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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 toate limbile cunoscute!  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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În Vechiul Testament, Dumnezeu le‑a dat 
israeliţilor cortul întâlnirii, care era împărţit în 

trei părţi. Prima parte era sanctuarul interior, unde se 
afl a chivotul Domnului. Mai era numit şi Sfânta Sfi ntelor 
sau Locul Preasfânt. A doua parte era sanctuarul exterior, 
care era numit Locul Sfânt. A treia parte a cortului întâlnirii 
era curtea exterioară, unde erau altarul şi ligheanul de 
aramă.

Cortul lui Moise ne oferă imaginea fi inţei umane: 
duhul, sufl etul şi trupul. Trupul omului este curtea 
exterioară, sufl etul este primul sanctuar în ti mp ce duhul 
omului este sanctuarul interior.

Duhul Sfânt locuieşte în sanctuarul interior, 
care este duhul uman recreat. Atunci când un om este 
născut din nou, duhul lui este recreat; viaţa veşnică este 
transferată duhului său şi imediat chivotul Domnului este 
instalat acolo. Ce se afl a în chivot în Vechiul Testament? 
Cuvântul lui Dumnezeu scris pe cele două table de piatră 
(1 Împăraţi 8:9; 2 Cronici 5:10).

Unde se afl ă Cuvântul Domnului astăzi? În inima 
noastră, în duhul nostru. El a zis: „«Dar iată legământul 
pe care‑l voi face cu casa lui Israel după acele zile», zice 

SANCTUARUL INTERIOR
JOI

Duhul omului este candela Domnului 
cercetând toate cămările inimii    

(Proverbe 20:27, VDCL – versiunea 
Dumitru Cornilescu Literală, n.tr.).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Duhul meu este reşedinţa lui Dumnezeu, unde El 
locuieşte în slava şi în măreţia Lui. Port prezenţa divină 
a lui Dumnezeu în inima mea şi am impact asupra lumii 
mele cu binecuvântările divinităţii din mine. Eu sunt 
ambasadorul cerului în această lume; oriunde ajung, 
ajunge Dumnezeu, pentru că eu sunt templul Său viu, 
locuinţa şi cartierul Lui general. Aleluia!

Domnul: «Voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi 
scrie în inimile lor»…” (Evrei 8:10). Nu este de mirare că 
Pavel a spus că noi suntem epistolele lui Cristos, scrise de 
Duhul Sfânt, nu pe table de piatră, ci pe table care sunt 
inimi de carne (2 Corinteni 3:3).

Aceasta ne arată importanţa duhului uman. Acolo 
se află Cuvântul lui Dumnezeu astăzi. Acolo locuieşte 
Dumnezeu. La naşterea din nou are loc recrearea 
omului interior – duhul uman – care devine locaşul lui 
Dumnezeu; cortul Lui sfânt. Prin urmare, trebuie te 
focalizezi pe educarea duhului tău, care se realizează 
primind Cuvântul lui Dumnezeu şi meditând asupra sa.

Apocalipsa 5:1‑14 & Ioel 1

1 Ioan 2:15‑3:10 & Ezechiel 45‑46

2 Corinteni 3:1‑3; Evrei 10:16; 1 Corinteni 3:16
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Odată, cineva a zis: „Am atâtea de făcut într‑un 
ti mp aşa de scurt; prin urmare, îmi rămâne şi 

mai puţin ti mp să mă rog, aşa că, dimineaţa, mă rog doar 
cinci minute, deoarece sunt ocupat în fi ecare zi.ˮ Aceasta 
este o mare greşeală.

Nu sări peste ti mpul tău de părtăşie cu Domnul şi nu 
îl reduce pentru alte lucruri pe care le‑ai putea considera 
„importante.ˮ Înţelepciunea, călăuzirea şi puterea de 
care ai nevoie pentru succes, vin de la Domnul; să nu uiţi 
aceasta.

Atunci când ai multe lucruri de făcut, trebuie 
neapărat să te rogi. De fapt, trebuie să te rogi mai mult 
în astf el de situaţii, deoarece ai nevoie de ajutor spiritual 
pentru a obţine rezultate într‑un ti mp mai scurt şi în cel 
mai bun mod. În loc să se simtă prea ocupat pentru a se 
ruga, un om înţelept va spune: „Am aşa mult de lucru 
încât voi avea nevoie să dedic mai mult ti mp rugăciunii.ˮ 
Prin rugăciune primeşti  un plus de energie şi de inspiraţie, 
care îţi va da rapiditate.

Isus le‑a spus ucenicilor o pildă, ca să le arate că 
trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase (Luca 18:1), 
dându‑ne astf el de înţeles că am fost făcuţi pentru a ne 

TREBUIE SĂ NE RUGĂM 
NEÎNCETAT

2 VINERI

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

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul şi pentru 
binecuvântările rugăciunii. Îţi mulţumesc pentru 
oportunitatea părtăşiei cu Tine, Tată iubitor şi plin de har! 
Tu eşti sursa mea şi abilitatea mea! Sunt plin de încredere 
că viitorul meu este asigurat, pe măsură ce mă supun 
Duhului Tău şi sunt călăuzit de înţelepciunea Ta, în Numele 
lui Isus. Amin.

ruga. Este „cevaˮ ce Dumnezeu a pus în sistemul uman. 
Cu alte cuvinte, întotdeauna va fi nevoie de părtăşie 
spirituală cu Dumnezeu. 

Printr‑o astfel de părtăşie, putem să fim zidiţi, 
încurajaţi, călăuziţi şi să obţinem îndurarea, harul şi 
intervenţia lui Dumnezeu în circumstanţele noastre. Nu 
numai că trebuie să îţi doreşti să te rogi, ci trebuie să te 
rogi mereu. Nu ne rugăm doar pentru că avem nevoie de 
un miracol; ne rugăm pentru că suntem într‑o relaţie de 
iubire cu un Tată ceresc cu adevărat iubitor.

Apocalipsa 6:1‑10 & Ioel 2

1 Ioan 3:11‑24 & Ezechiel 47‑48

1 Tesaloniceni 5:17; Iacov 5:16‑18; 
Efeseni 6:18
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A te ruga neîncetat înseamnă a fi  permanent 
în părtăşie şi în comunicare cu Domnul; este 

ceva în conti nuă desfăşurare. Aşa ne instruieşte Domnul 
să facem; El vrea să fi m în părtăşie cu El mereu. Este o 
comunicare conti nuă a inteligenţei spirituale, prin care 
primim informaţii în fl ux neîntrerupt, în avantajul nostru.

Versiunea Amplifi cată a versetului temati c spune 
aşa: „Rugaţi‑vă neîncetat (cu orice ocazie, în orice sezon) 
în Duhul, cu toate ti purile de cereri şi rugăciuni.ˮ Prin 
urmare, rugăciunea în Duhul Sfânt vine să acompanieze 
toate celelalte ti puri de rugăciuni.Fie că este vorba despre 
rugăciunea de credinţă, despre rugăciunea de mijlocire, 
sau despre orice alt ti p de rugăciune, rugăciunea în Duhul 
Sfânt trebuie să facă parte integrantă din aceasta.

În 1 Corinteni 14:14‑15, Pavel spune: „Fiindcă, 
dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar 
mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă 
voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi 
cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea.ˮ Aceasta ne 
arată că rugăciunea în Duhul Sfânt este prioritară. Prin 
Duhul Sfânt, vei şti  ce cuvinte să foloseşti . Limba ta va fi  
dirijată şi inspirată să spună lucrurile adecvate.

ROAGĂ-TE MEREU                                  
ÎN DUHUL SFÂNT

3 SÂMBĂTĂ

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).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai luminat să mă rog în 
mod eficient în alte limbi. În timp ce vorbesc în limbi chiar 
şi acum, duhul meu este înălţat pentru a funcţiona dintr‑o 
poziţie avantajoasă de îndrăzneală, de precizie şi de victorie, 
rezultând o viaţă de stăpânire în Cristos. Nu mă mai lupt, ci 
mă bucur de creştere şi de progres de neoprit, pe măsură 
ce primesc îndrumare de la Tine, în Numele lui Isus. Amin!

În iniţiativele de câştigare a sufletelor pentru 
Cristos, poate nu vei şti totdeauna ce să spui, dar roagă‑te 
în Duhul Sfânt mai întâi, iar El îţi va da cuvintele potrivite. 
Vei spune lucruri care sunt în concordanţă cu scopul Său 
divin, deoarece tu eşti în părtăşie neîntreruptă cu El.

Ne amintim cuvintele lui Isus: „Dar , când vă vor 
da în mâna lor, să nu vă îngrijoraţi, gândindu‑vă cum 
sau ce veţi spune, căci ce veţi avea de spus, vă va fi dat 
chiar în ceasul acela; fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhul 
Tatălui vostru va vorbi în voiˮ (Matei 10:19‑20). Aleluia! 
Prin urmare, fă‑ţi un obicei din a te ruga mereu în duh, 
împreună cu Duhul Sfânt.

Apocalipsa 6:11‑17 & Ioel 3

1 Ioan 4 & Daniel 1‑2

Luca 18:1; Iuda 1:20; Filipeni 4:6‑7
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Atunci când studiezi Biblia, străduieşte‑te să 
observi principii, mostre şi ti pare. Pe măsură 

ce citeşti  viaţa uimitoare a patriarhilor, a profeţilor şi 
a apostolilor, vei vedea mostre de credinţă şi felul în 
care ei şi‑au structurat parcursul vieţii prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. Biblia spune: „Aceste lucruri li s‑au întâmplat 
ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru 
învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile 
veacurilorˮ (1 Corinteni 10:11).

Folosirea cuvântului „pildeˮ în versetul anterior 
depăşeşte conotaţia de „exempluˮ; de fapt sensul este de 
„mostre.ˮ O mostră este un specimen, un original care îţi 
este arătat, ca şi cum ai spune: „Aşa trebuie să fi e.ˮ Este 
precum un ti par sau un model care îţi este dat.

Pasajul din Evrei 11 ne oferă un ti par. Biblia spune: 
„Şi credinţa este o încredere neclinti tă în lucrurile 
nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile 
care nu se văd. Pentru că, prin aceasta, cei din vechime 
au căpătat o bună mărturieˮ (Evrei 11:1‑2). Atunci când 
citeşti  mai departe în Evrei 11, eşti  inspirat de faptele lor 
extraordinare, de ceea ce a realizat credinţa lor pentru 
Împărăţia lui Dumnezeu (Evrei 11:32‑33).

MOSTRE ȘI TIPARE
4 DUMINICĂ

Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost 
scris pentru învăţătura noastră, pentru 
ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe 
care o dau Scripturile, să avem nădejde    

(Romani 15:4).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Eu urmez tiparul de credinţă prescris şi cuvântul rostit. 
Mintea mea este înnoită de Cuvântul lui Dumnezeu pentru 
a nutri gândurile corecte şi a rosti cuvintele adecvate care îmi 
transformă viaţa şi circumstanţele. Structura şi administrarea 
vieţii mele sunt desăvârşite în conformitate cu voia perfectă a 
lui Dumnezeu pentru mine şi locuiesc în sănătate, în pace şi în 
abundenţă în fiecare zi, în Numele lui Isus. Amin.

Aceşti campioni ai credinţei au supus regate şi au 
făcut lucruri minunate în timpul lor; ei au condus în lumea 
lor! Şi aceasta nu este tot! În continuare, Biblia spune: 
„Prin credinţă înţelegem că au fost urzite lumile prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că lucrurile care sunt văzute 
nu au fost făcute din lucruri care se vădˮ (Evrei 11:3, 
versiunea Fidela). Cu alte cuvinte, erele au fost structurate 
prin Cuvântul lui Dumnezeu (Cuvântul profetic „Rhemaˮ 
al lui Dumnezeu). Folosirea aici a termenului grecesc 
„Rhemaˮ indică faptul că se face referire la Cuvântul lui 
Dumnezeu rostit prin gura oamenilor.

Este important să observi în acest verset că 
Dumnezeu nu a creat „aion‑urileˮ (în limba greacă „aion” 
înseamnă univers personal, epocă, n.tr.); ci, prin credinţă, 
sistemele lumii, referitoare la structurile socio‑economice 
şi la administrarea mediului înconjurător, au fost 
programate prin Cuvântul lui Dumnezeu care a fost rostit 
de oameni ai credinţei. Aleluia! Aceasta arată ce poţi face 
tu astăzi: poţi face ca lucrurile din viaţa ta şi din lumea 
ta să se sincronizeze cu voia perfectă a lui Dumnezeu, 
rostind Cuvântul lui Dumnezeu.

Apocalipsa 7:1‑10 & Amos 1‑2

1 Ioan 5 & Daniel 3‑4

2 Timotei 3:16; Romani 15:4; 1 Corinteni 10:11
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Nu ţi‑ai dori să primeşti  o mărturie bună din 
partea lui Dumnezeu? Versetul temati c spune 

că prin credinţă, patriarhii din vechime au obţinut o 
bună mărturie de la Dumnezeu. Dacă vrei să fi i celebrat 
de Dumnezeu, dacă vrei să fi i lăudat de El, trebuie să 
se întâmple prin acţiunile tale de credinţă. Nu este de 
mirare că El spune: „Şi fără credinţă este cu neputi nţă să 
fi m plăcuţi Lui...” (Evrei 11:6).

Biblia spune: „Prin credinţă Avraam, când a fost 
chemat să plece într‑un loc pe care avea să‑L ia ca 
moştenire, a ascultat şi a plecat fără să şti e unde se duce. 
Prin credinţă a venit şi s‑a aşezat el în ţara făgăduinţei ca 
într‑o ţară care nu era a lui şi a locuit în corturi, ca şi Isaac 
şi Iacov, care erau împreună‑moştenitori cu el ai aceleiaşi 
făgăduinţe. Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, 
al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu” (Evrei 11:8‑10). 
Drept rezultat, Biblia spune: „... Avraam L‑a crezut pe 
Dumnezeu, şi i s‑a socoti t ca neprihănire; şi el a fost numit 
«prietenul» lui Dumnezeu” (Iacov 2:23).

Dar Enoh? Geneza 5:24 spune: „Enoh a umblat 
cu Dumnezeu; apoi nu s‑a mai văzut, pentru că l‑a luat 

O MĂRTURIE BUNĂ DE LA 
DUMNEZEU

5 LUNI

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

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

(Evrei 11:1‑2).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Credinţa mea creşte prin Cuvântul lui Dumnezeu, 
prevalează asupra vânturilor potrivnice şi a opoziţiei. 
Viaţa mea este reglementată de realităţile eterne ale 
Împărăţiei, iar binecuvântările din ea sunt eliberate în 
lumea mea. Credinţa mea acţionează din iubire şi obţin un 
raport bun de la Dumnezeu, în timp ce trăiesc victorios în 
fiecare zi, în Numele lui Isus. Amin.

Dumnezeu.” Evrei 11:5 ne arată mai mult; spune: „Prin 
credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă 
moartea. Şi n‑a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl 
mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că Îi 
este plăcut lui Dumnezeu.” Aleluia!

Citeşte despre ceilalţi eroi ai credinţei din Evrei 11; 
cei precum Abel, Noe, Samuel, Isaac, Sara, Iosif, Moise, 
Barac, Samson, etc. Biblia spune că ei toţi au obţinut o 
bună mărturie prin credinţă. Totuşi, Biblia ne arată ceva 
uimitor: ei nu au primit promisiunea, deoarece Dumnezeu 
ne‑a dat nouă ceva mai bun: „Toţi aceştia, măcar că au fost 
lăudaţi pentru credinţa lor, totuşi nu au primit ce le fusese 
făgăduit; pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai 
bun pentru noi, ca să n‑ajungă ei la desăvârşire fără noi...” 
(Evrei 11:39‑40).

Prin urmare, nu avem nicio scuză; arată‑ţi credinţa 
zilnic. Trăieşte viaţa de credinţă. Practică Scriptura, deoarece 
credinţa înseamnă să acţionezi pe baza Cuvântului lui 
Dumnezeu! Astfel obţii o bună mărturie de la Dumnezeu şi 
să mergi în slava şi în binecuvântările lui Cristos.

Apocalipsa 7:11‑17 & Amos 3‑4

2 Ioan & Daniel 5‑6

2 Corinteni 4:16‑18; Evrei 10:38; Evrei 11:4‑7
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Nădejdea este de obicei pentru viitor, ceva la 
care te uiţi sau ceva ce doreşti  să aibă loc. Este 

o imaginaţie sau o ilustraţie a viitorului dorit; o imagine 
a unor realizări, posesiuni sau împliniri viitoare. Însă 
credinţa este esenţa nădejdii. Cu alte cuvinte, până nu ai 
nădejde, acea imagine nu are viaţă. De aceea nădejdea 
este importantă.

Nădejdea este puternică. Atunci când oamenii sunt 
fără speranţă, ei pot să renunţe la tot şi să moară. Dar 
odată ce ai speranţă, atunci lucrurile pentru care speri, 
deodată devin o posibilitate; vezi că există.

Speranţa este ca o „energie potenţială”; adică 
o posibilitate care se poate realiza dacă reuşeşti  să te 
„uiţi” la ea cu duhul tău, deoarece atunci devine reală. 
De aceea speranţa trebuie să se transforme în credinţă 
pentru a produce rezultate. Cu ajutorul speranţei, vezi 
binecuvântările care pot fi  accesibile dacă acţionezi pe 
baza Cuvântului lui Dumnezeu. Dar prin credinţă, le iei în 
posesie, umbli în acele binecuvântări. Aleluia!

ESENŢA NĂDEJDII
6 MARŢI

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

pentru lucrurile pe care le nădăjduim, 
fi ind dovada lucrurilor pe care nu le 

vedem şi convingerea asupra realităţii 
acestora [credinţa percepând ceea ce nu 
este revelat simţurilor ca fi ind fapt real]                         

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru nădejdea binecuvântată 
pe care o avem în Cristos. Văd imagini ale posibilităţilor pe 
măsură ce aplic Cuvântul Tău în sănătatea mea, în finanţele 
mele, în viaţa mea şi în lucrarea mea, având încredinţarea 
deplină că Cristos în mine înseamnă glorie în fiecare domeniu al 
vieţii mele, în Numele lui Isus. Amin.

Apocalipsa 8:1‑13 & Amos 5‑6

3 Ioan & Daniel 7‑8

Evrei 6:18; 1 Tesaloniceni 5:8; 1 Tesaloniceni 1:2‑3
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În capitolul întâi din cartea Geneza, Biblia ne arată cum 
Dumnezeu a creat toate lucrurile prin cuvinte. El a 

vorbit şi tot ceea ce El a spus a luat fi inţă. Aceasta deoarece 
vorbirea (cuvintele) creează unde sonore – energie. Acesta 
este unul dintre moti vele pentru care meditarea la Cuvântul lui 
Dumnezeu este importantă.

Meditarea are trei faze sau trei niveluri. Primul nivel este 
atunci când şopteşti . La al doilea nivel, vorbeşti  normal sau 
murmuri doar pentru ti ne. Al treilea nivel şi cel mai important 
este atunci când strigi sau răcneşti ; vorbeşti  cu voce tare. Este 
nivelul la care Cuvântul lui Dumnezeu a ajuns în duhul tău, 
producând convingerea că ţi se aplică personal. Această fază 
fi nală este foarte importantă datorită puterii sunetului sau a 
energiei cuvintelor.

De aceea atunci când citeşti  din Scriptură, ar trebui să 
citeşti  de cele mai multe ori cu voce tare. Citeşte şi Rapsodia 
Realităţilor cu voce tare, inclusiv rugăciunea sau proclamaţia. 
Afi rmarea Cuvântului lui Dumnezeu este importantă. 
Dumnezeu ne‑a dat limba ca să vorbim şi atunci când vorbeşti , 
eliberezi energie.

Prin energia cuvintelor, Dumnezeu a recreat şi a adus 
ordine în lume, care era o masă amorfă (Geneza 1). În Efeseni 

PUTEREA VORBIRII
7 MIERCURI

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

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru darul şi pentru puterea 
Cuvântului Tău. În timp ce îl rostesc, lumina Ta se manifestă 
şi şterge orice formă de întuneric din calea mea. Viaţa 
mea este frumoasă, minunată şi plină de slavă. Umblu 
în sănătate şi în putere, prosperând în tot ceea ce fac, în 
Numele lui Isus. Amin.

5:1 Biblia ne spune să urmăm pilda lui Dumnezeu în calitate 
de copii preaiubiţi. Trebuie să emulăm şi noi modelul pe care 
ni l‑a oferit Dumnezeu în Geneza 1. Prin cuvinte, tu menţii 
frumuseţea şi slava vieţii tale, schimbând circumstanţele şi 
situaţiile conform voii lui Dumnezeu. Prin cuvintele tale, îţi poţi 
trasa parcursul de victorie.

Isus a spus că vei avea ceea ce spui (Marcu 11:23); 
aşa că nu tăcea. Există motive serioase care să te determine 
să vorbeşti. Chiar principiul mântuirii subliniază importanţa 
vorbirii: „Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, 
şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire” (Romani 
10:10). Termenul „mărturisire” în versetul acesta se referă la „a 
spune ceea ce a spus Dumnezeu, în învoire cu El.” Este tradus 
din grecescul „homologeo” – al cărui sens principal este „a 
spune acelaşi lucru cu altcineva, fiind de acord.” Aceasta este 
ceea ce face eficient Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa ta.

Nu este destul să „crezi” Cuvântul lui Dumnezeu cu 
inima ta, ci trebuie să îl declari cu gura ta pentru a experimenta 
binecuvântările din el. Biblia spune că Isus Cristos este viaţa 
ta. Cristos este înţelepciunea ta. Cristos este neprihănirea ta. 
Cristos în tine este nădejdea slavei. Pentru restul zilei de astăzi, 
meditează la aceste adevăruri despre Cristos, rostindu‑le des 
cu voce tare.

Apocalipsa 9:1‑10 & Amos 7

Iuda & Daniel 9‑10

Marcu 11:23; Proverbe 18:21; Matei 12:37
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Rămâi alături de Rapsodia Realităților și în noul an, 
parti cipând la cele 20 de proiecte pregăti te pentru anul 
2021. Aceste proiecte sunt următoarele:

  
1. viziunea 20 pentru 20 12. impact india

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

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

3. ropc lingual 13. impact china

4. funda�ia misionar� rea-
chout nigeria

14. impact europa

5. misiunea myanmar 15. impact cuba

6. misiunea indonezia 16. zÂmbete În africa

7. misiunea pakistan 17. misiunea În braille

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

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

10. misiunea arab�

11. impact papua noua 
guinee

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

Nu am vrut să‑mi trăiesc viaţa încercând să ghicesc sau să 
încerc să‑mi dau seama de scopul lui Dumnezeu pentru 
viaţa mea. Am vrut să şti u exact unde să merg, ce să fac 
şi cum să navighez prin viaţă. Am vrut să cunosc direcţia 
lui Dumnezeu pentru viaţa mea, pentru că m‑am gândit 
că, din moment ce El şti a deja viitorul meu, nu era nimic 
în neregulă să‑L întreb despre acesta.

Şi ce crezi? El mi‑a îndreptat mintea şi duhul către 
Cuvântul Său. El mi‑a spus: „Cuvântul Meu este busola 
ta; acesta îţi luminează calea. Dacă împlineşti  Cuvântul 
Meu, nu te vei rătăci niciodată; vei prospera în tot ceea 
ce vei face.” Aşa i‑a spus Domnul şi lui Iosua în versetul 
nostru temati c.

În Psalmul 119:105 Biblia spune: „Cuvântul Tău 
este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe 
cărarea mea.” Domnul Isus a spus în Ioan 8:12: „Eu sunt 
Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în 
întuneric, ci va avea lumina vieţii.” El este Cuvântul lui 
Dumnezeu. Aleluia!

CONCENTREAZĂ-TE ASUPRA 
CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU

8 JOI

Întăreşte‑te numai şi îmbărbătează‑te, 
lucrând cu credincioşie după toată legea 
pe care ţi‑a dat‑o robul Meu Moise; nu 
te abate de la ea nici la dreapta, nici la 
stânga, ca să izbuteşti  în tot ce vei face                                     

(Iosua 1:7).
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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, Cuvântul Tău este lumina mea şi busola cu care 
navighez pe drumul meu în viaţă; este lumina care mă 
călăuzeşte pe calea succesului, a victoriei şi a măreţiei. Prin 
Cuvântul Tău, primesc o înţelegere a tainelor şi realităţilor 
Împărăţiei. Îţi mulţumesc pentru binecuvântarea de a fi 
călăuzit şi condus de Cuvântul Tău, în Numele lui Isus. Amin.

Concentrează‑te asupra Cuvântului Său şi nu vei 
eşua niciodată: „Această carte a legii să nu se depărteze 
de gura ta, ci cugetă asupra ei zi şi noapte, ca să iei 
seama să faci conform cu tot ce este scris în ea; fiindcă 
atunci vei face calea ta prosperă şi atunci vei avea 
mult succes” (Iosua 1:8, versiunea Fidela). Cuvântul 
lui Dumnezeu este adevărul absolut; poţi avea deplină 
încredere în el.

Să nu‑ţi fie frică să crezi în Dumnezeu şi să rămâi 
ferm ancorat în Cuvântul Său. Astfel nu vei greşi şi nu vei 
regreta. Cei care spun că regretă că au urmat Cuvântul 
lui Dumnezeu nu au cunoscut niciodată cu adevărat 
Cuvântul Său; ei nu au urmat Cuvântul Domnului, ci 
dorinţele inimii lor. Când urmezi Cuvântul Său, rămâi 
focalizat, indiferent ce anume încearcă să te distragă. 
Aleluia!

Apocalipsa 9:11‑21 & Amos 8‑9

Apocalipsa 1 & Daniel 11‑12

Iosua 1:8; Matei 24:35; Isaia 55:10‑11
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În Împărăţia lui Dumnezeu, în tărâmul 
supranaturalului, există posibilităţi infi nite. 

Acesta este tărâmul în care trăim; acesta este tărâmul în 
care ne‑am născut. Nu există limite pentru succesul tău. 
Aleluia! Isus a spus: „Toate lucrurile îi sunt cu puti nţă celui 
ce crede.”

Biblia spune: „Căci cu inima omul crede…” 
(Romani 10:10, versiunea Fidela); duhul tău (inima ta) are 
capacitatea de a avea posibilităţi infi nite. Când duhul tău 
se ancorează în Cuvântul lui Dumnezeu, poţi face orice; 
poţi deveni orice şi poţi avea orice!

Doar să crezi Cuvântul Lui şi aceasta îţi va 
metamorfoza complet viaţa. Indiferent ce limite au fost 
puse asupra ta, fi e din partea familiei, fi e din partea 
prietenilor, a zonei unde stai, a locului de muncă, sau a 
pregăti rii, tu ai acces la posibilităţi infi nite. Doar să crezi.

Îndrăzneşte să crezi în Dumnezeu. Îndrăzneşte să 
crezi şi să acţionezi conform Cuvântului Său, iar calea ta 
în viaţă va fi  una de progres, de victorii şi de bunăstare 
fără sfârşit. Declară deseori: „Eu depăşesc orice limite, în 
Numele lui Isus. Toate lucrurile sunt posibile pentru mine. 
Am abilităţi pentru toate lucrurile. Amin.”

POSIBILITĂŢI INFINITE
9 VINERI

Isus a răspuns: „Tu zici: «Dacă poţi.» Toate 
lucrurile îi sunt cu puti nţă celui ce crede!” 

(Marcu 9:23).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care aduce 
în inima mea imaginile posibilităţilor infinite, pentru că 
nu există limite în ceea ce priveşte măsura, amploarea şi 
capacitatea la care duhul meu poate să‑şi imagineze, să 
contemple şi să creeze. Îţi mulţumesc că m‑ai luminat să 
cunosc şi să înţeleg măreţia puterii Tale care lucrează în 
mine, în Numele lui Isus. Amin.

Apocalipsa 10:1‑11 & Obadia 1

Apocalipsa 2:1‑17 & Osea 1‑2

Romani 10:10; Eclesiastul 3:11; Matei 12:35

25



În versetul temati c, termenul „Cuvântul” provine 
din traducerea din original a grecescului „Logos.” 

Descrie Cuvântul lui Dumnezeu prezentat nouă ca 
fi ind opiniile, gândurile, ideile, doctrinele, tratatele, 
consemnările, înţelepciunea, cunoşti nţele, planurile şi 
scopurile lui Dumnezeu. Astf el, este de o importanţă 
crucială să cunoaştem şi să înţelegem Cuvântului Lui.

Când Dumnezeu îţi vorbeşte prin Cuvântul Său, 
chiar dacă tot ce îţi spune este: „Du‑te,” acea expresie 
te va călăuzi şi îţi va păzi viaţa în toate. Aceasta pentru 
că tot ceea ce El este şi reprezintă se afl ă în Cuvântul Său 
(Logosul divin). Aleluia!

Acest Logos al lui Dumnezeu, a făcut toate 
lucrurile: „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 1:2‑3). Dintr‑o dată, observăm că 
apostolul Ioan personifi că Logosul lui Dumnezeu, folosind 
pronumele personal „El.” Apoi, în versetul 14, devine şi 
mai clar: „Şi Cuvântul S‑a făcut trup şi a locuit printre 
noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, 
o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.”

LOGOSUL DIVIN
10 SÂMBĂTĂ

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era 
cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu 

(Ioan 1:1).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru opiniile, pentru 
gândurile, pentru ideile, pentru doctrinele, pentru tratatele, 
pentru consemnările, pentru revelaţiile şi pentru explicaţiile 
încapsulate în Cuvântul Tău. În timp ce studiez înţelepciunea 
şi adevărurile divine din Scripturi şi meditez asupra lor, 
Cuvântul Tău mă poziţionează deasupra circumstanţelor, 
abilitându‑mă să excelez în toate, în Numele lui Isus. Amin. 

Imaginează‑ţi toate ideile, toată cunoaşterea, 
toată înţelepciunea lui Dumnezeu, tot ceea ce este El 
în personalitate şi în calitate, toată capacitatea Sa de a 
percepe – toate acestea în concentrate în Logosul divin – 
care S‑a făcut trup şi a locuit printre noi. Acesta este Isus! 
Cuvântul care a fost rostit, a devenit om; s‑a îmbrăcat în 
umanitate!

Isus este Logosul divin. Când El umbla pe pământ 
în zilele Bibliei, cei ce Îl priveau se uitau la totalitatea 
minţii lui Dumnezeu. El era totalitatea voinţei Tatălui. El a 
fost mesajul lui Dumnezeu întrupat. Ioan a spus: „Noi am 
privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut 
din Tatăl, plin de har şi de adevăr.”

Apocalipsa 11:1‑10 & Iona 1‑2

Apocalipsa 2:18‑3:6 & Osea 3‑6

Evrei 4:12‑13; Ioan 1:1‑4
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Toţi marii oameni ai lui Dumnezeu pe care 
îi întâlneşti  în Biblie au fost cântăreţi ai 

laudei Domnului. Nu este de mirare că au trăit o viaţă 
extraordinară, victorioasă din toate punctele de vedere. 
Este ti mpul ca şi noi să învăţăm să Îi cântăm laude 
Domnului Cel Preaînalt; trebuie să Îi cântăm cântări ale 
Duhului Sfânt, pentru că suntem cântăreţi ai laudei Lui!

După ce a traversat Marea Roşie împreună cu poporul 
Israel, în ti mp ce comandanţii şi oştenii egipteni au pierit 
în ea, Moise a izbucnit în cântece de laudă: „… Voi cânta 
Domnului, căci Şi‑a arătat slava: A năpusti t în mare cal şi 
călăreţ. Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele 
de laudă: El m‑a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi 
lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări. 
Domnul este un războinic viteaz: Numele Lui este Domnul” 
(Exod 15:1‑3).

Şi Miriam a recunoscut prin cântec izbăvirea 
miraculoasă a israeliţilor de sub apăsarea egiptenilor: 
„Cântaţi‑I Domnului, căci Şi‑a arătat slava: A năpusti t în 
mare cal şi călăreţ” (Exodul 15:21).

Apoi, când israeliţii au luptat împotriva regelui Iabin 
şi l‑au nimicit, Debora şi Barac I‑au cântat Domnului cu 
aceste cuvinte frumoase: „Lăudaţi‑L pe DOMNUL pentru 

CÂNTĂREŢI AI LAUDEI LUI
11 DUMINICĂ

Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! 
Vorbiţi despre toate minunile Lui!                        

(Psalmul 105:2).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, laud Numele Tău şi mă închin maiestăţii Tale, 
pentru că Tu eşti vindecătorul, eşti furnizorul tuturor 
lucrurilor bune şi Tu eşti mai mare decât toţi. Îţi mulţumesc 
că mi‑ai dat harul de a învinge mereu circumstanţele, în 
Numele lui Isus. Amin.

răzbunarea lui Israel, când poporul s‑a oferit de bunăvoie. 
Ascultaţi, împăraţilor! Deschideţi urechea, prinţilor! Eu, 
chiar eu, Îi voi cânta DOMNULUI; Îi voi cânta DOMNULUI 
Dumnezeul lui Israel” (Judecători 5:1‑3, versiunea Fidela).

În Noul Testament, citim cuvântul profetic despre 
Isus (citând din Psalmul 22:22, 25, n.tr.) care spune: „Voi 
vesti Numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta lauda în mijlocul 
adunării” (Evrei 2:12). Cuvântul profetic declara că Isus avea 
să cânte laude Domnului în mijlocul bisericii, printre fraţii 
Săi. Aleluia! Şi El l‑a împlinit întocmai. Cu o noapte înainte 
de a fi trădat, după ce le‑a slujit ucenicilor Săi la Cina cea de 
Taină, Biblia spune: „După ce au cântat cântarea, au ieşit în 
Muntele Măslinilor” (Matei 26:30). Aleluia! Şi în Luca 10:21, 
Biblia consemnează că El a făcut ceva frumos: a cântat un 
psalm (Psalmul 8:2, n.tr.). Psalmii sunt cântări spirituale. Slavă 
lui Dumnezeu!

Apocalipsa 11:11‑19 & Iona 3‑4

Apocalipsa 3:7‑22 & Osea 7‑10

Psalmul 150:1‑6; Psalmul 9:11; Psalmul 13:6
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Am început să învăţ despre eroii credinţei şi despre 
calităţile pe care să mi le însuşesc de la o vârstă 

foarte fragedă, din povesti ri biblice moti vaţionale auzite 
mai întâi acasă şi apoi la biserică, la programul copiilor. De 
exemplu, am afl at de Samson, un israelit legendar şi un 
nazireu din naştere; un războinic şi un judecător renumit 
pentru puterea sa uimitoare. El a condus poporul lui Israel 
şi l‑a salvat de asuprirea fi listenilor (Judecători 13‑16).

Totodată am auzit uimitoarea relatare despre David 
care l‑a doborât pe uriaşul Goliat din Gat, care îi teroriza 
pe copiii lui Israel. David a câşti gat victoria pentru Israel 
şi a răspândit frica de Domnul în rândurile fi listenilor (1 
Samuel 17:20‑58).

Povestea vieţii lui Mardoheu şi a Esterei a fost, de 
asemenea, o sursă de inspiraţie pentru mine. Am citi t 
cum au susţinut cauza evreilor în mijlocul ameninţării cu 
moartea de către Haman, un duşman feroce al poporului 
lui Dumnezeu (Estera 3:5). La acestea s‑a adăugat şi istoria 
profeţilor şi a apostolilor din Biblie şi toate m‑au ajutat 
să îmi modelez mentalitatea şi caracterul pe măsură ce 
creşteam. Însă cel mai mult m‑a infl uenţat viaţa lui Isus 
care a fost o manifestare deplină a prezenţei lui Dumnezeu. 

ÎNDRUMĂ-I ÎN                            
DIRECŢIA CORECTĂ

12 LUNI

Învaţă‑l pe copil calea pe care 
trebuie s‑o urmeze, şi când va 

îmbătrâni, nu se va abate de la ea                                          
(Proverbe 22:6).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, mă rog pentru intensificarea lucrării harului şi 
pentru o mai mare îndrăzneală în inimile copiilor Tăi din 
întreaga lume, precum şi pentru oportunităţi de vestire 
a mesajului iubirii lui Cristos în şcoli, în cămine şi printre 
semenii lor, cu semne şi cu minuni, în Numele lui Isus. 
Amin.

Datorită acestor istorisiri, am reuşit să disting rapid 
modelele potrivite din Biblie în anii mei de formare. 
Acesta este motivul pentru care este foarte important să‑i 
înveţi pe copii calea pe care trebuie să o urmeze; expune‑i 
devreme la Cuvântul lui Dumnezeu şi la personajele 
potrivite din Biblie.

Rapsodia Realităţilor este editată în mai multe 
versiuni: pentru copii, pentru şcolari şi pentru adolescenţi. 
Foloseşte aceste versiuni şi toate celelalte materiale pentru 
copii oferite de noi pentru a îţi creşte şi pentru a‑ţi instrui 
copiii, fraţii mai mici şi alţi copii din sfera ta de contact. 
Influenţează‑i să gândească precum nişte campioni şi lideri 
ai lumii. Poziţionează‑i să gândească diferit, să fie inovatori 
şi furnizori de soluţii. Îndrumă‑i în direcţia corectă şi nu se 
vor rătăci niciodată în viaţă.

Apocalipsa 12:1‑10 & Mica 1‑2

Apocalipsa 4 & Osea 11‑14

2 Timotei 3:15; Proverbe 22:15; Proverbe 23:13‑14
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Satan nu joacă niciodată corect, aşa că trebuie 
să fi i mereu în ofensivă împotriva lui. Versetul 

temati c spune să îi stăm împotrivă, dar cum poţi să i te 
împotriveşti  diavolului? Răspunsul este: folosind Cuvântul 
lui Dumnezeu — Sabia Duhului. Să nu crezi că diavolul 
doarme; el nu face aceasta niciodată! Biblia spune că 
umblă încoace şi încolo ca un leu care răcneşte, căutând 
pe cine să înghită (1 Petru 5:8).

Nu aştepta săgeţile lui arzătoare pentru ca abia 
apoi să îl pui la punct. Diavolului îi place să îţi distragă 
atenţia, astf el încât să fi i mereu în defensivă, luptând să 
îţi recapeţi liniştea, sănătatea şi puterea sau ca lucrurile 
să revină la normal; vrea să lupţi mereu pentru a restaura 
sau recăpăta ceva; nu! Nu te lăsa blocat într‑o astf el de 
poziţie.

În ti mp ce cu credinţa ta sti ngi toate săgeţile de foc 
pe care Satan le aruncă asupra ta, fi i mereu în ofensivă cu 
Cuvântul „Rhema” al lui Dumnezeu în gura ta. În Efeseni 
6:10‑18, apostolul Pavel a oferit o listă cu elementele din 
componenţa armurii noastre. Apoi, în versetul al 17‑lea, 
el ne‑a arătat singura armă de atac: „sabia Duhului,” care 
este Cuvântul „Rhema” al lui Dumnezeu.

PUNE-L PE FUGĂ PE CEL RĂU
13 MARŢI

Supuneţi‑vă dar lui Dumnezeu. 
Împotriviţi‑vă diavolului, 

şi el va fugi de la voi                                                                 
(Iacov 4:7).
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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, Cuvântul Tău din inima mea şi din gura mea 
prevalează în timp ce îl rostesc! Declar neprihănire, 
înţelepciune, bunăstare, victorie şi abundenţă. Şi cu scutul 
credinţei, sting şi neutralizez săgeţile arzătoare, minciunile, 
trucurile şi stratagemele vrăjmaşului, înaintând în victoria lui 
Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

„Rhema” este termenul grecesc pentru „Cuvântul 
profetic rostit.” În acest caz, înseamnă proclamarea de 
către tine a Cuvântului inspirat al lui Dumnezeu pentru 
vremea aceasta şi pentru ceasul acesta. Fie că este 
reluarea unei profeţii anterioare despre această vreme, 
fie că este o proclamaţie profetică rostită acum, Rhema 
este întotdeauna un cuvânt spus; altfel, nu este o sabie, nu 
este o armă. Pune întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu în 
gura ta; foloseşte „Rhema” pentru a neutraliza vrăjmaşul 
şi toate adversităţile.

Apocalipsa 12:11‑17 & Mica 3‑4

Apocalipsa 5 & Ioel 1‑3

Efeseni 6:10‑17; 1 Petru 5:8‑9
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Versetul temati c ne dezvăluie că puterea de eliberare 
a lui Dumnezeu este acti vată prin cântece! Unii 

creşti ni trec prin multe probleme care ar putea fi  evitate dacă 
ar aplica acest verset, experimentând în schimb mari victorii! 
Duhul lui Dumnezeu răspunde la cântarea de laudă şi te scoate 
din necazuri cu bucurie.

De‑a lungul istoriei, au fost repurtate mari victorii pentru 
că poporul lui Dumnezeu a cântat. Gândeşte‑te la acestea. În 2 
Cronici 20, Iuda era înconjurat şi complet depăşit numeric de 
trei naţiuni inamice care se pregăteau să atace – Amon, Moab 
şi Muntele Seir.

Când regele a fost informat, primul lui pas nu a fost să se 
consulte cu generalii de armată. În schimb, a adunat tot regatul 
lui Iuda pentru a Îl căuta pe Domnul în rugăciune şi post, iar 
Dumnezeu a spus printr‑un mesaj profeti c: „... nu vă temeţi şi 
nu vă înspăimântaţi; mâine, ieşiţi‑le înainte, şi Domnul va fi  
cu voi!” (2 Cronici 20:17).

Apoi regele Iosafat a numit cântăreţi şi i‑a pus înaintea 
armatei pentru a‑L lăuda pe Domnul. Însă ce vreau să observi 
este faptul că le‑a dat să cânte un psalm simplu; doar o scurtă 
propoziţie. Ei cântau: „... Lăudaţi‑L pe Domnul, căci îndurarea 

ACTIVAREA PUTERII                             
LUI PRIN LAUDĂ

14 MIERCURI

DOMNUL Dumnezeul tău în mijlocul 
tău este puternic; El va salva, El 
Se va bucura de ti ne cu bucurie; 
El Se va odihni în dragostea lui, 
Se va bucura de ti ne cu cântare                                                          
(Ţefania 3:17, versiunea Fidela).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, toată măreţia şi toată puterea Îţi aparţin. Tot ce 
este în cer şi pe pământ este al Tău. Eşti înălţat mai presus 
de toate. Te iubesc, Doamne, şi Îţi mulţumesc, pentru că 
eşti plin de har, sfânt, drept şi adevărat, în Numele lui Isus. 
Amin.

Lui ţine în veac!” (2 Cronici 2:21). Apoi, Domnul a trimis 
învălmăşeală în tabăra vrăjmaşilor, făcându‑i să‑şi întoarcă 
săbiile unii împotriva celorlalţi până când s‑au distrus complet. 
Aleluia!

În Faptele apostolilor 16, Biblia consemnează că Pavel şi 
Sila au fost acuzaţi pe nedrept şi încarceraţi. Dar „Pe la miezul 
nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi Îi cântau cântări de laudă lui 
Dumnezeu, iar cei închişi îi ascultau. Deodată, s‑a făcut un 
mare cutremur de pământ, aşa că s‑au clătinat temeliile 
temniţei. Îndată, s‑au deschis toate uşile şi s‑au dezlegat 
legăturile fiecăruia” (Faptele apostolilor 16:25‑26).

Ei nu I‑au cerut lui Dumnezeu eliberare; doar au cântat 
laude lui Dumnezeu. Cei doi ştiau că, dacă Îl vor lăuda pe 
Domnul, puterea Lui va fi activată pentru eliberarea lor. În 
ambele exemple pe care le‑am văzut în Scripturi, izbăvirea a 
venit nu înainte ca cei credincioşi să Îl laude pe Domnul, ci în 
timp ce Îl lăudau. Aleluia!

Când te confrunţi cu probleme, când se pare că şansele 
sunt împotriva ta, când circumstanţele sunt potrivnice, cântă‑I 
laude lui Dumnezeu! Activează‑I puterea prin cântece de 
laudă. Aleluia!

Apocalipsa 13:1‑10 & Mica 5‑6

Apocalipsa 6 & Amos 1‑4

1 Cronici 29:10‑13; Psalmul 106:1‑2; Psalmul 145:4
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În 20 de ani, Îngerul Mesager a ajuns cel mai răspândit 
şi mai tradus devoţional zilnic din lume cu peste 22 
miliarde de exemplare tipărite în peste 3000 de limbi. 
Cu adevărat, cunoştinţa slavei Domnului acoperă 
pământul precum apele acoperă adâncul mării. Însă 
mai sunt multe de făcut pentru ca devoţionalul să 
ajungă lunar în mâinile oamenilor vorbitori de atâtea 
limbi. 

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

 Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi 
să te implici, te rugăm să ne trimiţi un email la una 
dintre adresele: rortranslations@loveworld360.com 
sau rortranslations@blwinc.org 

N
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Versetul temati c se referă la Domnul nostru Isus 
Cristos. Prin El, trebuie să Îi oferim neîncetat 

jertf e duhovniceşti  lui Dumnezeu, în laudă. Lauda este 
mulţumire: înseamnă a‑I mulţumi lui Dumnezeu şi a lăuda 
puterea şi măreţia Lui; înseamnă a‑L recunoaşte în actele 
Sale de bunătate, pentru care eşti  plin de mulţumire şi de 
recunoşti nţă.

Dar iată un lucru frumos: în proslăvirea Lui, în 
recunoaşterea Majestăţii Lui, ne exprimăm mulţumirea 
pentru faptul că El Îşi manifestă măreţia faţă de noi în 
favoarea noastră, iubindu‑ne, purtându‑ne de grijă, 
binecuvântându‑ne şi realizând atâtea lucruri minunate 
pentru noi.

Rugăciunea Duhului Sfânt prin Pavel din Efeseni 
1:19 explică acest aspect: „şi care este faţă de noi, 
credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după 
lucrarea puterii tăriei Lui.” De exemplu, atunci când 
Dumnezeu Şi‑a demonstrat puterea infi nită înviindu‑L 
pe Isus din morţi, El ne‑a înviat şi pe noi împreună cu El 
(Efeseni 2:6). Aleluia!

Tot ceea ce El ne‑a revelat despre puterea şi despre 
măreţia Lui are drept scop binecuvântarea noastră. 
El a creat toate lucrurile: stelele, lunile, soarele, toate 

MĂREŢIA SA ESTE                                  
ÎN AVANTAJUL NOSTRU

15 JOI

Prin El, să Îi aducem totdeauna lui 
Dumnezeu o jertf ă de laudă, adică rodul 

buzelor care mărturisesc Numele Lui 
(Evrei 13:15).
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RUGĂCIUNE
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Îţi mulţumesc, binecuvântatule Tată, pentru bogăţiile 
incomensurabile, nelimitate şi neîntrecute ale harului Tău, 
pe care în bunătatea inimii Tale le‑ai direcţionat spre mine în 
Isus Cristos. Tu eşti singurul Dumnezeu adevărat şi înţelept. 
Tu domneşti şi stăpâneşti peste problemele oamenilor. Tu 
eşti singurul Suveran absolut şi binecuvântat. Toată slava, 
toată cinstea, toată maiestatea, toată stăpânirea şi toată 
lauda să‑Ţi fie aduse numai Ţie, Doamne, în Numele lui Isus. 
Amin.

planetele, lucrurile pe care le ştim şi cele pe care nu le 
ştim, cele pe care le vedem şi cele pe care nu le vedem; 
toate sunt pentru noi.

Nu este de mirare că Biblia spune în 1 Timotei 6:17 
că El ne dă toate lucrurile din belşug ca să ne bucurăm 
de ele. El împarte tot ce are cu noi! În 2 Petru 1:3 Biblia 
spune: „Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit tot ce 
priveşte viaţa şi evlavia...” Gândeşte‑te la acest lucru! 
Apoi El a spus în 1 Corinteni 3:21: „... toate lucrurile sunt 
ale voastre.” Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Apocalipsa 13:11‑18 & Mica 7

Apocalipsa 7 & Amos 5‑9

Efeseni 2:4‑7; Osea 14:2; Evrei 13:15
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Este important să reţii că Biblia nu spune: 
„creşti nii cred cu inima”; ci spune: „omul crede 

cu inima.” Acesta este un principiu valabil pentru toţi 
oamenii, indiferent cine sunt, de unde vin, ce au; ei nu 
pot crede decât cu inima – cu duhul: aceasta este calea 
de a deveni neprihănit. Dar aceasta nu este tot.

Orice om care s‑a născut vreodată şi care se va 
naşte vreodată în această lume a fost deja „mântuit” de 
Isus Cristos, de drept. Când a murit, El a murit pentru 
a mântui întreaga omenire. Însă „de facto,” mântuirea 
devine o experienţă vitală doar în viaţa celui care crede şi 
afi rmă domnia lui Isus în viaţa sa. Cu alte cuvinte, odată 
ce ai crezut în Isus, este necesar un pas suplimentar de 
afi rmare a domniei Sale: mărturisirea făcută cu gura, 
pentru mântuire. Aceasta este a doua parte a principiului.

Mântuirea nu se primeşte prin lacrimi sau prin 
fapte bune. Mântuirea este un dar de la Dumnezeu 
(Efeseni 2:8), primit prin afi rmarea Cuvântului Său. 
Odată ce crezi în inima ta că Dumnezeu L‑a înviat pe Isus 
din morţi şi mărturiseşti  cu gura ta că El este Domn peste 

UN PRINCIPIU                             
PENTRU TOŢI OAMENII

16 VINERI

Că, dacă vei mărturisi cu gura ta pe 
Domnul Isus şi vei crede în inima ta 

că Dumnezeu L‑a înviat dintre morţi, 
vei fi  salvat. Căci cu inima omul 

crede pentru dreptate; şi cu gura 
mărturisirea este făcută pentru salvare                              

(Romani 10:9‑10, versiunea Fidela).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea Evangheliei şi 
pentru harul Tău pentru mântuire care s‑a revărsat peste 
orice făptură. Şi astăzi se va înregistra o mare recoltă 
de suflete în Împărăţia Ta, pe măsură ce noi, copiii Tăi, 
proclamăm Evanghelia pretutindeni, în Numele lui Isus. 
Amin.

viaţa ta, duhul tău renaşte instantaneu, prin împărtăşirea 
vieţii veşnice de către Duhul Sfânt.

Nu este deloc greu să primeşti mântuirea; unii cred 
că mai întâi trebuie să Îşi ispăşească păcatele, pentru a 
fi împăcaţi cu Dumnezeu. Sacrificiul tău personal nu va 
fi niciodată suficient. Nu este vorba despre faptele tale 
bune, ci este vorba despre credinţa ta în moartea şi în 
învierea lui Cristos. Aleluia!

Apocalipsa 14:1‑10 & Naum 1‑3

Apocalipsa 8 & Obadia

Romani 10:6‑10; Evrei 3:15‑19; Romani 10:13
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Dacă te‑ai scufundat vreodată în apă, ai văzut că 
singura lumină pe care o ai (dacă nu există lumină 

arti fi cială) este lumina care vine de deasupra apei. Biblia 
spune că la început, pe întregul pământ era în întuneric, 
inclusiv „peste faţa adâncului de ape.”

Însă Biblia ne arată cum a schimbat Dumnezeu situaţia. 
El i‑a poruncit luminii să strălucească din întuneric: „Pentru 
că Dumnezeu, care i‑a poruncit luminii să strălucească din 
întuneric, a strălucit în inimile noastre” (2 Corinteni 4:6, 
versiunea Fidela). Lumina nu a venit din cer, pentru că în cer 
nu este deloc întuneric. Lumina nu a ieşit din Dumnezeu, 
pentru că în El nu este deloc întuneric; lumina a ieşit din 
întunericul pământului.

Această descriere aminteşte de o descoperire 
uimitoare a unor oameni de şti inţă în anul 1934 
(experimentul sonoluminiscenţei). Au produs bule de aer 
în interiorul apei şi apoi au dirijat unde sonore către aceste 
bule pentru a le sparge. Presupuneau că aceste bule se vor 
sparge printr‑o formă de implozie. Însă când bulele au făcut 
implozie, au emis lumină. Oamenii de şti inţă erau în stare de 

LUMINĂ DIN ÎNTUNERIC
17 SÂMBĂTĂ

La început, Dumnezeu a făcut cerurile 
şi pământul. Pământul era pusti u şi 
gol; peste faţa adâncului de ape era 
întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se 

mişca pe deasupra apelor. Dumnezeu 
a zis: „Să fi e lumină!” Şi a fost lumină                                                                               

(Geneza 1:1‑3).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Nu există incertitudini şi confuzie pe cărarea mea, pentru 
că Isus Cristos este lumina mea, înţelepciunea mea şi 
puterea mea. Păşesc şi împlinesc voia perfectă a lui 
Dumnezeu pentru viaţa mea, parcurgând un parcurs de 
măreţie şi de excelenţă stabilit pentru totdeauna. Când 
vorbesc, energia este eliberată pentru a crea ceea ce 
cuvintele mele au rostit, în Numele lui Isus. Amin.

şoc. Cum s‑a putut întâmpla aceasta?
Când a avut loc această descoperire uimitoare, ei 

făceau aceste experimente cu alt scop, total diferit. În 1989, 
au fost efectuate experimente similare, însă de data aceasta, 
cu o singură bulă, astfel încât acest fenomen particular să 
poată fi observat mai clar. „Este posibil ca undele sonore să 
provoace implozia unei bule de aer în apă sau în alte lichide 
şi să se producă lumină?”, s‑au întrebat cercetătorii.

Astfel, au fost efectuate experimente ulterioare şi 
s‑a constatat că aşa este: lumina a fost emisă atunci când 
undele sonore au produs implozia bulelor de aer sau de 
gaz din apă. Aceşti oameni de ştiinţă au aflat ce a făcut 
Dumnezeu la începutul vremurilor, aducând formă şi ordine 
într‑o lume amorfă a întunericului, aşa cum scrie în versetul 
tematic: El a vorbit, iar cuvintele Lui au creat unde sonore.

Când vorbim, eliberăm energie, iar această energie 
se propagă sub formă de unde sonore. Aşadar, atunci când 
Dumnezeu a spus: „Să fie lumină,” energia a fost eliberată 
şi lumina a ieşit din întunericul din apă. Ce ne spune 
aceasta? Ne arată că sursa tuturor lucrurilor este Cuvântul 
lui Dumnezeu. Aleluia!

Apocalipsa 14:11‑20 & Habacuc 1‑2

Apocalipsa 9 & Iona 1‑4

2 Corinteni 4:6; Psalmul 119:130
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Unul dintre cele mai mari privilegii pe care le 
avem în calitate de copii ai lui Dumnezeu este 

acela de a ne închina înaintea Lui. Închinarea noastră 
înaintea Domnului este sacrosantă; nu este ceva ce faci 
cu jumătate de inimă sau ireverenţios. Unii oameni se 
afl ă într‑un mediu de închinare şi totuşi se lasă distraşi 
de mai multe lucruri. Îşi folosesc telefoanele să schimbe 
mesaje de socializare în ti mpul închinării. Aceasta este 
lipsă de reverenţă.

Domnul merită şi ne cere închinare adevărată. 
Închinarea adevărată este din inimă, oferită fără nicio 
distragere a atenţiei. Iar adevăraţii închinători sunt cei 
care L‑au cunoscut pe Tatăl. Aminteşte‑ţi de conversaţia 
dintre Domnul şi femeia samariteancă din Ioan 4. În 
versetul 20, femeia a spus: „Părinţii noştri s‑au închinat 
pe acest munte; şi voi spuneţi că în Ierusalim este locul 
unde ar trebui să se închine oamenii.”

Domnul a răspuns, spunând: „«Femeie», i‑a zis 
Isus, «crede‑Mă că vine ceasul când nu vă veţi închina 
Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi 
vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi, noi ne închinăm la ce 

OFERĂ-I                                       
ÎNCHINARE ADEVĂRATĂ

18 DUMINICĂ

Fiindcă am primit dar o împărăţie 
care nu se poate clăti na, să ne 

arătăm mulţumitori şi să Îi aducem 
astf el lui Dumnezeu o închinare 

plăcută, cu evlavie şi cu frică                                                       
(Evrei 12:28).
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__________________________

__________________________

Dragă Tată, ale Tale, o, Doamne, sunt măreţia, puterea, 
slava, maiestatea şi splendoarea; Tu eşti milostiv, sfânt, 
drept, curat şi bun. Numai Tu eşti Dumnezeu! Eşti înălţat 
ca Domn peste toate şi Îţi mulţumesc, în sfinţenie şi în 
adevăr, în Numele lui Isus. Amin.

cunoaştem, căci mântuirea vine de la iudei»” (Ioan 
4:21‑22). Observă că Isus nu a zis că samaritenii nu se 
închinau deloc, ci că nu ştiau cui i se închinau.

Apoi, în versetul 23, El a spus: „Dar vine ceasul, 
şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi I se vor 
închina Tatălui în duh şi în adevăr, fiindcă astfel de 
închinători doreşte şi Tatăl.” Aşadar, există închinători 
adevăraţi! Când înveţi să I te închini lui Dumnezeu cu 
adevărat, din inima ta, închinarea îţi zideşte viaţa şi îţi 
aduce binecuvântări extraordinare.

Ia în serios timpul de închinare, în special serviciul 
de închinare din biserică. Noi ne închinăm lui Dumnezeu 
în timpul serviciului de închinare, dar şi în lucrurile pe 
care le facem pentru El; ne închinăm înaintea Lui în 
rugăciune ca parte a închinării, dar ne închinăm înaintea 
Lui şi în laudă, iar acesta este cea mai importantă parte 
dintre toate. Menţine întotdeauna nu doar o atitudine, ci 
o viaţă de reverenţă, în care să Îi oferi Domnului închinare 
adevărată.

Apocalipsa 15:1‑8 & Habacuc 3

Apocalipsa 10 & Mica 1‑3

Filipeni 3:3; Apocalipsa 4:10‑11
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Una dintre caracteristi cile maturităţii este 
autocunoaşterea. Cu alte cuvinte, te cunoşti  

pe ti ne însuţi; şti i cum gândeşti  şi poţi chiar să îţi prevezi 
propriile acţiuni. Poţi spune: „În astf el de circumstanţe, 
aş reacţiona sau aş răspunde la provocări într‑un mod 
sau în altul.”

Acum, gândeşte‑te la următorul lucru: modul în 
care eşti  sau gândeşti  astăzi – mentalitatea ta actuală – 
este rezultatul mai multor factori. În primul rând, este 
rezultatul descendenţei tale. Tu ai moştenit anumite 
trăsături din familie, prin părinţii tăi. Apoi, societatea 
în care ai crescut, materialele pe care ţi le‑ai însuşit 
(cărţile pe care le‑ai citi t, fi lmele pe care le‑ai vizionat, 
lucrurile pe care le‑ai ascultat), toate acestea ţi‑au format 
personalitatea ta actuală.

Toate informaţiile pe care le‑ai asimilat prin 
simţurile tale au fost înregistrate de mintea ta şi de 
corpul tău fi zic. Corpul tău are o minte. Celulele tale 
au memorie. Membrele corpului tău au memorie; ele 
stochează informaţii. Aşadar, toate informaţiile pe care 
le‑ai primit vreodată au fost stocate în ti ne.

Astf el, fi ecare adult este un conglomerat uimitor 
de sisteme de stocare masivă. Gândeşte‑te la acest lucru. 

LASĂ CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 
SĂ ÎŢI CONTROLEZE MINTEA

19 LUNI

Păzeşte‑ţi inima mai mult decât 
orice, căci din ea ies izvoarele vieţii!                     

(Proverbe 4:23).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea transformatoare 
a Cuvântului Tău; îmi reînnoieşte mintea, îmi transformă 
viaţa, îmi reorganizează şi reprogramează gândurile în 
direcţia voii Tale desăvârşite pentru viaţa mea. Mintea 
mea este inundată de gânduri de bunăstare, de sănătate, 
de pace şi de posibilităţi, în Numele lui Isus. Amin.

Capul tău are propria capacitate de stocare, mâinile tale, 
picioarele tale, toate sistemele corpului tău au atât de 
multe informaţii în ele. Toate acestea conduc în cele din 
urmă la modul în care reacţionezi la stimuli şi la modul în 
care răspunzi la informaţiile sau acţiunile altor persoane.

Nu este de mirare că Biblia spune: „Şi nu vă 
conformaţi acestei lumi; ci fiţi transformaţi prin 
înnoirea minţii voastre, pentru a deosebi care este 
voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi desăvârşită” 
(Romani 12:2, versiunea Fidela). Meditând conştiincios 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu, mintea ta este 
ordonată, reorganizată, programată sau reprogramată. 
Conţinutul şi procesele ei sunt sincronizate cu gândurile 
lui Dumnezeu şi cu voia Lui desăvârşită pentru viaţa ta. 
Aceasta determină transformarea.

Apocalipsa 16:1‑10 & Ţefania 1‑2

Apocalipsa 11 & Mica 4‑5

2 Timotei 2:15; Proverbe 4:20‑22
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În lume, nu există niciun sistem sau proces care 
să te poată ajuta să scapi de informaţiile greşite 

pe care sistemul tău uman le‑a acumulat pe parcursul 
dezvoltării mentale şi fi zice. Depozitarea acestor 
informaţii este permanentă. Pretuti ndeni întâlneşti  tot 
felul de oameni, ale căror caractere sunt suma totală sau 
rezultatul fi nal al tuturor informaţiilor negati ve care au 
intrat în ei de‑a lungul ti mpului.

Cu toate acestea, atunci când te naşti  din nou, 
singurul material care are capacitatea de a şterge şi de 
a îndepărta toate lucrurile greşite din mintea ta şi de 
a‑ţi oferi un nou început este Cuvântul lui Dumnezeu. 
Cuvântul Său este singurul care curăţă inima, purifi că 
sufl etul şi reînnoieşte mintea.

Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a te sfi nţi. 
Isus a spus în Ioan 15:3: „Acum voi sunteţi curaţi din 
pricina cuvântului pe care vi l‑am spus.” În Faptele 
apostolilor 20:32 Biblia spune: „Şi acum, fraţilor, vă 
încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului 
harului Său, care vă poate zidi sufl eteşte...” Cu ajutorul 
Cuvântului lui Dumnezeu îţi poţi reconstrui viaţa, îţi poţi 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ÎŢI 
OFERĂ UN NOU ÎNCEPUT

20 MARŢI

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).
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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, mă dedic Cuvântului Tău spre zidire, edificare, 
energizare şi întărire pentru o viaţă de măreţie şi de victorie. 
Prin slujirea Cuvântului Tău, sunt programat; mintea mea 
este recondiţionată pentru o creştere supranaturală; are 
loc o revărsare de bunăstare şi de propăşire în fiecare 
domeniu al vieţii mele, în Numele lui Isus. Amin.

restructura lumea; poţi decide să repari lucruri din orice 
domeniu al vieţii tale — oricare ar fi acestea.

Fă‑ţi întotdeauna timp să meditezi asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu şi vei face progrese vizibile şi 
vei avea succes în toate treburile tale. Vei experimenta 
o explozie de bunăstare în fiecare domeniu al vieţii tale, 
spre lauda şi slava lui Dumnezeu.

Apocalipsa 16:11‑21 & Ţefania 3

Apocalipsa 12 & Mica 6‑7

Iosua 1:8; 1 Petru 2:2; 1 Petru 1:23
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Poate unii oameni privesc răutatea, nemernicia, 
amăgirea, cruzimea şi suferinţa din lumea de 

astăzi şi ajung la concluzia că toate acestea sunt rezultatul 
judecăţii lui Dumnezeu din cauza păcatului. Dar acest 
lucru nu este în totalitate adevărat. Trăim zilele harului şi 
ale îndurării lui Dumnezeu; trăim într‑o nouă dispensaţie, 
astf el că astăzi lucrurile nu mai stau la fel ca în Vechiul 
Testament.

Lucrurile rele care se întâmplă în lume azi nu 
sunt judecăţi care vin din partea lui Dumnezeu; ci ele 
sunt acţiuni şi planuri pe care diavolul le desfăşoară în 
lume. Poţi discerne cu uşurinţă că aşa stau lucrurile prin 
Duhul Sfânt şi prin Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea 
Dumnezeu Se aşteaptă să reacţionăm împotrivindu‑ne 
diavolului, blocându‑i infl uenţa asupra lumii şi asupra 
vieţii oamenilor.

Da, există păcat, însă Isus a plăti t deja preţul pentru 
păcat în locul tuturor oamenilor. Biblia spune: „Acum dar 
nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus” 
(Romani 8:1). Cuvântul tradus prin „osândire” este acelaşi 
termen folosit şi pentru „judecată.” Isus a fost judecat 
în locul nostru, şi nu a făcut aceasta doar pentru noi, ci 

ZIUA HARULUI                                          
ȘI A ÎNDURĂRII LUI

21 MIERCURI

...Mila biruieşte judecata                           
(Iacov 2:13).

48



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, manifest slava Ta şi stabilesc şi astăzi voia Ta şi 
neprihănirea Ta pe pământ, câştigând suflete şi aducând 
oameni din întuneric la lumina Ta minunată. Răspândesc 
iubirea Ta peste tot. Îţi mulţumesc pentru revărsarea Ta 
de har, de milă şi de bunătate care îi aduce pe oameni la 
pocăinţă, în Numele lui Isus. Amin.

pentru întreaga omenire. Biblia spune: „El este jertfa de 
ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale 
noastre, ci pentru ale întregii lumi” (1 Ioan 2:2).

Satan vrea ca oamenii să creadă că Dumnezeu este 
supărat pe ei, că îi pedepseşte şi îi face să sufere, când, 
de fapt, nu Dumnezeu este în spatele acestor lucruri, ci 
cel rău. De aceea, misiunea noastră este să aducem la 
cunoştinţa celor din lume faptul că Dumnezeu nu mai 
este supărat pe ei; ci că El a făcut ca neprihănirea şi 
viaţa veşnică să le fie disponibile gratuit în Isus Cristos (2 
Corinteni 5:19).

Biblia spune: „Să ne apropiem dar cu deplină 
încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare 
şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de 
nevoie” (Evrei 4:16). În Plângerile lui Ieremia 3:22 scrie 
astfel: „Bunătăţile Domnului nu s‑au sfârşit, îndurările 
Lui nu sunt la capăt.” Noi suntem în dispensaţia revărsării 
harului şi a îndurării Lui. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Apocalipsa 17:1‑10 & Hagai 1

Apocalipsa 13:1‑10 & Naum 1‑3

Faptele apostolilor 10:38; Romani 3:23‑25; Efeseni 2:13‑15
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 La exact un an de la prima Zi mondială de rugăciune cu omul 
lui Dumnezeu care a fost transmisă în direct în multe naţiuni, 
creşti nilor de pretuti ndeni li se oferă o altă mare oportunitate 
de a sta în spărtură pentru întreaga lume la Ziua mondială de 
rugăciune cu Pastorul Chris pe 26‑27 marti e, 2021.

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

Pregăteşte‑te pentru Ziua mondială de rugăciune!

PASTORUL CHRIS

N
O

T
E

NOTE



N
O

T
E

NOTE



Adevărata ta personalitate reiese din cuvintele 
tale; tu nu eşti  diferit de ceea ce spui. 

Cuvintele tale te reprezintă. Gândeşte‑te la acest lucru: 
înainte ca Isus să Se întrupeze, El era Cuvântul viu; El 
era Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul pe care Tatăl l‑a 
rosti t a devenit trup, după cum este scris: „Şi Cuvântul 
S‑a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de 
adevăr. Şi noi am privit slava Lui...” (Ioan 1:14).

De aceea, cuvintele tale sunt foarte importante. 
Cuvintele tale te formează ca persoană. Dacă vorbele 
tale ar fi  încapsulate şi s‑ar întrupa, cum ar arăta acea 
persoană? Ai fi  mulţumit de ceea ce ai vedea? Dacă 
nu, poţi schimba acest lucru. Viaţa ta poate refl ecta 
frumuseţea şi slava lui Dumnezeu. Începe prin a studia 
Cuvântul lui Dumnezeu şi a medita asupra sa. Lasă 
Cuvântul lui Dumnezeu să îţi umple inima şi mintea; 
pentru că din prisosul inimii vorbeşte gura (Matei 
12:34).

Rosteşte cuvinte sănătoase. Atunci când rosteşti  
cuvinte frumoase, pline de credinţă, viaţa ta preia 
forma acestor cuvinte şi obţii un rezultat frumos.

ÎNFLOREȘTE PRIN CUVINTE
22 JOI

Limba dulce este un pom de viaţă, 
dar limba stricată zdrobeşte sufl etul 

(Proverbe 15:4).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Din abundenţa Cuvântului lui Dumnezeu în inima mea, gura 
mea vorbeşte. Cuvintele mele sunt surse de apă vie cu care 
îmblânzesc lumea, schimb circumstanţele, dau viaţă, îi ridic 
şi îi zidesc pe alţii. Viaţa mea este frumoasă şi înfrumuseţez 
viaţa altora cu cuvintele mele sănătoase.

Unii oameni le spun altora tot timpul cuvinte 
urâte care rănesc. Tu să nu fii aşa. Fii întotdeauna plin 
de har în vorbirea ta şi ajută‑i pe alţii să înflorească prin 
cuvintele tale.

Apocalipsa 17:11‑18 & Hagai 2

Apocalipsa 13:11‑14:20 & Habacuc 1‑3 

Matei 12:36‑37; Proverbe 15:4; Proverbe 16:24
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Într‑o zi, Domnul vorbea cu mine şi mi‑a spus cât de 
mare şi de minunată este înţelepciunea divină pe care 

o avem în Cristos în comparaţie cu înţelepciunea lui Solomon. 
M‑am mirat şi I‑am zis: „Doamne, dar Solomon a fost cel mai 
înţelept om care a trăit vreodată.” Domnul mi‑a răspuns: 
„Da, dar înţelepciunea pe care o ai tu este înţelepciunea 
Mea,” deoarece Cristos a fost făcut înţelepciune pentru noi (1 
Corinteni 1:24, 30).

Apoi Domnul m‑a îndemnat să citesc Scripturile ca să 
descopăr despre ce a vorbit Solomon: „A rosti t trei mii de pilde, 
şi a alcătuit o mie cinci cântări. A vorbit despre copaci, de la 
cedrul din Liban până la isopul care creşte pe zid, a vorbit de 
asemenea despre dobitoace, despre păsări, despre târâtoare 
şi despre peşti ” (1 Împăraţi 4:32‑33).

Solomon a vorbit despre copaci, despre plante, despre 
animale şi aşa mai departe, şi era mai înţelept decât toţi oamenii. 
Însă Domnul mi‑a arătat că, în Cristos, noi vorbim despre 
lucruri mai înalte decât cele cunoscute de Solomon. Noi rosti m 
taine care îi uimesc pe cei ce ne ascultă: „Noi propovăduim 

O ÎNŢELEPCIUNE MAI MARE
23 VINERI

Dumnezeu i‑a dat lui Solomon 
înţelepciune, foarte mare pricepere, şi 

cunoşti nţe multe ca nisipul de pe ţărmul 
mării. Înţelepciunea lui Solomon întrecea 

înţelepciunea tuturor fi ilor Răsăritului 
şi toată înţelepciunea Egiptenilor. 

El era mai înţelept decât orice om...                                   
(1 Împăraţi 4:29‑31).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Înţelepciunea, neprihănirea, dragostea şi harul lui 
Dumnezeu acţionează în mine chiar acum, abilitându‑mă 
să cunosc şi să înţeleg mai profund şi mai amplu tainele 
Împărăţiei Lui. Ochii înţelegerii mele sunt iluminaţi cu 
privire la realităţile şi la adevărurile Evangheliei. Aleluia!

înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe 
care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte 
de veci” (1 Corinteni 2:7). Noi vorbim despre lucrurile înalte ale 
tărâmului spiritual şi ale Împărăţiei lui Dumnezeu.

Una dintre modalităţile prin care aducem această 
înţelepciune ascunsă în lume este prin Duhul Sfânt, atunci când 
vorbim în alte limbi. Biblia spune: „În adevăr, cine vorbeşte în 
altă limbă, nu le vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci 
nimeni nu‑l înţelege şi cu duhul el spune taine” (1 Corinteni 
14:2). Noi vorbim taine prin Duhul Sfânt. Apoi, prin darul 
tălmăcirii limbilor, aflăm care sunt aceste taine.

Atunci când te rogi în alte limbi şi începi să înţelegi ceea 
ce spui, uneori vei descoperi că ai rostit un verset, sau explicaţia 
unui lucru din domeniul Duhului Sfânt sau din Cuvântul lui 
Dumnezeu. Acestea sunt taine. Data viitoare când te rogi în alte 
limbi, fii treaz în duhul tău, pentru că înţelepciunea vorbeşte 
prin tine. Dacă continui să te rogi, vei primi traducerea a ceea 
ce spui, sau dacă nu ţi se întâmplă acest lucru, cere şi primeşte 
darul tălmăcirii limbilor.

Apocalipsa 18:1‑12 & Zaharia 1‑2

Apocalipsa 15 & Ţefania 1‑3

Efeseni 1:8‑9; 1 Corinteni 1:30; 1 Corinteni 2:6‑13
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Pasajul din Romani 2:4 ne arată un adevăr 
foarte puternic în ce priveşte bunătatea lui 

Dumnezeu: ea ne dă ocazia de a ne pocăi. În Vechiul 
Testament, ameninţarea judecăţii nu i‑a făcut pe copiii 
lui Israel să se pocăiască sau să Îl asculte pe Dumnezeu. 
Dar în Noul Testament, El nu ne‑a ameninţat cu judecăţi, 
pentru că noi suntem copiii Lui ascultători (1 Petru 1:14). 
Noi suntem descrişi ca fi ind cei care „au ascultat” din 
inimă Cuvântul Său (Romani 6:17). Astf el, El ne‑a adus 
în bunătatea şi în dragostea Lui. În loc de judecată, El ne 
arată harul Său.

Dumnezeu şti e că, dacă predicăm şi le spunem altora 
despre bunătatea Lui, ei se vor pocăi şi se vor întoarce la El. În 
2 Corinteni 5:18 Biblia spune: „Şi toate lucrurile acestea sunt 
de la Dumnezeu, care ne‑a împăcat cu El prin Isus Cristos, 
şi ne‑a încredinţat slujba împăcării.” Aceasta este diferenţa. 
El şti e că am păcătuit, dar în Cristos, El nu ne ţine în seamă 
păcatele.

În profeţia sa din Ioel 2:10‑13, Ioel spune împreună cu 
Ţefania că păcatele poporului erau ţinute în socoteală şi, din 
acest moti v, judecata avea să vină peste ei (Ţefania 1:14‑15). 
Dar în zilele noastre lucrurile stau diferit. Problema păcatului 

BUNĂTATEA LUI TE                 
ÎNDEAMNĂ LA POCĂINŢĂ

24 SÂMBĂTĂ

... sau dispreţuieşti  tu bogăţiile 
bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui 
răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui 
Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?                           

(Romani 2:4).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Doamne, mă rog ca pe măsură ce copiii Tăi propovăduiesc 
şi astăzi Evanghelia în întreaga lume, neprihănirea să 
fie revărsată asupra naţiunilor, aducând o avalanşă de 
suflete în Împărăţia Ta, în Numele lui Isus. Amin.

a fost rezolvată prin jertfa pe care Domnul Isus a adus‑o în 
locul nostru. 

Ca rezultat al acelui sacrificiu, Dumnezeu a împăcat 
lumea cu Sine. Şi ne‑a trimis pe noi să ducem în toată lumea 
mesajul bunătăţii şi al dragostei Lui şi să reconciliem oamenii 
cu El.

De aceea, conferă semnificaţie acestui Crăciun în viaţa 
celor care nu L‑au cunoscut încă pe Domnul. Îi vei întâlni la 
mall. Vor fi şi la acea reuniune de familie la care plănuieşti să 
mergi. Vor fi în parcul în care îţi duci copiii să se joace. Îi vei 
vedea pe unii dintre ei pe drum când te întorci de la Biserică. 
Spune‑le că Dumnezeu nu îi pedepseşte pentru păcatele lor. 
El deja a aruncat toată pedeapsa lor asupra lui Isus Cristos, iar 
acum ei nu mai trebuie decât să creadă şi vor primi în duhul 
lor viaţă eternă şi neprihănire. Aleluia!

Apocalipsa 18:13‑24 & Zaharia 3‑4

Apocalipsa 16 & Hagai 1‑2

Romani 1:16‑17; Romani 5:6‑10; Romani 10:13‑15
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Crăciunul este sărbătorirea naşterii lui Isus Cristos. El 
S‑a născut ca să împlinească voia Tatălui. El a fost 

manifestarea dragostei lui Dumnezeu pentru noi. El a fost 
Mielul de jertf ă al lui Dumnezeu, care a murit ca să plătească 
preţul mântuirii întregii lumi, ca să‑i aducă pe oameni în părtăşie 
divină cu Tatăl.

Biblia spune: „El ne‑a rânduit dinainte pentru înfi ere, 
pentru Sine, prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale, 
spre lauda gloriei harului Său, în care ne‑a făcut plăcuţi 
în Cel Preaiubit” (Efeseni 1:5‑6, versiunea GBV). Înainte de 
întemeierea lumii, Dumnezeu a plănuit ca tu să trăieşti  în 
dragostea Sa.

El a plănuit ca, în Cristos, tu să fi i dovada bunătăţii Sale. 
În Efeseni 2:10 versiunea Amplifi cată, citi m: „Căci noi suntem 
[propria] lucrare [capodoperă] a lui Dumnezeu, recreaţi în 
Cristos Isus [născuţi din nou] pentru faptele bune pe care 
Dumnezeu le‑a predesti nat (pregăti t mai dinainte) pentru noi 
[urmând cărări potrivite din ti mp], ca să umblăm în ele [trăind 
viaţa bună pe care El a prestabilit‑o şi a aranjat‑o pentru noi].”

Isus a experimentat dragostea Tatălui aşa cum nu a mai 
făcut‑o nimeni vreodată. El a spus în Ioan 14:10: „... Eu sunt în 
Tatăl şi Tatăl este în Mine...” El umbla în Tatăl şi Tatăl umbla 
în El. Şi noi trebuie să facem acelaşi lucru, după cum suntem 

O RELAŢIE DE                            
DRAGOSTE DIVINĂ CU TATĂL

25 DUMINICĂ

Nu este mai mare dragoste decât să‑şi 
dea cineva viaţa pentru prietenii săi   

(Ioan 15:13).
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__________________________

__________________________

Dragă Tată, Tu eşti minunat, glorios, drept, sfânt şi adevărat. 
Te iubesc, Doamne. Eşti îndurător şi veşnic bun. Îţi mulţumesc 
pentru onoarea de a fi în părtăşie cu Tine ca să experimentez 
iubirea Ta divină dincolo de înţelegerea umană şi pentru că 
m‑ai făcut o expresie a Ta şi a iubirii Tale. Amin.

îndemnaţi în Efeseni 5:1‑2 versiunea Amplificată: „De aceea 
fiţi imitatori ai lui Dumnezeu [imitaţi‑L şi copiaţi exemplul 
Lui], ca nişte copii preaiubiţi [care îşi imită tatăl]. Şi umblaţi în 
dragoste [respectându‑vă şi bucurându‑vă unii de alţii] după 
cum Cristos ne‑a iubit şi S‑a dat pe Sine Însuşi pentru noi ca 
jertfă, ca ofrandă lui Dumnezeu [pentru voi, astfel încât a 
devenit] un miros plăcut.”

El ne‑a mântuit prin dragostea Sa şi Şi‑a dat viaţa pentru 
noi, ca să putem experimenta şi noi dragostea Tatălui prin 
părtăşie. Acum putem înţelege mult mai bine mesajul adus 
de îngeri păstorilor în Luca 2:8‑14: „În ţinutul acela erau nişte 
păstori, care stăteau afară în câmp, şi făceau de strajă noaptea 
împrejurul turmei lor. Şi iată că un înger al Domnului s‑a 
înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul 
lor. Ei s‑au înfricoşat foarte tare. Dar îngerul le‑a zis: «Nu vă 
temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie 
pentru tot norodul: astăzi în cetatea lui David vi s‑a născut 
un Mântuitor, care este Cristos, Domnul. Iată semnul după 
care‑L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi 
culcat într‑o iesle.» Şi deodată, împreună cu îngerul s‑au unit 
o mulţime de oaste cerească, lăudându‑L pe Dumnezeu şi 
zicând: «Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe 
pământ între oamenii plăcuţi Lui.»” Aleluia!

Apocalipsa 19:1‑10 & Zaharia 5‑6

Apocalipsa 17 & Zaharia 1‑3

Efeseni 2:4‑7; Ioan 3:16
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Versetul nostru temati c este un subiect bun de 
meditaţie. Nici un om nu poate „câşti ga” cu 

adevărat lumea fără Isus, pentru că lumea Îi aparţine Lui. 
El o deţine. Poate ai o proprietate astăzi, însă cu mulţi 
ani în urmă, aceeaşi proprietate aparţinea altcuiva care 
probabil s‑a plimbat de‑a lungul şi de‑a latul ei şi a zis: 
„Uite ce am!”

Îi întreb pe oameni: „Unde sunt faraonii Egiptului 
şi imperatorii Europei? Unde sunt Cezarii?” Au murit 
demult. Chiar dacă au cucerit lumea la un moment dat 
în viaţa lor şi au crezut că o vor cârmui veşnic, după 
o vreme au fost nevoiţi să o părăsească şi altcineva a 
preluat controlul.

Omul fi resc ar da orice ca să trăiască veşnic. Dar 
indiferent cât de mult încearcă el să găsească un remediu 
pentru moarte, tot trebuie să răspundă la chemarea ei, 
fi e că vrea sau nu.

Isus ne‑a învăţat despre un om bogat care a avut 
o recoltă atât de mare încât a fost nevoie să îşi dărâme 
hambarele şi să construiască altele ca să îşi poată 
depozita roadele. Era entuziasmat că a putut aduna atât 
de multe merinde pentru el însuşi încât avea sufi cient 
pentru mulţi ani. În ti mp ce se gândea la acest lucru, 

ADEVĂRATUL NOSTRU SCOP
26 LUNI

Şi la ce i‑ar folosi cuiva să câşti ge 
toată lumea dacă şi‑ar pierde sufl etul?           

(Marcu 8:36, EDCR – Ediţia Dumitru 
Cornilescu revizuită, n.tr.).
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__________________________

__________________________

Sunt un ambasador al lui Dumnezeu şi un martor al 
Evangheliei lui Isus Cristos. Am fost trimis din Împărăţia 
cerească pentru mântuirea sufletelor de pe pământ. Inima 
mea este focalizată pe scopul meu divin şi nu pe lucrurile 
obişnuite ale vieţii. Pasiunea mea zilnică este să stabilesc 
Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ şi în inimile oamenilor; 
şi fac aceasta prin puterea Duhului Sfânt. Aleluia!

Dumnezeu i‑a întrerupt gândurile şi i‑a zis: „Nebunule! 
Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; 
şi lucrurile pe care le‑ai pregătit, ale cui vor fi?” (Luca 
12:20).

Care este scopul vieţii tale în lumea aceasta? De ce 
eşti aici? Pot să‑ţi spun eu: scopul tău este să te asiguri 
că Evanghelia lui Isus Cristos ajunge până la marginile 
lumii. Biblia spune: „Dar scoală‑te, şi stai în picioare; 
căci M‑am arătat ţie, ca să te pun slujitor şi martor 
atât al lucrurilor pe care le‑ai văzut, cât şi al lucrurilor 
pe care Mă vei vedea făcându‑le” (Faptele apostolilor 
26:16). Acesta este motivul pentru care Dumnezeu te‑a 
pus aici, iar aceasta trebuie să fie şi pasiunea ta. Trebuie 
să fii entuziasmat de această însărcinare. Poate nu eşti 
pastor, evanghelist, învăţător, profet sau apostol, dar 
eşti chemat să fii un câştigător de suflete.

Apocalipsa 19:11‑21 & Zaharia 7‑8

Apocalipsa 18 & Zaharia 4‑6

2 Corinteni 5:18‑20; Eclesiastul 12:13‑14; Coloseni 3:1‑2
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Cei care nu‑L cunosc pe Dumnezeu spun repede: 
„Căile Lui nu sunt căile noastre, şi gândurile Lui 

nu sunt gândurile noastre.” Dar pentru noi, care suntem 
născuţi din nou, căile Lui sunt căile noastre. Suntem 
născuţi din El; creaţi după chipul şi asemănarea Lui. 
Aceasta înseamnă că arătăm ca El şi funcţionăm ca El. 
Mai mult, avem aceeaşi viaţă şi aceeaşi natură ca El.

Biblia spune: „... Totuşi, noi avem gândirea lui 
Cristos” (1 Corinteni 2:16, versiunea BVA). El ne‑a dat 
gândurile Lui, ca să putem gândi ca El. În Efeseni 5:1 ni 
se spune să Îl imităm. Aleluia! Să ne aducem aminte de 
cuvintele Domnului din versetul temati c: El a spus că 
ne‑a fost dat să cunoaştem tainele Împărăţiei Lui, cu alte 
cuvinte acest lucru face parte din moştenirea noastră.

Descrierea caracterului Său este revelată clar 
în Scripturi; poţi să îţi dai seama cine este El; şi Îl poţi 
descrie pe Dumnezeu prin Isus Cristos, poţi şti  la ce să te 
aştepţi din partea Lui. Poţi să prevezi răspunsul pe care 
El îl va da. El ni S‑a descoperit pe Sine şi ne‑a descoperit 
voia Sa prin Cuvântul Său scris, şi prin Duhul Sfânt. Biblia 
spune că El Şi‑a descoperit căile lui Moise.

El a spus o singură dată: „Căile Mele nu sunt căile 
voastre” (Isaia 55:8‑9), pasaj pe care unii oameni îl 

NOI CUNOAȘTEM CĂILE LUI
27 MARŢI

Isus le‑a răspuns: „Pentru că vouă v‑a 
fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei 

cerurilor, iar lor nu le‑a fost dat”              
(Matei 13:11).
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__________________________

__________________________

În timp ce studiez Cuvântul lui Dumnezeu, inima Tatălui, 
gândurile, planurile şi scopurile Sale îmi sunt dezvăluite. 
Am o cunoaştere deplină, profundă şi clară a voii Lui; nu 
sunt confuz în legătură cu nimic în viaţă. Lumina Lui este 
în inima mea şi îmi dezvăluie adevărul; am revelaţia vieţii 
de victorie şi de laudă nesfârşită, în Numele lui Isus. Amin.

citează scos din context, pentru că Israel se îndepărtase 
atunci de căile Domnului. Dorinţa Lui este să corespundă 
căile noastre cu ale Lui. El ne cheamă şi ne invită să 
umblăm în căile Lui.

Dacă nu ne‑ar fi arătat căile Sale, cum am putea 
umbla împreună cu El? Aşadar, căile Sale nu sunt 
tăinuite, ci ne sunt revelate în Cuvântul Său. Dacă Îl 
cunoşti ca Tată al tău, El nu mai este o taină pentru tine. 
Da, este o taină pentru lume şi pentru cei care nu‑L 
cunosc, dar noi suntem familia Lui, suntem copiii Lui. 
Noi trăim în Împărăţia Lui şi cunoaştem căile Lui. Slavă 
lui Dumnezeu!

Apocalipsa 20:1‑15 & Zaharia 9‑10

Apocalipsa 19:1‑10 & Zaharia 7‑8

1 Corinteni 2:11‑16; Marcu 4:11
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Învaţă să rosteşti  binecuvântări atunci când te 
rogi; rosteşte cuvinte care aduc lucruri în fi inţă. 

În Eclesiastul 11:3 Biblia spune: „Când se umplu norii de 
ploaie, o varsă pe pământ...” Există nori catastrofi ci, care 
aduc calamităţi, tragedie şi ruină, dar norii noştri poartă 
apele spirituale ale binecuvântărilor, ale bunăstării şi ale 
victoriilor.

În Ioan 7:38, Isus a spus: „Cine crede în Mine, din 
inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” 
Apoi, în versetul 39 citi m: „Spunea cuvintele acestea 
despre Duhul, pe care aveau să‑L primească cei ce vor 
crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fi indcă 
Isus nu fusese încă proslăvit.”

Duhul Sfânt din ti ne este o fântână de viaţă. De 
aceea, atunci când tu vorbeşti , din ti ne ţâşneşte un izvor, 
se produce o revărsare de viaţă şi de binecuvântări. 
Rosteşte binecuvântări întotdeauna; cuvinte care 
anulează planurile diavolului. Chiar acum, rosteşte 
decrete în ce priveşte naţiunea ta, oraşul tău, viaţa ta şi 
orice altceva, iar ele se vor împlini (Iov 22:28, Eclesiastul 
8:4).

Ţine minte, o cetate este înălţată prin 
binecuvântarea oamenilor fără prihană (Proverbe 11:11). 

ROSTEȘTE BINECUVÂNTĂRI               
ÎN NUMELE LUI

28 MIERCURI

Ce vei hotărî se va împlini, 
lumina va străluci pe căile tale                                        

(Iov 22:28, versiunea NTR).

64



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru lumina Evangheliei 
slavei care continuă să strălucească în toate naţiunile 
lumii, cu semne şi cu minuni care însoţesc predicarea 
Cuvântului Tău. Cu adevărat cunoştinţa slavei Tale 
acoperă pământul, precum apele acoperă marea, în 
Numele lui Isus. Amin.

Rostirea binecuvântării peste un om, peste un lucru, 
peste un oraş sau peste o naţiune se poate face aducând 
mulţumiri. De aceea, adu‑I mulţumiri lui Dumnezeu, aşa 
cum ne îndeamnă Cuvântul Său în 1 Timotei 2:1‑2: „Vă 
îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, 
mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi 
şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii...”

Apocalipsa 21:1‑12 & Zaharia 11‑12

Apocalipsa 19:11‑21 & Zaharia 9‑11

Iov 22:28; 1 Petru 3:9; Proverbele 11:11
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 Aplicaţia Rapsodia Realităţilor pentru telefon 
mobil Rhapsody of Realiti es Daily Devoti onal App 3.0 îţi 
aduce Cuvântul lui Dumnezeu pe dispoziti vul tău mobil 
zi de zi, având noti fi cări temporale care îţi amintesc cu 
blândeţe să îţi începi ziua devreme cu Scriptura.

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

 Pentru a te bucura de aceste noi facilităţi, descarcă 
aplicaţia sau actualizarea acesteia de pe platf ormele 
Google Play şi App Store chiar acum!

N
O

T
E

NOTE



N
O

T
E

NOTE
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În calitate de copii ai lui Dumnezeu, rolul nostru în 
Evanghelie este trasat foarte clar. Domnul nostru 

Isus a spus: „Duceţi‑vă în toată lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15). În Evanghelia 
după Matei, El spune: „Duceţi‑vă şi faceţi ucenici din 
toate neamurile, botezându‑i în Numele Tatălui, şi al 
Fiului, şi al Sfântului Duh” (Matei 28:19).

Ca şi apostolul Pavel, trebuie să iei personal rolul 
pe care îl ai în răspândirea Evangheliei şi să spui: „Potrivit 
cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care mi‑a fost 
încredinţată mie” (1 Timotei 1:11). Evanghelia ţi‑a fost 
încredinţată şi ţie; cât de mult te preocupi de răspândirea 
ei în toată lumea? Ai conşti enti zat vreodată faptul că tu 
eşti  un militar, iar misiunea pe care ţi‑a încredinţat‑o 
Isus de a duce Evanghelia la orice făptură este un act de 
război?

În fi ecare naţiune, există civili şi există armată. 
Armata are un rol foarte clar defi nit: să apere naţiunea, 
să protejeze interesele naţionale vitale şi să împlinească 
responsabilităţile militare naţionale. Tu eşti  în armata lui 
Dumnezeu (2 Timotei 2:3‑4), lucrând în sincronizare şi 

ROLUL TĂU ÎN EVANGHELIE
29 JOI

Căci mie nu mi‑e ruşine de 
Evanghelia lui Cristos; fi indcă ea 

este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuirea fi ecăruia care crede: 
întâi a iudeului, apoi a grecului                                                     

(Romani 1:16).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că ai ridicat lucrători 
pasionaţi, dedicaţi şi neînfricaţi pentru recolta vremurilor 
sfârşitului din toată lumea. Îţi mulţumesc că inimile 
oamenilor sunt pregătite să primească Evanghelia cu 
bucurie şi să intre în Împărăţia Ta, în Numele lui Isus. Amin.

în parteneriat cu o armată cerească nevăzută, pentru a 
acoperi pământul cu neprihănirea lui Dumnezeu.

Această armată de îngeri funcţionează după 
principiile lui Dumnezeu şi de aceea ei nu pot face 
lucrurile pe care trebuie să le facă fără noi, iar noi nu 
putem face foarte multe lucruri fără ei. Tu ai un rol în 
angrenajul lucrurilor. Tu eşti străjerul lui Dumnezeu, 
purtătorul Lui de cuvânt şi mesagerul Lui.

Tu eşti împreună lucrător cu Dumnezeu; eşti 
slujitorul Lui în slujba împăcării: „Că adică, Dumnezeu 
era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându‑le 
în socoteală păcatele lor, şi ne‑a încredinţat nouă 
propovăduirea acestei împăcări” (2 Corinteni 5:19). Se 
dă o bătălie crâncenă pentru sufletele oamenilor, iar 
Dumnezeu are nevoie ca tu să biruieşti în rugăciune şi să 
predici Evanghelia cu toată pasiunea.

Apocalipsa 21:13‑27 & Zaharia 13‑14

Apocalipsa 20 & Zaharia 12‑14

2 Timotei 1:8‑9; Romani 10:13‑15; 2 Corinteni 5:18‑20
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Ai observat că prima reacţie, sau primul rezultat 
al faptului că Duhul Sfânt este turnat peste orice 

făptură este că bărbaţii şi femeile vor profeţi? Aceasta ne 
arată cât de importantă este profeţia în rugăciune. Până 
când nu ajungi să profeţeşti  în rugăciune, nu ai uti lizat 
deplin puterea şi benefi ciile rugăciunii.

Profeţia are două aspecte: rosti m lucruri care trebuie 
să se întâmple, şi prevesti m lucruri care se vor întâmpla. 
Cheia este să fi i plin de Duhul Sfânt. Biblia spune în Efeseni 
5:18: „Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. 
Dimpotrivă, fi ţi plini de Duh.” Expresia subliniată denotă 
un prezent conti nuu. Traducerea corectă ar suna cam aşa: 
„fi ţi plini de Duh înconti nuu.” 

Aceasta înseamnă că trebuie să fi i întotdeauna 
umplut de Duhul Sfânt, nu doar câteodată. Dacă te menţii 
aşa, viaţa ta de rugăciune va fi  îmbogăţită cu profeţie, iar 
tu vei rosti  Cuvântul lui Dumnezeu şi vei prevesti  viitorul. 
Nu‑ţi lăsa viitorul în mâinile altora; creează‑ţi propriul 
„aion” – parcursul vieţii – prin profeţie, la standardul 
Cuvântului lui Dumnezeu.

Ca persoană individuală, modul în care decurge 
viaţa ta depinde de ti ne foarte mult. Tot aşa, în calitate 

PROFEŢEȘTE INSPIRAT DE DUHUL 
SFÂNT

30 VINERI

În zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi 
turna din Duhul Meu peste orice făptură; 

feciorii voştri şi fetele voastre vor 
prooroci, ti nerii voştri vor avea vedenii... 

(Faptele apostolilor 2:17).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc că ai pus Cuvântul Tău în inima 
mea şi în gura mea, dându‑mi astfel puterea de a‑mi controla 
viitorul. Declar că avansez prin puterea Duhului Sfânt, 
progresând cu paşi de uriaş şi devenind din ce în ce mai 
puternic în fiecare zi, în toate lucrurile, Numele lui Isus. Amin.

de Biserică a lui Isus Cristos, trebuie să recunoaştem că 
avem responsabilitatea de a determina ce se întâmplă în 
comunităţile noastre. De aceea rugăciunile noastre trebuie 
să fie pline de profeţie. Ori de câte ori ne strângem ca să 
ne rugăm, trebuie să ştim că ne adunăm ca să determinăm 
viitorul oraşelor, al naţiunilor şi al lumii noastre prin cuvinte 
profetice. Aleluia!

Apocalipsa 22:1‑10 & Maleahi 1‑2

Apocalipsa 21 & Maleahi 1‑2

1 Tesaloniceni 5:20; 1 Corinteni 14:1‑5
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Imaginează‑ţi că cineva, o persoană foarte bogată 
pe care o cunoşti , îţi dă un cec semnat şi îţi 

spune: „Trece acolo orice sumă doreşti !” Dumnezeu i‑a 
dat lui Solomon un astf el de cec în alb când l‑a întrebat: 
„Ce vrei?” Solomon a cerut înţelepciune şi pricepere (1 
Împăraţi 3:8‑9). Acum, Dumnezeu nu a trimis un înger 
din cer ca să‑l facă pe Solomon înţelept. Tot ce a spus a 
fost: „Solomon, îţi dau înţelepciune! O ai!” Din momentul 
în care Dumnezeu a rosti t aceste cuvinte, Solomon a 
devenit ce a spus Dumnezeu.

Este aşa o mare binecuvântare să Îl auzim pe 
Dumnezeu şi să primim Cuvântul Lui. Cuvântul lui este tot 
ce îţi trebuie în orice moment şi în orice circumstanţă. În 
Matei 17:20, Isus a spus: „... Dacă aţi avea credinţă cât un 
grăunte de muştar, i‑aţi zice muntelui acestuia: «Mută‑te 
de aici colo» şi s‑ar muta; nimic nu v‑ar fi  cu neputi nţă.” Ai 
observat? Tocmai ţi‑a spus că nimic nu ţi‑ar fi  cu neputi nţă. 
Acesta este un cec în alb de la Dumnezeu, care aşteaptă să 
fi e încasat. Tot ce trebuie să faci e să completezi spaţiul; 
cecul a fost semnat deja. Când a fost semnat?

A fost semnat atunci când Duhul Sfânt a intrat în 
inima ta ca să locuiască în ti ne. Biblia spune: „Atunci când 

UN CEC ÎN ALB                                         
DE LA DUMNEZEU

31 SÂMBĂTĂ

Iar credinţa este substanţa lucrurilor 
sperate, dovada lucrurilor nevăzute    

(Evrei 11:1, versiunea Fidela).
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Accept noua mea realitate şi noua mea identitate în Cristos. 
Eu sunt ceea ce Dumnezeu spune că sunt: sfânt şi fără vină 
în ochii Lui. Am fost născut din sămânţa nepieritoare a 
Cuvântului lui Dumnezeu. Sunt invincibil şi indestructibil, 
deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este viaţa mea. Natura 
neprihănirii lui Dumnezeu este în duhul meu şi eu trăiesc în 
stăpânire absolută asupra circumstanţelor. Aleluia!

voi aţi auzit Cuvântul adevărului conţinut de Vestea Bună 
spre salvarea voastră, l‑aţi crezut. În acel moment aţi fost 
(şi) sigilaţi de Duhul Sfânt care fusese promis” (Efeseni 
1:13, BVA). Aşadar, a fost semnat!

Este momentul să îl completezi. Dar cum? Prin 
cuvintele pe care le rosteşti! Biblia spune: „... Ca pana 
unui scriitor iscusit să‑mi fie limba” (Psalmul 45:1). Tu 
completezi spaţiile vorbind; pe măsură ce declari cuvinte 
pline de credinţă în învoire cu Dumnezeu, tu scrii în Duhul 
Sfânt; compui o lucrare bună! Aleluia!

Dacă viaţa a fost dificilă într‑o anumită măsură şi 
te‑ai surprins zbătându‑te în diverse situaţii, aceasta este 
pentru că nu ai completat spaţiile libere. Cecul a fost 
semnat, ceea ce înseamnă că ai fost autorizat. Nu mai 
aştepta: începe să vorbeşti şi priveşte cum viaţa ta merge 
din slavă în slavă.

Apocalipsa 22:11‑21 & Maleahi 3‑4

Apocalipsa 22 & Maleahi 3‑4

Evrei 13:5‑6; 2 Corinteni 4:13; 1 Corinteni 2:12‑13
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Credem ca ai fost binecuvântat de acest devoti onal.
Te invitam acum sa Îl faci pe Isus Cristos Domn al 
vieti i tale, rugându‑te astf el:

„Doamne, Dumnezeule, cred din toată 
inima mea în Isus Cristos, Fiul Dumnezeului 
cel Viu. Cred că El a murit pentru mine 
si că Dumnezeu L‑a înviat din morți. 
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!”
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prin care poţi să tedezvolţi în calitate de creşti n, 
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contact de mai jos:

Tel: +44 (0)1708 556 604 Tel: + 27 113260971
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Tel.:+234‑703‑000‑0927
 +234‑812‑340‑6791
 +234‑812‑340‑6816
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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
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sunaţi la: Tel.: +40.31.432.7000
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