.” Mângâietor este unul dintre ele; celelalte 
sunt: Consilier, Ajutor, Mijlocitor, Avocat, Susţinător şi 
Însoţitor. Aleluia!

De ce le‑a vorbit Domnul Isus ucenicilor despre 
un alt Mângâietor înainte de moartea, de îngroparea 
şi de învierea Lui? Pentru că El urma să meargă la Tatăl 
şi ti mpul pe care îl mai avea împreună cu ei era scurt. 
De aceea, El S‑a rugat Tatălui ca El să le trimită „un alt” 
Mângâietor, care avea să rămână cu ei pentru totdeauna!

Cuvântul „un alt” este tradus din termenul grecesc 

UN ALT MÂNGÂIETOR
21 LUNI

Căci nimeni nu poate pune o altă 
temelie decât cea care a fost 
pusă, şi care este Isus Cristos                                                             

(1 Corinteni 3:11).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că L‑ai trimis pe Duhul Sfânt să 
locuiască în mine. Îl recunosc drept Mângâietor, Consilier, 
Ajutor, Mijlocitor, Avocat, Susţinător şi Însoţitor, mereu cu 
mine şi în mine! El este adăpostul meu şi tăria mea. Mă 
supun Lui pentru a mă călăuzi, pentru a mă întări şi pentru 
a mă învăţa lucrurile Împărăţiei lui Dumnezeu, în Numele 
lui Isus. Amin.

„allos.” Allos înseamnă un altul de acelaşi fel, de aceeaşi 
calitate. Astfel, El spune că Mângâietorul (Duhul Sfânt) 
va fi ca El Însuşi. În Ioan 14:17‑18, El continuă: „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. Nu vă voi 
lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.”

Isus, Mângâietorul nostru, a plecat la cer, dar El 
ne‑a trimis Duhul Sfânt ca să Îi ia locul, astfel încât să nu 
Îi simţim lipsa niciodată. Acum, în loc să umble pe străzi 
împreună cu tine, cum făcea Isus, El umblă pe străzi în 
tine. El este în tine şi cu tine pentru totdeauna. Slavă lui 
Dumnezeu!

Faptele apostolilor 20:13‑24 & Psalmii 33‑34

Marcu 5:1‑20 & Leviticul 19‑21

Isaia 9:6; Ioan 14:18‑19; Ioan 15:26



 Atunci când ne rugăm, Dumnezeu răspunde! Se 
întâmplă minuni, au loc schimbări globale, se desăvârşesc 
desti ne şi se transformă viaţa multora.
 Creşti nilor de pretuti ndeni li se oferă o altă mare 
oportunitate de a sta în spărtură pentru întreaga lume la 
Ziua mondială de rugăciune cu Pastorul Chris pe 25‑26 
marti e, 2022.

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

Vizitează site‑ul prayer.rhapsodyofrealiti es.org
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În Ioan 16:12, Domnul Isus ne arată ceva foarte 
profund. El le spune ucenicilor Săi: „Mai am să 

vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta.” Cu 
alte cuvinte, avea să le spună multe lucruri pe care în acel 
moment nu le puteau înţelege. Unii poate se întreabă: 
„De ce nu puteau ei să înţeleagă ce avea El să le spună? 
Nu îi învăţa Isus prin Duhul Sfânt?”

Isus avea plinătatea Duhului şi în mod sigur lucra 
prin Duhul Sfânt. Problema însă nu era la Isus, ci la 
ucenici. În versetul următor, El le descoperă soluţia. El 
spune: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, 
are să vă călăuzească în tot adevărul...” (Ioan 16:13). 
Aceasta înseamnă că Duhul Sfânt avea să le declare, să 
le relateze, să le manifeste, să le arate şi să le descopere 
viitorul. 

Duhul Sfânt este Învăţătorul tău dinăuntru şi El te 
ghidează în tot adevărul. El te conduce în adevărul pe 
care trebuie să îl propovăduieşti  şi îi ajută pe cei care te 
ascultă să înţeleagă mesajul pe care li‑l aduci. Ai încredere 
în El, aşa cum a avut Isus. El este cel mai bun Învăţător 
din Biserică. El face lucrurile mai bine decât ti ne, aşa că 
lasă‑L pe El.

ÎNVĂŢĂTORUL                               
DINĂUNTRUL TĂU 

22 MARŢI

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, 
pe care‑L va trimite Tatăl, în Numele 
Meu, vă va învăţa toate lucrurile...                            

(Ioan 14:26).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt supus Duhului Sfânt care îmi dă lumină în chestiunile 
cotidiene şi mă conduce pe calea succesului, a excelenţei 
şi a desăvârşirii. Tratez cu excelenţă toate treburile mele 
şi astăzi, umblând în voia Ta desăvârşită şi fiind ghidat pe 
calea neprihănirii, în Numele lui Isus. Amin.

Să ne aducem aminte că Biblia spune că El nu va 
vorbi de la Sine: „... căci El nu va vorbi de la El, ci va 
vorbi tot ce va fi auzit...” (Ioan 16:13). El aude direct 
de la Tatăl şi de la Isus, şi îţi revelează cuvintele Lor. De 
aceea trebuie să ai încredere în El şi să primeşti de la El 
cunoştinţă, înţelepciune şi călăuzire precisă.

Pentru noi este un mare privilegiu să avem un 
Învăţător atât de minunat înăuntrul nostru. Primeşte 
bine şi încurajează lucrarea Duhului Sfânt în viaţa ta! 
Beneficiază de această lucrare minunată; apreciază‑L şi 
bucură‑te la maximum de acest privilegiu.

Faptele apostolilor 20:25‑38 & Psalmii 35‑36

Marcu 5:21‑43 & Leviticul 22‑23

Luca 12:12; Romani 8:26; 1 Ioan 2:27



În Daniel 6:7 Biblia ne arată calibrul oamenilor care 
s‑au ridicat împotriva lui Daniel, care era nevinovat: 

toţi preşedinţii din împărăţie, guvernatorii, prinţii, consilierii şi 
căpitanii! Ei au conspirat pentru a se emite un decret care să‑l 
incrimineze pe Daniel şi închinarea lui faţă de Dumnezeu. Fiind 
printre cei ce conduceau împărăţia, mai mult ca sigur Daniel era 
conşti ent de conspiraţia monstruoasă care se punea la cale şi 
cel mai probabil s‑a rugat: „Doamne, fă ca regele să nu semneze 
decretul acesta, nu lăsa ca planurile lor să se împlinească.” 

Dar Biblia spune că „împăratul Dariu a scris porunca şi 
oprirea” (Daniel 6:9). Mai departe citi m ceva remarcabil: atunci 
când Daniel a auzit că decretul a fost promulgat, Biblia spune 
că s‑a dus acasă, într‑o cameră de la etaj unde putea fi  văzut 
şi, exact cum făcea şi până atunci, a îngenuncheat în dreptul 
geamurilor deschise şi s‑a rugat lui Dumnezeu de trei ori pe zi 
(Daniel 6:10).

Uimitor! El nu şi‑a ascuns închinarea înaintea lui 
Dumnezeu şi nici nu a ezitat în credincioşia şi în dedicarea lui în 
ce priveşte rugăciunea! Astf el, a fost arestat şi aruncat în groapa 
cu lei. „Cum de l-a abandonat Dumnezeu pe Daniel în ciuda 
rugăciunilor şi credincioşiei sale?” se poate întreba cineva. Nu! 
Domnul nu ne lasă şi nu ne părăseşte niciodată, indiferent care 
sunt circumstanţele cu care ne confruntăm.

SLUJEȘTE-I DOMNULUI                  
FĂRĂ FRICĂ

23 MIERCURI

De aceea, preaiubiţii mei 
fraţi, fi ţi tari, neclinti ţi, sporiţi 

totdeauna în lucrul Domnului...                                                           
(1 Corinteni 15:58).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Siguranţa mea este în Domnul Isus şi în Cuvântul Său 
veşnic; iar El este mai mare decât toţi! El domneşte 
peste întreg Universul. Toată lumea Îi aparţine şi El 
este eternul Împărat al slavei. A Lui să fie toată gloria, 
onoarea şi adorarea în veci, în cer şi pe pământ. Amin.

Daniel a fost salvat miraculos din gura leilor (Daniel 
10). Prin experienţa lui Daniel, Dumnezeu plănuia să obţină o 
mărturie eternă. Gândeşte‑te la acest lucru: mii de ani au trecut 
de atunci şi noi încă suntem încurajaţi de credincioşia lui Daniel 
faţă de Dumnezeu şi de modul miraculos în care Dumnezeu l‑a 
izbăvit din groapa cu lei. Aşadar, nu contează cât de mari sunt 
provocările cu care te confrunţi. Fii pregătit să învingi.

Poate în oraşul tău sau în ţara ta sunt date legi draconice 
împotriva Bisericii; nu te lăsa intimidat. Nu permite fricii să intre 
în mintea ta. Fii îndrăzneţ. Fii hotărât. Fii tare pentru Evanghelie. 
Nimeni şi nimic – fie grupuri, guverne, sau instituţii – nu pot să 
se ridice împotriva Bisericii şi să învingă. Istoria dovedeşte acest 
lucru. Domnul nostru Isus Cristos ne‑a revelat cât de inutile 
sunt aceste încercări atunci când a spus despre Biserică: „Cine 
va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea; iar pe acela 
peste care va cădea ea, îl va spulbera” (Matei 21:44).

Adversităţile cu care te confrunţi au scopul de a crea o 
mărturie eternă. De aceea, slujeşte‑I Domnului cu bucurie şi 
fără teamă sau inhibiţii. Oricine stă în calea ta va fi pulverizat. 
Isus a spus acest lucru şi cuvintele Lui nu se întorc niciodată fără 
rod.

Faptele apostolilor 21:1‑9 & Psalmul 37

Marcu 6:1‑29 & Leviticul 24

1 Corinteni 15:57‑58; Apocalipsa 2:26; Romani 12:11‑12



Învierea lui Isus Cristos a inaugurat o nouă 
domnie, domnia Împărăţiei Sale spirituale. 

Biblia spune: „Dacă deci prin greşeala unuia singuri, 
moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce 
primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, 
vor domni în viaţă prin acel Unul Singur, care este Isus 
Cristos” (Romani 5:17). Remarcabil!

În Faptele apostolilor 13:38 Biblia spune: „Să şti ţi 
dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea păcatelor.” 
Adică ştergerea păcatelor vine prin Isus Cristos. Şi Filipeni 
2:9 spune: „De aceea şi Dumnezeu L‑a înălţat nespus de 
mult, şi I‑a dat Numele, care este mai presus de orice 
nume.” Mai departe, în versetul 10 scrie astf el: „Pentru 
ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor 
din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ.” Extraordinar!

Isus a înviat din morţi şi a primit Numele care 
are putere peste toate lucrurile, peste toate cele trei 
tărâmuri: peste cer, peste pământ şi peste iad. El 
este Domnul şi Stăpânul peste toate lucrurile! Slavă 
lui Dumnezeu! Din momentul în care El a început să 
domnească prin Biserică, El ne‑a dat putere delegată, 
împuternicindu‑ne să facem uz de Numele Lui pentru a 
ne exercita autoritatea în Numele Lui. Aleluia!

DOMNIA LUI CRISTOS ȘI A 
BISERICII LUI

24 JOI

El I‑a pus totul sub picioare şi L‑a dat Căpetenie 
peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul 

Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi 
(Efeseni 1:22‑23).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cristos domneşte prin mine şi neprihănirea Lui este 
exprimată prin mine. Cristos domneşte peste naţiuni. 
Beneficiez de tăria şi de puterea Lui, frângând, în Numele 
Lui, influenţa diavolului de peste naţiuni, de peste 
oameni, de peste lideri şi de peste cei mici din toată 
lumea! Neprihănirea Lui umple pământul şi acoperă inima 
oamenilor, pentru că toate sufletele sunt ale Lui. Aleluia.

Atâta timp cât putem utiliza Numele lui Isus 
pe pământ, diavolul şi cohortele întunericului nu pot 
conduce această lume. Este imposibil! Aceste două 
autorităţi nu pot coexista. Puterea pe care anticristul o 
va exercita va fi una de autoritate absolută, de putere 
absolută pe pământ. Dar acest lucru nu se poate întâmpla 
cât timp noi suntem aici, pentru că autoritatea Numelui 
lui Isus se întinde peste toate naţiunile. 

Biblia spune că Domnul „stăpâneşte peste 
neamuri” (Psalmul 22:28). Slujeşte‑I Domnului cu 
bucurie, din toată inima, conştientizând că domneşti în 
viaţă prin Isus Cristos.

Faptele apostolilor 21:10‑17 & Psalmii 38‑39

Marcu 6:30‑56 & Leviticul 25

Marcu 16:17; Efeseni 1:19‑23; Romani 5:17



Biblia ne relatează despre Casa lui David şi Casa 
lui Saul. Atunci când priveşti  cu atenţie ce s‑a 

întâmplat în zilele în care David era doar un tânăr ales de 
Dumnezeu să fi e următorul rege, în vreme ce Saul, regele 
în exerciţiu era încă în viaţă, vei vedea clar diferenţele 
dintre cele două.

Saul Îi întorsese spatele lui Dumnezeu. Şi, cu cât a înaintat 
în vârstă, cu atât a ascultat mai puţin de Dumnezeu. Spre sfârşitul 
vieţii, el s‑a dus chiar şi la vrăjitoarea din Endor; îi păsa mai mult 
de ce credeau oamenii decât de părerea şi de perspecti va lui 
Dumnezeu.

Saul dorea să îl omoare pe David pentru că îşi dădea 
seama că mâna lui Dumnezeu era peste David, iar visul lui de 
a întemeia o dinasti e puternică era în pericol. Însă nu a reuşit. 
Până la urmă, Saul a murit; dar casa lui a conti nuat să‑l persecute 
pe David din cauza unor ambiţii egoiste. De aceea Biblia spune 
că mult ti mp a fost război între casa lui David şi casa lui Saul (2 
Samuel 3:1).

Casa lui Saul devenise casa fi rii, casa păcatului şi a 
ambiţiilor egoiste. Poţi asemăna acest lucru cu unii copii ai lui 
Dumnezeu de astăzi care, chiar dacă au fost aleşi de Dumnezeu, 

AI ÎNCREDERE ÎN CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU ȘI URMEAZĂ-L

25 VINERI

În adevăr, cei ce trăiesc după 
îndemnurile fi rii pământeşti  umblă 
după lucrurile fi rii pământeşti ; pe 

când cei ce trăiesc după îndemnurile 
Duhului, umblă după lucrurile Duhului                                       

(Romani 8:5).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă autoritatea supremă prin 
care judec toate lucrurile. Cărarea mea este mereu inundată 
de lumină, pentru că mintea mea este deschisă la Cuvântul 
Lui şi la Duhul Sfânt pentru îndrumare, pentru direcţie şi 
pentru instrucţiuni. Prin urmare, înaintez pe cărarea netedă 
a victoriei şi a progresului, pentru că am lumina vieţii. Slavă 
lui Dumnezeu!

nu mai ascultă de El. În calitate de copil al lui Dumnezeu, trebuie 
să umbli în înţelepciunea lui Dumnezeu.

Lasă‑te condus de Duhul lui Dumnezeu, ca să ai 
discernământ! Ai încredere în Cuvântul lui Dumnezeu şi 
urmează‑l, pentru că în el se află slava ta şi victoria ta în viaţă. 
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie pentru tine autoritatea 
supremă prin care să judeci toate lucrurile şi astfel vei înainta pe 
cărarea netedă a victoriei şi a progresului. Aleluia!

Faptele apostolilor 21:18‑26 & Psalmii 40‑41

Marcu 7:1‑23 & Leviticul 26‑27

Efeseni 4:14; Romani 8:5‑8



În Geneza 13:14 Dumnezeu i‑a spus lui Avraam: 
„Ridică‑ţi ochii şi, din locul în care eşti , priveşte 

spre miazănoapte şi spre miazăzi, spre răsărit şi spre 
apus.” Avraam nu privea lumea fi zică; el privea în tărâm 
spiritual. Descoperim acest lucru cu uşurinţă atunci 
când citi m Faptele apostolilor 7:5: „Din ţara aceea nu 
i‑a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă de loc, ci 
i‑a făgăduit că i‑o va da în stăpânire lui şi seminţei lui 
după el, măcar că n‑avea nici un copil.”

Gândeşte‑te la acest lucru! Avraam nu a avut 
în posesie nici măcar o bucăţică de teren şi, cu toate 
acestea, Dumnezeu i‑a spus: „Îţi voi da ţara aceasta 
ţie şi seminţei tale.” Aşadar, atunci când Avraam şi‑a 
ridicat ochii ca să privească, nu se gândea la lucrurile 
pământeşti , ci gândea spiritual.

Nepotul său Lot însă gândea foarte diferit. Atunci 
când Lot a avut o oportunitate asemănătoare, Biblia 
spune că: „Lot şi‑a ridicat ochii şi a văzut că toată 
Câmpia Iordanului era bine udată în întregime...” 
(Geneza 13:10). Lot a fost atras de frumuseţea şi de 
bogăţia ţării, de ceea ce putea fi  văzut cu ochii fi zici. 
Să ne aducem aminte că şi Lot era un om neprihănit (2 
Petru 2:7‑8); dar, din cauza faptului că nu putea vedea 

PRIVEȘTE ȘI                                      
TRĂIEȘTE SPIRITUAL

26 SÂMBĂTĂ

Multe căi i se par bune omului, 
dar la urmă duc la moarte                             

(Proverbe 16:25).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne Dumnezeule, tot ceea ce vreau este să‑Ţi fiu pe 
plac, să umblu în voia Ta desăvârşită şi să văd cum voia 
Ta şi scopurile Tale sunt stabilite pe pământ şi în inimile 
oamenilor, la fel ca în cer. Îţi mulţumesc că slava Ta se 
manifestă în viaţa mea. Îţi mulţumesc că Duhul Tău mă 
sfinţeşte pe deplin, ca să Te slujesc dintr‑o inimă curată, 
în Numele lui Isus. Amin.

spiritual, el a făcut alegeri greşite care i‑au afectat toată 
viaţa.

Există şi astăzi creştini care fac anumite alegeri 
pentru care alţi oameni îi aplaudă, dar aceste alegeri 
pot duce la distrugerea lor. De aceea îţi spun: Nu fă 
alegeri carnale. Priveşte lucrurile prin Duhul Sfânt, 
împreună cu Duhul Sfânt şi în Duhul Sfânt. 

Lasă‑L pe Duhul Sfânt să te ajute să împlineşti 
visul pe care Dumnezeu l‑a pus în inima ta. Priveşte şi 
trăieşte spiritual: astfel, tot ce are legătură cu viaţa ta va 
avea o singură motivaţie: cum să Îi aduci tot mai multă 
slavă lui Isus Cristos! Aşadar, atunci când faci alegeri în 
viaţă, fă‑le cu o inimă pură, neprihănită, fără înclinaţii 
egoiste şi carnale.

Faptele apostolilor 21:27‑39 & Psalmii 42‑43

Marcu 7:24‑8:13 & Numeri 1‑2

Coloseni 3:1‑2; Matei 6:33; Evrei 11:8‑10



În 1 Corinteni 14:20 găsim o poruncă foarte 
importantă pentru poporul lui Dumnezeu: 

„Fraţilor, nu fi ţi copii la minte; ci la răutate fi ţi prunci, 
iar la minte, fi ţi oameni mari.” Pruncii nu şti u cum să 
ţină amărăciune sau răutate în ei. Sunt inocenţi, sunt 
prea mici pentru aşa ceva, de multe ori nici măcar nu îşi 
dau seama când cineva le face rău. Aşa vrea Dumnezeu 
să trăieşti  şi tu.

Nu procesa atât de mult răul pe care ţi l‑a făcut 
cineva încât să devii plin de amărăciune. Biblia spune că 
nu trebuie să permiţi nici unei rădăcini de amărăciune să 
dea lăstari în viaţa ta şi să te tulbure, iar apoi îţi spune şi 
de ce: pentru că te va înti na (Evrei 12:15).

Nu contează cât de „justi fi cată” crezi că este mânia 
sau amărăciunea ta, sau câtă dreptate crezi că ai să te simţi 
ofensat; orice acţiune pe care o întreprinzi ca rezultat al 
amărăciunii este înti nată. Odată cu trecerea ti mpului, 
decadenţa din ea se va manifesta. Nu crea viziuni şi idei 
noi şi nu începe afaceri, lucrări sau proiecte noi pentru că 
ai amărăciune în sufl et sau pentru că ai fost ofensat. Nu 

CLĂDEȘTE PE TEMELIA 
DRAGOSTEI

27 DUMINICĂ

Şi cel mai important arti col de 
îmbrăcăminte pe care trebuie să‑l 
purtaţi este dragostea. Dragostea 

este ceea ce ne leagă pe toţi 
împreună într‑o armonie desăvârşită                                                

(Coloseni 3:14, NLT – Traducerea Nouă şi 
Vie, n.tr.).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Nu las loc mâniei şi amărăciunii în inima mea. Am mintea 
lui Cristos, iar esenţa lui Dumnezeu din mine curge ca un 
râu, în timp ce le răspund tuturor, în orice situaţie, cu 
dragoste, cu smerenie şi cu har, în Numele lui Isus. Amin.

clădi nici o acţiune pe fundamentul amărăciunii, pentru 
că va eşua. Clădeşte pe temelia dragostei.

Să ne aducem aminte ce spune Biblia: „Căci mânia 
omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu” (Iacov 
1:20). Poate unii oameni au fost răniţi până la lacrimi 
şi, cu amărăciune în inimile lor, au acţionat într‑un mod 
plin de mânie. Dar nu poţi să acţionezi cu mânie şi să te 
aştepţi să se împlinească neprihănirea lui Dumnezeu; nu.

De asemenea, fii înţelept şi discerne când cei din 
jurul tău sunt motivaţi de nemulţumire, de mânie şi de 
frustrare. Corectează‑i. Umblă în dragoste şi înţelepciunea 
lui Dumnezeu te va conduce în toate treburile tale!

Faptele apostolilor 21:40‑22:10 & Psalmii 44‑45

Marcu 8:14‑26 & Numeri 3‑4

Efeseni 4:31; Proverbe 22:24‑25; Matei 5:44



Evanghelia este pentru toată lumea; ea va 
produce rezultate în viaţa oricui o aude şi o 

crede. Dar pentru ca cineva să o creadă, trebuie să o audă 
mai întâi; aici intervii tu, pentru că nimeni nu poate auzi 
Evanghelia fără ca cineva să îi vorbească despre ea, adică 
fără propovăduitor (Romani 10:14). Versetul temati c 
spune: „În nimeni altul nu este mântuire; căci nu este 
sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie 
să fi m mântuiţi.” Nu există nici o altă cale; haidem să nu 
ne mai comportăm de parcă ar mai exista şi alte căi.

Din moment ce Isus este singura Cale – şi noi credem 
că El este singura Cale, nu putem rămâne tăcuţi. Trebuie să le 
spunem tuturor despre Isus. Dacă eşti  tânăr şi părinţii tăi nu 
sunt născuţi din nou, vorbeşte‑le despre Isus; împărtăşeşte 
cu ei din Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă eşti  căsătorit, 
vorbeşte despre Isus cu partenerul tău de viaţă care nu este 
întors la Domnul. Dacă eşti  profesor, vorbeşte‑le elevilor sau 
studenţilor tăi despre Isus Cristos.

Dacă eşti  student, vorbeşte‑le profesorilor, lectorilor 
şi colegilor tăi despre El. Câşti gă pe oricine poţi. Atunci 
când eşti  în tren, în autobuz, în taxi sau în avion, vorbeşte 
despre Isus. Atunci când mergi la un magazin, vorbeşte‑le 
oamenilor de acolo despre Isus. Nu contează unde eşti ; 

VESTEȘTE-L PE ISUS                       
ORIUNDE ȘI ORICUI

28 LUNI

În nimeni altul nu este mântuire: căci 
nu este sub cer nici un alt Nume dat 

oamenilor, în care trebuie să fi m mântuiţi 
(Faptele apostolilor 4:12).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Evanghelia slavei pe care 
mi‑ai încredinţat‑o. Îţi mulţumesc că sunt partenerul Tău 
în câştigarea sufletelor, binecuvântând şi transformând 
viaţa oamenilor cu mesajul puterii Tale mântuitoare. Le 
vestesc Evanghelia celor din lumea mea şi, oriunde merg, 
Domnul întăreşte Cuvântul Său rostit prin mine cu semne 
şi cu minuni, în Numele lui Isus. Amin.

vorbeşte despre Isus! Vesteşte Cuvântul lui Dumnezeu 
peste tot, oricărei persoane cu care te întâlneşti şi inspiră‑i 
şi pe alţii să facă acelaşi lucru.

Învaţă‑i pe copii să predice Evanghelia. Haidem să 
umplem pământul de cunoştinţa lui Cristos. Câştigă suflete 
oriunde mergi, pentru că timpul este scurt. Vorbeşte cu 
îndrăzneală despre Isus Cristos. Dacă te temi sau ai reţineri, 
aruncă‑le departe de tine; tu eşti un copil al lui Dumnezeu, 
eşti un martor al dragostei lui Isus Cristos. Prin tine, El îi 
eliberează din întuneric şi îi aduce în lumină, îi scoate de sub 
puterea diavolului şi îi aduce la Dumnezeu. El Îşi stabileşte 
neprihănirea şi Îşi extinde Împărăţia pe pământ. Slavă lui 
Dumnezeu!

Faptele apostolilor 22:11‑30 & Psalmii 46‑49

Marcu 8:27‑9:13 & Numeri 5‑6

Romani 1:16; 2 Corinteni 5:18; Marcu 16:15



  Adoptă calendarul lui Dumnezeu pentru ti ne şi 
primeşte strategii divine pentru a naviga triumfător în 
2022, descărcând mesajul de Anul Nou – „The Year Of 
The Gathering Clouds” („Anul strângerii norilor”, n.tr.) 
disponibil exclusiv în aplicaţia de mobil Pastor Chris Digital 
Library (Biblioteca digitală Pastorul Chris, n.tr.).

    Această platf ormă mobilă îţi pune la dispoziţie un lung 
şir de mesaje transformatoare ale Pastorului Chris în 
format audio şi video, cu teme privind diferite aspecte 
ale vieţii, cum ar fi : vindecare şi sănătate, credinţă, trăire 
creşti nă, părtăşie cu Duhul Sfânt, rugăciune, bunăstare şi 
fi nanţe etc.

    În plus, primeşti  noti fi cări despre noutăţi publicate de 
Pastorul Chris, despre oferte speciale, reduceri, gratuităţi 
şi multe altele. 

Disponibilă pe platf ormele App Store şi Google Play Store. 
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RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

Credem ca ai fost binecuvântat de acest devoti onal.
Te invitam acum sa Îl faci pe Isus Cristos Domn al 
vieti i tale, rugându‑te astf el:

„Doamne, Dumnezeule, cred din toată 
inima mea în Isus Cristos, Fiul Dumnezeului 
cel Viu. Cred că El a murit pentru mine 
si că Dumnezeu L‑a înviat din morți. 
Cred că este viu si astăzi. Mărturisesc 
cu gura mea că Isus Cristos este Domnul 
vieții mele de astăzi înainte. Prin El și în 
Numele Lui, am viață veșnică; sunt născut 
din nou. Îți mulțumesc, Doamne, că îmi 
mântuiești  sufl etul! De acum sunt copilul 
lui Dumnezeu! Aleluia!”

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

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

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

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

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

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

„Rapsodia mi‑a revoluţionat gândirea!”

Am fost musulman până la adolescenţă, când mi‑am predat 
viaţa lui Cristos. Însă chiar şi după aceea, nu am înţeles niciodată 
cu adevărat creştinismul până când nu am intrat în contact cu 
Rapsodia Realităţilor. În noua mea biserică, pastorii ne împărtăşesc 
deseori subiecte din Rapsodie. Aceasta mi‑a revoluţionat 
gândirea şi m‑a ajutat să mă maturizez pe plan spiritual. 
Rapsodia este într‑adevăr o binecuvântare. Slavă lui Dumnezeu!

„Vindecat de o boală cronică”

O prietenă fusese diagnosticată cu o boală cronică de la o 
vârstă fragedă. Însă în ultima vreme starea ei s‑a agravat, 
iar viaţa a devenit insuportabilă pentru ea, întrucât nu mai 
putea face cele mai elementare lucruri. Într‑o zi, i‑am dat 
o Rapsodie a Realităţilor şi am încurajat‑o să o studieze în 
fiecare zi. Astfel, ea rostea zilnic cu voce tare rugăciunile şi 
proclamaţiile, crezând că vindecarea ei fusese deja săvârşită. 
După puţină vreme, simptomele au dispărut şi a fost complet 
vindecată! Slavă lui Dumnezeu!

„Dumnezeu învie morţii cu ajutorul Rapsodiei!”

Într‑o noapte, un apel telefonic m‑a trezit brusc din somn, 
pentru a mi se comunica teribila veste că fratele meu mai 
mic s‑a sinucis. Imediat am alergat la spital şi am văzut 
trupul lui neînsufleţit. Am început să mă rog şi să declar 
Cuvântul lui Dumnezeu peste el. Prin credinţă, am pus 
revista Rapsodia Realităţilor pe pieptul lui, iar acesta a 
zvâcnit şi a strănutat. Salonul s‑a umplut imediat de bucurie 
în timp ce fratele meu revenea treptat la viaţă, aceasta 
oferindu‑mi noi oportunităţi de vestire a Evangheliei prin 
intermediul Rapsodiei Realităţilor. Slavă lui Dumnezeu!

‑T.S; Nigeria

‑N.C; Nigeria

‑H; Regatul Unit al Marii Britanii



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   


