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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 6000 limbi, iar numărul acestora este 
în continuă creştere. Ediţia 2022 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru a 
te poziţiona pentru un succes răsunător pe tot parcursul 
anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de rodire 
şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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– Pastor Chris Oyakhilome
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Cât de aproape este răpirea? Parabola lui Isus 
din versetul temati c ne dă o cheie cu privire 

la vremea împlinirii cuvintelor Lui. Vorbeşte despre un 
smochin ale cărui ramuri sunt încă fragede. Din Scriptură, 
înţelegem că smochinul este simbolul naţiunii Israel.

În 1948, Israelul a devenit o naţiune, dar care încă 
este fragedă şi astăzi. S‑a angajat în diverse confl icte şi 
este înconjurată de inamici care o vor complet anihilată. 
Isus a spus: „Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, şti ţi 
că vara este aproape.ˮ Ce a vrut El să spună şi de ce a 
folosit comparaţia cu vara?

Biblia spune: „Cine strânge vara este un om 
chibzuit...ˮ (Proverbe 10:5). Aceasta ne arată ceva despre 
vară: este ti mpul strângerii. Aşa că, mlădiţele fragede ne 
indică faptul că strângerea este aproape.

Vedem aceasta şi în cartea lui Amos, unde a fost 
dat un cuvânt profeti c cu privire la naţiunea Israel. „Aşa 

VARA� ESTE APROAPE
VINERI

Puteţi învăţa o lecţie privind smochinul: 
când ramura lui se face fragedă şi 

înfrunzeşte, şti ţi că se apropie vara. 
În mod asemănător, când veţi vedea 
întâmplându‑se toate aceste lucruri, 
să şti ţi că Fiul Omului este aproape: 

chiar la uşi! Vă spun adevărul: lucrurile 
despre care v‑am vorbit, se vor 

întâmpla în ti mpul acestei generaţii                                         
(Matei 24:32‑34, versiunea BVA).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, viaţa mea este călăuzită de iubirea Ta şi de 
aşteptarea revenirii Domnului Isus Cristos. Sunt constrâns 
de iubirea Ta să ajung urgent la toţi oamenii cu Evanghelia, 
pregătindu‑i astfel pentru strângerea noastră laolaltă cu 
Tine, în Numele lui Isus. Amin.

mi‑a arătat Domnul Dumnezeu: şi iată, un coş cu roade 
de vară. Şi a zis: «Ce vezi tu, Amos?» Şi am zis: «Un coş 
cu roade de vară.» Atunci Domnul mi‑a zis: «A venit 
sfârşitul asupra poporului meu Israel. Nu voi mai trece 
pe lângă ei»ˮ (Amos 8:1‑2, VDCL – versiunea Dumitru 
Cornilescu Literală, n.tr.). Israel nu trăia pentru Domnul 
şi Dumnezeu avea să îi judece. Dar El i‑a zis lui Amos: 
„Vezi, am un coş cu roade de vară.ˮ Aceasta înseamnă că 
El avea alt seceriş, acela al neamurilor.

În 2 Tesaloniceni 2:1 Biblia spune: „cât priveşte 
venirea Domnului nostru Isus Cristos şi strângerea 
laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor...ˮ Strângerea noastră 
împreună cu El se referă la Răpirea Bisericii, eveniment 
care este mai aproape ca niciodată. Nu mai avem mult 
timp la dispoziţie. Strângerea poate avea loc în orice 
moment. Dacă vrei să faci ceva pentru Domnul, acesta 
este momentul. Nu aştepta, altfel, s‑ar putea să fie prea 
târziu. Cel mai bine este să acţionezi acum.

2 Corinteni 11:10‑33 & Isaia 20

Faptele apostolilor 15:22‑35 & Estera 5‑7

Romani 13:11; 1 Tesaloniceni 4:16‑17; 1 Corinteni 
15:51‑52



Expresia „ziua Domnuluiˮ folosită în versetul 
temati c este interpretată în mod greşit de unii, 

ca reprezentând zilele din urmă. Însă este o diferenţă 
între Răpirea Bisericii, a doua venire a lui Cristos şi ziua 
Domnului. Sintagma „ziua Domnului” se referă la mileniu, 
care începe cu judecata. Aceasta nu este judecata de la 
tronul mare şi alb din Apocalipsa 20:11 şi nici cea de la 
scaunul de judecată al lui Cristos din 2 Corinteni 5:10. Nu! 
Este judecata vrăjmaşilor Lui la a doua Sa venire, înainte 
ca El să întemeieze împărăţia de o mie de ani (Matei 
25:31‑46).

În acea zi specială, Domnul Isus va apărea din cer; 
El va veni să domnească în lume. La apariţia Sa, armatele 
lumii afl ându‑se în războiul de la Armaghedon, se vor uni 
imediat împotriva Lui şi a sfi nţilor Lui, dar aceşti  inamici 
vor fi  distruşi şi împreună cu ei vor fi  nimiciţi toţi cei care 
L‑au respins. „Cât despre vrăjmaşii mei, care n‑au vrut 
să împărăţesc eu peste ei, aduceţi‑i încoace şi tăiaţi‑i 
înaintea meaˮ (Luca 19:27). În 2 Tesaloniceni 1:7‑9 citi m: 
„...la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii 
puterii Lui, într‑o fl acără de foc, ca să îi pedepsească pe 
cei ce nu Îl cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de 

ZIUA DOMNULUI
2 SÂMBĂTĂ

Să nu vă lăsaţi clăti naţi aşa de repede 
în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi 
de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici 

de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca 
şi cum ziua Domnului ar fi  şi venit chiar                                 

(2 Tesaloniceni 2:2).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Viaţa mea este călăuzită de dragostea lui Cristos, de 
Cuvântul Său şi de aşteptarea revenirii Sale iminente. Sunt 
ancorat în neprihănirea Lui; sunt treaz şi alert în duh. Şi 
astăzi, pe măsură ce predic Evanghelia, mulţi oameni sunt 
aduşi din întuneric în libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu, 
în Numele lui Isus. Amin.

Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos. Ei vor avea ca 
pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de 
la slava puterii Lui.ˮ

Totuşi, înainte de acea zi mare a lui Cristos, Biblia 
spune că va avea loc o apostazie: mulţi dintre cei care 
s‑au declarat creştini vor cădea de la credinţă. „Nimeni să 
nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte 
ca să fi venit lepădarea de credinţă...ˮ (2 Tesaloniceni 
2:3). Ce ar putea duce la lepădare de credinţă?

Este vorba de îngrijorările acestei lumi: înşelăciunea 
bogăţiilor şi pofta de plăcerile ei. De aceea Biblia spune: 
„Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume...ˮ (1 Ioan 
2:15). Este important ca pe măsură ce ziua Domnului se 
apropie, să‑ţi trăieşti viaţa tot mai puternic ancorat în El, 
ca să nu cazi de la credinţă.

Nu te agăţa de lucrurile acestei lumi. 
Concentrează‑ţi atenţia asupra Domnului şi asupra acelei 
zile în care El Se va arăta din cer. El ne va strânge la Sine 
ca să fim totdeauna cu El. Ce zi va fi aceea! 

2 Corinteni 12:1‑10 & Isaia 21

Faptele apostolilor 15:36‑16:15 & Estera 8‑10

1 Corinteni 1:7‑8; Matei 13:41‑43



Cineva o dată m‑a întrebat: „Care este ulti ma 
trâmbiţă? Oare se va suna din ea după cele 

şapte trâmbiţe din Apocalipsa?” Nu, aceasta este o 
trâmbiţă diferită şi pentru a înţelege este nevoie de 
o analiză a contextului. Atunci când citeşti  versetele 
precedente versetului temati c, observi o abordare 
bilaterală consecventă în comunicarea lui Pavel.

În câteva versete, el a scris despre elemente spirituale 
şi naturale, cereşti  şi pământeşti . El de asemenea a folosit 
termenul primul şi ulti mul, iar apoi primul şi al doilea: „Astf el 
şi este scris: Primul om, Adam, a fost făcut un sufl et viu; 
ulti mul Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă. Totuşi, 
primul nu a fost spiritual, ci natural; după aceea, spiritual. 
Primul om este din pământ, pământesc; al doilea om este 
Domnul din cer” (1 Corinteni 15:45‑47, versiunea Fidela).

În acest context, Pavel a folosit termenul „ulti mul” cu 
sensul de „al doilea.” Dacă citi m versetul temati c în această 
cheie, aceasta înseamnă că este vorba despre două trâmbiţe, 
nu despre una aşa cum cred unii.

Versiunea Amplifi cată a Bibliei redă versetul temati c 
astf el: „Într‑o clipă, într‑o clipită din ochi, (la sunetul) ulti mei 
trâmbiţe. O trâmbiţă va suna, şi cei morţi (în Cristos) vor 

ULTIMA TRÂMBIŢĂ
3 DUMINICĂ

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

(1 Corinteni 15:52).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru capacitatea supranaturală 
şi pentru viteza cu care i‑ai înzestrat pe copiii Tăi să predice 
Evanghelia şi să conducă la mântuire mulţimi de oameni 
în întreaga lume. Noi umblăm astăzi în lumina Cuvântului 
Tău, căutând, mai presus de toate, domnia şi stăpânirea 
Împărăţiei Tale pe pământ şi în inimile oamenilor, în 
Numele lui Isus. Amin.

învia nepieritori...” Mulţi s‑au încurcat aici deoarece au 
crezut că Pavel vorbea despre aceeaşi trâmbiţă. De ce este 
important acest lucru?

În Vechiul Testament, Biblia ne spune despre două 
trâmbiţe importante. Prima s‑a auzit atunci când Domnul S‑a 
arătat pe muntele Sinai, iar a doua a sunat pentru ca Moise 
să urce în vârf iar poporul să se strângă la poalele muntelui 
(Exod 19:16‑20). Aşadar, prima a fost pentru manifestarea 
slavei lui Dumnezeu, în timp ce a doua pentru adunarea 
tuturor. Atunci când prima trâmbiţă sună la răpire, Domnul 
Isus va veni din cer şi cei morţi în Cristos vor învia nesupuşi 
putrezirii.

 A doua trâmbiţă este cea care ne va strânge la El pe noi 
cei vii care vom fi rămas. Când va suna, noi vom fi schimbaţi 
şi ne vom ridica să Îl întâmpinăm pe Domnul în văzduh. 
Pregăteşte‑te pentru întoarcerea Stăpânului. Implică‑te tot 
mai mult în vestirea Evangheliei, în aşa fel ca să atingem 
cât mai mulţi oameni ca să fie pregătiţi să‑L întâlnească pe 
Domnul în văzduh la sunetul ultimei trâmbiţe. Imaginează‑ţi 
ce întâlnire glorioasă va fi! Aleluia!

2 Corinteni 12:11‑21 & Isaia 22

Faptele apostolilor 16:16‑40 & Iov 1‑2

Exod 19:16‑18; Ioel 2:15‑16; 1 Tesaloniceni 4:16‑17



Te inspiră personalitatea lui Isus? Dacă citeşti  
despre El în Scripturi, vei fi  inspirat. Cuvinte 

pline de slavă au ieşit de pe buzele acestui bărbat din 
Galilea. Vorbele Lui erau atât de pline de har, încât până 
şi aprozii de la templu trimişi să Îl aresteze, au mărturisit: 
„Niciodată n‑a vorbit vreun om ca omul acesta!” (Ioan 
7:46).

Oamenii se adunau mereu în jurul Lui să Îl asculte. 
O dată, au stat trei zile cu El în deşert şi nu şi‑au aminti t 
să plece acasă până când nu li s‑a terminat mâncarea. 
Totuşi, nimeni nu s‑a plâns de foame; erau bucuroşi să 
fi e cu Isus. Ce le dădea El? Cuvinte! El era un Maestru al 
cuvintelor. Slavă lui Dumnezeu!

Deşi părea un simplu evreu din Nazaret, Isus era 
întruparea Cuvântului lui Dumnezeu care a creat întreaga 
lume: „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu 
Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început 
cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi 
nimic din ce a fost făcut, n‑a fost făcut fără El” (Ioan 
1:1‑3). De asemenea, Biblia mai spune: „După ce le‑a 
vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe 
rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor 

PACHETUL COMPLET AL 
DRAGOSTEI LUI DUMNEZEU

4 LUNI

Eu le‑am făcut cunoscut Numele 
Tău, şi li‑L voi mai face cunoscut, 
pentru ca dragostea cu care M‑ai 

iubit Tu, să fi e în ei, şi Eu să fi u în ei                                         
(Ioan 17:26).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne Isuse, cât de mare şi de scump eşti Tu! Îţi 
mulţumesc că Ţi‑ai demonstrat cu prisosinţă dragostea 
faţă mine. Cât de glorios este să ştiu că sunt complet în 
Tine, singurul Dumnezeu adevărat. Mă închin Ţie, Rege 
veşnic al slavei. Recunosc şi apreciez harul Tău care 
acţionează în mine. Tu m‑ai făcut slava Ta şi neprihănirea 
Ta, iar eu Te voi iubi mereu. Amin.

zile, ne‑a vorbit prin Fiul, pe care L‑a pus moştenitor al 
tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile” (Evrei 
1:1‑2). 

Isus Cristos a făurit veacurile! Nu a creat doar 
planetele şi galaxiile, ci a conceput şi erele umanităţii 
şi chiar şi sezoanele vieţii noastre. În Ioan 1:14 citim: 
„Şi Cuvântul S‑a făcut trup, şi a locuit printre noi...” 
Binecuvântat să fie Isus! Cuvântul lui Dumnezeu care a 
creat universul a venit în trup uman ca să ne iubească. 
Cum poţi explica aceasta?

Nu este de mirare că Biblia spune: „... Dumnezeu 
este dragoste” (1 Ioan 4:8). Aceasta este natura Lui; El 
este descrierea dragostei. Dragostea lui Dumnezeu este 
întruchipată şi împachetată în Isus Cristos! Cât de mult 
Îl iubesc pe Isus! El este lumina şi frumuseţea Cerului, 
strălucirea şi oglindirea slavei lui Dumnezeu, întipărirea 
Fiinţei Lui (Evrei 1:3)! Acesta este Isus Cristos! Aleluia!

2 Corinteni 13:1‑6 & Isaia 23‑24

Faptele apostolilor 17:1‑15 & Iov 3‑5

1 Ioan 4:8‑10; Ioan 3:16; Efeseni 5:1‑2



În Vechiul Testament, Dumnezeu era deseori 
numit Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov. 

Totuşi, în Noul Testament, în special în epistole, 
Dumnezeu este cunoscut mai mult decât orice altceva ca 
Dumnezeul păcii. El este numit Dumnezeul păcii mai mult 
decât este numit Dumnezeul dragostei sau Dumnezeul 
neprihănirii. Vedem această referinţă în Filipeni 4:9: „... 
şi Dumnezeul păcii va fi  cu voi,” iar în 1 Tesaloniceni 5:23 
citi m: „Dumnezeul păcii să vă sfi nţească El însuşi pe 
deplin...”

Cuvântul „pace” din textele anterioare provine din 
traducerea din original a termenului grecesc „eirēnē” 
care este înrudit cu „shalom” din ebraică; înseamnă pace 
cu bunăstare. Aceasta este dorinţa lui Dumnezeu pentru 
toţi oamenii. Nu este de mirare că îngerii declară în Luca 
2:14: „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi 
pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” Gândeşte‑te 
la aceasta: în Cristos, Dumnezeu ne‑a împăcat cu Sine. 
„Deci, fi indcă suntem socoti ţi neprihăniţi, prin credinţă, 
avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus 
Cristos” (Romani 5:1).

Haosul de care auzim astăzi în unele părţi ale 
lumii nu este la întâmplare. El a fost inspirat de demonii 

DUMNEZEUL PĂCII
5 MARŢI

Dumnezeu păcii să fi e cu voi cu toţi! Amin 
(Romani 15:33).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Neprihănitule Tată, Tu eşti Dumnezeul păcii, iar eu proclam 
pacea Ta peste naţiunea mea. Pacea Ta, care întrece orice 
pricepere şi aduce libertate, har, putere, sănătate şi 
bunăstare, stăpâneşte peste toate naţiunile, în Numele lui 
Isus. Amin.

haosului care se dezvoltă în haos. Ei folosesc haosul ca 
pe o unealtă pentru a comite schemele lor infame prin 
gazdele lor umane, până când oamenii se conformează 
dorinţelor lor. Dar Dumnezeu vrea pace şi ne spune să 
proclamăm pace peste naţiuni.

În rugăciunea pe care El ne spune să o facem 
pentru toţi oamenii, intenţia Lui este ca noi să trăim o 
viaţă paşnică şi liniştită (1 Timotei 2:1‑2). Aceasta vrea 
El să avem. El mereu vrea pace. Chiar acum, proclamă 
pace peste oraşul tău şi peste ţara ta. Declară în Numele 
puternic al Domnului Isus că pacea lui Dumnezeu care 
aduce libertate, har, tărie, sănătate şi bunăstare va 
stăpâni în naţiunea ta.

2 Corinteni 13:7‑14 & Isaia 25

Faptele apostolilor 17:16‑34 & Iov 6‑8

1 Timotei 2:1‑2; Ieremia 29:7; Ioan 14:27



Ai auzit vreodată pe cineva plângându‑se de 
altcineva că „se roagă prea mult”? Unii cred 

că a petrece mult ti mp în rugăciune înseamnă a nu face 
nimic; aşa că îi iau în derâdere pe cei care se roagă des, 
ca pe unii care „nu fac altceva decât să se roage.” De 
fapt, „realizezi ceva” atunci când te rogi.

Cei care nu înţeleg puterea rugăciunii şi nu înţeleg 
tărâmul spiritual consideră că rugăciunea este calea leneşului. 
John Wesley, un mare predicator din secolul al XVIII‑lea, a 
spus o dată: „Se pare că Dumnezeu nu va face nimic dacă nu 
ne rugăm.” El a făcut această afi rmaţie importantă deoarece 
a observat schimbările care au avut loc atât în viaţa şi în 
lucrarea lui, cât şi în societate, atunci când el şi alţii se rugau.

Există rezultate la care nu vom ajunge niciodată dacă 
nu ne rugăm. Este modul lui Dumnezeu de a relaţiona cu 
noi; El ne‑a cerut să ne rugăm. Isus S‑a rugat şi ne‑a învăţat 
să ne rugăm. El le‑a ucenicilor o pildă, „...ca să le arate că 
trebuie să se roage necurmat, şi să nu se lase” (Luca 18:1). 
De ce Se ruga El aşa de mult? Deoarece trăia într‑o lume a 
întunericului şi El voia să aducă schimbări în viaţa oamenilor. 
Acesta este unul dintre moti vele pentru care El a fost atât de 
efi cient.

RUGĂCIUNEA NU ESTE „CALEA 
LENEȘULUI”

6 MIERCURI

Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot 
felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi 

la aceasta, cu toată stăruinţa, 
şi rugăciune pentru toţi sfi nţii                                                                    

(Efeseni 6:18).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul rugăciunii, 
care îmi dă ocazia să fiu de partea Ta şi să instaurez voia Ta 
pe pământ, exercitând stăpânire asupra circumstanţelor, a 
diavolului şi a cohortelor lui din întuneric. Îţi mulţumesc pentru 
binecuvântarea de a mă ruga în alte limbi, pentru că aşa mă 
rog conform voii Tale desăvârşite şi activez puterea Duhului 
Sfânt ca să înving în orice situaţie, în Numele lui Isus. Amin.

Chiar dacă se întâmplă atâtea nenorociri în lumea 
noastră, nu ar trebui să ne gândim niciodată că suntem 
neputincioşi. Putem face ceva. De fapt, orice creştin poate 
efectua schimbări. Nu fi ca cel care a exclamat cu o notă 
de înfrângere: „Nu mai pot face nimic altceva decât să mă 
rog.” Nu. Noi nu ne rugăm fără rost. În rugăciunea noastră 
cu credinţă, noi suntem îndeajuns de siguri pentru a efectua 
schimbări sigure.

Dumnezeu nu ne‑a zis niciodată să ne rugăm doar ca 
o formă de religie. El ne‑a zis să ne rugăm pentru ca lucrurile 
să se schimbe în favoarea noastră.

Aminteşte‑ţi ce a spus Isus: „Ci voi veţi primi o 
putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi” (Faptele 
Apostolilor 1:8). Acea putere este abilitatea dinamică de a 
determina schimbări prin minuni şi este în tine. Aşadar, data 
viitoare când mai aduci o provocare înaintea Domnului prin 
rugăciune, oricât de urgentă ar fi, nu te gândi nici măcar 
o secundă că îţi iroseşti timpul rugându‑te. Ci tu activezi 
puterea Duhului lui Dumnezeu pentru a face faţă acelei 
situaţii.

Galateni 1:1‑9 & Isaia 26

Faptele apostolilor 18:1‑23 & Iov 9‑11

1 Corinteni 14:14‑15; 1 Ioan 5:14‑15; 1 Timotei 2:1‑2



Cât de mult aştept venirea Domnului în nori 
pentru a răpi Biserica! Sper că şi tu! El va veni 

cu un strigăt, cu vocea unui arhanghel şi cu un sunet de 
trâmbiţă. Venirea Lui va fi  foarte „sonoră.” Aleluia!

Nu va fi  un strigăt obişnuit; va fi  atât de tare, încât 
morţii în Cristos – toţi creşti nii care au murit – vor auzi 
şi vor învia. Biblia spune că cei morţi în Cristos vor învia 
primii, apoi noi cei vii care vom fi  rămas vom fi  ridicaţi 
împreună cu ei pentru a‑L întâlni pe Domnul; El ne va 
aştepta în văzduh. Biblia spune: „... şi astf el vom fi  
totdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4:17).

Strigătul ne aduce aminte de o întâmplare 
consemnată în Biblie la Ioan 11; Isus a strigat şi un om 
numit Lazăr a ieşit din mormânt: „După ce a zis aceste 
vorbe, a strigat cu glas tare: «Lazăre, vino afară!» Şi 
mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu făşii de 
pânză” (Ioan 11:43‑44).

EL VA VENI                                           
CU UN STRIGĂT

7 JOI

Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu 
glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa 

lui Dumnezeu, Se va pogorî din 
cer, şi întâi vor învia cei morţi în 

Cristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi  
rămas, vom fi  răpiţi toţi împreună 

cu ei, în nori, ca să Îl întâmpinăm pe 
Domnul în văzduh; şi astf el vom fi  

totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi‑vă 
dar unii pe alţii cu aceste cuvinte                                                                             

(1 Tesaloniceni 4:16‑18).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, ce zi glorioasă va fi când Îl vom vedea cu toţii 
pe Isus! Aştept cu nerăbdare să fiu luat împreună cu sfinţii 
pentru a‑L întâlni pe Domnul în văzduh. Cristos trăieşte şi 
domneşte în mod glorios pe pământ prin mine. Aleluia!

Dacă Isus nu ar fi ales să îl strige pe Lazăr pe nume, 
fiecare persoană moartă ar fi auzit strigătul Lui şi ar fi 
ieşit din mormânt. Dar El a fost specific şi a zis: „Lazăre, 
vino afară!” El va striga din nou, iar atunci când o va face, 
numai cei care au trăit pentru El înainte de a muri şi aceia 
dintre noi care trăiesc pentru El acum, vor auzi strigătul 
Său la răpirea Bisericii!

Ziua aceea se apropie; tu eşti gata? Pentru aceasta 
sunt toate acestea! De aceea tipărim şi distribuim 
Rapsodia Realităţilor în lumea întreagă, în orice limbă: noi 
pregătim naţiunile pentru venirea Lui. Vrem să ajungem 
cu Evanghelia la fiecare bărbat, la fiecare femeie, la 
fiecare băiat şi la fiecare fată de pe faţa pământului: 
„Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită 
în toată lumea, ca să le slujească de mărturie tuturor 
neamurilor. Atunci va veni sfârşitul” (Matei 24:14).

Galateni 1:10‑17 & Isaia 27

Faptele apostolilor 18:24‑19:7 & Iov 12‑14

1 Corinteni 15:51‑52; 1 Tesaloniceni 4:16‑18



 Campania de distribuire globală ReachOut World 
este în desfăşurare pe parcursul acestui an, cuprinzând 
multe elemente. Un important element este şi campania 
„Adoptă o stradă.” Sunt peste 60 de milioane de străzi 
identi fi cate în lume, iar scopul nostru este adoptarea 
tuturor acestora în vederea distribuirii Rapsodiei 
Realităţilor.

Adoptă o stradă în 5 paşi simpli!

        1. Asociază numele tău unei străzi sau chiar mai multor 
străzi. Poţi selecta tu însuţi străzile dorite sau ţi se pot aloca. 
        2. Roagă‑te pentru oamenii de pe acele străzi. Roagă‑te 
pentru străzile acelea în întregime.
    3. Sponsorizează. Începe să faci donaţii pentru acele 
străzi. Chiar dacă se va face în etape, distribuirea rapsodiilor 
va avea loc în toate străzile adoptate de ti ne. 
    4. Distribuie. Distribuie rapsodii în format ti părit sau 
digital pe străzile adoptate. Dacă nu poţi parti cipa fi zic, 
există persoane dispuse să te ajute la distribuire. 
    5. Finalizează sponsorizarea şi distribuirea. Finalizează 
sponsorizarea şi distribuirea rapsodiilor pe toate străzile 
adoptate. 
Pentru mai multe informaţii, accesează site‑ul h� ps://
www.reachoutworld.org
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Două lucruri izbitoare ne sunt revelate în versetul 
temati c: primul este faptul că poporul lui 

Dumnezeu poate fi  distrus, iar al doilea lucru este cauza: 
lipsa de cunoaştere a Cuvântului lui Dumnezeu. Atât este 
de teribilă necunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu! Isus 
le‑a zis iudeilor: „... Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici 
Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu” (Matei 22:29).

Acest lucru ne ajută să înţelegem mai bine de ce 
Pavel îi spune lui Timotei: „Caută să te înfăţişezi înaintea lui 
Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n‑are de 
ce să‑i fi e ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului” 
(2 Timotei 2:15). Soluţia la fi ecare problemă, răspunsul la 
fi ecare întrebare şi tot ceea ce îţi va trebui vreodată în viaţă 
se afl ă în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu ignora Cuvântul Său.

A ignora Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a te 
programa pentru eşec şi pentru greutăţi inuti le în viaţă. Isus a 
spus: „Şi veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi” 
(Ioan 8:32). În Proverbe, Biblia spune: „Nelegiuitul îl pierde 
pe aproapele său cu gura sa; dar cei drepţi sunt izbăviţi prin 
cunoşti nţă” (Proverbele 11:9, VDCL – versiunea Dumitru 
Cornilescu Literală, n.tr.). În Faptele apostolilor 20:32 citi m: 
„Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi 
a Cuvântului harului Său, care vă poate zidi sufl eteşte şi vă 
poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfi nţiţi.” 

PUTEREA CUNOAȘTERII
8 VINERI

Poporul Meu piere din lipsă de cunoşti nţă 
(Osea 4:6).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru cunoaşterea 
Cuvântului Tău care locuieşte în mine din belşug, 
abilitându‑mă să umblu în credinţă, în stăpânire, în glorie 
şi în putere. Prin cunoaşterea revelatorie a Cuvântului 
Tău, eu trăiesc şi funcţionez în biruinţă absolută, acum şi 
întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin.

Este vorba despre cunoaşterea Cuvântului lui 
Dumnezeu. Biblia spune: „Aşa cum dumnezeiasca Lui 
putere ne‑a dăruit toate lucrurile pentru viaţă şi evlavie, 
prin cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat la glorie şi virtute” (2 
Petru 1:3, versiunea Fidela).

Cât de mult şi cât de bine Îl cunoşti pe Domnul? Aceasta 
va determina cât de departe vei ajunge – bunăstarea, gloria, 
stăpânirea şi victoriile tale în viaţă. Lucrurile de care ai nevoie 
sau pe care le doreşti pentru o viaţă evlavioasă sunt deja ale 
tale în Cristos. Dar modul de a le face eficiente în viaţa ta 
depinde de cât de mult Îl cunoşti pe Domnul.

Cunoaşterea despre care scrie Petru este o cunoaştere 
completă, exactă – „epignosis” (greacă). Petrece timp în 
fiecare zi ascultând şi studiind Cuvântul lui Dumnezeu, apoi 
meditând asupra sa. Inundă‑ţi duhul, sufletul şi mintea 
cu Cuvântul lui Dumnezeu. Aşa cum spune Scriptura: 
„Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug în voi în toată 
înţelepciunea” (Coloseni 3:16). Rezultatul va fi o viaţă plină 
de har, de relevanţă şi de slavă tot mai mare, de succes 
neîntrerupt şi de bunăstare de jur împrejur.

Galateni 1:18‑2:2 & Isaia 28

Faptele apostolilor 19:8‑41 & Iov 15‑18

Psalmul 82:5; 2 Petru 3:18; Efeseni 1:17 



Când te‑ai născut din nou, ai fost catapultat din 
domeniul întunericului în lumina minunată a lui Dumnezeu 
— Împărăţia Fiului dragostei Lui: „Mulţumindu‑I Tatălui, 
care v‑a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfi nţilor, 
în lumină. El ne‑a izbăvit de sub puterea întunericului 
şi ne‑a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui” 
(Coloseni 1:12‑13).

În versetul temati c, citi m: „... El ne‑a dăruit 
promisiunile Lui preţioase şi foarte mari, pentru ca, prin 
acestea... să deveniţi părtaşi ai naturii dumnezeieşti ” 
(2 Petru 1:4, versiunea NTR). Suntem parti cipanţi la 
experienţa divină. Nu suntem spectatori în Împărăţia lui 
Dumnezeu; suntem parte din procesul de a face lucrurile 
să se întâmple. Aleluia!

Acum suntem implicaţi în acea viaţă specială a lui 
Dumnezeu, pe care până acum nu a avut‑o nicio altă fi inţă. 
Acum, avem natura lui Dumnezeu! Acesta este moti vul 
pentru care poţi vorbi din locul în care eşti  şi lucrurile 
se vor întâmpla. Poţi dirija puterea lui Dumnezeu într‑o 
anumită direcţie prin mâinile tale.

EXPERIENŢA DIVINĂ
9 SÂMBĂTĂ

Prin aceste lucruri, El ne‑a dăruit 
promisiunile Lui preţioase şi foarte 

mari, pentru ca, prin acestea, 
scăpând de depravarea care este în 
lume din cauza poft elor, să deveniţi 

părtaşi ai naturii dumnezeieşti                                                                  
(2 Petru 1:4, versiunea NTR).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îţi mulţumesc Tată pentru privilegiul de a fi implicat în 
experienţa divină. Eu funcţionez în fiecare moment dintr‑o 
perspectivă de avantaj, de victorie, pentru că Tu acţionezi 
în mine, înviorându‑mă cu viaţa şi cu natura lui Cristos, în 
Numele lui Isus. Amin.

Îţi aminteşti de Moise? Dumnezeu i‑a zis: 
„Întinde‑ţi mâna spre mare şi despic‑o!” (Exod 14:16). 
Moise a despicat Marea Roşie întinzându‑şi mâna spre 
aceasta. El a participat la experienţa divină: Dumnezeu 
a rostit Cuvântul; Moise a acţionat; a urmat o minune.

Care ar fi putut fi legătura dintre mâna unui om 
şi marea dezlănţuită? Dumnezeu ne arată ceva spiritual 
despre uniunea noastră cu El şi despre rolul nostru în 
experienţa divină. Aminteşte‑ţi de cuvintele lui Isus din 
Ioan 15:5: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele... căci, 
despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.”

Pentru ultima parte a acestui verset, şi reversul 
este adevărat. El are nevoie de noi şi noi avem nevoie 
de El. Astăzi El lucrează şi merge în noi şi prin noi. La 
fel ca Moise, când ridici mâinile, ele sunt mâinile lui 
Dumnezeu; de aceea, Dumnezeu răspunde. Victoria ta a 
fost stabilită; tot ce trebuie să faci este să umbli în lumina 
ei. Studiază Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a‑ţi cunoaşte 
şi a‑ţi face partea în experienţa divină. Nu eşti o persoană 
obişnuită.

Galateni 2:3‑12 & Isaia 29

Faptele apostolilor 20:1‑16 & Iov 19‑21

1 Ioan 5:11‑12; Ioan 15:5 & 7



Observă cele trei cuvinte subliniate în versetul 
nostru temati c; le voi explica pe rând. Primul 

este adjecti vul „tari.” Vorbind despre Ioan Botezătorul, 
Biblia spune: „Iar copilul a crescut şi s‑a întărit în duh şi 
a fost în pusti uri până în ziua arătării sale înaintea lui 
Israel.” (Luca 1:80, versiunea Fidela). 

De asemenea, în Luca 2:40 (versiunea Fidela), 
Biblia vorbeşte despre un alt copil: „Iar copilul creştea 
şi Se întărea în duh, umplut cu înţelepciune; şi harul lui 
Dumnezeu era peste El.” Acesta era Isus. Aşadar, Ioan 
Botezătorul şi Isus au devenit puternici în duh, ceea ce 
înseamnă că au devenit puternici.

Cuvântul „putere” provine din traducerea 
termenului grecesc „kratos” care înseamnă putere. 
Următorul cuvânt, „tărie” provine din traducerea 
termenului grecesc „ischus” care înseamnă forţa pe care 
cineva poate s‑o exercite sau s‑o aplice. Ce ne spune 
Dumnezeu? El spune: „Fiţi tari în puterea Domnului şi 
în capacitatea Lui de a aplica forţa.” Câtă forţă poate 
aplica Dumnezeu într‑o situaţie? Benefi ciază de această 
capabilitate a lui Dumnezeu. Aleluia!

Nu uita, este vorba despre puterea Duhului Sfânt 
şi nu despre puterea ta. Pune în aplicare puterea Lui, 

ÎNTĂREȘTE-TE ÎN DOMNUL
10 DUMINICĂ

În fi nal, fraţii mei, fi ţi tari în 
Domnul şi în puterea tăriei Lui                                        

(Efeseni 6:10, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt mereu triumfător, pentru că sunt născut din 
Dumnezeu şi trăiesc prin Cuvântul Său. Indiferent ce 
aruncă vrăjmaşul în calea mea, rămân netulburat, pentru 
că mai mare este Cel care este în mine decât cel care este 
în lume. Sunt puternic în Domnul şi în puterea tăriei Lui 
pentru a face mari isprăvi! Aleluia!

nu puterea ta. Încrede‑te în El din toată inima ta. Ai 
încredere în ceea ce poate face El. De aceea, trebuie să‑L 
cunoşti pentru a avea idee cât de mult este capabil să 
facă. „Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci 
Tu nu îi părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!” (Psalmul 
9:10).

Gândeşte‑te la David care s‑a angajat în luptă cu 
Goliat, nu cu o sabie sau o suliţă, ci cu o praştie şi cu cinci 
pietre netede. Când uriaşul Goliat a înaintat împotriva 
lui, nu a fugit; ci a alergat spre Goliat şi l‑a doborât cu o 
singură piatră. David a fost puternic în Domnul şi a aplicat 
puterea lui Dumnezeu pentru a învinge uriaşul. Fii tare în 
Domnul şi în puterea tăriei Lui. Fii puternic în adevărul 
lui Dumnezeu.

Galateni 2:13‑21 & Isaia 30

Faptele apostolilor 20:17‑38 & Iov 22‑24

Mica 3:8 ; Efeseni 3:14‑16 & 20



În ti mp ce mă rugam cu mulţi ani în urmă, în 1981, 
am avut o întâlnire cu Duhul Sfânt care mi‑a schimbat 

viaţa. Am început să experimentez o cunoaştere a Duhului 
Sfânt şi o părtăşie cu El care a făcut puterea Lui în viaţa mea 
mai reală şi aplicabilă în mod direct în circumstanţele vieţii 
mele.

Citi sem despre misionarii veniţi din Europa în Africa. 
Unii dintre ei au petrecut ani de zile încercând să atragă 
oamenii la Cristos fără prea multe rezultate. S‑au străduit 
din răsputeri; unii chiar au murit în acest proces, însă nu a 
funcţionat. Problema era că ei veniseră cu o religie, cu un 
mesaj frumos care arăta bunătatea lui Cristos. Era grozav, însă 
oamenii aveau nevoie de mai mult decât un mesaj frumos.

Indiferent cât de mult Îl iubeşti  pe Isus şi cât de mult 
eşti  mişcat de nevoia de a le predica Evanghelia oamenilor 
din lume, dacă încă nu eşti  umplut cu Duhul Sfânt, aceasta 
nu va funcţiona. De aceea, Isus le‑a spus ucenicilor Săi: „... 
dar voi, rămâneţi în cetatea Ierusalim până când veţi fi  
îmbrăcaţi cu putere de sus” (Luca 24:49, versiunea Fidela).

Oricine poate spune: „Îl iubesc pe Isus şi Îi voi sluji toată 
viaţa!” Şi Petru a spus acelaşi lucru. El I‑a spus Domnului: 
„Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poti cnire, eu 
niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poti cnire” (Matei 

DUHUL SFÂNT – PUTEREA 
MESAJULUI NOSTRU

11 LUNI

„Duhul Domnului este peste Mine, pentru 
că M‑a uns să vestesc... Evanghelia...” 

(Luca 4:18).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Duhul Sfânt care locuieşte 
în mine şi mă călăuzeşte pe calea voii Tale desăvârşite 
pentru mine. Sunt înflăcărat din interior prin puterea Sa 
divină, care mă energizează şi mă umple de curaj pentru 
a ajunge în lumea mea cu Evanghelia, în Numele lui Isus. 
Amin.

26:33). Apoi Petru I‑a mai spus: „... Chiar dacă ar trebui să 
mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine...” (Matei 26:35). 
Bineînţeles că nu a fost nevoie decât de nişte soldaţi, de două 
servitoare şi de alţi câţiva oameni din preajmă ca să‑l facă pe 
Petru să se dezică de Isus câteva ore mai târziu.

Însă după ce apostolul Petru a primit Duhul Sfânt, 
temerile Lui au dispărut. „Pescarul neînvăţat” de altădată a 
început să spună şi să facă lucruri supranaturale, aşa încât 
într‑o singură zi, datorită predicii sale, trei mii de oameni s‑au 
convertit la Creştinism!

Dacă ai primit deja Duhul Sfânt, acesta nu este decât 
începutul. Trebuie să‑L cunoşti; trebuie să înveţi să umbli în 
El şi împreună cu El. Duhul Sfânt trebuie să devină o parte 
constantă a vieţii tale. Aminteşte‑ţi că puterea mesajului 
nostru nu stă în strigăte şi nici în capacitatea de a folosi multe 
cuvinte. Puterea mesajului nostru este în Duhul Sfânt: „Şi 
învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile 
înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într‑o dovadă dată de 
Duhul şi de putere” (1 Corinteni 2:4).

Galateni 3:1‑12 & Isaia 31

Faptele apostolilor 21:1‑16 & Iov 25‑28

1 Tesaloniceni 1:5; Romani 15:15‑19



În viaţă, există oameni care pun întrebări greşite 
şi formulează cereri greşite. Ceva îi face să pună 

întrebarea greşită de fi ecare dată când au o oportunitate. Însă 
tu poţi să pui întrebările adecvate. Există întrebări bune care 
te ghidează către răspunsuri uti le. Până când nu vei învăţa să 
pui întrebările care trebuie, nu vei găsi răspunsuri semnifi cati ve 
care să te propulseze înainte.

Dumnezeu vrea să pui întrebările adecvate. Pe vremea 
când Israel era asuprit de o altă naţiune, un înger i s‑a arătat lui 
Ghedeon şi l‑a salutat astf el: „Domnul este cu ti ne, viteazule.” 
Ghedeon a răspuns: „De ce mă numeşti  viteaz? Dacă 
Dumnezeu este cu noi, unde sunt toate minunile Lui?” Aceasta 
a fost o întrebare bună. Dacă Dumnezeu era cu ei, atunci viaţa 
lor nu ar fi  trebuit să fi e una obişnuită.

Ai urmărit vreodată Jocurile Olimpice sau vreun alt 
eveniment sporti v la televizor şi ai rămas uimit de sporti vii 
care par să aibă abilităţi supraomeneşti ? Cel mai probabil 
performanţele lor ţi s‑au părut uluitoare şti ind că tu nu poţi să 
faci ce fac ei. Sau, dacă nu eşti  pasionat de sport, ai fost vreodată 
uluit de inteligenţa unui geniu?

Dar despre ti ne, ce poţi să spui? Cine ţi‑a spus că tu nu 
poţi fi  mai ceva decât aceşti  oameni deosebiţi? Când vei spune 

PUNE ÎNTREBĂRILE ADECVATE
12 MARŢI

Ghedeon I‑a zis: „Rogu‑te, domnul meu, 
dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni 
s‑au întâmplat toate aceste lucruri? 

Şi unde sunt toate minunile acelea...” 
(Judecători 6:13).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru înţelepciunea Ta care 
locuieşte în mine. Cuvântul Tău ma făcut înţelept şi m‑a 
adus într‑un loc de excelenţă, de succes, de victorie şi 
de abundenţă. Sunt inspirat de Cuvântul Tău să nutresc 
gândurile corecte, să spun cuvintele potrivite, să pun 
întrebările adecvate şi să primesc rezultatele Cuvântului 
Tău în viaţa mea şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

ca Ghedeon: „Dacă Dumnezeu este cu mine, atunci viaţa mea 
nu poate fi obişnuită!” şi vei începe să pui întrebările potrivite?

Dumnezeu i‑a dat lui Solomon înţelepciune, iar Biblia 
spune că el a fost mai înţelept decât toţi oamenii. Aşadar, a fost 
o vreme în această lume când un om era mai înţelept decât toţi 
oamenii şi acela nu era Isus. De ce nu ai putea fi şi tu aşa? De ce 
nu poţi fi mai înţelept decât toţi oamenii din oraşul tău? Cine 
spune că nu poţi?

Există vreo boală sau vreo disfuncţie care îţi afectează 
corpul? Dacă ai primit Duhul Sfânt, atunci trebuie să pui 
întrebarea: „Ar trebui să mai fiu bolnav dacă Duhul Sfânt 
locuieşte în mine?” Nu numai că trebuie să pui această 
întrebare, ci trebuie să şi răspunzi. Ia Biblia şi meditează la 
versetul care spune: „Şi dacă Duhul Celui ce L‑a înviat pe Isus 
dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce L‑a înviat pe Cristos Isus 
din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare din pricina 
Duhului Său, care locuieşte în voi” (Romani 8:11). Nu după 
mult timp, puterea Duhului Sfânt va străbate trupul tău şi va 
produce rezultate. Pune în aplicare acest principiu chiar astăzi!

Galateni 3:13‑22 & Isaia 32

Faptele apostolilor 21:17‑36 & Iov 29‑31

2 Timotei 2:23; Tit 3:9



Mulţi oameni nu realizează că Isus Se va 
întoarce. Îţi poţi da seama după felul în care 

trăiesc. Îşi trăiesc viaţa coti diană, făcând tot ce le place, 
fără să le pese de lucrurile spirituale. Însă fi e că îşi dau 
seama sau nu, Isus Se va întoarce. El a spus că va reveni, 
iar vremea aceea este mai aproape ca oricând.

Cu câtă nerăbdare aştept ziua aceea! Ce zi va fi ! Vei 
fi  gata pentru El când Se va întoarce? Sau Se va întoarce să 
descopere că nu ai făcut ce trebuia să faci? Este ca atunci 
când un profesor le dă studenţilor teme pentru acasă, 
urmând ca a doua zi, la curs, să le ceară. Cel care şi‑a făcut 
tema va fi  bucuros să‑l vadă pe profesor, în ti mp ce cel care 
nu a făcut‑o îşi va dori ca profesorul să nu vină la clasă, sau 
să uite să verifi ce temele.

Biblia spune: „… într‑o fl acără de foc, ca să îi 
pedepsească pe cei ce nu Îl cunosc pe Dumnezeu şi pe cei 
ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos. 
Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa 
Domnului şi de la slava puterii Lui, când va veni în ziua 
aceea, ca să fi e proslăvit în sfi nţii Săi şi privit cu uimire 
în toţi cei ce vor fi  crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea 
făcută de noi înaintea voastră” (2 Tesaloniceni 1:8‑10).

FII INSPIRAT DE REVENIREA LUI 
IMINENTĂ

13 MIERCURI

Şi să vă dea odihnă atât vouă, 
care sunteţi întristaţi, cât şi 

nouă, la descoperirea Domnului 
Isus din cer, cu îngerii puterii Lui                                               

(2 Tesaloniceni 1:7).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Umblu vrednic de Domnul, fiindu‑I pe plac în toate lucrurile, 
în timp ce aştept cu bucurie apropiata Sa revenire. Eu aduc 
roadele neprihănirii, aducând scop şi sens în viaţa celor 
din lumea mea. Credinţa mea este eficientă, producând 
rezultatele dorite, spre slava lui Dumnezeu. Amin. 

Când Isus Se va întoarce, El va fi proslăvit în noi toţi 
cei care iubim revenirea Lui. Aceasta înseamnă că slava 
Lui va fi văzută în fiecare dintre noi. Cei care ne‑au auzit 
când am spus că Isus Cristos este în noi, vor vedea slava 
Lui în noi şi vor recunoaşte că este adevărată. Deodată 
vom fi glorificaţi, fiecare dintre noi va deveni o lumină 
strălucitoare, iar ei Îl vor admira pe Isus în noi şi printre 
noi. Acea zi va veni foarte curând.

Isus a spus: „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” (Matei 
5:16). El nu ne‑a spus doar să strălucim, ci să strălucim 
astfel încât să fim văzuţi. El ne‑a făcut o lumină pentru 
naţiuni şi El vrea ca noi să luminăm şi alţi oameni. El vrea 
ca noi să le aducem viaţă şi bucurie odată cu Evanghelia, 
acum, mai mult ca niciodată.

Galateni 3:23‑29 & Isaia 33

Faptele apostolilor 21:37‑22:21 & Iov 32‑35

Evrei 10:37; Tit 2:13‑14; 2 Timotei 4:8



Doar cu această afi rmaţie – „Înainte de a fi  fost 
Avraam, EU SUNT…” – Domnul nostru Isus 

a declarat faptul că este fără vârstă, atemporal, etern. 
A fi  fără vârstă înseamnă a trăi o viaţă de dezvoltare 
fără sfârşit, în care creşti  fără a îmbătrâni. Este o viaţă 
nesfârşită, nedegradabilă şi indestructi bilă. Când te‑ai 
născut din nou, ai primit aceeaşi viaţă veşnică ca şi Isus şi 
ai fost adus în zona fără vârstă.

Vorbind despre viaţa veşnică, Ioan a declarat: „Ce 
era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii 
noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre cu 
privire la Cuvântul vieţii – pentru că viaţa a fost arătată 
şi noi am văzut‑o şi mărturisim despre ea şi vă vesti m 
viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl şi care ne‑a fost 
arătată” (1 Ioan 1:1‑2). Scopul pentru care ne‑a fost 
arătată este ca noi să putem să avem şi să trăim aceeaşi 
viaţă. Pe măsură ce studiezi Scriptura şi vezi astf el de 
adevăruri, vezi adevărata ta refl ectare şi realizezi cum ar 
trebui să fi e viaţa ta.

VIAŢA VEȘNICĂ ESTE                     
VIAŢA FĂRĂ VÂRSTĂ

14 JOI

„Avraam, tatăl vostru, a săltat de 
bucurie că va vedea ziua Mea şi a 
văzut‑o şi s‑a bucurat.” Iudeii deci 

I‑au zis: „Nu ai încă cincizeci de ani şi 
l‑ai văzut pe Avraam?” Isus le‑a spus: 

„Adevărat, adevărat vă spun: Mai 
înainte de a fi  fost Avraam, Eu sunt”                                                                 

(Ioan 8:56‑58, versiunea GBV).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos şi am viaţa 
lui Dumnezeu în mine. Duhul meu, sufletul meu şi trupul 
meu sunt vitalizate tot mai mult prin puterea şi efectul 
neprihănirii şi prin plinătatea vieţii lui Dumnezeu pe care 
am primit‑o prin Evanghelie. Umblu în realitatea moştenirii 
mele divine în Cristos, conştientizând harul şi prezenţa Lui 
extraordinară în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

Acum că te‑ai născut din nou, te‑ai născut în 
tărâmul lui Dumnezeu, în eternitate! A trăi în Cuvântul 
lui Dumnezeu şi în Cristos înseamnă a trăi în veşnicie. 
Aceasta este viaţa pe care o ai. Tu eşti în Cristos; acesta 
este noul tău mediu ambiant. Nu eşti din lumea aceasta. 
Aşadar, începe să‑ţi trăieşti viaţa fără vârstă.

Galateni 4:1‑11 & Isaia 34

Faptele apostolilor 22:22‑23:11 & Iov 36‑39

Ioan 11:25‑26; Romani 8:11; 1 Ioan 5:11‑12



 Provocarea din cloud Read & Earn vine cu o 
oportunitate incitantă de a câşti ga în ti mp ce citeşti  
Rapsodia Realităţilor din aplicaţia de mobil şi îi înscrii 
şi pe alţii să facă acelaşi lucru.
 Ce înseamnă „citeşte şi câşti gă”?
 Pe măsură ce citeşti  Rapsodia Realităţilor în 
fi ecare zi, câşti gi puncte. O parte din acele puncte 
se valorifi că automat pentru a sponsoriza ti părirea 
şi distribuirea de Rapsodii din partea ta. Cealaltă 
parte este folosită pentru ca tu să benefi ciezi de 
reduceri şi de oferte speciale la achiziţionarea de 
cărţi electronice din librăria Rhapsody Bookstore, la 
procurarea de bilete la fi lm de la casa de producţie 
Angel Wave Producti on şi la obţinerea de ti chete 
avantajoase pentru anumite linii aeriene, hoteluri 
ş.a.!
 Acceptă chiar acum provocarea astf el:  
 •Înregistrează‑te 
 •Înscrie‑te şi citeşte Rapsodia zilnic
 •Înscrie‑i şi pe alţii să citească Rapsodia în 
fi ecare zi
 Începe astăzi şi creşte‑ţi nivelul de 
sponsorizare a Rapsodiei Realităţilor acumulând 
puncte Read & Earn! 
Pentru înregistrare, accesează site‑ul de internet 
readandearn.reachoutworld.org
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În ziua precedentă, am trecut în revistă faptul că viaţa 
veşnică ne‑a adus în zona fără vârstă, dar în studiul 

nostru de astăzi, vom vedea că viaţa veşnică ne‑a adus şi mai 
mult decât atât – nemurirea! Versetul temati c declară că „Pe 
cărarea neprihănirii este viaţa şi pe drumul însemnat de ea nu 
este moarte.” Aceasta se referă la nemurire.

Există o diferenţă între a nu avea vârstă şi a fi  nemuritor. 
Zona fără vârstă se referă la o viaţă de dezvoltare conti nuă, în 
care creşti  fără a îmbătrâni, în ti mp ce nemurirea înseamnă o 
viaţă complet lipsită de moarte.

Viaţa omului natural este programată „din pântece 
până la mormânt.” Cu alte cuvinte, s‑a născut cu tendinţa de 
a muri. Toată viaţa sa, el face tot posibilul pentru a se menţine 
în viaţă şi a împiedica moartea, dar în cele din urmă cedează 
pentru că a moştenit un blestem al morţii.

Dar atunci când te naşti  din nou având viaţa şi natura 
lui Dumnezeu în ti ne, lucrurile se schimbă; transcenzi de la 
viaţa muritoare la cea nemuritoare: „Acest adevăr a fost 
descoperit acum prin arătarea lui Isus, Unsul care ne dă 
viaţa, care a destructurat moartea, anulându‑i toate efectele 
din viaţa noastră şi a manifestat în noi viaţa Sa nemuritoare 
prin Evanghelie” (2 Timotei 1:10, versiunea TPT – Pasiunea, 
n.tr.).

VIAŢA ETERNĂ                                    
NE-A ADUS NEMURIREA

15 VINERI

Pe cărarea neprihănirii este viaţa şi pe 
drumul însemnat de ea nu este moarte 

(Proverbe 12:28).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Legea Duhului de viaţă în Isus Cristos m‑a eliberat de 
moarte şi de legea păcatului! Sunt absolut liber faţă de 
moarte, pentru că legea vieţii este operaţională în mine! 
Nu numai că umblu în viaţă şi în sănătate ca un copil al lui 
Dumnezeu, ci le împărtăşesc această viaţă divină şi celor 
din jurul meu. Dumnezeirea locuieşte în corpul meu fizic şi 
trăiesc viaţa veşnică! Slavă lui Dumnezeu!

În Cristos, nu mai eşti predispus la moarte, datorită 
vieţii veşnice. Acum poţi înţelege mai bine cuvintele lui Isus 
din Marcu 16:18: „vor lua în mână şerpi, dacă vor bea ceva de 
moarte, nu‑i va vătăma, îşi vor pune mâinile peste bolnavi, 
şi bolnavii se vor însănătoşi.” Expresia „ceva de moarte” 
folosită aici se referă la ceva fatal, cauzator de moarte; dar 
Isus a spus că niciunul dintre lucrurile de acest fel nu te poate 
vătăma şi nu îţi poate face rău. De ce? Datorită vieţii veşnice!

Ioan, apostolul preaiubit, a scris: „V‑am scris aceste 
lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui 
Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică” (1 Ioan 5:13). El vrea să ştii 
că ai viaţa veşnică, pentru că până când nu conştientizezi 
acest lucru, nu vei umbla niciodată în lumina ei. Trebuie să ştii 
că ai viaţa veşnică şi că această viaţă este nemuritoare!

Moartea este eşecul introdus într‑un „sistem”; dar 
Ioan te anunţă că nu există nicio insuficienţă în „sistemele 
corpului” – nici insuficienţă cardiacă, nici insuficienţă renală, 
nici insuficienţă pulmonară, sau altceva de felul acesta! Din 
moment ce ai viaţa veşnică în tine, organele şi sistemele 
corpului tău nu cedează! Mulţumiri să Îi fie aduse lui 
Dumnezeu pentru viaţa veşnică. Aleluia!

Galateni 4:12‑20 & Isaia 35

Faptele apostolilor 23:12‑35 & Iov 40‑42

1 Ioan 3:14; Romani 8:11; Ioan 5:24



Pasiunea noastră pentru predicarea Evangheliei 
este un lucru pe care lumea nu‑l poate 

înţelege; pe unii chiar îi deranjează. „Cum pot unii să fi e 
atât de pasionaţi de Isus?” se întreabă ei. Apoi încearcă 
să‑şi explice fenomenul pornind de la premisa că toţi 
oamenii sunt în general pasionaţi de religia lor. Ceea ce 
nu realizează ei este faptul că noi avem ceva diferit; este 
mai mult decât o pasiune.

Când comparăm creşti nii cu oamenii religioşi din 
lume (creşti nismul nu este o religie), trebuie să ne uităm 
la trei lucruri: în primul rând este pasiunea noastră, 
care într‑adevăr, poate fi  comparată cu a lor. Apoi este 
convingerea: religiile lumii pot avea la fel de multă 
convingere ca şi noi; dar, în al treilea rând, noi avem ceva 
ce ei nu au şi nici nu ar putea avea vreodată: martorul 
interior. Aleluia!

Avem în duhul nostru un martor al lui Isus! Citi m 
despre El în versetul temati c care spune: „Însuşi Duhul 
adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai 
lui Dumnezeu.” Aşadar, atunci când luăm poziţie pentru 
Isus Cristos, nu o facem doar pentru că suntem pasionaţi; 
nu predicăm Evanghelia doar pentru că suntem convinşi 
de mesajul Lui. Ci mai ales pentru că avem un martor în 

MARTORUL INTERIOR
16 SÂMBĂTĂ

Însuşi Duhul adevereşte 
împreună cu duhul nostru că 
suntem copii ai lui Dumnezeu                                                    

(Romani 8:16).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai făcut un custode al 
Evangheliei lui Cristos; Mă rog ca mulţi oameni nemântuiţi să 
audă şi să primească Evanghelia şi astăzi şi să fie transferaţi 
imediat de sub domnia întunericului în libertatea slavei 
fiilor lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

duhul nostru care atestă că Isus este Calea, Adevărul şi 
Viaţa; nimeni nu vine la Tatăl decât prin El (Ioan 14:6).

Avem în duhul nostru mărturia că acum suntem fiii 
lui Dumnezeu. În adâncul inimii noastre, ştim că suntem 
în părtăşie cu Dumnezeu şi că avem Duhul Sfânt şi că 
ne‑am născut din nou! Acestea nu sunt presupuneri, ci 
realităţi vitale şi actuale în duhul nostru. Avem „informaţii 
din interior” – prin Duhul Sfânt am ajuns la cunoştinţa şi 
la conştientizarea – că suntem născuţi din Dumnezeu şi 
suntem mereu învingători.

Noi suntem diferiţi pentru că ceea ce avem este 
dincolo de religie. Creştinismul nu este o religie. Oricât 
de pasionaţi şi de convinşi ar fi oamenii de religia lor, nu 
există mântuire în nicio religie. Evanghelia lui Isus Cristos 
este singurul mesaj mântuitor pentru lume. Şi slavă 
Domnului că ne‑a încredinţat acest mesaj plin de putere 
prin care Dumnezeu mântuieşte, vindecă, protejează, 
eliberează, întăreşte şi binecuvântează. Noi suntem 
martorii Lui. Aleluia!

Galateni 4:21‑31 & Isaia 36

Faptele apostolilor 24:1‑27 & Psalmii 1‑6

1 Ioan 5:10; 1 Corinteni 9:16



În Vechiul Testament, din instrucţiunile date de Dumnezeu 
lui Aaron în Exodul 30:7‑8, observăm slujirea preoţilor în 

Locul Sfânt: „Aaron va arde pe el tămâie mirositoare; va arde 
tămâie în fi ecare dimineaţă, când va pregăti  candelele; va arde 
şi seara când va aşeza candelele. Astf el se va arde necurmat 
din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în 
neam.” Candele trebuiau pregăti te permanent, iar la aprinderea 
acestora seara şi dimineaţa, trebuia să se ardă tămâie. Acestea 
erau instrucţiuni foarte specifi ce referitoare la slujirea preoţilor în 
Locul Sfânt din Vechiul Testament. 

Versetul temati c în Versiunea Fidela spune: „Pentru că 
a fost zidit un tabernacol; primul, în care era sfeşnicul şi masa 
şi pâinile punerii înainte, care este numit sanctuarul.” În acel 
sanctuar, erau trei lucruri: pâinea (masa şi pâinile pentru punerea 
înainte), sfeşnicul (Menora) şi chiar înaintea perdelei dintre Locul 
Sfânt şi Locul Preasfânt era altarul tămâierii. Acestea erau cele 
trei arti cole de mobilier din Locul Sfânt. Ce simbolizează ele 
pentru noi?

„Pâinea” este studiul şi meditarea noastră asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu. Aminteşte‑ţi că „masa şi pâinile pentru 
punerea înainte” care se mai numeşte şi pâinea prezenţei Lui 
(Exod 39:36, versiunea Amplifi cată), era mâncată numai de 
preoţi (Leviti c 8:31, Leviti c 24:8). Iar Biblia spune că noi am fost 
făcuţi „o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu” (Apocalipsa 

SLUJIREA ÎN LOCUL SFÂNT
17 SÂMBĂTĂ

În adevăr, s‑a făcut un cort. În partea dinainte, 
numită „Locul Sfânt,” erau sfeşnicul, masa şi 
pâinile pentru punerea înaintea Domnului                                         

(Evrei 9:2).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul de a sluji în sanctuarul 
Tău. Pe măsură ce mă dedic rugăciunii, studiului şi meditaţiei 
asupra Cuvântului Tău, fiind în mod constant plin de Duhul Sfânt, 
înving întotdeauna. Duhul Tău lucrează în mine, iar eu am tot mai 
mult har pentru o slujire tot mai mare, în Numele lui Isus. Amin.

1:6); noi suntem o preoţie sfântă pentru Dumnezeu. Prin 
urmare, suntem calificaţi să mâncăm „pâinea prezenţei Lui” care 
reprezintă meditarea noastră asupra Cuvântului Său.

Al doilea lucru din acel sanctuar era sfeşnicul Duhului care 
ardea în fiecare zi. Dumnezeu i‑a spus lui Aaron: „Când vei aşeza 
candelele în sfeşnic, cele şapte candele vor trebui să lumineze în 
partea dinainte a sfeşnicului” (Numeri 8:2). Acestea reprezintă 
cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu: „Din scaunul de domnie 
ieşeau fulgere, glasuri şi tunete. Înaintea scaunului de domnie 
ardeau şapte lămpi de foc, care sunt cele şapte Duhuri ale lui 
Dumnezeu” (Apocalipsa 4:5). Acestea se referă la plinătatea 
Duhului Sfânt (cele şapte manifestări ale Duhului Sfânt), la 
părtăşia noastră şi umplerea continuă cu Duhul Sfânt. Trebuie 
să menţii această plinătate a Duhului Sfânt în fiecare zi; Efeseni 
5:18‑21 îţi arată cum. 

Al treilea element din acel sanctuar era altarul tămâierii 
care reprezintă slujirea rugăciunii sfinţilor. În Psalmul 141:2 Biblia 
spune: „Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea Ta şi ca 
jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele!” Aceasta se referă 
la rugăciunea noastră de închinare, de laudă, de mulţumire şi 
de mijlocire. Astăzi, tu eşti acel sanctuar, eşti Locul Sfânt, iar în 
Locul Sfânt este vorba despre aceste trei lucruri: Cuvântul lui 
Dumnezeu, Duhul Sfânt şi rugăciunea. Meditează la Cuvântul Lui 
în fiecare zi; fii mereu plin de Duhul Sfânt şi roagă‑te neîncetat.

Galateni 5:1‑12 & Isaia 37

Faptele apostolilor 25:1‑12 & Psalmii 7‑10

Exod 30:7‑8; Coloseni 3:16; Efeseni 5:18‑20



În creşti nism, noi punem accent pe studiul şi 
meditarea asupra Cuvântului lui Dumnezeu, 

datorită a ceea ce aduc acestea în viaţa ta: slavă tot mai 
mare! Acesta este scopul vieţii tale. Slava lui Dumnezeu 
este în Cuvântul Său şi acea slavă devine din ce în ce mai 
vizibilă în viaţa ta pe măsură ce te hrăneşti  deliberat şi 
consecvent cu Cuvântul Lui.

Biblia spune: „Şi nu vă conformaţi acestei lumi; ci 
fi ţi transformaţi prin înnoirea minţii voastre, pentru a 
dovedi care este voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută 
şi desăvârşită” (Romani 12:2, versiunea Fidela). Iar în 2 
Corinteni 3:18 citi m: „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.” 
Aceste versete subliniază slava tot mai mare din duhul 
nostru în ti mp ce contemplăm Cuvântul Domnului.

Dacă nu acorzi atenţie nedivizată studiului şi 
meditării asupra Cuvântului lui Dumnezeu, precum şi 
practi cării acestuia, poţi inhiba manifestarea slavei Lui în 

HRĂNEȘTE-TE CU                  
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

18 LUNI

Voi sunteţi epistola noastră, scrisă 
în inimile noastre, cunoscută şi citi tă 
de toţi oamenii. 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 3:2‑3).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cresc în har şi în cunoaşterea Domnului Isus Cristos. Viaţa 
mea nu este separată de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru 
că acesta este sursa mea; face ca duhul meu să abunde în 
credinţă, în speranţă şi în iubire. Prin Cuvântul Său, viaţa 
mea este programată pentru victorie în fiecare zi, astfel 
încât, indiferent de circumstanţe, eu sunt întotdeauna 
triumfător. Amin.

viaţa ta. Acest lucru li s‑a întâmplat unora fără ca ei să‑şi 
dea seama. Aceştia s‑au expus la ştiri şi informaţii din surse 
negative, altele decât Cuvântul lui Dumnezeu.

Ţine minte, eşti ceea ce mănânci; devii din ce în 
ce mai asemănător cu informaţiile cu care te hrăneşti. 
Cuvântul lui Dumnezeu este slava lui Dumnezeu; de 
aceea, hrăneşte‑te cu Cuvântul Lui şi viaţa ta va fi din ce 
în ce mai bună şi mai plină de slavă. În Coloseni 3:16 este 
scris: „Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug în voi în 
toată înţelepciunea. Învăţaţi‑vă şi sfătuiţi‑vă unii pe alţii 
cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, 
cântându‑I lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.”

Priveşte Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind viziunea, 
părerea, gândul, ideea, legea sau principiul lui Dumnezeu. 
Cuvântul Său să fie pentru tine adevărul absolut, care nu 
poate  fi schimbat, mai presus de orice alte informaţii sau 
realităţi temporare. Fii inundat de Cuvântul lui Dumnezeu, 
astfel încât tot ceea ce gândeşti şi vorbeşti să fie Cuvântul 
Său. Aceasta este calea sigură către o viaţă de slavă tot 
mai mare.

Galateni 5:13‑19 & Isaia 38

Faptele apostolilor 25:13‑26:1 & Psalmii 11‑16

Luca 4:4; 1 Petru 1:23; Faptele apostolilor 20:32



Biblia spune că în Daniel era un duh înalt (în 
versiunea King James „un duh de excelenţă”). 

Ţi‑ar plăcea să se spună la fel şi despre ti ne? Ei bine, 
acelaşi lucru este valabil şi pentru ti ne, deoarece în ziua 
în care ai primit Duhul Sfânt în viaţa ta, Duhul excelenţei 
a venit să locuiască în ti ne.

Acelaşi Duh Sfânt Se manifestă în ti ne atunci când 
alegi să‑L laşi să Îşi împlinească voia în viaţa ta şi când 
accepţi Scriptura ca fi ind voia Lui adevărată şi desăvârşită 
pentru ti ne şi îţi trăieşti  viaţa în conformitate cu ea. Vei 
descoperi că toată lumea te va aprecia. Când descoperi 
acest adevăr, tot ce are legătură cu ti ne devine desăvârşit; 
viaţa ta devine o expresie a perfecţiunii lui Cristos.

Daniel a excelat deasupra preşedinţilor şi 
domnitorilor deoarece aceşti a nu aveau un duh înalt, 
de excelenţă, cum avea el; mai degrabă aveau un 
duh amărât şi nemulţumit. Ei au văzut că regele era 
întotdeauna îngăduitor faţă de Daniel şi l‑au invidiat, aşa 
că au conspirat împotriva lui din amărăciune.

Când oamenii care nu au un duh înalt văd că alţii 
sunt lăudaţi, promovaţi şi înălţaţi, sunt răniţi. Domnul 
Isus a spus: „Un pom bun (sănătos) nu poate face roade 
rele (lipsite de valoare), nici un pom rău (bolnav) nu 

UN POM BUN                                         
CU ROADE EXCELENTE

19 MARŢI

Daniel însă întrecea toate aceste 
căpetenii şi dregători, pentru că în 
el era un duh înalt, şi împăratul se 

gândea să‑l pună peste toată împărăţia                     
(Daniel 6:3).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru slujirea specială a 
Duhului Sfânt în viaţa mea de astăzi; mi‑ai dat un duh de 
excelenţă care produce în mine un caracter de excelenţă. 
Prin urmare, amărăciunea, mânia şi invidia nu au loc în 
viaţa mea. Natura excelenţei lui Cristos se manifestă în 
mine şi este evidentă în umblarea mea, în vorbirea mea şi 
în tot ceea ce fac, în Numele lui Isus. Amin.

poate face roade excelente [demne de admiraţie]” 
(Matei 7:18, versiunea Amplificată). 

Observă cum a descris El un fruct bun; acesta este 
demn de admiraţie. Nu este uimitor? Cum este viaţa 
ta? Este demnă de admirat? Dacă toţi ar fi ca tine, ai fi 
fericit? Dacă oamenii s‑ar comporta faţă de tine aşa cum 
te comporţi tu faţă de ceilalţi, ţi‑ar plăcea?

Comportă‑te astfel încât viaţa ta să fie o 
manifestare a Duhului de excelenţă din tine. Ridică‑te 
deasupra invidiei, a amărăciunii, a mâniei şi a tuturor 
negativismelor vieţii, pentru că tu eşti un pom bun, care 
aduce roade excelente: „Pe orice mlădiţă care este în 
Mine şi n‑aduce rod [care încetează să rodească], El o 
taie (o îndepărtează), şi pe orice mlădiţă care continuă 
să aducă rod, o curăţeşte şi o pliveşte în mod repetat, 
ca să aducă şi mai mult rod” (Ioan 15:2, versiunea 
Amplificată).

Galateni 5:20‑26 & Isaia 39

Faptele apostolilor 26:2‑18 & Psalmii 17‑18

Daniel 5:12; Proverbele 17:27



Versetul temati c de astăzi este unul frumos 
şi nu vreau să pierzi binecuvântarea din el. 

Prin urmare, citeşte‑l din nou cu voce tare, cu atenţie şi 
meditati v. Aici, Duhul lui Dumnezeu vorbeşte cu toţi cei 
care cred în Isus Cristos şi au primit mântuirea în El.

Vreau să recunoşti  că Dumnezeu îţi vorbeşte chiar 
acum, pentru că El face acest lucru cu adevărat. Îmi place 
versiunea Amplifi cată a aceluiaşi verset: „Căci noi suntem 
lucrarea [capodopera] Lui şi am fost zidiţi în Cristos 
Isus [născuţi din nou] pentru faptele bune pe care le‑a 
pregăti t Dumnezeu mai dinainte pentru noi [pe cărări 
potrivite din ti mp], ca să umblăm în ele [trăind viaţa 
bună pe care El a prestabilit‑o şi a aranjat‑o pentru noi]” 
(Efeseni 2:10, versiunea Amplifi cată).

Tu eşti  lucrarea lui Dumnezeu, capodopera 
Lui, designul Său, măiestria Lui. Aceasta înseamnă că 
Dumnezeu are marca Sa asupra ta, dovada autenti fi cării 
tale. Acesta este cel mai mare şi cel mai bun brand din 
Univers. Astf el, nu ar trebui să te gândeşti  niciodată la 
eşec sau la înfrângere. Eşti  conceput la standarde de 
excelenţă divină şi de aceea nu poţi eşua şi nu poţi fi  
doborât. Şi aceasta nu este tot.

PLANUL LUI DUMNEZEU           
PENTRU TINE

20 MIERCURI

Căci noi suntem lucrarea Lui şi am 
fost zidiţi în Cristos Isus pentru faptele 
bune pe care le‑a pregăti t Dumnezeu 

mai dinainte ca să umblăm în ele                    
(Efeseni 2:10).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru cunoaşterea deplină, 
profundă şi clară a gândurilor, planurilor, voinţei şi 
scopurilor Tale pentru viaţa mea. Eu sunt în centrul voii 
Tale perfecte şi merg pe căile pe care le‑ai pregătit dinainte, 
trăind viaţa bună pe care Tu mi‑ai dat‑o, în Numele lui 
Isus. Amin.

Următorul lucru pe care El îl spune este: „...
pentru faptele bune pe care le‑a pregătit Dumnezeu mai 
dinainte pentru noi [pe cărări potrivite din timp], ca să 
umblăm în ele [trăind viaţa bună pe care El a prestabilit‑o 
şi a aranjat‑o pentru noi].” Aceasta înseamnă că viaţa ta 
nu este un accident; Dumnezeu a aranjat‑o dinainte. El 
vrea ca tu să trăieşti viaţa bună, pe care El a pregătit‑o 
mai dinainte pentru tine. El a plănuit o viaţă bună pentru 
tine, chiar aici pe pământ; este la dispoziţia ta ca să o 
trăieşti ACUM.

Dumnezeu te‑a predestinat pentru fapte bune şi 
a pregătit calea pe care ar trebui să o urmezi în viaţă. 
Sunt oameni care locuiesc în locul nepotrivit, au mers 
la şcoala greşită, au prieteni greşiţi, iar unii au locul de 
muncă ne potrivit sau afacerea greşită. De ce? Deoarece 
au luat o cale diferită faţă de calea pe care Dumnezeu 
a aranjat‑o în prealabil pentru ei. Dar Dumnezeu are un 
plan pentru tine; tu eşti pus pe calea ta de Dumnezeu; 
rămâi în ea şi urmează planul Lui desăvârşit prin Cuvântul 
Lui. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Galateni 6:1‑9 & Isaia 40

Faptele apostolilor 26:19‑32 & Psalmii 19‑20

Ieremia 1:5; 1 Petru 2:9



Biblia ne spune despre trei ipostaze ale voii lui 
Dumnezeu: cea bună, cea plăcută sau permisivă, şi 

cea desăvârşită (Romani 12:2). Voia bună a lui Dumnezeu este 
voia Sa generală. Voia Sa plăcută este cea pe care El o permite, nu 
pentru că nu există altă variantă mai bună, ci din cauza insistenţei 
tale. Există oameni cărora Dumnezeu le‑a dat ce au cerut, chiar 
dacă nu era voia perfectă a lui Dumnezeu pentru ei. Poate 
Dumnezeu să facă aşa ceva? Bineînţeles că da! Vedem acest 
lucru în Biblie. În 1 Samuel 8:1‑22, israeliţii cereau un rege pentru 
că doreau să fi e ca celelalte naţiuni. Profetul Samuel a refuzat 
cererea lor, pentru că era contrar cu planul lui Dumnezeu pentru 
poporul Său. 

Dar, din cauza insistenţei lor, Dumnezeu i‑a spus lui Samuel 
să facă aşa cum cerea poporul. El i‑a spus: „...Ascultă glasul 
poporului în tot ce‑ţi va spune, căci nu pe ti ne te leapădă, ci pe 
Mine Mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei” (1 Samuel 
8:7). Gândeşte‑te la acest lucru: în ciuda faptului că nu era voia Sa 
perfectă pentru ei, Dumnezeu tot i‑a ajutat să‑şi aleagă un rege!

Din nefericire, există oameni care trăiesc nu numai în 
afara voii desăvârşite a lui Dumnezeu, ci şi în afara voii Lui plăcute 
şi chiar şi în afara voii Lui bune. Şcoala la care merg, cursurile 

TRĂIND ÎN VOIA                                       
LUI PERFECTĂ

21 JOI

Şi nu vă conformaţi acestei lumi; 
ci fi ţi transformaţi prin înnoirea 
minţii voastre, pentru a deosebi 
care este voia lui Dumnezeu, cea 

bună şi plăcută şi desăvârşită                                                             
(Romani 12:2, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, păşesc în sincronizare cu duhul Tău şi urmez 
planul Tău perfect pentru viaţa mea. Tot ceea ce îmi trebuie 
ca să împlinesc voia Ta pentru mine îmi este furnizat la 
momentul potrivit. Sunt ghidat de Duhul Sfânt pentru a 
lua decizii excelente şi a face lucruri inspirate conforme cu 
voia Ta perfectă şi cu scopul Tău divin, în Numele lui Isus. 
Amin.

pe care le‑au urmat, cariera sau afacerea lor, oraşul în care 
locuiesc, etc. – toate deciziile lor au fost dictate de circumstanţe 
şi astfel ei trăiesc o viaţă de conjunctură. Aceasta nu este voia 
lui Dumnezeu pentru copiii Lui. Cum descoperi care este voia 
perfectă a lui Dumnezeu pentru viaţa ta şi cum umbli în ea? Prin 
cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu şi prin părtăşia cu Duhul 
Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu este voia lui Dumnezeu exprimată. 
Atunci când studiezi Cuvântul lui Dumnezeu şi petreci timp în 
părtăşie cu Duhul Sfânt, devii plin de cunoaşterea voii Lui în toată 
înţelepciunea şi înţelegerea spirituală (Coloseni 1:9).

Vorbeşte cu Domnul despre deciziile importante din viaţa 
ta. El este interesat de tot ce are legătură cu viaţa ta. Poate afli 
acest adevăr pentru prima dată şi nu ştii sigur care este calea ta. 
Este important să ştii că Dumnezeu are o voie perfectă pentru 
tine. Voia Lui pentru tine este să trăieşti o viaţă excelentă.

Nu este prea târziu să te întorci spre El, Cel care are toate 
răspunsurile. Supune‑te complet puterii transformatoare a 
Cuvântului Său şi cu siguranţă vei „... deosebi care este voia lui 
Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi desăvârşită” (Romani 12:2).

Galateni 6:10‑18 & Isaia 41

Faptele apostolilor 27:1‑26 & Psalmii 21‑22

Efeseni 1:11‑12; Psalmul 119:105; Coloseni 1:9
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Studiul de astăzi începe cu acest verset minunat 
care descrie foarte clar gândurile lui Dumnezeu 

cu privire la ti ne. Ţine minte, Biblia spune că toată 
Scriptura este insufl ată de Dumnezeu (2 Timotei 3:16). 
De aceea, mai mult decât orice altceva, dorinţa, planul şi 
voia lui Dumnezeu sunt ca tu să prosperi.

Şti u că unor creşti ni nu le este comod să discute 
despre învăţătura despre bunăstare. Ei bine, 3 Ioan 1:2 
dovedeşte faptul că Dumnezeu e interesat de bunăstarea 
ta deplină: materială, fi zică şi sufl etească.

Să privim mai atent versetul temati c: „Preaiubitule, 
mai presus de toate doresc ca tu să prosperi şi să fi i 
sănătos aşa cum prosperă şi sufl etul tău.” Unii oameni 
prosperă spiritual, în ce priveşte sufl etul lor, dar nu 
prosperă fi zic sau material. Vorbesc despre creşti nii care 
fac bine, sunt corecţi şi drepţi în tot ceea ce fac, însă sunt 
bolnavi şi faliţi din punct de vedere fi nanciar.

De aceea, Duhul lui Dumnezeu spune: „Doresc 
ca tu să prosperi în sănătatea şi în fi nanţele tale la fel 
cum prosperi spiritual.” Unii oameni trebuie să creadă că 
bunăstarea materială şi fi zică e un lucru bun, pentru ca 
viaţa lor să fi e echilibrată. Aceasta doreşte Dumnezeu – o 
viaţă spirituală echilibrată.

BUNĂSTARE DEPLINĂ
22 VINERI

Preaiubitule, mai presus de toate 
doresc ca tu să prosperi şi să fi i 

sănătos, aşa cum prosperă sufl etul tău                                        
(3 Ioan 1:2 BTF).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, mi‑ai dat bunăstare de jur împrejur; prosper 
spiritual, financiar şi sunt sănătos, vibrant şi puternic. 
Stau drept ca un pom înfloritor plantat după planul Tău, 
adânc înrădăcinat lângă izvoarele fericirii, rodind roade ale 
neprihănirii şi fiind mereu binecuvântat, în Numele lui Isus. 
Amin.

Ultima parte a versetului face referire la bunăstarea 
sufletului tău, care este spiritual, şi care este prioritar. 
Dumnezeu vrea să prosperi material şi financiar, dar vrea 
să fii şi sănătos. Vindecarea este bună, dar atunci când 
umbli în sănătate, nu ai nevoie de vindecare, pentru că 
nu te îmbolnăveşti. Aleluia!

Acum, care este secretul acestei vieţi de bunăstare 
deplină? Cum poţi prospera în duhul, sufletul şi trupul 
tău? Biblia spune: „Cuvântul lui Cristos să locuiască din 
belşug în voi...” (Coloseni 3:16). Dacă în tine Cuvântul lui 
Dumnezeu locuieşte din belşug, vei prospera spiritual, şi 
astfel şi fizic şi material, pentru că cel mai mic, sau mai 
puţin important, este inclus în cel mai mare.

De aceea, dedică‑te deplin Cuvântului Său. 
Studiază‑l şi meditează asupra lui. Înmagazinează‑l în 
tine până când ţâşneşte din gura ta tot timpul şi în orice 
situaţie.

Efeseni 1:1‑14 & Isaia 42

Faptele apostolilor 27:27‑44 & Psalmii 23‑25

Psalmul 35:27; Proverbe 10:22; Psalmul 1:3



Cuvântul lui Dumnezeu este puternic. Dacă îl 
primeşti  şi îl crezi astăzi, va produce miracole în 

viaţa ta; în trup, în educaţie, în familie, în relaţii, în fi nanţe 
şi în afaceri – în tot ce are legătură cu ti ne. Vorbesc despre 
Cuvântul lui Dumnezeu care a creat cerurile şi pământul 
(Ioan 1:3). Acelaşi Cuvânt este forţa care ţine planetele în 
locurile lor (Evrei 1:3).

Cuvântul lui Dumnezeu este nedegradabil, viu şi 
veşnic (1 Petru 1:23). Indiferent unde te afl i, dacă crezi 
Cuvântul lui Dumnezeu şi îţi pui încrederea în el, va 
produce rezultate. În pilda Semănătorului, Isus a descris 
patru scenarii în care sămânţa este semănată cu rezultate 
diferite. Apoi, El spune: „Iată ce înţeles are pilda aceasta: 
«Sămânţa este Cuvântul lui Dumnezeu»” (Luca 8:11).

O sămânţă are puterea de a se multi plica atunci 
când o semeni în solul potrivit. Întrebarea care se ridică 

PRIMEȘTE CUVÂNTUL SĂU
23 SÂMBĂTĂ

Căci Cuvântul rosti t de Dumnezeu 
este viu şi plin de putere [acti v, 

operati v, energizant şi efi cient]; este 
mai ascuţit decât orice sabie cu două 
tăişuri, străpungând până la linia de 
demarcaţie dintre sufl area de viaţă 

(sufl et) şi duhul [nemuritor], şi dintre 
încheieturi şi măduva osoasă [a părţii 
celei mai profunde a naturii noastre], 

expunând, cernând, analizând şi judecând 
chiar şi gândurile şi scopurile inimii                     
(Evrei 4:12 versiunea Amplifi cată).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îmi deschid inima la Cuvântul lui Dumnezeu şi primesc cu 
blândeţe dragostea, speranţa, credinţa, puterea, bunăstarea, 
adevărul, puterea, sănătatea minţii şi a corpului pe care 
Cuvântul Lui mi le dă şi astăzi. Îmbrăţişez Cuvântul Lui, care 
mă poate face înţelept pentru mântuire prin credinţa care este 
în Cristos Isus. Trăiesc în bucurie, în sănătate, în pace şi sunt 
victorios şi astăzi pentru că trăiesc după Cuvântul Său. Aleluia!

este următoarea: este inima ta un sol potrivit? Dacă 
este, mesajul se va multiplica. La fel cum o sămânţă de 
porumb produce o plantă de porumb, şi o sămânţă de 
portocală va produce un portocal, Cuvântul de dragoste, 
de nădejde, de credinţă, de putere, de bunăstare, de 
adevăr, de tărie, de minte chibzuită şi trup sănătos pe 
care vi‑l aduc zilnic în acest devoţional se va multiplica 
în viaţa ta, dacă îl primeşti şi îl crezi. Îţi va umple viaţa cu 
manifestarea lui Cristos.

În Ieremia 4:3, Domnul Îşi avertizează copiii: „... 
Desţeleniţi‑vă un ogor nou şi nu semănaţi între spini!” Şi 
eu vă dau acelaşi îndemn astăzi. Pregătiţi‑vă zilnic inima 
pentru Cuvântul lui Dumnezeu vorbind în alte limbi. În 1 
Corinteni 14:4 Biblia spune: „Cine vorbeşte în altă limbă 
se zideşte pe sine însuşi...” Cuvântul lui Cristos să locuiască 
din belşug în voi, învăţându‑vă şi îndemnându‑vă unii pe 
alţii în toată înţelepciunea (Coloseni 3:16).

Efeseni 1:15‑23 & Isaia 43

Faptele apostolilor 28:1‑16 & Psalmii 26‑29

Marcu 4:3‑8; Iacov 1:21; 2 Timotei 3:15‑17



Cu ceva ti mp în urmă ascultam mărturia unei 
doamne care spunea: „Nu şti am că Dumnezeu 

mă iubeşte atât de mult.” Acea afi rmaţie m‑a ati ns 
profund. Ea a descoperit că Dumnezeu o iubeşte, şi acest 
adevăr a schimbat totul pentru ea. A realiza că Dumnezeu 
te iubeşte pe ti ne personal este una dintre cele mai 
grandioase descoperiri pe care le poţi face vreodată în 
viaţă.

Dragostea lui Dumnezeu este incomensurabilă, 
de necuprins. El doreşte succesul tău mai mult decât 
l‑ai putea dori tu vreodată. O, ce slavă îţi va umple 
sufl etul atunci când vei descoperi această realitate! Îţi va 
transforma viaţa cu totul.

Biblia spune: „... căci El [Dumnezeu] însuşi a zis: 
«În niciun fel nu te voi lăsa nici nu voi renunţa la ti ne nici 
nu te voi lăsa fără sprijin. La nici un nivel nu, nu, nu te 
voi lăsa neajutorat nici nu te voi părăsi nici nu te voi lăsa 
jos (nu îţi voi da drumul din mână) [cu siguranţă nu]»” 
(Evrei 13:5, versiunea Amplifi cată). Aceasta înseamnă că 
şi în eventualitatea în care te îndepărtezi de El, El te va 
urmări până când Îi dovedeşti  că nu Îl vrei. Dar El te vrea 

EL TE IUBEȘTE PE TINE PERSONAL
24 DUMINICĂ

Domnul mi se arată din vechime 
zicând: „Da, te‑am iubit cu o iubire 

veşnică, de aceea cu bunătate 
iubitoare te‑am atras şi am conti nuat 
să Îmi arăt credincioşia faţă de ti ne                                              

(Ieremia 31:3, versiunea Amplifi cată).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată iubitor, Îţi mulţumesc pentru dragostea pe care ai 
revărsat‑o din belşug peste mine; este iubire fără limite. 
Este atât de minunat să ştiu că sunt special şi valoros 
pentru Tine. Umblu în fiecare zi în şi cu conştiinţa iubirii 
Tale infailibile. Eu manifest şi radiez iubirea Ta în lumea 
mea de astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

întotdeauna, şi te va iubi întotdeauna. De ce nu renunţă 
niciodată la tine? De ce te vrea mereu? Şi de ce te va vrea 
mereu? Pentru că te iubeşte pe tine personal. Chiar te 
iubeşte. Dacă ai fi fost singura persoană de pe pământ, 
Isus tot ar fi venit să moară pentru tine.

Atunci când te‑a creat, te‑a făcut să arăţi şi să 
funcţionezi ca El. El Se vede pe Sine în tine. Atunci când 
nu te comporţi cum trebuie, El nu Se gândeşte cum să te 
pedepsească mai bine, ci caută să te ajute să devii aşa 
cum doreşte El să fii. El ştie că vei deveni tot mai bun pe 
măsură ce Îl asculţi şi primeşti cuvintele Sale, de aceea El 
întotdeauna îţi dă Cuvântul Său ca să te corecteze, să te 
conducă şi să te perfecţioneze. El te iubeşte cu adevărat.

Poate există persoane din familia ta care te 
dispreţuiesc. Poate sunt oameni care nu te iubesc cu 
adevărat; acest lucru nu influenţează lucrurile. Singurul 
care contează cu adevărat este Isus Cristos, şi El te iubeşte 
cu multă tandreţe. Lasă adevărul acesta să însemne 
pentru tine mai mult decât toată lumea.

Efeseni 2:1‑10 & Isaia 44

Faptele apostolilor 28:17‑31 & Psalmii 30‑31

Isaia 49:15‑16; 1 Ioan 3:1; 1 Ioan 4:16



Atunci când primeşti  Duhul Sfânt, primeşti  
puterea lui Dumnezeu să locuiască în ti ne, aşa 

cum a zis Isus (Faptele apostolilor 1:8). Această putere 
este declanşată sau acti vată atunci când vorbeşti  în alte 
limbi. Verbul „a zidi” provine în acest text din traducerea 
din original a termenului grecesc „oikodomeo,” care 
înseamnă a construi, sau a zidi, a întări şi a încărca aşa 
cum încarci un acumulator.

Astf el, acest verset ne spune că cel care vorbeşte 
prin Duhul Sfânt într‑o limbă necunoscută se zideşte ca un 
edifi ciu; îşi stârneşte îndrăzneala şi se încarcă aşa cum ai 
încărca un acumulator. Atunci când petreci ti mp vorbind 
în alte limbi, îţi zideşti  duhul: „Dar voi, preaiubiţilor, 
zidiţi‑vă sufl eteşte pe credinţa voastră preasfântă, 
rugaţi‑vă prin Duhul Sfânt” (Iuda 1:20). Dacă erai slab 
în umblarea ta de creşti n, în ti mp ce vorbeşti  în alte 
limbi, puterea lui Dumnezeu care era latentă în ti ne este 
declanşată şi vei fi  întărit ca să faci lucrurile lui Dumnezeu.

Vorbirea în alte limbi este anti dotul fricii sau 
ti midităţii. În calitate de creşti n, fi i conşti ent de faptul că 
Dumnezeu nu ţi‑a dat un duh de frică, ci de putere, de 
dragoste şi de minte sănătoasă (2 Timotei 1:7). Acti vează 
puterea din ti ne alocând ti mp vorbirii în alte limbi; fă 

DE CE SĂ VORBIM                                  
ÎN ALTE LIMBI?

25 LUNI

Cine vorbeşte în altă limbă se 
zideşte pe sine însuşi, dar cine 

prooroceşte, zideşte sufl eteşte Biserica                                              
(1 Corinteni 14:4).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru experienţa revigorantă, 
revitalizantă, energizantă şi edificatoare a vorbirii în alte limbi. 
Există o transformare în tot ceea ce mă priveşte; duhul meu este 
programat pentru succes, pentru excelenţă, pentru bunăstare şi 
pentru victorie. În timp ce vorbesc în alte limbi chiar acum, din mine 
curg râuri de apă vie; cuvinte de mântuire, de vindecare şi de putere 
curg prin mine în lumea mea, în Numele Domnului Isus. Amin.

acest lucru în fiecare zi, şi adeseori. Omul tău interior 
va fi zidit puternic şi vei umbla în stăpânire neîntreruptă 
peste toate adversităţile. 

Totodată, vorbirea în alte limbi te împuterniceşte 
să predici. Am auzit mărturia unui băieţel de nouă ani 
care era timid şi nu putea să le vorbească prietenilor săi 
despre Cristos. După ce a început să vorbească în alte 
limbi, a început să aibă încredere în el şi băieţelul care 
fusese timid a devenit un predicator plin de îndrăzneală 
al Evangheliei peste tot pe unde mergea. Nu există 
limitare în ceea ce poate face Duhul lui Dumnezeu în 
viaţa ta astăzi dacă vei petrece timp vorbind în alte limbi 
în fiecare zi, ştiind că vorbeşti lucrurile tainice ale lui 
Dumnezeu, care îţi aduc înţelepciune divină.

Mai mult, vorbirea în alte limbi ajută „încărcarea 
rapidă” şi face ca duhul tău să reacţioneze rapid la 
semnalele divine. Vorbirea în alte limbi este o mare 
binecuvântare. Poţi învăţa mai multe din cartea noastră 
„Puterea Vorbirii în Alte Limbi.” Fă rost de ea, studiaz‑o 
cu atenţie şi expune‑ţi duhul la beneficiile îmbelşugate 
ale vorbirii în alte limbi („glossolalia” în greceşte).

Efeseni 2:11‑22 & Isaia 45

Romani 1:1‑17 & Psalmii 32‑34

1 Corinteni 14:2‑4; Faptele apostolilor 2:1‑4; Isaia 28:11



Biblia spune că Dumnezeu este dragoste! Un 
adevăr simplu dar foarte profund. Dar ce 

înseamnă aceasta? Dacă Dumnezeu este dragoste, cum 
arată El? Sau cum arată dragostea? Timp de generaţii, 
ti mp de mii de ani, înţelegerea acestei revelaţii a fost 
obscură pentru mulţi, din cauza faptului că nimeni nu L‑a 
văzut pe Dumnezeu (1 Ioan 4:12). Astf el, ei nu aveau decât 
imaginaţia lor ca să ilustreze cine este Dumnezeu şi ce este 
dragostea.

Dar atunci când a venit Isus, El a spus: „... cine M‑a 
văzut pe Mine, L‑a văzut pe Tatăl...” (Ioan 14:9). Isus a fost 
Dumnezeu manifestat în trup (1 Timotei 3:16). Atunci când 
a păşit pe străzile Galileii, El era întruparea, manifestarea 
dragostei lui Dumnezeu. În 1 Ioan 4:9 Biblia spune: 
„Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s‑a arătat prin 
faptul că Dumnezeu L‑a trimis în lume pe singurul Său Fiu, 
ca noi să trăim prin El.” Isus a fost dragostea lui Dumnezeu 
manifestată faţă de noi. El era dragostea întrupată. Acesta 
este unul dintre cele mai minunate lucruri pe care le‑am 
descoperit. Şi a fost ca o vedenie pentru mine: am văzut 
dragostea păşind ca un om înaintea mea, în persoana lui 
Isus Cristos! Cu adevărat, Isus este descrierea perfectă a 
dragostei! Ce poate fi  mai mult decât atât?

MANIFESTAREA                          
DRAGOSTEI LUI DUMNEZEU

26 MARŢI

Cine nu iubeşte, nu L‑a 
cunoscut pe Dumnezeu; pentru 

că Dumnezeu este dragoste                                                               
(1 Ioan 4:8).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Iubirea lui Dumnezeu este revărsată în inima mea 
prin Duhul Sfânt care locuieşte în mine. Iubirea sa se 
manifestă zilnic în mine; eu sunt dovada iubirii Sale, 
expresia caracterului, capacităţii şi naturii Lui, în Numele 
lui Isus. Amin.

Biblia spune: „Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, 
căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, 
este născut din Dumnezeu, şi Îl cunoaşte pe Dumnezeu. 
Cine nu iubeşte, nu L‑a cunoscut pe Dumnezeu, pentru 
că Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:7‑8). Aceasta 
înseamnă că, dovada cunoaşterii dragostei lui Dumnezeu 
este modul în care o arătăm, pentru că noi suntem expresia 
caracterului, abilităţii şi naturii Lui astăzi. Tu eşti dovada 
dragostei lui Dumnezeu.

Nu poţi pretinde că ai cunoscut şi cunoşti dragostea 
lui Dumnezeu dacă nu o arăţi. Dragostea Sa trebuie 
manifestată prin tine. Îmi aduc aminte de ce spune Biblia în 
Efeseni 3:10: „Pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile 
cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea 
nespus de felurită a lui Dumnezeu.” Acesta este planul 
lui Dumnezeu, visul Său; este să Se manifeste pe Sine, 
dragostea, excelenţa şi înţelepciunea Lui prin Biserică. Şi 
aceasta se întâmplă prin tine. Aleluia!

Efeseni 3:1‑12 & Isaia 46

Romani 1:18‑32 & Psalmii 35‑37

Romani 5:5; 1 Ioan 4:12‑13



În calitate de creşti ni, avem o lucrare a 
reconcilierii; lucrarea Evangheliei pe care o 

facem noi este aceea de a merge în toată lumea şi de 
a reconcilia oamenii cu Dumnezeu. Trebuie să o facem. 
Aceia dintre noi care au crezut în Isus Cristos au fost aduşi 
în părtăşie cu Dumnezeu (1 Ioan 1:3), dar nu toată lumea 
are această părtăşie. Este responsabilitatea noastră să îi 
aducem şi pe cei de afară în această uniune minunată.

Isus a spus în Marcu 16:15: „... Duceţi‑vă în toată 
lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” Această 
însărcinare nu le‑a fost dată îngerilor, ci nouă – ucenicii Săi. 
Există oameni care se roagă ca Dumnezeu să trimită îngeri 
care să îi facă pe oameni să se întoarcă la Cristos, dar aceasta 
nu este treaba lor. Însărcinarea lor este aceea de a‑i aduce 
pe oameni în contact cu noi ca noi să le putem vorbi despre 
Evanghelie.

Noi suntem purtătorii mesajului mântuirii; suntem cei 
care trebuie să îi conducă pe oameni la mântuire în Cristos 
Isus. Poate unii zic: „Dar în Apocalipsa 14:6‑7 citi m că un 
înger trebuia să predice Evanghelia veşnică: „Şi am văzut 
un înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie 
veşnică, pentru ca s‑o vestească locuitorilor pământului, 
oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui 

PURTĂTORI AI MÂNTUIRII
27 MIERCURI

Potrivit cu Evanghelia slavei 
fericitului Dumnezeu, care 
mi‑a fost încredinţată mie                                                                              

(1 Timotei 1:11).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne, Îţi mulţumesc pentru privilegiul de a fi purtător 
al mesajului mântuirii. Îţi mulţumesc că mi‑aţi dat harul 
de a‑i întoarce pe oameni la neprihănire, de a‑i întoarce 
din întuneric la lumină şi de sub puterea diavolului la 
Dumnezeu. Astăzi îmi împlinesc slujirea ca ambasador al 
lui Cristos şi al Evangheliei, în Numele lui Isus. Amin.

norod. El zicea cu glas tare: «Temeţi‑vă de Dumnezeu şi 
daţi‑I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi‑vă 
Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele 
apelor!”»

Mesajul acestui înger nu era un mesaj de mântuire, 
ci un mesaj de judecată, aşa cum citim în pasajul subliniat. 
Predicarea Evangheliei mântuirii este o însărcinare care ne‑a 
fost încredinţată nouă în mod clar. În Faptele Apostolilor 10, 
Biblia ne spune cum un înger a fost trimis la un soldat roman 
numit Corneliu (Faptele Apostolilor 10:1‑3). Dar îngerul nu 
i‑a predicat Evanghelia, lui Corneliu, ci l‑a adus în contact 
cu Simon Petru, care a venit şi le‑a predicat Evanghelia lui şi 
celor din casa lui, şi cu toţii au primit mântuirea.

Ce însărcinare slăvită avem de a fi purtătorii mesajului 
mântuirii până la marginile pământului! Binecuvântat să 
fie Dumnezeu! Trebuie să fii fericit de acest lucru. Toată 
lucrarea vieţii tale să fie centrată în jurul acestei însărcinări. 
Ţi s‑a dat oportunitatea de a sluji în lucrarea Evangheliei, 
de a face neprihănirea Sa cunoscută şi de a lărgi hotarele 
Împărăţiei Sale pe pământ şi în inimile oamenilor.

Efeseni 3:13‑21 & Isaia 47

Romani 2:1‑29 & Psalmii 38‑41

Marcu 16:15‑16; Daniel 12:3;                                                            
2 Corinteni 5:18‑19; Matei 28:19



Există promisiunea unui nivel mai înalt de 
viaţă pentru ti ne indiferent de locul în care te 

afl i acum. Dar până când nu ai o dorinţă puternică de 
schimbare, este posibil să nu ajungi la acel nivel mai înalt 
din viaţa ta.

Să privim la două exemple de oameni din Scriptură 
a căror viaţă a fost transformată ca urmare a dorinţei 
lor arzătoare de a vedea o schimbare în situaţia lor. 
În perioada ti mpurie a istoriei naţiunii Israel, unii se 
acomodaseră cu sti lul de viaţă egiptean şi probabil 
uitaseră despre ţara pe care Dumnezeu le‑o promisese 
strămoşilor lor (Avraam, Isaac şi Iacov).

Ei nu şi‑au adus aminte de promisiunea lui 
Dumnezeu până ce nu au fost făcuţi sclavi, şi biciurile 
egiptene le‑au julit şi le‑au rupt pielea. Dintr‑o dată, 
dorinţa de schimbare a poporului Israel a crescut şi 
Dumnezeu le‑a auzit strigătul şi l‑a trimis pe Moise, un 
eliberator, care să‑i scoată din sclavie şi să‑i conducă în 
Ţara Promisă.

Există o altă relatare în cartea 1 Samuel 1:1‑21, 
despre o femeie numită Ana. Ea nu avea nici un copil, 
pentru că era stearpă, şi se găsea în situaţia aceasta de 
mulţi ani. Părea că se poate acomoda cu situaţia, pentru 

PUTEREA UNEI                                
DORINŢE APRINSE

28 JOI

... Mare putere are rugăciunea 
fi erbinte a celui neprihănit                                            

(Iacov 5:16)



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 interioară de a 
dori şi de a experimenta supranaturalul în viaţa mea, în 
slujire, în finanţe, în afaceri şi în carieră. Mai mult decât 
orice altceva, doresc ca neprihănirea Ta să umple naţiunile 
şi vreau ca prin mine, mulţi să fie câştigaţi pentru Împărăţia 
Ta glorioasă, în Numele lui Isus. Amin.

că soţul ei o iubea foarte mult. Însă situaţia s‑a schimbat 
atunci când rivala ei o înţepa cu privire la starea ei.

Dintr‑o dată, a devenit tristă şi disperată. De data 
aceasta, eforturile soţului ei de a îi mângâia durerea nu 
au dat rezultate; dorinţa ei de a avea un copil a devenit 
copleşitoare. Biblia spune: „...Ana se ruga Domnului cu 
sufletul amărât şi plângea” (1 Samuel 1:10).

În aceste două situaţii, răspunsul lui Dumnezeu a 
venit ca rezultat al unei dorinţe arzătoare după schimbare. 
Aşadar, îţi doreşti tu cu adevărat o schimbare în situaţia 
ta? Vrei ca puterea Împărăţiei lui Dumnezeu să producă 
rezultate pentru tine? Acesta este doar începutul paşilor 
pe care trebuie să îi faci ca să aibă loc o schimbare de 
durată în viaţa ta. Pentru a învăţa mai multe pe acest 
subiect, fă rost de cartea noastră „Atunci când Dumnezeu 
te vizitează.”

Efeseni 4:1‑10 & Isaia 48

Romani 3:1‑31 & Psalmii 42‑44

Proverbe 23:18; Psalmul 37:4



 TeeVo, ediţia pentru ti neret a Rapsodiei 
Realităţilor a binecuvântat cu adevărat adolescenţi 
din toată lumea. 12 august, Ziua Internaţională a 
Tineretului, menită să aducă în atenţia opiniei publice 
provocările de astăzi ale adolescenţei, reprezintă o 
bună oportunitate de a distribui revista TeeVo pentru 
toţi adolescenţii de pretuti ndeni. 

 Parti cipă şi tu alături de noi la campania 
mondială de distribuire ReachOut World TeeVoluti on 
organizată de Ziua Internaţională a Tineretului din 
2022 şi haidem să promovăm cultura lui Dumnezeu 
printre ti nerii noştri prin revista TeeVo.



N
O

T
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În pasajul din Faptele apostolilor 5:26; Biblia 
spune: „Atunci căpitanul Templului a plecat cu 

aprozii, şi i‑au dus; dar nu cu sila, căci se temeau să nu fi e 
ucişi cu pietre de norod.” În versetul de mai sus întâlnim 
mai multe personaje: căpitanul şi aprozii. Cuvântul 
grecesc „căpitan” este „stratēgos” şi face referire la cel 
care are comanda companiei. Însă termenul „aprozi” 
este tradus din grecescul „hupēretēs,” care se referă la 
cei care lucrează cu mâinile; adică cei care împlinesc 
însărcinările primite de la „stratēgos” – căpitanul sau 
ofi ţerul care comandă compania.

Pavel îi scrie lui Timotei astf el: „Ca un bun soldat al 
lui Cristos Isus, fi i pregăti t să rezişti  în situaţii difi cile” (2 
Timotei 2:3, versiunea BVA). Termenul „soldat” este tradus din 
grecescul „strati ōtēs” şi este diferit atât de „stratēgos” cât şi de 
„hupēretēs.” Dar atunci când spune să „lupţi” lupta cea bună, 
cum citi m în versetul temati c, foloseşte termenul „strati omai” 
pentru luptă. Acest termen descrie un ofi ţer care comandă 
într‑o expediţie militară – un strateg. El nu este „hupēretēs”; nu 
este nici „stratēgos,” ci strategul!

Tu trebuie să fi i tare ca „strati ōtēs”; tare ca un bun soldat. 
Dar nu trebuie să porţi tu lupta ca un „hupēretēs” – aprozii; ci să 

POARTĂ RĂZBOIUL                           
PRIN PROFEŢIE

29 VINERI

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

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



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Eu funcţionez în aprovizionare, în putere, în înţelepciune, 
în cunoaştere şi în abilităţi supranaturale. Prin puterea 
Duhului Sfânt, împlinesc scopul lui Dumnezeu pentru viaţa 
mea. Sunt pe veci protejat şi fortificat împotriva tuturor 
relelor şi a răutăţilor din această lume. Locuiesc în locuinţa 
sigură şi paşnică a celui Atotputernic; un loc de glorie, de 
stăpânire şi de bucurie veşnică, unde domnesc şi conduc 
cu Cristos peste împrejurări, în Numele lui Isus. Amin. 

foloseşti profeţia. Aleluia! Foloseşte profeţia ca să lupţi; aceasta 
este strategia Duhului Sfânt. Prin profeţie, tu declari cuvinte de 
putere, inspirate de Duhul Sfânt.

Foloseşte Cuvântul lui Dumnezeu rostit ca să îţi 
structurezi şi să îţi planifici cursul vieţii. Cuvântul lui Dumnezeu 
are substanţă spirituală. Acesta este motivul pentru care este 
foarte important să te rogi mult în Duhul Sfânt. Pe măsură ce 
faci acest lucru, te vei surprinde rostind cuvinte înţelese care 
sunt inspirate de Duhul lui Dumnezeu, prin care vei birui asupra 
demonilor şi în adversităţile vieţii.

Efeseni 4:11‑16 & Isaia 49

Romani 4 & Psalmii 45‑48

Osea 14:2; Evrei 13:5‑6; Eclesiastul 8:4



Duhul Sfânt nu este un fum sau un nor, şi nici nu 
este o lumină. El nu este un lucru! Duhul Sfânt 

este a treia Persoană a Dumnezeirii. Spunem că este a 
treia Persoană pentru că este ulti ma Persoană a Trinităţii 
care ni S‑a revelat nouă! În Geneza 1:1‑3, Dumnezeu 
ne este prezentat ca „Elohim” (evreieşte). „Elohim” în 
ebraică este pluralul pentru Dumnezeu.

În versetul al treilea ni se spune că „Duhul lui 
Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.” De aceea, chiar 
dacă Duhul Sfânt este primul din „Elohim” care este 
revelat, El este ulti mul cu care facem noi cunoşti nţă, 
ca urmare a ceea ce le‑a spus Isus ucenicilor Săi în Ioan 
14:16‑17: „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; 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.”

Duhul Sfânt este exact ca Isus. El nu primeşte 
putere de la Dumnezeu. De fapt, El este PUTEREA lui 
Dumnezeu! El este Duhul adevărului care vine de la Tatăl. 
El nu este mai puţin important decât Tatăl, nici decât Isus. 

CINE ESTE DUHUL SFÂNT?
30 SÂMBĂTĂ

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

Ajutor, Mijlocitor, Avocat, Susţinător şi 
Însoţitor), care să rămână cu voi în veac                    

(Ioan 14:16, versiunea Amplifi cată). 



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Duh Sfânt, Îţi mulţumesc că locuieşti 
în mine în permanenţă. Te recunosc ca fiind Cel care mă 
călăuzeşte în tot adevărul, învăţându‑mă să fac alegerile 
corecte şi să iau deciziile care sunt în concordanţă cu 
voia perfectă a lui Dumnezeu pentru mine. Aleluia!

Dacă te‑ai duce în cer, nu L‑ai găsi pe Duhul Sfânt în afara 
Tatălui, pentru că El este în Tatăl. Pe pământ, prezenţa Sa 
este peste tot! Oriunde mergi tu, în calitate de copil al lui 
Dumnezeu, Duhul Sfânt merge cu tine şi prezenţa Lui se 
impregnează în tot ce este conectat cu tine. El nu are un 
nume diferit; „Duhul Sfânt” este o descriere a persoanei 
Sale şi a caracterului Său.

Isus a spus: „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, 
pe care‑L va trimite Tatăl în Numele Meu...” (Ioan 14:26). 
Acest lucru înseamnă pur şi simplu că, chiar dacă Duhul 
Sfânt nu are un nume al Lui, El răspunde la Numele de 
Isus. O, sunt atât de multe lucruri de descoperit despre 
această Persoană minunată! El este Frumuseţea cerului – 
Cel care ne este Mângâietor, Sfătuitor, Ajutor, Mijlocitor, 
Avocat, Susţinător şi Însoţitor. Aleluia! Învaţă mai multe 
despre El din cartea noastră: „Tu şi Duhul Sfânt.”

Efeseni 4:17‑24 & Isaia 50

Romani 5:1‑11 & Psalmii 49‑51

Ioan 14:16‑18; Ioan 15:26



Atunci când spunem că „Isus Cristos este Acelaşi, 
ieri, azi şi în veci,” nu rosti m o frază pe care noi 

am inventat‑o, nici nu rosti m un clişeu. Este un Adevăr 
absolut şi vine din Scripturi! Isus nu S‑a schimbat. El este 
Acelaşi, ieri, azi şi în veci.

Adeseori oamenii trec prin difi cultăţi şi strigă, în 
frustrarea lor: „O, Doamne, unde eşti ?” Moti vul este că 
nu sunt conşti enţi de faptul că Dumnezeu a trasat deja 
un plan bun pentru ei (Efeseni 2:10). El are un plan bun 
pentru orice om, femeie, băiat sau fată.

Cu toate acestea, dacă nu privesc în Scripturi, este 
posibil ca oamenii să nu descopere niciodată acel plan. Şi 
atunci când nu îl descoperă, ei plâng, strigă şi se milogesc, 
şi pare că Dumnezeu nu îi ascultă; însă El i‑a ascultat deja 
şi le‑a dat soluţia încă înainte de a se naşte ei. Dar cum 
pot ei să cunoască acest lucru, dacă nu îi învaţă cineva şi 
nu le arată adevărul? (Romani 10:14). Acesta este moti vul 
pentru care El ne‑a trimis să predicăm Evanghelia.

De exemplu, Biblia ne spune în Psalmul 33:5 că 
„... bunătatea Domnului umple pământul.” Cu toate 
acestea, foarte mulţi oameni trăiesc o viaţă de tristeţe, 
de durere şi de frustrare. De ce se întâmplă aşa? S‑a 
schimbat Dumnezeu cumva? Bineînţeles că nu!

EL ESTE                               
ÎNTOTDEAUNA ACELAȘI

31 DUMINICĂ

Isus Cristos este Acelaşi 
ieri, şi azi, şi în veci!                                                                         

(Evrei 13:8).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îţi mulţumesc, Doamne, pentru onoarea de a‑i ajuta pe 
oameni să‑L descopere pe Isus şi moştenirea lor în Cristos. 
Mă rog şi astăzi pentru noii convertiţi şi pentru oamenii lui 
Dumnezeu din întreaga lume, ca ei să umble în realitatea 
plinătăţii binecuvântărilor lui Cristos, în Numele lui Isus. 
Amin.

Există două motive majore pentru această stare 
de lucruri, pe lângă necunoştinţă: motivul numărul unu 
este acela că există un diavol care îi orbeşte în ce priveşte 
voia perfectă a lui Dumnezeu. Al doilea motiv este acela 
că alte fiinţe umane, influenţate de cel rău şi de demonii 
întunericului, le fac rău altor oameni din cauza lăcomiei şi 
egoismului lor. Ei îşi folosesc propria răutate ca să le facă 
rău altor oameni. Aceasta este inumanitatea omului faţă 
de om.

Dumnezeu ştia ce se va întâmpla şi de aceea El a 
planificat răspunsul cu mult timp înainte ca tu să te naşti. 
Răspunsul este Isus Cristos! Dacă îmbrăţişezi viaţa pe care 
El ţi‑a adus‑o şi umbli în lumina ei, slava Sa se va manifesta 
în viaţa ta. Şi în ciuda celor doi factori menţionaţi mai 
devreme, poţi folosi puterea Numelui Său pentru a trăi 
deasupra diavolului şi a sistemelor acestei lumi. Numele 
Său are putere în cer, pe pământ şi sub pământ.

Efeseni 4:25‑32 & Isaia 51

Romani 5:12‑21 & Psalmii 52‑55

Psalmul 33:4‑5; Ioan 10:10; Maleahi 3:6



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

„Inspiraţie în descoperirea realităţilor divine”

Primul meu contact cu Cuvântul lui Dumnezeu a fost prin intermediul 
Rapsodiei Realităţilor. Cu câţiva ani în urmă, adolescent fiind, 
mi‑am dat seama că aveam nevoie de Isus şi am vrut să cunosc mai 
multe despre El, aşa că am rostit rugăciunea mântuirii de la sfârşit. 
Deşi nu înţelegeam unele lucruri din devoţional, am continuat 
să studiez Cuvântul lui Dumnezeu şi să meditez asupra sa. Astăzi 
sunt nespus de bucuros că am procedat aşa, deoarece Cuvântul 
lui Dumnezeu mi‑a dat inspiraţie în descoperirea realităţilor divine. 
Acum sunt devotat lucrării de distribuire, pentru a le face parte şi 
altora de acest devoţional; viaţa mea este o mărturie a Cuvântului 
lui Dumnezeu.

„Rapsodia Realităţilor îţi schimbă viaţa”

La vârsta de 12 ani am început să mă prostituez şi să fur lucruri 
mărunte. Dar din ziua în care am intrat în contact cu Îngerul 
Mesager, totul s‑a schimbat. M‑am născut din nou şi am început 
să vorbesc în alte limbi. Prin intermediul rapsodiei, am învăţat 
multe despre Cuvântul lui Dumnezeu şi am ajuns să îmi cunosc 
identitatea în Cristos. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi‑a schimbat 
viaţa prin acest devoţional. Aleluia!

„Credinţa funcţionează întotdeauna!”

În timp ce eram deţinut într‑o închisoare din Zimbabwe, soţia 
îmi aducea lunar Rapsodia Realităţilor. Una dintre ediţii m‑a 
învăţat cum să folosesc cuvinte de credinţă în orice situaţie. 
Am ajuns să înţeleg credinţa la o cu totul altă dimensiune. Eu 
aveam mai mulţi negi pe corp şi am început să îmi exersez 
credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu, punându‑mi mâna 
peste fiecare neg şi poruncindu‑i să dispară. Am făcut aşa o 
perioadă, până când toţi negii au dispărut!

‑J.I; Nigeria

‑M. N; Zimbabwe

‑B. M; Brazilia



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   


