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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 3000 limbi, iar numărul acestora este 
în continuă creştere. Ediţia 2021 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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Odată ce citeşti  acest verset, de ce ar mai trebui 
să te frămânţi pentru vreun lucru din viaţa ta? 

Cel care ţi‑a spus să nu te îngrijorezi pentru ziua de mâine 
este Cel care deţine ziua de mâine; El şti e tot ceea ce îţi 
trebuie pentru a duce o viaţa excelentă şi ţi‑a pus totul la 
dispoziţie. Aşadar, refuză să te împovărezi cu stres şi cu 
anxietate.

Nu te îngrijora cu privire la locul tău de muncă, 
la familie, la afacere, la fi nanţe sau la orice altceva. 
Îngrijorarea este de fapt frică deghizată. Este frică de 
scenarii negati ve; este iminenţa unor rezultate nedorite. 
Frica atrage imaginile ei. De exemplu, dacă vei conti nua 
să te îngrijorezi că te vei îmbolnăvi, în curând te vei 
îmbolnăvi.

Tratamentul împotriva îngrijorării este trăirea în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Isus a spus: „Veniţi la Mine, toţi 
cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi 
jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu 
sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru 
sufl etele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina 
Mea este uşoară” (Matei 11:28‑30). Iar în Filipeni 4:6 

NU TE ÎNGRIJORA DE NIMIC
VINERI

Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: „Ce vom 
mânca?” Sau: „Ce vom bea?” Sau: „Cu ce 
ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste 
lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru 
cel ceresc şti e că aveţi trebuinţă de ele 

(Matei 6:31‑32).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că ai alungat orice formă de 
anxietate din inima mea prin Cuvântul Tău. Am învins deja 
diavolul, lumea şi orice criză, conştientizând că Cel care este 
mai mare locuieşte în mine. Locuiesc în pacea şi în proviziile 
lui Cristos. Tu ai desăvârşit tot ce are legătură cu mine. Pacea 
lui Dumnezeu care întrece orice pricepere îmi păzeşte inima 
şi mintea, în Isus Cristos. Amin.

este scris: „Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, 
aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, 
prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.”

Acţionează pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. În 
loc să te îngrijorezi, primeşte prin credinţă ceea ce îţi 
trebuie şi trăieşte în conştientizarea victoriei lui Cristos, a 
harului Său şi a proviziilor Lui abundente. Orice este sub 
standardul unei vieţi de bucurie absolută şi de împlinire 
în Isus Cristos nu reprezintă ce are Dumnezeu mai bun 
pentru tine.

În Evrei 4:3 Biblia spune: „Pe când noi, fiindcă 
am crezut, intrăm în «odihna» despre care a vorbit 
El... Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la 
întemeierea lumii.” Dumnezeu a terminat toate lucrările 
Lui încă de la întemeierea lumii, apoi l‑a creat pe om şi 
S‑a odihnit în ziua a şaptea de toate acele lucrări (Evrei 
4:4). Iar în Cristos, El ne‑a făcut parte şi nouă de aceeaşi 
viaţă; o viaţă lipsită de lupte sau frământări.

Matei 1:1‑14 & Geneza 1

Matei 1 & Geneza 1‑2

Filipeni 4:6; Deuteronom 31:6; 2 Timotei 1:7



Esenţa reală a creşti nismului este Cristos în ti ne, 
manifestându‑Se şi exprimându‑Se în şi prin 

ti ne. Prin urmare, creşti nul este cineva care exprimă şi 
demonstrează viaţa, natura, caracterul şi neprihănirea lui 
Cristos. Acesta este unul dintre lucrurile pe care le verifi ci 
atunci când te evaluezi din punct de vedere spiritual: în ce 
măsură acţiunile, ati tudinile, cuvintele Tale şi caracterul 
tău îl reprezintă pe Cristos.

De exemplu, atunci când eşti  ofensat, din ti ne curge 
natura lui Cristos sau îi permiţi fi rii să preia controlul? În 
calitate de om născut din nou, Cristos conduce viaţa ta; 
tu ai natura Lui. Prin urmare, întotdeauna, în tot ceea 
ce faci, nu te lăsa pradă fi rii pământeşti , ci răspunde din 
natura ta cristi că.

Atunci când vorbeşti  tu, să Se audă Cristos. Lasă 
dragostea Lui să emane din cuvintele şi din acţiunile tale. 
Lasă înţelepciunea Lui să îi învăluie pe cei care te ascultă 
când rosteşti  cuvinte ziditoare şi pline de har; lasă‑L pe El 
să vorbească prin ti ne. Lasă‑L pe El să privească prin ochii 
tăi, să umble cu picioarele tale şi să lucreze cu mâinile 
tale. În 2 Corinteni 4:11 Biblia spune: „Căci noi cei vii 
totdeauna suntem daţi la moarte din pricina lui Isus, 

MANIFESTĂ NATURA                           
LUI CRISTOS DIN TINE

2 SÂMBĂTĂ

Cărora Dumnezeu a voit să le facă 
cunoscut care este bogăţia slavei 
tainei acesteia între Neamuri, şi 

anume: Cristos în voi, nădejdea slavei                            
(Coloseni 1:27).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am o viaţă nouă şi o natură nouă – viaţa şi natura lui 
Dumnezeu. Am fost recreat în neprihănire şi în sfinţenie 
adevărată pentru a exprima voia şi natura Tatălui. În 
orice lucru, în orice loc şi cu orice ocazie, eu dau expresie 
neprihănirii lui Dumnezeu. Amin.

pentru ca şi viaţa Lui Isus să se arate în trupul nostru 
muritor.” Acesta este creştinismul.

Dumnezeu vrea ca în tine să Se manifeste doar Isus 
Cristos; atingând şi schimbând viaţa oamenilor prin tine. 
Profetul Isaia spune: „... El va vedea sămânţa Lui, Îşi va 
prelungi zilele...” (Isaia 53:10, versiunea Fidela). Tu eşti 
acea sămânţă. Aleluia. Tu revelezi slava şi frumuseţea 
lui Cristos. Acea slavă este în duhul tău, unde Cristos 
domneşte. Prin urmare, priveşte înăuntrul tău. Priveşte 
slava dinăuntrul tău şi prezint‑o şi celor din jur.

Matei 1:15‑25 & Geneza 2

Matei 2 & Geneza 3‑5

Efeseni 4:23‑24; 1 Petru 2:9



Există oameni care spun că se roagă şi nu 
primesc răspunsuri. Alţii se plâng că ei Îi dau 

atât de mult lui Dumnezeu, dar nu primesc niciodată 
ceva substanţial în schimb. Mai sunt şi alţii care zic: 
„Rostesc Cuvântul lui Dumnezeu peste trupul meu de 
mult timp şi totuşi încă sunt bolnav.” Dacă te‑ai aflat 
în situaţii similare, iată ce ar trebui să ştii: experienţa 
ta nu ar trebui să afecteze niciodată încrederea ta 
în Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Lui nu eşuează 
niciodată. 

Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, indiferent 
ce experienţe ai avea. Doar pentru că au trecut 
multe zile sau luni şi încă nu vezi nicio schimbare, nu 
înseamnă că nu funcţionează Cuvântul Său. Trebuie să 
înţelegi că maturizarea spirituală este progresivă şi că 
trebuie să duci o luptă a credinţei.

De asemenea, s‑ar putea ca tu să nu ai încă o 
cunoaştere adecvată a Cuvântului lui Dumnezeu. 
Poate că nu ştii prea multe despre subiectul cu care te 
confrunţi. Prin urmare, ceea ce trebuie să faci este să 
continui să te hrăneşti din Cuvântul Său şi să‑ţi exersezi 
credinţa. Acesta este un antrenament.

CUVÂNTUL LUI                                               
ȘI EXPERIENŢA TA

3 DUMINICĂ

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

şi pentru care ai făcut aceea frumoasă 
mărturisire înaintea multor martori                                                                 

(1 Timotei 6:12).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru veridicitatea Cuvântului 
Tău. Indiferent de provocările cu care mă confrunt, rămân 
ancorat în Cuvântul Tău! Orice situaţie nefavorabilă 
se aliniază la natura mea de asociat al Dumnezeirii. Îmi 
menţin privirea aţintită asupra Cuvântului Tău şi înving 
întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin.

Dacă, de exemplu, la un moment dat în viaţă, 
îţi lua destul timp să îţi exerciţi credinţa pentru a 
realiza un anumit lucru, nu fi descurajat. Mai degrabă, 
creşte‑ţi credinţa până la nivelul la care să producă 
acelaşi rezultat oricât de repede doreşti! Dacă ţi‑a luat 
trei luni prima dată, spune‑ţi: „data viitoare, voi obţine 
acest în lucru într‑o săptămână sau chiar mai puţin.” 
Apoi, începe să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu şi să 
meditezi asupra sa, având în prim plan noul tău scop.

Aşa te antrenezi în Cuvântul Domnului şi în viaţa 
de credinţă; nu renunţi! Ci rămâi ferm pe poziţie, 
fiind plin de încredere că întotdeauna Cuvântul lui 
Dumnezeu va învinge şi te va situa deasupra oricăror 
circumstanţe.

Matei 2:1‑12 & Geneza 3

Matei 3 & Geneza 6‑8

Iona 2:8 (versiunea Fidela); Romani 4:18‑20; Evrei 11:6



Atunci când Dumnezeu te pune într‑o anumită 
slujbă sau într‑o afacere, El nu este foarte 

interesat de biroul în care eşti  sau de funcţia ta. Ceea ce 
contează pentru El este cât de efi cient eşti  tu în a‑ţi folosi 
locul din birou pentru a promova neprihănirea Lui. El vrea 
să fi i pasionat de Evanghelie şi să instaurezi Împărăţia Lui 
în inimile oamenilor şi în naţiunile de pe pământ.

Oriunde eşti , lucrează pentru Domnul. Ia poziţie 
pentru El. Tu eşti  ambasadorul Lui, eşti  un emisar al 
împăcării (2 Corinteni 5:20‑21). Ceea ce contează cel mai 
mult în viaţa ta este ceea ce faci cu Evanghelia, ceea ce 
faci pentru mântuirea oamenilor, indiferent de vocaţia ta.

În 2 Corinteni 8:23, apostolul Pavel a felicitat 
anumite persoane care îl însoţeau în călătoria misionară. 
El era mândru de dedicarea lor faţă de Evanghelie şi a 
spus: „… care sunt trimişii bisericilor şi fala lui Cristos.” Ce 
mărturie! Trimişii bisericilor şi fala lui Cristos. Ce onoare! 
Indiferent unde eşti  sau ce vocaţie ai, priveşte‑te ca fi ind 
un trimis, reprezentând biserica şi slava lui Cristos.

Predică Evanghelia. Vesteşte‑le Cuvântul lui 
Dumnezeu celor din lumea ta. Biblia spune că El ne‑a 
făcut: „... servitori capabili ai Noului Testament; nu ai 
literei, ci ai Duhului, fi indcă litera ucide, dar Duhul dă 
viaţă” (2 Corinteni 3:6, versiunea Fidela). Tu eşti  gura lui 

PROMOVEAZĂ NEPRIHĂNIREA LUI
4 LUNI

Căci nici de la răsărit, nici de la apus, 
nici din pusti e, nu vine înălţarea                       

(Psalm 75:6).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru harul pe 
care mi l‑ai dat ca să fiu relevant în lucrarea Evangheliei, 
predicând şi răspândind neprihănirea Ta în toată lumea. 
Viaţa mea este o mărturie a puterii Tale în timp ce 
mărturisesc despre Cristos şi despre harul Său mântuitor, 
în Numele lui Isus. Amin.

Dumnezeu; vorbeşte pentru El! Ocupă‑te cu lucrarea Lui. 
Realizează lucruri mari pentru El. Fii curajos. Nimic să 
nu te reducă la tăcere. Continuă să duci mesajul Lui de 
credinţă, de speranţă şi de dragoste neîntârziat, deoarece 
sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape (1 Petru 4:7).

Matei 2:13‑23 & Geneza 4

Matei 4 & Geneza 9‑11

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



Reacţia ta la provocările şi la adversităţile 
vieţii va fi pe măsura nivelului de Cuvânt 

divin depozitat în duhul tău. În zilele de criză, poţi 
să extragi doar din rezerva interioară pe care ţi‑ai 
acumulat‑o din Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă în 
tine Cuvântul lui Dumnezeu nu locuieşte din belşug, 
răspunsul tău la orice problemă va fi din mintea ta şi 
din frică; iar această reacţie nu va fi eficientă.

Să luăm, de exemplu, o provocare de sănătate; 
dacă te‑ai programat de‑a lungul anilor prin Cuvântul 
lui Dumnezeu, vei rămâne netulburat, indiferent cât 
de rău ar fi diagnosticul. Aceasta pentru că ai ajuns la 
cunoştinţa faptului că eşti un asociat al Dumnezeirii, 
un vlăstar al lui Dumnezeu, fiind părtaş naturii Lui 
divine (2 Petru 1:4). Aleluia!

Cuvântul lui Dumnezeu cu care eşti îmbibat – 
care a câştigat supremaţia în duhul tău, este ceea 
ce te ridică în ziua necazului. De aceea trebuie să 
meditezi în mod deliberat asupra Cuvântului Său, 
pentru ca acesta să nu rămână doar în mintea ta, ci 
să fie stabilit în inima ta, pătrunzând în fiecare fibră 
a fiinţei tale! Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu se 
consolidează în inima ta, în mod sigur îl vei rosti cu 

CUVÂNTUL LUI                          
DUMNEZEU ÎN TINE

5 MARŢI

Cuvântul lui Cristos să locuiască din 
belşug în voi în toată înţelepciunea... 

(Coloseni 3:16).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cuvântul lui Dumnezeu este eficient şi produce rezultate 
în mine chiar acum! Cristos este viu în mine prin Cuvântul 
lui Dumnezeu şi prin Duhul Sfânt. Prin urmare, sunt 
învingător în toate circumstanţele şi astăzi. Umblu în 
gloria Lui, înregistrând succes după succes, în Numele lui 
Isus. Amin.

glas tare, căci din prisosul inimii vorbeşte gura (Luca 
6:45).

Având Cuvântul lui Dumnezeu în tine din belşug, 
dacă vei observa vreodată vreo anomalie în vreo 
parte a corpului tău, în loc să reacţionezi din frică, 
vei afirma Cuvântul Său, deoarece prin Cuvântul Lui 
vei avea în duhul tău o informaţie diferită, solidă, 
adevărată şi divină, care te va face învingător în toate 
circumstanţele. Aleluia!

Matei 3:1‑9 & Geneza 5

Matei 5:1‑20 & Geneza 12‑14

Luca 1:37; Coloseni 3:16; Iosua 1:8



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

grecesc „basileuo” care se traduce în mod literal „a 
împărăţi” sau „a fi  rege”; este verbul corespunzător 
substanti vului „regalitate” sau „domnie.” Aşadar, am 
putea reformula ulti ma parte a versetului temati c 
astf el: „Cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul 
neprihănirii, vor «împărăţi» sau vor fi  «regi» în viaţă” 
prin acel unul singur, care este Isus Cristos.”

În Apocalipsa 1:6 Biblia spune că El ne‑a făcut regi 
şi preoţi pentru Dumnezeu; şi ce fac regii? Ei domnesc; 
ei îşi exercită autoritatea şi domnia peste tărâmul lor. În 
versetul temati c se arată faptul că noi domnim în viaţă.

Neprihănirea înseamnă achitare divină prin 
credinţă, pe baza noii creaţii în Isus Cristos. Este un dar 
de la Dumnezeu pentru întreaga lume, care se acti vează 
pentru cei care primesc şi mărturisesc domnia lui Isus. Ei 
sunt aceia care domnesc în viaţă! Versiunea Amplifi cată 
a Bibliei spune: „... ei vor domni în viaţă precum regii.”

NEPRIHĂNIREA                                       
ÎŢI DĂ STĂPÂNIRE

6 MIERCURI

Dacă deci, prin greşeala unuia singur, 
moartea a domnit prin el singur, 
cu mult mai mult cei ce primesc, 

în toată plinătatea, harul şi darul 
neprihănirii, vor domni în viaţă prin 

acel unul singur, care este Isus Cristos                                          
(Romani 5:17).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am conştiinţa orientată spre neprihănire. Am stăpânire 
peste circumstanţe, peste demoni şi peste manipulările lor. 
Îngerii lui Dumnezeu lucrează în favoarea mea chiar acum, 
pentru că am primit o revărsare a harului lui Dumnezeu şi 
sunt campion pe viaţă. Aleluia!

Neprihănirea îţi dă stăpânire; conştientizarea 
neprihănirii elimină vina, condamnarea sau inferioritatea 
şi te plasează deasupra lui Satan şi a acuzaţiilor lui. De 
asemenea, îţi dă îndrăzneala şi încrederea de a te ruga 
lui Dumnezeu şi de a aştepta răspunsuri; eşti fără frică şi 
fără vină înaintea Lui, deoarece tu eşti împăcat cu El prin 
Domnul Isus Cristos (Romani 5:1).

Fără o înţelegere a neprihănirii, nu poţi trăi cu 
adevărat victorios peste adversari şi peste adversităţi. Vei 
fi supus elementelor acestei lumi, chiar dacă eşti destinat 
să domneşti peste ele.

Conştientizează faptul că tu eşti neprihănirea lui 
Dumnezeu în Isus Cristos (2 Corinteni 5:21). Rămâi şi 
trăieşte în Cuvântul lui Dumnezeu. Declară prin credinţă: 
„Sunt un rege şi domnesc în neprihănire; sunt superior 
diavolului, demonilor şi oricăror circumstanţe.” Prin 
puterea lui Isus Cristos, întreaga lume ţi se supune. Tu ai 
stăpânire asupra diavolului şi a stăpânitorilor întunericului 
acestei lumi (Efeseni 6:12)! Slavă lui Dumnezeu!

Matei 3:10‑17 & Geneza 6

Matei 5: 21‑48 & Geneza 15‑17

Romani 5:20‑21; Romani 5:17



În aceste vremuri din urmă, înainte de răpirea 
Bisericii, unul dintre fenomenele căruia îi vom 

fi  martori este apostazia (2 Tesaloniceni 2:3). Mulţi 
vor cădea de la credinţă lăsându‑se pradă duhurilor 
înşelătoare – duhuri rele care abat oamenii de la credinţa 
în Dumnezeu şi în adevăr. Aceste duhuri deviază oamenii de 
la cărarea dreaptă pentru a urma învăţăturile, afi rmaţiile şi 
instrucţiunile demonilor.

Doctrinele sau învăţăturile demonilor nu sunt noi. 
Eva a păcătuit împotriva lui Dumnezeu printr‑o doctrină a 
lui Satan. Satan a minţit‑o, a abătut‑o de la adevăr şi ea a 
fost înşelată (1 Timotei 2:14). Satan nu a avut niciun contact 
personal cu ea; el a lucrat prin şarpe pentru a pune la 
îndoială veridicitatea instrucţiunilor lui Dumnezeu; şarpele 
i‑a sugerat cu totul altceva, ceva care a fost o perverti re a 
Cuvântului lui Dumnezeu. El i‑a spus: „Oare a zis Dumnezeu 
cu adevărat: «Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină?»” 
(Geneza 3:1).

Este exact aceeaşi situaţie pe care o întâlneşti  astăzi 
în anumite cercuri; în ti mp ce Cuvântul lui Dumnezeu 
învaţă: „Iubeşte persoana cu care te‑ai căsătorit,” unii spun: 
„Căsătoreşte‑te cu persoana pe care o iubeşti .” Ce urmăresc 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ESTE 
PRINCIPIUL NOSTRU CĂLĂUZITOR

7 JOI

Dar Duhul spune lămurit că, în vremile 
din urmă, unii se vor lepăda de 

credinţă, ca să se alipească de duhuri 
înşelătoare şi de învăţăturile dracilor                                          

(1 Timotei 4:1).



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 este 
o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea 
mea. Cred şi accept Cuvântul Tău şi trăiesc doar conform 
lui. Gândurile, ideile, alegerile şi opiniile mele sunt supuse 
Cuvântului Tău. Paşii mei sunt rânduiţi de Cuvântul Tău, 
care este ghidul meu de încredere pentru totdeauna, în 
Numele lui Isus. Amin.

ei? Ideea căsătoriilor de acelaşi sex! Astfel, un bărbat poate 
spune: „Păi, căsătoria este despre dragoste; iar eu sunt 
îndrăgostit de alt bărbat.” Aceasta este înşelarea; o doctrină 
a demonilor!

Mulţi au fost amăgiţi în mod subtil să meargă pe 
cărarea greşită, prin pasaje biblice interpretate greşit, iar 
ei cred că totul este în ordine; însă ceva este greşit. Biblia 
spune: „Pe voi înşivă încercaţi‑vă dacă sunteţi în credinţă...” 
(2 Corinteni 13:5). Nu este niciun alt mod prin care te poţi 
verifica în afară de Cuvântul lui Dumnezeu.

Nu va fi niciodată o actualizare a Bibliei. Ceea ce 
crezi şi trăieşti trebuie să fie în concordanţă cu ceea ce 
spune Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu este şi ar trebui să 
rămână principiul tău călăuzitor în viaţă. Acest Cuvânt al lui 
Dumnezeu spune: „Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni 
Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: 
nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici 
malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, 
nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia 
lui Dumnezeu” (1 Corinteni 6:9‑10).

Matei 4:1‑11 & Geneza 7

Matei 6:1‑18 & Geneza 18‑19

1 Corinteni 3:11; Romani 12:2; 2 Corinteni 13:5



 Adoptă calendarul lui Dumnezeu pentru 
ti ne şi primeşte strategii divine pentru a naviga 
triumfător în 2021, descărcând mesajul de Anul Nou 
disponibil exclusiv în aplicaţia de mobil Pastor Chris 
Digital Library (Biblioteca digitală Pastorul Chris, 
n.tr.).

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

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

Disponibilă pe platf ormele App Store şi Google Play 
Store. 

Delectează-te în Cuvântul lui Dumnezeu pentru noul an 
folosind Biblioteca digitală „Pastorul Chris” 



N
O

T
E

NOTE



În ziua de astăzi, mass‑media transmite foarte 
multe şti ri întunecate despre tot felul de 

dezastre. În lume există necazuri, difi cultăţi economice, 
răutate şi teroare fără precedent. În momentul de faţă, 
lumea se afl ă într‑un punct criti c de fi erbere. Dar fi ind în 
Cristos, tu nu ai de ce să te temi. El este ţara ta, casa ta şi 
mediul tău ambiant.

În Cristos tu eşti  învingător întotdeauna. Ai învins 
toate duhurile anti cristi ce din această lume. În 1 Ioan 4:4 
Biblia spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu şi 
i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare 
decât cel ce este în lume.”

Apoi, apostolul Pavel, condus de Duhul Sfânt, 
declară în Romani 8:35‑37: „Cine ne va despărţi pe noi 
de dragostea lui Cristos? Necazul sau strâmtorarea sau 
prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau 
primejdia sau sabia? După cum este scris: «Din pricina 
Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socoti ţi ca nişte 
oi de tăiat.» Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem 
mai mult decât biruitori, prin Acela care ne‑a iubit.”

ÎNVINGĂTOR ÎNTOTDEAUNA
8 VINERI

Mulţămiri să‑I fi e aduse lui 
Dumnezeu, care ne poartă totdeauna 

cu carul Lui de biruinţă în Cristos, 
şi care răspândeşte prin noi în 

orice loc mireasma cunoşti nţei Lui                                                                            
(2 Corinteni 2:14).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Progresez din slavă în slavă; viaţa mea este mărturia 
abundenţei lui Dumnezeu şi a dragostei Sale infailibile. Zi 
de zi El mă umple de binecuvântări şi mă conduce într‑un 
marş triumfal neîntrerupt. Umblu în puterea Duhului 
Sfânt, domnind şi stăpânind prin har şi prin neprihănire. 
Aleluia!

Nu contează provocările, persecuţiile, mărimea 
furtunilor şi a presiunilor cu care te confrunţi; tu eşti mai 
mult decât biruitor. Cuvântul lui Dumnezeu este infailibil 
şi acest Cuvânt spune despre tine că eşti biruitor în Isus 
Cristos. Nimic nu ar trebui să te copleşească, pentru 
că Cel care este mai mare locuieşte în tine şi te face să 
triumfi mereu, în toate lucrurile şi în orice loc. Aceasta 
este viaţa ta în Cristos! Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Matei 4:12‑25 & Geneza 8

Matei 6:19‑7:6 & Geneza 20‑22

Isaia 43:2; Coloseni 1:27



Una dintre cele mai frumoase revelaţii ale 
Cuvântului lui Dumnezeu este adevărul că 

în calitate de făpturi noi, suntem gloria lui Dumnezeu 
într‑o lume întunecată şi cinică. Noi suntem soluţia la 
întunericul din lume. Biblia spune: „Căci iată, întunericul 
acoperă pământul şi negură mare, popoarele, dar peste 
ti ne răsare Domnul şi slava Lui se arată peste ti ne” (Isaia 
60:2).

Negura mare din lume indică faptul că este ti mpul 
ca tu să străluceşti  şi să luminezi lumea ta. Biblia spune: 
„De asemenea, şi fi rea aşteaptă cu o dorinţă înfocată 
descoperirea fi ilor lui Dumnezeu” (Romani 8:19). 
Lumea aşteaptă ca tu să manifeşti  gloria lui Dumnezeu, 
să o eliberezi din robia stricăciunii şi de sub infl uenţele 
corupte ale lui Satan (Romani 8:20‑21).

În Psalmul 74:20 Biblia spune că locurile dosnice 
din ţară sunt pline de bârloguri de tâlhari. Aceasta se 
referă la întunericul spiritual şi la răutatea care predomină 

MANIFESTĂ GLORIA LUI
9 SÂMBĂTĂ

„Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, 
o preoţie împărătească, o naţiune 
dedicată, poporul special pe care 

Dumnezeu Şi l‑a câşti gat ca să 
fi e al Lui, ca să vesti ţi faptele Lui 

minunate şi să manifestaţi virtuţile 
şi perfecţiunile Celui ce v‑a chemat 

din întuneric la lumina Sa minunată”                                                                          
(1 Petru 2:9, versiunea Amplifi cată).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt manifestarea şi strălucirea slavei lui Dumnezeu. 
Splendoarea, excelenţa şi perfecţiunea Lui se exprimă prin 
mine. Indiferent de întunericul şi de greutăţile din lumea 
de astăzi, sunt mai mult decât biruitor, deoarece Cristos în 
mine este nădejdea slavei! Umblu în slavă – în sănătatea 
mea, la locul de muncă, în afacere, în familie şi în finanţe. 
Laudă lui Dumnezeu!

astăzi în anumite locuri sau zone din lume. Însă atunci 
când apari tu, acestea sunt dispersate. Când pătrunzi tu 
în lumea necredincioşilor purtând lumina Evangheliei lui 
Isus Cristos, atunci ajunge şi mântuirea la ei.

Tu oferi semnificaţie, direcţie şi frumuseţe în 
lumea ta. Eşti lumina acestei lumi întunecate; eşti sarea 
pământului. Isus a spus: „... Cum M‑a trimis pe Mine 
Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi” (Ioan 20:21). El ne‑a 
trimis să aducem slavă, excelenţă şi semnificaţie în viaţa 
celor din jur. Aceasta este lucrarea ta. Aceasta este viaţa 
ta.

Matei 5:1‑10 & Geneza 9

Matei 7:7‑29 & Geneza 23‑24

Ioan 17:22; Romani 8:30



Este uimitor faptul că mulţi cunosc pasajul 
temati c şi nu descoperă revelaţia minunată 

pe care o oferă Bisericii. Este similar cu ceea ce ni se 
descoperă în Evrei 13:5‑6: „Să nu fi ţi iubitori de bani. 
Mulţumiţi‑vă cu ce aveţi, căci El Însuşi a zis: «Nicidecum 
n‑am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.» Aşa că 
putem zice plini de încredere: «Domnul este ajutorul 
meu, nu mă voi teme. Ce mi‑ar putea face omul?»”

În aceste versete, Duhul Sfânt dă un sfat important 
la începutul versetului cinci. El spune să‑ţi dezvolţi un sti l 
de viaţă lipsit de lăcomie de bani şi să fi i mulţumit de ceea 
ce ai. Putea să Se oprească acolo, dar nu a făcut‑o. Ci a 
conti nuat şi ne‑a dat moti vul din spatele declaraţiei, pe 
care îl găsim în partea a doua a versetului cinci: „căci El 
Însuşi a zis: «Nicidecum n‑am să te las, cu niciun chip nu 
te voi părăsi.»” Dacă S‑ar fi  oprit aici, ar fi  însemnat că ar fi  
vrut să vedem o promisiune, ceea ce ar fi  fost bine. Totuşi, 

PRINCIPIUL PROCLAMĂRII
10 DUMINICĂ

Ce zice ea deci? „Cuvântul este aproape 
de ti ne: în gura ta şi în inima ta.” Şi 

cuvântul acesta este cuvântul credinţei, 
pe care‑l propovăduim noi. Dacă Îl 

mărturiseşti , deci, cu gura ta pe Isus 
ca Domn şi dacă crezi în inima ta că 
Dumnezeu L‑a înviat din morţi, vei fi  

mântuit. Căci prin credinţa din inimă se 
capătă neprihănirea şi prin mărturisirea 

cu gura se ajunge la mântuire               
(Romani 10:8‑10).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Tu m‑ai strămutat de sub puterea întunericului 
în împărăţia glorioasă a luminii, unde domnesc peste 
orice circumstanţe. Bunăstarea mea este independenţă 
de condiţiile financiare ale naţiunilor şi ale guvernelor. 
Proclamând Cuvântul Tău, înaintez într‑un marş triumfal 
neîntrerupt, în Numele lui Isus. Amin.

El revelează ceva profund în versetul următor: „... Aşa 
că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul 
meu, nu mă voi teme. Ce mi‑ar putea face omul?” Aici se 
află principiul proclamării. „Dumnezeu a spus, aşa că şi tu 
spui cu îndrăzneală...”

Dumnezeu ţi‑a dat Cuvântul Său, ca tu să poţi 
răspunde cu îndrăzneală în conformitate cu acesta. Este 
ceea ce îţi schimbă viaţa. Promisiunea în sine nu‑ţi schimă 
viaţa; trebuie aplicat principiul.

Când aplici acest principiu, nu doar „citezi” ceea 
ce a spus Dumnezeu; tu răspunzi cu credinţă la Cuvântul 
lui Dumnezeu, pe baza înţelegerii tale despre răspunsul 
pe care El îl doreşte. Un răspuns corect este învăţat prin 
Cuvântul Său şi prin Duhul Sfânt. El ne‑a dat gură, ca să 
putem verbaliza şi folosi Cuvântul Său în scopul de a ne 
contura viaţa şi destinul în direcţia voii Sale desăvârşite. 
Aleluia!

Matei 5:11‑20 & Geneza 10

Matei 8:1‑27 & Geneza 25‑26

2 Corinteni 4:13; Marcu 11:23



În Faptele apostolilor 21, citi m cum ucenicii din 
Tir şi cei din Cezareea îl averti zau şi îl rugau 

pe Pavel să nu meargă la Ierusalim, unde îl aşteptau 
suferinţe grele. Îi spuneau că va fi  torturat, închis şi 
ucis. Însă răspunsul lui Pavel este atât de moti vator: „Ce 
faceţi de plângeţi aşa şi îmi rupeţi inima? Eu sunt gata 
nu numai să fi u legat, dar chiar să şi mor în Ierusalim 
pentru Numele Domnului Isus” (Faptele apostolilor 
21:13).

Câtă determinare! Pavel a refuzat să se teamă; 
asemenea lui Isus, şi‑a îndreptat faţa hotărât să meargă 
la Ierusalim, deşi se îndrepta către moarte! În Luca 
9:51, Biblia spune: „Când s‑a apropiat vremea în care 
avea să fi e luat în cer, Isus Şi‑a îndreptat faţa hotărât 
să meargă la Ierusalim.” Expresia „Şi‑a îndreptat 
faţa” provine din traducerea din original a termenului 
grecesc „stērizō” care înseamnă „a te întoarce hotărât 
într‑o anumită direcţie, a fi  determinat.”

Chipul lui Isus era atât de hotărât încât, privindu‑L, 
oricine îşi dădea seama că a luat o decizie pe care avea 
să o ducă la îndeplinire. Mântuitorul şti a ce Îl aşteptă în 
Ierusalim. Chiar dacă le‑a mărturisit ucenicilor Săi că: 
„Fiul omului trebuie să fi e dat în mâinile păcătoşilor, să 

FII DETERMINAT                                    
SĂ TRĂIEȘTI PENTRU EL

11 LUNI

Isus, fi indcă şti a că Tatăl Îi dăduse toate 
lucrurile în mâni, că de la Dumnezeu 

a venit şi la Dumnezeu Se duce...                   
(Ioan 13:3). 



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Trăiesc în mod deliberat pentru Domnul şi pentru gloria 
Lui. Sunt entuziasmat de Duhul Sfânt, de Cuvântul lui 
Dumnezeu şi de câştigarea sufletelor. Indiferent de 
provocările din lumea de astăzi, eu Îl slujesc pe Domnul, 
strălucind în slavă şi în neprihănire. Aleluia!

fie răstignit…” (Luca 24:7), Isus nu S‑a simţit descurajat; 
Şi‑a îndreptat faţa hotărât să meargă la Ierusalim.

Samaritenii nu L‑au primit, deoarece au citit pe 
chipul Său că Se îndrepta spre Ierusalim şi nu le‑a plăcut 
acest lucru (Luca 9:53). I se putea citi hotărârea pe chip. 
De ce? Ştia că Tatăl Se baza pe El.

Chiar dacă Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în 
mâini, decizia de a muri pentru omenire a fost lăsată 
la latitudinea lui Isus. Însă Isus a rămas neclintit în 
hotărârea Sa. Asemenea Lui, trebuie să îţi menţii şi tu 
determinarea de a Îl sluji cu viaţa ta, de a trăi ca un 
adevărat creştin, indiferent de situaţie!

Ia această decizie demnă de Numele lui Isus, 
deoarece Isus, la rândul Său, a luat decizia de a te 
mântui. Nu te lăsa nimic să te distragă de la slujirea 
Domnului, de la răspândirea Evangheliei în întreaga 
lume. Hotărârea ta să fie atât de puternică, încât să se 
poată citi chiar şi pe faţa ta.

Matei 5:21‑30 & Geneza 11

Matei 8:28‑9:17 & Geneza 27‑28

2 Corinteni 5:14‑15; Ioan 9:4



În urmă cu câţiva ani, un frate creşti n a fost răpit 
de către o sectă. Când a ajuns în faţa altarului, 

a văzut craniile mai multor persoane care fuseseră 
decapitate acolo şi, la scurt ti mp după sosirea lor, membrii 
acelei secte au început să îşi aducă la altar noii capti vi, 
unul după altul, pentru a îi sacrifi ca.

Deodată, fratele a început să vorbească în alte 
limbi prin Duhul Sfânt. Cineva a vrut să îl oprească, însă el 
vorbea şi mai tare. În ti mp ce toţi ceilalţi erau cuprinşi de 
frică, el conti nua să vorbească în alte limbi! În curând a 
izbucnit un adevărat haos printre parti cipanţii la sacrifi ciu, 
iar aceşti a l‑au alungat pe fratele creşti n din mijlocul lor 
şi, astf el, a fost eliberat.

Experienţa acestui frate dezvăluie ce se întâmplă 
când eşti  plin de Duhul Sfânt; devii îndrăzneţ! În 
momentul când necazul va încearcă să lovească, puterea 
Duhului Sfânt se va ridica în ti ne; cuvintele vor ţâşni din 
ti ne în torente de energie divină.

Biruinţa este asigurată în plinătatea Duhului Sfânt. 
Dacă apare vreun necaz, tu eşti  pregăti t; ai îndrăzneală 
în momentele de criză. Cuvântul „judecăţii” din versetul 

ÎNDRĂZNEALĂ ÎN ZIUA CRIZEI
12 MARŢI

În felul acesta, dragostea lui Dumnezeu 
este făcută desăvârşită în noi, pentru 

ca noi să avem îndrăzneală în ziua 
judecăţii, fi indcă în lumea aceasta 

cum este El, aşa suntem şi noi                                                        
(1 Ioan 4:17, versiunea NTR).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cu îndrăzneală şi cu credinţă incontestabilă, domnesc 
în această viaţă. Indiferent ce am de înfruntat, refuz să 
am anxietate sau frică. Declar pace şi linişte peste orice 
circumstanţe. Sunt îndrăzneţ şi încrezător să înfrunt viaţa 
şi să înving, pentru că mai mare este Cel care este în mine 
decât cel care este în lume. Aleluia!

tematic provine din traducerea din original a termenului 
grecesc „krisis” care înseamnă criză; se referă la un 
moment de dificultate sau la un pericol iminent.

Pe vremuri, am auzit despre un creştin care 
călătorea cu autobuzul. La un moment dat a avut loc un 
accident teribil şi toţi pasagerii au murit. Trebuia oare să 
moară şi creştinul împreună cu ei? Nu! Trebuia să aibă 
îndrăzneală în acel moment de criză.

Ar fi trebuit să declare: „În Numele lui Isus, sunt 
protejat! Eu nu mor!” Şi chiar dacă nu rostea aceste 
cuvinte, trebuia să fie complet echipat şi protejat prin 
rugăciune şi prin credinţă înainte de a urca în autobuz. 
Biblia nu spune: „... pentru ca să putem striga în ziua 
cea rea,” ci spune: „pentru ca noi să avem îndrăzneală 
în ziua crizei.” Cu această îndrăzneală a Duhului Sfânt, vei 
învinge în orice circumstanţe sau crize. Aleluia!

Matei 5:31‑40 & Geneza 12

Matei 9:18‑38 & Geneza 29‑30

1 Ioan 4:17‑18; Proverbe 24:10; Proverbe 28:1



După cum spune versetul temati c, ai fost izbăvit 
de sub puterea întunericului şi strămutat în 

Împărăţia Fiului dragostei lui Dumnezeu; acesta este 
noul tău loc în viaţă. Este locul numit „Cristos,” de unde 
domneşti  în viaţă având stăpânire asupra întunericului.

Dacă, de exemplu, eşti  hărţuit de demoni în ti mpul 
nopţii sau ai coşmaruri, este posibil ca încă să nu îţi fi  găsit 
locul în Cristos. Însă, acum că şti i adevărul, nu ar trebui să 
ţi se mai întâmple acest lucru niciodată.

Isus a spus: „Veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul 
vă va elibera” (Ioan 8:32, versiunea NTR). Nu ai nevoie 
să fi i eliberat; tu ai primit eliberare când ai venit în 
Cristos. În 2 Corinteni 5:17, Biblia spune: „Căci, dacă este 
cineva în Cristos, este o făptură nouă,” iar în Coloseni 
2:6, Scriptura conti nuă: „Astf el, după cum L‑aţi primit pe 
Cristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El.”

Trăieşte‑ţi viaţa în CRISTOS! Poartă atmosfera lui 
Cristos pretuti ndeni. Eşti  scuti t, protejat şi menţinut în 
siguranţă de puterea Lui în noua ta casă (Cristos). Această 
nouă casă trebuie să devină pentru ti ne la fel de reală ca 
locuinţa în care trăieşti . Conşti enti zează acest lucru şi nu 
vei experimenta niciodată frustrarea, descurajarea, frica, 
boala sau neputi nţa.

LOCUL NUMIT CRISTOS
13 MIERCURI

El ne‑a izbăvit de sub puterea 
întunerecului, şi ne‑a strămutat 
în Împărăţia Fiului dragostei Lui,             

(Coloseni 1:13).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am fost scos de sub puterea, de sub domnia, de sub 
controlul şi de sub autoritatea întunericului şi am fost adus 
în siguranţa absolută! Locuiesc în prezenţa lui Dumnezeu şi 
funcţionez cu stăpânirea lui Cristos. Sunt aşezat cu Cristos 
în tărâmul gloriei, mult prea sus şi prea departe faţă de 
zona de influenţă a diavolului! Sunt net superior faţă de 
cel rău! Aleluia!

Ai putea spune: „Domnule Pastor Chris, cum să 
procedez dacă m‑am născut din nou în urmă cu mulţi 
ani, dar acum am nişte probleme de sănătate?” Simplu: 
conştientizează că te afli în Cristos şi că ai autoritate 
în El, iar apoi declară cu credinţă: „În Numele lui Isus 
Cristos din Nazaret, revendic cu fermitate ceea ce îmi 
aparţine! Resping durerea! Resping neputinţa şi rămân 
tare în Cristos!” Apoi cuprinde‑ţi corpul cu braţele şi 
porunceşte‑i: „Trupule, conformează‑te!”

Corpul tău nu are altă opţiune decât să se 
conformeze. Tu nu te mai afli pe domeniul lui Satan; 
ci eşti în Cristos, în locul slavei şi al stăpânirii, unde ai 
putere asupra diavolului, a bolii, a neputinţei şi a morţii. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Matei 5:41‑48 & Geneza 13

Matei 10:1‑23 & Geneza 31‑33

2 Corinteni 5:17; Efeseni 2:6; Coloseni 1:12‑14



Cuvântul lui Dumnezeu este o sămânţă; şi ce faci 
cu sămânţa dacă vrei să ai o recoltă bogată? O 

semeni în pământul potrivit. Prin meditaţie, tu semeni 
Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. Dacă nu semeni 
seminţele potrivite, buruienile vor creşte pretuti ndeni de 
la sine. Inima ta este grădina lui Dumnezeu şi nu poţi lăsa 
„buruienile” să crească în ea.

Buruienile sunt gândurile rele din inima ta. Dacă 
le permiţi, acestea vor distruge recolta Cuvântului lui 
Dumnezeu în viaţa ta. Vedem ce se poate întâmpla din 
pilda semănătorului care a ieşit să îşi semene seminţele, 
spusă de Isus (Matei 13:7, 22).

Ia hotărârea de a lăsa doar seminţele potrivite 
să rodească în inima ta, deoarece, conform versetului 
temati c, ce semeni, aceea vei şi secera. Sămânţa de 
Cuvânt divin în inima ta va produce o recoltă a Cuvântului 
lui Dumnezeu şi va aduce mari binecuvântări în viaţa 
ta. Aşadar, seamănă Cuvântul lui Dumnezeu în inima 
ta în mod deliberat şi pregăteşte‑ţi inima pentru a fi  un 
pământ bun.

Pe măsură ce studiezi Scriptura şi meditezi asupra 
ei, declară: „Umblu în adevăr; umblu în dragoste; umblu 
în Cristos; sunt călăuzit de Duhul Sfânt. Am Duhul 

SEAMĂNĂ CUVÂNTUL LUI                   
ÎN TINE ÎN MOD DELIBERAT

14 JOI

Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu 
Se lasă să fi e batjocorit.” Ce 

seamănă omul, aceea va şi secera                                                
(Galateni 6:7).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Inima mea este grădina lui Dumnezeu şi Cuvântul Său creşte 
în mine continuu, producând recolte de binecuvântări. 
Îmi păzesc inima, lăsând doar Cuvântul lui Dumnezeu să 
crească şi să prevaleze în ea. Şi prin Cuvântul Său, înaintez 
în victorie zi de zi, în Numele lui Isus. Amin.

îndrăznelii. Nu există nicio boală în trupul meu; umblu în 
sănătate divină, în Numele Domnului Isus Cristos!”

Trăim vremuri periculoase, cum spune Biblia: 
„Dar să mai ştii aceasta, că în zilele de pe urmă vor 
veni timpuri primejdioase” (2 Timotei 3:1, versiunea 
Fidela). Ne aflăm în acele zile de pe urmă, când doar 
cei care umblă în stăpânirea Cuvântului lui Dumnezeu, 
conştientizând victoria pe care o au în şi prin Cuvântul 
Său, vor avea biruinţă.

Aşadar, învaţă Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine 
şi pentru viaţa ta. Păstrează‑l în inima ta şi rosteşte‑l cu 
gura ta: „Căci din prisosul inimii vorbeşte gura” (Matei 
12:34).

Matei 6:1‑13 & Geneza 14

Matei 10:24‑42 & Geneza 34‑35

Faptele Apostolilor 20:32; Romani 10:10; 
Luca 6:45; Filipeni 4:8 



Rămâi alături de Rapsodia Realităților și în noul an, 
parti cipând la cele 20 de proiecte pregăti te pentru 
anul 2021. Aceste proiecte sunt următoarele:

1.Viziunea 20 pentru 20 12.Impact India
2.Un milion de Campanii de 
distribuire în masă a Rapsodiei 
pe tot globul

13.Impact China

3.Programul Raphaton în difer-
ite limbi

14.Impact Europa

4.Fundaţia misionară Rea-
chOut Nigeria

15.Impact Cuba

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

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

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

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

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

DE PROIECTE



DE PROIECTE

N
O

T
E

NOTE



În Psalmul 85:10‑11 Biblia spune ceva foarte 
frumos: „Bunătatea şi credincioşia se întâlnesc, 

dreptatea şi pacea se sărută. Credincioşia răsare din 
pământ, şi dreptatea priveşte de la înălţimea cerurilor.” 
În Noul Testament, bunătatea şi credincioşia s‑au întâlnit; 
dreptatea şi pacea s‑au sărutat. În Romani 5:1, Biblia 
spune: „Deci, fi indcă suntem socoti ţi neprihăniţi prin 
credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru 
Isus Cristos.”

Cuvântul „neprihăniţi” din versetul anterior 
provine din traducerea din original a termenului 
grecesc „dikaioo” şi înseamnă a fi achitat de orice 
fărădelege şi declarat neprihănit. Acum că ai fost 
declarat neprihănit şi ai dreptul de a sta alături de 
Dumnezeu prin credinţă, te‑ai împăcat cu Dumnezeu 
prin Domnul nostru Isus Cristos; eşti una cu El. 
Cuvântul „pace” provine din traducerea din original a 
termenului grecesc „eirene” şi înseamnă a fi pus din 
nou la un loc, a fi adus în armonie, în înţelegere şi în 
siguranţă cu Dumnezeu.

Nu este nevoie să te temi că într‑o zi, Dumnezeu 
îţi va aminti toate greşelile şi te va pedepsi pentru 
păcatele tale. Ai intrat în casa Lui; ţi‑ai găsit odihna 
în El prin Isus Cristos. Dumnezeu a făcut acest lucru 

PACE ȘI NEPRIHĂNIRE
15 VINERI

Lucrarea neprihănirii va fi  pacea, roada 
neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie 

(Isaia 32:17).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa mea glorioasă în 
Cristos şi pentru uniunea mea cu Tine. Neprihănirea Ta 
a produs în mine pace; pace şi bunăstare! Îţi mulţumesc 
pentru această viaţă extraordinară de stăpânire şi de 
bucurie, în Numele lui Isus. Amin. 

posibil; iată rezultatul neprihănirii primite. Dumnezeu 
te‑a adus la Sine, iar acum trăieşti în uniune cu El: 
„Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut 
unul… În trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei… 
să fie în El Însuşi un singur om nou, făcând astfel 
pace, şi i‑a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într‑un 
singur trup, prin cruce… El a venit astfel să vă aducă 
vestea bună a păcii vouă, celor ce eraţi departe, şi 
pace celor ce erau aproape” (Efeseni 2:14‑17).

Matei 6:14‑24 & Geneza 15

Matei 11:1‑30 & Geneza 36‑37

Ioan 14:27; Efeseni 2:14‑17



Când se vorbeşte despre laudă în Noul Testament, 
mulţi nu înţeleg ce este aceasta de fapt. Lauda 

este expresia noastră profundă de apreciere a bunătăţii, 
a binecuvântării, a bunăvoinţei şi a neprihănirii lui 
Dumnezeu. Este aprecierea sau mărturisirea caracterului 
Său. Când spui: „Doamne, Tu eşti  bun şi milosti v; m‑ai 
binecuvântat; eşti  neprihănit etc.,” tu îţi arăţi aprecierea 
faţă de personalitatea Lui; aceasta este lauda.

Când I te închini astf el Domnului, Îi arăţi cine este 
El cu adevărat în viaţa ta şi Îl deosebeşti  de oricine şi 
de orice. Când Îi mulţumeşti  pentru bunătatea, pentru 
bogăţiile, pentru binecuvântările şi pentru toate lucrurile 
minunate pe care ţi le‑a dat sau le‑a făcut pentru ti ne, 
Îi atribui Lui acele lucrări frumoase şi nu norocului sau 
întâmplării. Prin urmare, Domnul va acţiona şi va lucra 
şi mai mult în viaţa ta.

Este posibil să îi fi  auzit pe unii oameni spunând: 
„Ei bine, oricine se poate închina cum doreşte. Pot 
decide să tac şi să mă închin lui Dumnezeu doar în sinea 
mea”; este greşit. Într‑adevăr, Dumnezeu şti e ce este 
în inima ta, şi totuşi, în Luca 11:2, Isus declară: „Când 
vă rugaţi, să ziceţi.…” Isus nu spune: „... să gândiţi.” 
Închinarea ta trebuie să aibă conţinut.

LAUDA TREBUIE                                      
SĂ AIBĂ CONŢINUT

16 SÂMBĂTĂ

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

buzelor cari mărturisesc Numele Lui      
(Evrei 13:15).
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Isuse scump şi binecuvântat, Tu eşti mai mare decât 
toţi. Tu conduci cerul şi pământul, galaxiile şi guvernele. 
Nu există nume sau putere în afara domniei şi stăpânirii 
Majestăţii Tale! Ce mare eşti, o, Doamne! Tu eşti singurul 
Dumnezeu adevărat, vrednic de toată cinstea, maiestatea 
şi lauda, acum şi în veci de veci. Amin.

În Vechiul Testament, când profeţii sau preoţii se 
rugau, conţinutul rugăciunilor lor a fost scris, pentru 
a se dovedi că aceştia au dat glas închinării lor. De 
asemenea, când Isus S‑a rugat, El a vorbit, astfel încât 
oamenii să Îl poată auzi. El nu S‑a rugat doar în mintea 
Lui.

Acelaşi lucru poate fi spus şi despre închinare; ne 
închinăm înaintea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt şi prin 
Cuvântul Lui (în duh şi în adevăr)! Ne ridicăm mâinile 
către El, mărturisindu‑I Numele: „Prin El, să Îi aducem 
totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul 
buzelor care mărturisesc Numele Lui” (Evrei 13:15). 
Îl lăudăm şi Îl binecuvântăm pentru măreţia, pentru 
bunătatea, pentru dragostea, pentru mila şi pentru 
harul Lui. Aleluia!

Matei 6:25‑34 & Geneza 16

Matei 12:1‑21 & Geneza 38‑39

Evrei 13:15; Psalm 138:2; Apocalipsa 4:10‑11



Există atât de multe lucruri pe care le putem face 
când ne folosim autoritatea şi stăpânirea pe 

care le avem în Cristos. Prea mulţi creşti ni s‑au retras în 
tăcere, trăind ca nişte victi me; nu! Preia controlul; este 
responsabilitatea ta.

Tu eşti  aşezat împreună cu Cristos pe tronul puterii, 
ai o poziţie de autoritate; tu ai stăpânirea Lui; îţi aparţine 
de drept; aşadar, foloseşte‑o! Fă lucrurile bine în viaţa ta, 
în casa ta, în slujirea ta, la serviciul tău, în afacerea ta, în 
oraşul tău, sau în ţara ta uti lizând Numele lui Isus. Acest 
Nume este mai mare decât orice guvern, sau insti tuţie, sau 
ti tlu care poate fi  conferit, atât în această lume, cât şi în 
lumea viitoare.

Isus Cristos este Domn peste toate şi Dumnezeul 
oricărei făpturi (Ieremia 32:27). Şti ind acest lucru, poţi şi 
ar trebui să pui capăt revoltelor, războaielor, epidemiilor, 
răutăţilor, pericolelor şi dezastrelor generate de cel rău, în 
încercarea lui de a distruge această lume. Este simplu să 
pui capăt acestor acţiuni demonice: foloseşte autoritatea 
şi puterea Numelui Său în rugăciune!

Biblia ne oferă o explicaţie excelentă: „… Dumnezeu 
L‑a înviat din morţi şi L‑a pus să şadă pe un tron în tăriile 
cereşti , desemnat să conducă universul, totul de la 

RECUNOAȘTE AUTORITATEA 
NOASTRĂ ÎN NUMELE LUI

17 DUMINICĂ

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

locurile cereşti , în Cristos Isus                                                  
(Efeseni 2:6).
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Am fost aşezat împreună cu Cristos în locurile cereşti, cu 
mult deasupra oricăror greutăţi, necazuri, pericole sau 
influenţe corupte din lume. Stăpânesc şi triumf asupra 
oricăror circumstanţe şi astăzi. Cristos domneşte prin 
mine. Stăpânirea şi neprihănirea Lui se exprimă prin mine. 
Binecuvântat să fie în veci Numele Său. 

galaxii la guverne, fără ca vreun nume sau vreo putere 
să se situeze în afara conducerii Lui. Şi nu doar pentru 
această vreme, ci pentru eternitate. El deţine controlul 
asupra tuturor lucrurilor şi are ultimul cuvânt în toate…” 
(Efeseni 1:20‑22, versiunea The Message – Mesajul, n.tr.). 
Acest lucru este extraordinar.

Cu toate acestea, El va domni şi va stăpâni doar 
atunci când vei acţiona tu. Isus conduce lumea şi pune 
toate lucrurile în ordine prin noi, Biserica Lui. Suntem 
sămânţa divină care Îi prelungeşte zilele (Isaia 53:10, 
versiunea Fidela); El domneşte prin noi. Când vorbeşti, 
El vorbeşte prin tine; când acţionezi împotriva forţelor 
întunericului şi a răului din ţara ta, El acţionează prin tine.

Satan nu va mai avea nicio şansă când vei recunoaşte 
şi îţi vei asuma poziţia ta şi abilitatea ta în Cristos — slava şi 
puterea pe care le poţi exercita în Numele Lui! Exercită‑ţi 
această autoritate chiar acum! Declară în Numele lui Isus 
schimbările pe care ţi le doreşti în orice domeniu al vieţii 
tale conform Scripturii şi vei avea o mărturie a credinţei 
tale. Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

Matei 7:1‑12 & Geneza 17

Matei 12:22‑50 & Geneza 40‑41

Efeseni 2:5‑6; Filipeni 2:9‑10



Creşti nul este chemat la o viaţă de slavă şi de 
excelenţă. El este rodul suferinţelor lui Cristos. 

Biblia vorbeşte despre pati mile lui Cristos şi despre slava 
de care aveau să fi e urmate (1 Petru 1:11). Tu eşti  slava 
pe care Isus a prevăzut‑o, pentru care a suferit crucea şi 
a dispreţuit ruşinea (Evrei 12:2). Eşti  rezultatul glorios al 
suferinţelor Lui.

Isus Cristos este oglindirea slavei Tatălui; 
înti părirea Fiinţei Sale (Evrei 1:3). Acesta este moti vul 
pentru care El te‑a creat, pentru că Biblia spune că în 
lumea aceasta noi suntem tot aşa cum este El (1 Ioan 
4:17). În Ioan 17:22, Isus declară: „Eu le‑am dat slava 
pe care Mi‑ai dat‑o Tu, pentru ca ei să fi e una, cum şi 
Noi suntem una.” Trăieşte cu această conşti enti zare zi 
de zi!

În 2 Corinteni 3:18, afl ăm despre Cuvântul lui 
Dumnezeu faptul că este o oglindă: „Noi toţi privim 
cu faţa descoperită, ca într‑o oglindă, slava Domnului 
şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă 
în slavă, prin Duhul Domnului.” O oglindă refl ectă tot 
ceea ce este pus în faţa ei. Dacă stai în faţa unei oglinzi, 
îţi vei vedea propria refl exie. Cuvântul lui Dumnezeu 

REZULTATUL GLORIOS AL 
SUFERINŢELOR LUI

18 LUNI

Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit 
tot ce priveşte viaţa şi evlavia, 
prin cunoaşterea Celui ce ne‑a 

chemat prin slava şi puterea Lui                                            
(2 Petru 1:3).
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Îţi mulţumesc, Tată, pentru că am fost strămutat din 
păcat, din boală, din depresie, din sărăcie, din frustrare şi 
din orice este asociat cu cel rău şi cu întunericul, în slava 
Ta eternă – unde strălucesc şi domnesc în mod glorios în 
viaţă prin har şi prin neprihănire. Călătoria mea este una 
de slavă, de triumf, de succes şi de bunăstare. Glorie în 
veci Numelui Tău!

este o oglindă, iar reflexia ta este „slava lui Dumnezeu”; 
înseamnă că acesta eşti tu cu adevărat – slava Lui.

Ai fost glorificat împreună cu Isus. Tu ai viaţa şi 
neprihănirea Lui acum. Acelaşi Duh Sfânt care L‑a înviat 
pe Isus din morţi, locuieşte şi acţionează acum şi în tine. 
Acest adevăr este colosal! Dumnezeu te‑a ales pentru 
a‑Şi manifesta lauda şi slava pe pământ: „Dar voi sunteţi 
generaţie aleasă, preoţie împărătească, naţiune 
sfântă, popor special, ca să arătaţi laudele Celui ce v‑a 
chemat din întuneric în lumina Lui minunată” (1 Petru 
2:9, versiunea Fidela).

Matei 7:13‑20 & Geneza 18

Matei 13:1‑23 & Geneza 42‑43

1 Petru 2:9; Romani 8:16‑17



Cuvântul lui Dumnezeu în gura ta îţi asigură 
victoria. În 2 Corinteni 4:13, Biblia spune: 

„Însă fi indcă avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu 
ceea ce este scris: «Am crezut, de aceea am vorbit!» şi 
noi credem, şi de aceea vorbim.” Tu eşti  biruitor în Isus 
Cristos şi îţi menţii acea victorie prin cuvintele tale pline de 
credinţă. Indiferent ce se întâmplă în jurul tău, vorbeşte 
ca un învingător. Rosteşte cuvinte de neprihănire, de 
succes, de slavă şi de putere.

Învingătorii nu vorbesc despre frică, despre 
lipsuri sau despre slăbiciune; ei dau glas înţelepciunii 
lui Dumnezeu: „Oricum, vorbim înţelepciune printre 
cei desăvârşiţi; totuşi nu înţelepciunea acestei lumi... 
Ci vorbim înţelepciunea lui Dumnezeu într‑un mister, 
chiar acea înţelepciune ascunsă, pe care Dumnezeu 
a rânduit‑o înainte de lume pentru gloria noastră” (1 
Corinteni 2:6‑7, versiunea Fidela). Este posibil ca unii să 
fi e blocaţi de întunericul din zilele noastre, de decimarea 
pieţei şi a economiei mondiale; însă pe ti ne nu ar trebui 
să te preocupe niciuna dintre aceste probleme, deoarece 
tu nu eşti  din această lume.

CUVÂNTUL CREDINŢEI                           
ÎN GURA TA

19 MARŢI

Ce zice ea deci? „Cuvântul este 
aproape de ti ne: în gura ta şi în inima 
ta.” Şi cuvântul acesta este cuvântul 
credinţei, pe care‑l propovăduim noi                     

(Romani 10:8).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Viaţa mea este revelaţia gloriei lui Dumnezeu, mărturia 
harului şi a neprihănirii Lui. Sunt învingător întotdeauna în 
toate lucrurile. Sunt roditor, productiv şi eficient în slujba 
Evangheliei. Aleluia!

Când oamenii din jurul tău sunt doborâţi, tu 
trebuie să declari: „Eu sunt ridicat! O moştenire plăcută 
mi‑a căzut la sorţi; o frumoasă moşie mi‑a fost dată 
(Psalmul 16:6); bunăstarea mea este independentă de 
circumstanţe.” Aşa vorbesc învingătorii; aceştia folosesc 
Cuvântul lui Dumnezeu drept răspuns la orice situaţie. Ei 
spun ce a spus Dumnezeu.

În Evrei 13:5‑6, Biblia spune: „… El Însuşi a zis… 
Aşa că putem zice plini de încredere...” De exemplu, 
dacă ai simptomele unei boli, nu le da glas; în schimb, 
proclamă vindecare şi sănătate. Dacă te simţi slăbit, 
proclamă putere; afirmă că viaţa lui Dumnezeu din tine 
este superioară şi, prin urmare, distruge şi risipeşte din 
corpul tău orice boală, neputinţă şi durere.

În 1 Ioan 5:4, Biblia spune: „Pentru că oricine este 
născut din Dumnezeu biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă 
biruinţă asupra lumii este credinţa noastră.” Continuă 
să îţi declari neprihănirea şi viaţa biruitoare în Cristos! 
Domneşte şi stăpâneşte asupra circumstanţelor prin 
Cuvântul credinţei din gura ta.

Matei 7:21‑29 & Geneza 19

Matei 13:24‑43 & Geneza 44‑45

Marcu 11:22‑23; Iosua 1:8



În Cristos, avem viaţă veşnică; suntem biruitori 
întotdeauna! Avem o viaţă fericită; avem 

putere asupra momentelor de criză şi stăpânire asupra 
circumstanţelor. Aceasta este viaţa noastră zilnică în 
Cristos. Însă înseamnă oare acest lucru că, fi ind creşti ni, 
noi suntem scuti ţi de încercări? Nu. Dar înseamnă că 
indiferent de amploarea sau de magnitudinea provocării 
cu care ne confruntăm, există un singur rezultat posibil: 
noi învingem!

Chiar dacă te vei confrunta cu încercări şi cu greutăţi, 
Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Totuşi în toate aceste 
lucruri noi suntem mai mult decât biruitori” (Romani 
8:37). În 2 Corinteni 2:14, Biblia mai spune: „Mulţumiri 
să Îi fi e aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna 
cu carul Lui de biruinţă în Cristos...” Biruinţa noastră în 
Cristos nu se întâmplă doar uneori, ci ÎNTOTDEAUNA, 
indiferent de locul sau de natura încercării cu care te 
confrunţi.

Provocările şi momentele de criză ale vieţii tale te 
ajută să creşti  în credinţă. Aşadar, nu te lăsa niciodată 
inti midat; tu eşti  din Dumnezeu şi ai biruit (1 Ioan 4:4). 
În Cristos, tu ai o viaţă de pace, de putere, de sănătate 

NUMAI VICTORII
20 MIERCURI

Dar cărarea celor neprihăniţi 
este ca lumina strălucitoare, a 
cărei strălucire merge mereu 
crescând până la miezul zilei                                                                

(Proverbe 4:18).
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Am viaţă veşnică şi mă bucur de ea! Am victorii nesfârşite! 
Progresez cu paşi de uriaş, din slavă în slavă. Când alţii 
sunt doborâţi, eu sunt ridicat, pentru că mai mare este Cel 
ce este în mine decât cel ce este în lume. Aleluia!

şi de bunăstare; o viaţă plină de slavă şi de autoritate. În 
Coloseni 1:27, Biblia spune: „… Cristos în tine, nădejdea 
slavei...” Cristos este garanţia ta pentru o viaţă plină de 
biruinţă şi de slavă. Învaţă să ai încredere în El, urmează 
Cuvântul Său şi pune‑L în aplicare în viaţa ta.

Matei 8:1‑11 & Geneza 20

Matei 13:44‑14:12 & Geneza 46‑48

Romani 8:35‑37; 2 Corinteni 2:14



Noi nu trebuie să fi m victi me pe pământ, ci învingători. 
Dar mulţi creşti ni trăiesc ca victi me, ca nişte capti vi 

ai circumstanţelor adverse, pentru că nu privesc lucrurile şi nu 
trăiesc după Cuvântul lui Dumnezeu. Adversităţile, presiunile 
şi difi cultăţile vieţii nu trebuie să fi e un factor determinant în 
viaţa ta. Pavel le numeşte întristări uşoare, de o clipă: „Căci 
întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot 
mai mult o greutate veşnică de slavă” (2 Corinteni 4:17).

Cu alte cuvinte, pentru ti ne, problema sau circumstanţa 
aceea adversă care durează poate de zece ani, este supusă 
schimbării şi garantat lucrează pentru ti ne tot mai mult o 
greutate veşnică de slavă. Cum? Răspunsul se afl ă în ceea ce 
am citi t în versetul temati c! Nu te mai uita la starea ta fi zică 
prezentă; priveşte invizibilul.

Atunci când vezi invizibilul, trecerea ta prin pusti u se 
sfârşeşte. Vizualizează‑L pe Dumnezeu cum va face lucruri mari 
şi minunate în viaţa ta şi prin viaţa ta în acest an. Vizualizează‑te 
prosper, sănătos, vibrant şi puternic, umblând în victorie şi în 
slava lui Dumnezeu. Vizualizează acea imagine în mintea ta şi 
în duhul tău, accept‑o şi acţionează în consecinţă. Gândeşte‑te 
la experienţa lui Avraam consemnată în Geneza 17. El nu a mai 
privit la ceea ce îi spuneau simţurile fi zice, ci a privit invizibilul 

PRIVEȘTE PRIN CUVÂNTUL LUI ȘI 
VORBEȘTE ÎN CONSECINŢĂ

21 JOI

Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile 
cari se văd, ci la cele ce nu se văd; căci 
lucrurile cari se văd, sunt trecătoare, 

pe când cele ce nu se văd, sunt vecinice             
(2 Corinteni 4:18).
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Mă văd progresând cu paşi de uriaş. Cărarea mea este 
cărarea celui neprihănit, a cărei strălucire merge mereu 
crescând, până la miezul zilei. Mă focalizez asupra 
Domnului şi a Cuvântului Său. Înţelepciunea lui îmi 
conduce viaţa. Văd şi umblu în victorie, în sănătate, în 
bunăstare, şi în bucurie, acum şi întotdeauna, în Numele 
lui Isus. Amin. 

prin ochii duhului său. S‑a văzut tatăl unei mulţimi de oameni, 
aşa cum spusese Dumnezeu.

Apostolul Pavel, în Romani 4:17, ne explică faptul că 
Avraam a crezut ce a spus Dumnezeu cu privire la el: „După 
cum este scris: «Te‑am rânduit să fii tatăl multor neamuri.» 
El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu în care a 
crezut, care învie morţii, şi care cheamă lucrurile care nu sunt 
ca şi cum ar fi.”

Acesta este începutul unui an nou; şi ceea ce trebuie faci 
în fiecare zi în mod deliberat este să declari cu îndrăzneală cine 
eşti tu cu adevărat. Nu rosti cuvinte de eşec, sau de înfrângere. 
Asigură‑te că ai viziunea corectă. Priveşte din perspectiva lui 
Dumnezeu. Meditează asupra Cuvântului Său şi declară‑l.

Atunci când afirmi ce a spus Dumnezeu despre tine, 
sufletul tău se va conforma să acţioneze în consecinţă. 
Primeşte şi asumă‑ţi tot ce a spus Dumnezeu despre tine şi 
rosteşte acele lucruri cu voce tare în mod consecvent (Evrei 
13:5‑6). Programează‑ţi viaţa în mod intenţionat prin Cuvântul 
lui Dumnezeu.

Matei 8:12‑22 & Geneza 21

Matei 14:13‑36 & Geneza 49‑50

2 Corinteni 5:7; Evrei 12:2; 2 Corinteni 4:13



 
 În 20 de ani, Îngerul Mesager a ajuns cel mai 
răspândit şi mai tradus devoţional zilnic din lume cu 
peste 22 miliarde de exemplare ti părite în peste 3000 de 
limbi. Cu adevărat, cunoşti nţa 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: rortranslati ons@loveworld360.com sau 
rortranslati ons@blwinc.org 

STRĂLUCIRE ÎN MAI MULTE 
LIMBI DE TRADUCERE
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Cum se poate ca un creşti n să citească pasaje 
de Scriptură ca versetul temati c şi tot să se mai 

plângă de provocări? Indiferent care este presiunea pe 
care o exercită vrăjmaşul asupra ta; refuză să cedezi. Nu 
te lăsa tulburat de circumstanţe sau de ameninţări.

Cristos trăieşte în ti ne şi El este mai mare decât 
oricine şi decât orice. De aceea, atunci când te confrunţi 
cu o situaţie de criză, declară: „Mai mare este Cel ce este 
în mine decât toate adversităţile cu care m‑aş putea 
confrunta vreodată!” Orice lucru negati v care se întâmplă 
în viaţa ta acum nu este decât o „întristare uşoară”; va 
trece. Aşadar, nu lăsa nimic să îţi fure bucuria.

Chiar şi aceste provocări trecătoare vor produce 
pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. 
Cuvântul lui Dumnezeu spune astf el, de aceea acesta 
este singurul rezultat la care trebuie să ne aşteptăm. De 
aceea trebuie să te bucuri în faţa adversităţii. Biblia spune: 
„... Atunci când se pare că nu aveţi de‑a face decât cu 
greutăţi, priviţi‑le ca pe o oportunitate nepreţuită de a 

BUCURĂ-TE ÎN DOMNUL ȘI CÂND 
TE AFLI SUB PRESIUNE

22 VINERI

Căci întristările noastre uşoare de o 
clipă lucrează pentru noi tot mai mult 
o greutate vecinică de slavă. Pentru 
că noi nu ne uităm la lucrurile cari 
se văd, ci la cele ce nu se văd; căci 

lucrurile cari se văd, sunt trecătoare, 
pe când cele ce nu se văd, sunt vecinice                                          

(2 Corinteni 4:17‑18).
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Mă bucur în Domnul, ştiind că puterea şi Cuvântul Lui 
mă situează deasupra oricăror adversităţi. Domnul este 
tăria vieţii mele, iar eu nu mă tem de nimeni şi de nimic. 
În El triumf întotdeauna în orice situaţie, domnind în 
neprihănire şi crescând în harul, în înţelepciunea şi în 
cunoaşterea Domnului nostru Isus Cristos. Amin. 

experimenta cea mai mare bucurie posibilă!” (Iacov 1:2, 
versiunea The Passion, Pasiunea, n.tr.). 

Sărbătoreşte şi bucură‑te în Domnul chiar şi 
atunci când te afli sub presiune. Nu te concentra asupra 
problemei. Focalizează‑ţi privirea asupra lui Isus, pentru că 
El este Cel care iniţiază şi desăvârşeşte credinţa ta (Evrei 
12:2, versiunea NTR). În El tu învingi ÎNTOTDEAUNA, şi în 
orice situaţie. Slavă lui Dumnezeu!

Matei 8:23‑34 & Geneza 22

Matei 15:1‑28 & Exod 1‑2

2 Corinteni 4:17‑18; Romani 5:3‑4; 
Evrei 12:2



Isus este Capul trupului, adică al Bisericii. Capul 
şi trupul nu Se pot despărţi, ci se completează 

reciproc, formând un întreg. Noi suntem uniţi inseparabil 
cu El (1 Corinteni 6:17). În Efeseni 1:22‑23 Biblia spune: 
„El I‑a pus totul sub picioare şi L‑a dat căpetenie peste 
toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea 
Celui ce îndeplineşte totul în toţi.” El este Cel care umple 
toate lucrurile (Efeseni 4:10) şi totuşi plinătatea Lui este 
Biserica, trupul Lui.

Acest adevăr trebuie să te ajute să înţelegi 
importanţa şi relevanţa pe care o ai pentru Cristos. Tu eşti  
„în El,” iar El este „în ti ne.” El Îşi exprimă dragostea pentru 
lume prin ti ne şi Îşi exti nde Împărăţia pe pământ. Tu eşti  
extensia Lui pe pământ, pentru că te tragi din El şi eşti  
conectat cu El. El a spus în Ioan 15:5: „Eu sunt Viţa, voi 
sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân 
Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de mine nu puteţi face 
nimic.” În măreaţa Sa înţelepciune, Tatăl a conceput acest 
proiect de unire a lui Isus (Capul) cu Biserica (trupul) în 
aşa fel ca noi să avem nevoie de El, dar şi El să aibă nevoie 
de noi. El este slava noastră şi noi suntem slava Lui.

BISERICA ESTE                            
PLINĂTATEA LUI CRISTOS

23 SÂMBĂTĂ

El este Capul trupului, al Bisericii. 
El este începutul, cel întâi născut 

dintre cei morţi, pentru ca în 
toate lucrurile să aibă întâietatea                                                

(Coloseni 1:18).
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Fac parte din familia lui Cristos – care este Biserica! În 
Cristos sunt în sănătate, în bogăţie, în splendoare, în 
bunăstare şi în glorie. Slava lui Dumnezeu se vede şi se 
manifestă prin mine în lumea din jurul meu. Viaţa mea este 
o continuă manifestare a lui Cristos, a supranaturalului! 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

În Ioan 17:19‑21, Isus S‑a rugat: „Şi Eu Însumi Mă 
sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr. Şi 
Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede 
în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum 
Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în tine; ca şi ei să fie una 
în Noi, ca lumea să creadă că Tu M‑ai trimis.” Această 
rugăciune a lui Isus este împlinită în noi astăzi; El ne‑a 
făcut una cu divinitatea.

În 1 Corinteni 6:17 Biblia declară: „Dar cine se 
lipeşte de Domnul este un singur duh cu El.” Noi suntem 
literalmente întrepătrunşi cu Duhul Sfânt, formând o 
singură creaţie divină: „Noi toţi, în adevăr, am fost 
botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur 
trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, şi toţi am 
fost adăpaţi dintr‑un singur Duh” (1 Corinteni 12:13). 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Matei 9:1‑13 & Geneza 23

Matei 15:29‑16:1‑12 & Exod 3‑5

1 Corinteni 6:17;1 Ioan 4:17



Pentru a avea rezultate în viaţa ta de credinţă, nu 
ajunge doar să cunoşti  Cuvântul lui Dumnezeu 

şi să fi i conşti ent de el, ci trebuie să îl şi rosteşti . Puterea 
stă în afi rmare. Noi credem şi de aceea vorbim. Dacă nu 
rosteşti , nu se va întâmpla.

Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul; el este 
deja stabilit în ceruri. Biblia spune: „Pentru totdeauna, 
Doamne, Cuvântul Tău este întemeiat în cer” (Psalmul 
119:89, versiunea Fidela). Dar el devine stabilit în viaţa 
ta prin afi rmare. Aşa funcţionează: tu conşti enti zezi 
Cuvântul lui Dumnezeu prin meditaţie şi apoi proclamaţia 
ta îl implementează.

Isus a spus: „Fiindcă adevărat vă spun că oricine 
îi va spune acestui munte: «Ridică‑te şi aruncă‑te în 
mare»; şi nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că 
acele lucruri pe care le spune se vor face, el va avea 
orice spune” (Marcu 11:23, versiunea Fidela). Atunci 
când Cuvântul lui Dumnezeu este în inima ta şi îl rosteşti , 
devine o forţă creati vă.

Ţine minte, Cuvântul lui Dumnezeu a creat totul şi 
de aceea poate şi va crea orice. Puterea de a transpune în 
realitate orice îţi doreşti  se afl ă în gura ta. Isus a spus că 

PROCLAMAŢIA TA TRANSPUNE 
CUVÂNTUL LUI ÎN REALITATE

24 DUMINICĂ

Însă fi indcă avem acelaşi duh de 
credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: 

„Am crezut, de aceea am vorbit!” 
şi noi credem, şi de aceea vorbim                                                       

(2 Corinteni 4:13).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am fost binecuvântat cu toate şi în toate lucrurile. Domnul 
m‑a făcut roditor şi productiv. Prin proclamaţiile mele de 
credinţă resping orice boală, infirmitate sau neputinţă din 
corpul meu şi interzic necazul, depresia, sărăcia şi frustrarea 
în viaţa mea şi în familia mea. Sănătatea, tăria şi abundenţa 
reprezintă drepturile mele din naştere. Umblu în gloria lui 
Dumnezeu, manifestând neprihănirea lui Cristos. Aleluia!

omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui 
(Luca 6:45). Meditând asupra Cuvântului lui Dumnezeu, 
tu creezi lucruri bune în inima ta; apoi, exact aşa cum 
a procedat Tatăl în cartea Geneza cu masa amorfă şi 
haotică a pământului, rosteşti cuvinte de credinţă pentru 
a aduce acele lucruri bune în realitate.

Cuvintele sunt lucruri; au energie creativă. 
Foloseşte‑ţi cuvintele pline de credinţă pentru a‑ţi 
structura lumea şi pentru a‑ţi programa duhul pentru 
victorie şi pentru glorie tot mai mare.

Matei 9:14‑26 & Geneza 24

Matei 16:13‑17:1‑13 & Exod 6‑7

Proverbe 18:21; Iacov 3:2; Romani 10:8‑10



Cum ar putea un creşti n care citeşte aceste 
cuvinte să ceară mai multă putere sau o 

măsură dublă de ungere? Este o contradicţie! Duhul 
Sfânt locuieşte în ti ne în toată plinătatea Sa. Ungerea 
este efectul puterii şi al prezenţei Duhului Sfânt; de ce să 
ceri efectul atunci când în ti ne locuieşte Persoana care îl 
produce?

Duhul Sfânt este puterea, tăria şi înţelepciunea lui 
Dumnezeu. El este Duhul harului şi locuieşte în ti ne ca 
Persoană. El Şi‑a stabilit reşedinţa în ti ne în totalitatea 
fi inţei Sale. Plinătatea slavei şi a puterii Lui ar trebui să se 
exprime liber în şi prin ti ne.

Duhul Sfânt te face să fi i mai mult decât un simplu 
om. Există o putere divină care acţionează în ti ne, care 
nu se consumă şi nici nu necesită regenerare. Refuză 
să fi i limitat de abilitatea ta fi zică; potenţialul tău este 
nelimitat! Duhul Sfânt acţionează în ti ne cu putere ca 
să obţină rezultate care sunt dincolo de abilitatea sau 
de înţelegerea unui om (Coloseni 1:29). Afi rmă aceste 
lucruri întotdeauna în viaţa ta.

În Filipeni 2:13 Biblia spune: „Căci Dumnezeu este 
Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, 
şi voinţa şi înfăptuirea.” Dumnezeu care lucrează în ti ne 

PLINĂTATEA DUHULUI SFÂNT
25 LUNI

Cine crede în Mine, din inima lui vor curge 
râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” 

(Ioan 7:38).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt plin de putere, de har şi de glorie, pentru că Duhul 
Sfânt locuieşte în mine în plinătatea Lui! El este abilitatea 
mea şi tăria vieţii mele. Sunt desăvârşit în El, manifestând 
neprihănirea, pacea, bucuria şi excelenţa Lui, în Numele 
lui Isus. Amin. 

este Duhul Sfânt; El te face să vrei şi apoi te propulsează 
să faci voia Tatălui. Tu poţi stârni puterea Lui să curgă în 
şi prin tine tot mai mult vorbind în alte limbi şi meditând 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Aleluia!

Matei 9:27‑38 & Geneza 25

Matei 17:14‑18:1‑14 & Exod 8‑9

Ioan 3:34; Efeseni 3:17‑19



Multe dintre pasajele biblice despre vindecare 
care sunt citate de mulţi creşti ni bine 

intenţionaţi nu se aplică în Noul Testament. În Vechiul 
Testament, Dumnezeu le‑a făcut promisiuni şi provizii 
copiilor lui Israel, dar acestea nu se aplică Bisericii.

Să ne aducem aminte că Vechiul Legământ a fost 
abrogat pentru că nu făcea nimic desăvârşit (Evrei 7:19). 
Poate te întrebi: Cum rămâne atunci cu legământul 
vindecării? Nu a spus Dumnezeu: „... voi îndepărta boala 
din mijlocul tău” (Exod 23:25)? El a spus şi în Isaia 53:5: 
„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit 
pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea 
a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.”

Acum, niciunul din aceste două pasaje nu se 
referă la creşti ni. Dumnezeu nu a făcut un legământ de 
vindecare cu noua creaţie. Legământul de vindecare 
era pentru Israel. Atunci când Isus a spus pe cruce: „S‑a 
isprăvit” (Ioan 19:30), Vechiul Legământ a luat sfârşit.

Este important să înţelegem cine este creşti nul cu 
adevărat. Creşti nul este cel care are viaţa lui Dumnezeu, 
o viaţă în care nu are nevoie de vindecare, pentru că nu 
se îmbolnăveşte. Atunci de ce sunt mulţi bolnavi? Din 

NU EXISTĂ LEGĂMÂNT DE 
VINDECARE PENTRU NOUA CREAŢIE

26 MARŢI

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, 
pe lemn, pentru ca noi, fi ind morţi faţă 
de păcate, să trăim pentru neprihănire; 

prin rănile Lui aţi fost vindecaţi                                               
(1 Petru 2:24).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Acelaşi Duh care L‑a înviat pe Cristos din morţi îmi 
vitalizează trupul. Boala nu are loc în mine, pentru că viaţa 
lui Dumnezeu mă inundă şi mă umple pe deplin. Trăiesc în 
sănătate divină şi am impact asupra celor din jur cu viaţa 
lui Dumnezeu din mine, în Numele lui Isus. Amin. 

necunoştinţă! Dumnezeu a spus: „Poporul Meu piere din 
lipsă de cunoştinţă...” (Osea 4:6). 

Biblia spune: „Şi dacă Duhul Celui ce L‑a înviat pe 
Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce L‑a înviat 
pe Cristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre 
muritoare, din pricina Duhului Său care locuieşte în voi” 
(Romani 8:11). Duhul Sfânt, care L‑a înviat pe Isus din 
morţi, locuieşte în tine şi a vitalizat trupul tău muritor. 
Aceasta înseamnă că trupul tău nu mai este sortit morţii 
şi nici vulnerabil înaintea bolii! Aleluia!

Poporul lui Dumnezeu trebuie să cunoască, să 
trăiască şi să vestească adevărul. Atunci când devii creştin 
şi primeşti Duhul Sfânt, n‑ar trebui să mai fii bolnav 
niciodată în viaţă. Ai nevoie să conştientizezi viaţa divină 
din tine şi faptul că Duhul Sfânt patrulează prin tine ca să 
alunge orice anomalie şi să te menţină sănătos.

Matei 10:1‑11 & Geneza 26

Matei 18:15‑35 & Exod 10‑12

Isaia 33:24; Proverbe 4:20‑22; Romani 8:10



Apostolul Pavel a declarat: „Şi dacă Evanghelia 
noastră este acoperită, este acoperită 

pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte 
necredincioasă a orbit‑o dumnezeul veacului acestuia...” 
(2 Corinteni 4:3‑4). Dumnezeul acestei lumi este Satan şi 
el este responsabil de toată stricăciunea şi de tot haosul 
din lume.

Modul în care este structurată lumea acum, cu 
sistemele ei conduse de egoism, de răutate, de lăcomie 
şi de ură, este gândit şi implementat de cel rău. Aceasta 
înseamnă că structurile şi sistemele lumii nu îţi pot oferi 
niciodată pace. Pacea vine de la Dumnezeu, la fel cum 
neprihănirea vine de la El.

Este imposibil ca oamenii care nu au primit 
niciodată viaţa şi natura lui Dumnezeu să poată oferi 
pace adevărată. Nici măcar familia sau prietenii nu îţi pot 
aduce pace, bucurie şi fericire de durată. În Ioan 14:27, 
Isus a spus: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v‑o dau 
cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se 
înspăimânte.” Binecuvântat să fi e Dumnezeu!

Pacea după care tânjeşte lumea se găseşte doar 
în Isus Cristos. Nu este de mirare că oamenii nu reuşesc 
să o dobândească, pentru că o caută în locuri greşite. 

PACEA VINE                                               
DE LA DUMNEZEU

27 MIERCURI

V‑am spus aceste lucruri ca să aveţi pace 
în Mine. În lume veţi avea necazuri; 
dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”                   

(Ioan 16:33).
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Indiferent ce se întâmplă, în orice circumstanţă, rămân 
netulburat. Am pacea lui Isus Cristos în inima mea. Prin 
urmare sunt plin de încredere, deoarece Campionul Păcii 
este Domnul meu! Am pace fără frământare, plină de 
odihnă şi de bunăstare. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Biblia spune: „Când vor zice «Pace şi linişte!», atunci 
o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile 
naşterii peste femeia însărcinată, şi nu va fi chip de 
scăpare” (1 Tesaloniceni 5:3). Aceasta este dilema în 
care se găseşte lumea astăzi.

În versetul tematic, Isus spune: „În lume veţi avea 
necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” El a biruit 
lumea şi ţi‑a dat ţie victoria asupra lumii. Indiferent ce se 
întâmplă în lume, rămâi în pace.

Pacea pe care o ai în duhul tău este pacea lui 
Isus Cristos, care îţi dă putere asupra crizei. Chiar şi în 
circumstanţe ostile, când parcă provocările vin din toate 
părţile, pacea Lui îţi păzeşte inima şi mintea şi te face să 
te odihneşti în bunăstare. Aleluia!

Matei 10:12‑22 & Geneza 27

Matei 19:1‑15 & Exod 13‑14

Isaia 9:6; Isaia 26:3; Ioan 14:27



Cu ceva ti mp în urmă, parti cipam la o conferinţă 
împreună cu numeroşi lucrători ai Evangheliei 

din multe ţări. În ti mpul secţiunii de Întrebări şi 
Răspunsuri, mulţi dintre ei au pus întrebări pe diverse 
teme, iar eu le arătam răspunsuri din Scripturi.

Însă am observat prin Duhul Sfânt că, tot timpul 
cât ei puneau întrebări şi căutam în Biblie răspunsurile, 
Duhul lui Dumnezeu ne slujea într‑un mod special. 
Mulţi dintre ei veniseră cu probleme de inimă, dar 
bolile cu care intraseră în întâlnire nu mai erau acolo!

Peste tot aveau loc miracole de vindecare, chiar 
dacă noi nu ne‑am rugat în mod special pentru bolnavi. 
Aşa se întâmplă în prezenţa Lui: primeşti răspuns la 
întrebări, problemele se rezolvă, poverile sunt ridicate 
şi slava Sa în viaţa ta este activată şi îmbogăţită. 
Aleluia!

Atunci când eşti sub influenţa Cuvântului şi a 
Duhului lui Dumnezeu, observi cum ceva se întâmplă în 
viaţa ta, chiar dacă nu poţi să exprimi în cuvinte acest 
lucru imediat. Astfel mulţi oameni pot fi binecuvântaţi 
în acelaşi moment în prezenţa lui Dumnezeu.

BINECUVÂNTĂRI                                    
ÎN PREZENŢA LUI

28 JOI

Într‑una din zile, Isus învăţa pe noroade. 
Nişte Farisei şi învăţători ai Legii, cari 

veniseră din toate satele Galileei şi 
Iudeii şi din Ierusalim, stăteau acolo; iar 

puterea Domnului era cu El, ca să vindece 
(Luca 5:17).
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În părtăşie, primesc Cuvântul lui Dumnezeu care mă 
situează deasupra circumstanţelor în viaţă. Credinţa mea 
este consolidată şi mă propulsează să umblu pe culmile 
pământului în abundenţă şi în înţelepciunea Duhului 
Sfânt, menţinându‑mă permanent deasupra răului şi a 
terorii, în Numele lui Isus. Amin. 

În prezenţa Sa găseşti direcţie, îndrumare şi 
viaţă! Psalmistul a spus: „Îmi vei arăta cărarea vieţii; 
înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări 
veşnice în dreapta Ta” (Psalmul 16:11). În prezenţa Lui 
eşti condus de adevărul Său în tot adevărul; primeşti 
revelaţii şi orice fel de confuzie dispare.

Anul acesta tratează părtăşia cu Dumnezeu cu 
maximă prioritate. Studiază Cuvântul cu determinare 
şi roagă‑te fervent în alte limbi ÎN FIECARE ZI. El ne‑a 
dat o viaţă de împlinire; o viaţă în care să cântăm, 
să‑L lăudăm şi să‑I mulţumim. Trăieşte în acea slavă în 
fiecare zi şi experimentează supranaturalul, bucuria, 
pacea şi bunăstarea care sunt dincolo de această 
lume. Slavă lui Dumnezeu!

Matei 10:23‑33 & Geneza 28

Matei 19:16‑20:1‑16 & Exod 15

Psalm 133:1‑3; Ioan 16:13‑14; Evrei 10:25
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Ce înseamnă pentru ti ne atunci când spunem: 
„Dumnezeu te iubeşte?” Ce este dragostea? 

Dragostea este acea valoare de îndrăgire a unei persoane 
care îţi dă un senti ment al importanţei ei pentru ti ne ca 
obiect al favorii tale. De aceea, faptul că Dumnezeu te 
iubeşte înseamnă că eşti  special şi valoros pentru El.

Eşti  atât de valoros pentru El încât El are notat şi 
câte fi re de păr ai în cap. Isus a spus că toate fi rele de păr 
din cap îţi sunt „numărate” (sau „numerotate” – în alte 
versiuni ale Scripturii, n.tr.). Adică fi ecare fi r de păr din 
capul tău are un număr de cod la Dumnezeu; niciunul nu 
cade fără ca El să consemneze acest lucru. 

Aşa de mult are grijă Dumnezeu de noi. Dacă 
înţelegi dragostea Lui pentru ti ne, tot plânsul şi toată 
autocompăti mirea din cauza lucrurilor prin care treci nu 
îşi mai găsesc rostul. Nu mai laşi loc deloc egoismului 
şi lăcomiei. Lui Îi pasă de ti ne atât de mult. Te iubeşte 
personal, în mod parti cular.

În 1 Corinteni 12:27 Biblia spune: „Voi sunteţi 
trupul lui Cristos, şi fi ecare, în parte, mădularele 
lui.” Cuvântul „în parte” provine din traducerea din 
original a termenului grecesc „meros,” care înseamnă 
părţi individuale, părţi defi nite. Versiunea Amplifi cată 

EL TE IUBEȘTE                                                         
ÎN MOD PERSONAL

29 VINERI

Cât despre voi, până şi perii 
din cap, toţi vă sunt număraţi                                         

(Matei 10:30).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Neprihănitule şi bunule Tată, Îţi mulţumesc că mă 
iubeşti cu o iubire veşnică. Braţele Tale iubitoare sunt 
mereu întinse să mă îmbrăţişeze, iar dragostea Ta pentru 
mine este necondiţionată şi nesfârşită. Umblu zi de 
zi în conştientizarea iubirii Tale nepieritoare, care mă 
transformă într‑o conductă a iubirii Tale lichide către 
lumea din jur, în Numele lui Isus. Amin. 

Contemporană a Bibliei spune astfel: „Acum voi [în mod 
colectiv] sunteţi trupul lui Cristos şi [în mod individual] 
sunteţi membre ale lui, fiecare parte distinctă (fiecare 
cu locul şi cu funcţia lui).”

În Efeseni 5:29 Biblia spune: „Căci nimeni nu şi‑a 
urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu 
drag, ca şi Cristos Biserica.” Ce minunat! În ciuda tuturor 
temerilor şi a descurajărilor care sunt acum în lume, 
Domnul îţi aduce acest mesaj ca o dovadă a dragostei 
Lui pentru tine. El te hrăneşte prin Cuvântul Său ca să 
îţi ridice duhul şi să‑ţi întărească credinţa, pentru că te 
preţuieşte. Tu eşti special pentru El.

Biblia spune: „Vedeţi ce dragoste ne‑a dat Tatăl, 
să ne numim copii ai lui Dumnezeu...” (1 Ioan 3:1). 
Cuvântul „ne‑a dat” mai are sensul şi de „a revărsat.” 
Tatăl Şi‑a revărsat dragostea asupra ta. Este o dragoste 
fără limite. Slavă Numelui Său pe veci!

Matei 10:34‑42 & Geneza 29

Matei 20:17‑34 & Exod 16‑17

1 Ioan 3:1; 1 Ioan 4:16; Ieremia 31:3; 
Romani 8:35‑38 TLB



Creşti nul nu trebuie să se roage ca Duhul Sfânt 
să vină din nou şi din nou peste el, pentru că, 

potrivit versetului temati c darul Duhului Sfânt este în el. 
Nu există ungere proaspătă care să vină peste ti ne de 
undeva; nu găsim acest lucru în Biblie. Unii spun că vor o 
măsură dublă de ungere. Cum poţi avea o măsură dublă 
din ceva ce ai deja în toată plinătatea?

Nu există nici un loc în Noul Testament care să 
sugereze că ai putea avea o ungere dublă sau orice 
altă ungere. Nu te mai ruga, nu mai plânge şi nu mai 
cere ceea ce ai deja! În Noul Testament învăţăm că, 
atunci când ai primit Duhul Sfânt, ai fost uns cu măsura 
deplină a lui Dumnezeu. Eşti plin de El acum.

În Efeseni 3:19 Biblia spune: „şi să cunoaşteţi 
dragostea lui Cristos, care întrece orice cunoştinţă, ca 
să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.” 
Acesta este scopul lui Dumnezeu; tot ce ai de făcut 
este să înflăcărezi ceea ce este deja în tine, ca să fii 
umplut. Stârneşte Duhul Sfânt şi lasă ca puterea Sa să 
curgă prin trupul tău. Biblia spune: „Nu vă îmbătaţi de 
vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini 
de Duh” (Efeseni 5:18). Cu alte cuvinte, fii întotdeauna 
înflăcărat în Duhul Sfânt.

ÎNFLĂCĂREAZĂ CE AI PRIMIT
30 SÂMBĂTĂ

De aceea îţi aduc aminte să înfl ăcărezi 
darul lui Dumnezeu, care este în 
ti ne prin punerea mâinilor mele                                      

(2 Timotei 1:6).
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Am primit Duhul Sfânt fără măsură. Sunt plin de 
Dumnezeu, plin de puterea Lui care îmi conferă abilitatea 
dinamică de a produce schimbări în lumea mea. Pe măsură 
ce înflăcărez acea putere în mine, sunt inundat de tărie 
divină, iar gloria lui Dumnezeu se revelează prin mine, 
abilitându‑mă să domnesc în neprihănire şi să stăpânesc 
orice circumstanţe. Aleluia!

Pavel îi spune lui Timotei în versetul tematic să 
înflăcăreze darul lui Dumnezeu, puterea Duhului Sfânt, 
care uneori poate să fie latentă dacă nu o activezi, 
iar El ne spune şi cum să o activăm: „Vorbindu‑vă 
vouă înşivă în psalmi şi imnuri şi cântări spirituale; 
cântând şi cântându‑I în inima voastră Domnului, 
Mulţumindu‑I totdeauna pentru toate Dumnezeului 
şi Tatălui, în Numele Domnului nostru Isus Cristos, 
supunându‑vă unii altora în teama de Dumnezeu” 
(Efeseni 5:19‑21, versiunea Fidela).

Matei 11:1‑10 & Geneza 30

Matei 21:1‑32 & Exod 18‑19

2 Timotei 1:6; Efeseni 5:18‑19; Ioan 3:34



Gândeşte‑te la aceasta: chiar după ce Domnul Isus a lăudat 
biserica din Efes pentru tot efortul depus, El a avut ceva 

împotriva lor: îşi părăsiseră dragostea dintâi. Care este dragostea 
dintâi? Evident, se face referire la dragostea şi la pasiunea lor pentru 
Isus, manifestată prin dragostea lor faţă de fraţi.

Se ştia despre Biserica din Efes că avea dragoste pentru 
Domnul şi pentru fraţi. În epistola sa către Efeseni, încă de la primul 
verset, Pavel li s‑a adresat ca unor credincioşi în Isus Cristos: „... către 
sfinţii care sunt în Efes şi credincioşii în Cristos Isus...” (Efeseni 1:1). În 
versetul 15 el remarcă dragostea lor pentru toţi sfinţii. „De aceea şi eu, 
de când am auzit despre credinţa în Domnul Isus, care este cu voi, şi 
despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii...” (Efeseni 1:15). Aceasta 
era dragostea dintâi pe care Domnul le‑a reproşat că o părăsiseră 
(Apocalipsa 2:4).

În 1 Ioan 4:20 Biblia spune: „Dacă zice cineva: «Eu Îl iubesc pe 
Dumnezeu» şi îl urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu 
îl iubeşte pe fratele său, pe care‑l vede, cum poate să Îl iubească pe 
Dumnezeu, pe care nu‑L vede?” Faptul că Îl iubeşti pe Isus se exprimă 
în dragostea pe care o arăţi faţă de poporul lui Dumnezeu. Prin faptul 
că îţi iubeşti fraţii, tu arăţi de fapt că Îl iubeşti pe Cristos. În 1 Timotei 5:8 
citim: „Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa 

LUCRAREA DRAGOSTEI
31 DUMINICĂ

Dar ce am împotriva ta, este că ţi‑ai 
părăsit dragostea dintâi. Adu‑ţi dar 

aminte de unde ai căzut; pocăieşte‑te, şi 
întoarce‑te la faptele tale dintâi. Altf el, 

voi veni la ti ne, şi‑ţi voi lua sfeşnicul 
din locul lui, dacă nu te pocăieşti           

(Apocalipsa 2:4‑5).   
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Natura de iubire a lui Dumnezeu în duhul meu mă 
determină să radiez şi să exprim iubire faţă de oricine. 
Sunt plin de dragoste! Manifest cu sinceritate bunătate şi 
har, vorbind şi crezând tot ce este mai bun despre ceilalţi, 
în Numele lui Isus. Amin. 

lui, s‑a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios.”
Pavel scria despre poporul lui Dumnezeu şi cum trebuie să fie 

exprimarea Evangheliei lui Isus Cristos în relaţie cu alţii. Isus le‑a spus 
credincioşilor Bisericii din Efes să facă „faptele dintâi”: să‑L iubească 
pe Cristos atât de mult încât aceasta să se exprime în iubirea altora. 
Astfel, dragostea pe care o demonstrezi prin acţiuni concrete, către 
oamenii pe care îi vezi, este foarte importantă. Îţi aduci aminte de cei 
care lucrează împreună cu tine? Te ating situaţiile prin care trec ei, sau 
inima ta s‑a împietrit în ceea ce îi priveşte?

Îţi aduci aminte de alţi lucrători sau de alte biserici din apropiere 
care trec prin momente dificile? Acestea sunt lucrurile care ar trebui 
să te preocupe cel mai mult. Dacă nu ai fost condus de dragoste, dacă 
acţiunile tale nu au fost motivate de iubire, aşa cum Isus le‑a spus celor 
din biserica din Efes să se pocăiască, şi tu trebuie să te pocăieşti.

El a spus că, dacă nu se pocăiau, urma să vină şi să dezrădăcineze 
Biserica din locul ei. Aceasta a vrut să spună prin expresia că avea să le 
ia sfeşnicul din locul lui; biserica avea să nu mai fie acolo. Aceasta ne 
arată că relevanţa Bisericii rezidă în lucrarea ei plină de dragoste. Nu 
există alternativă pentru umblarea în dragoste.

Hotărăşte‑te să te antrenezi să umbli în dragoste. Nu te împietri 
împotriva fraţilor tăi, a surorilor tale sau chiar şi a străinilor. Lasă inima ta 
să fie modelată şi stârnită uşor pentru a da o mână de ajutor.

Matei 11:11‑20 & Geneza 31

Matei 21:33‑22:1‑14 & Exod 20‑21

1 Ioan 4:18; Luca 23:33‑34



RUGĂCIUNE 
PENTRU  MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

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

AFRICA DE SUD:

SUA:NIGERIA:

CANADA
ROMÂNIA:

MAREA BRITANIE:



DESPRE  AUTOR
Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele 

corporaţiei Believers LoveWorld Inc., o misiune 
dinamică, multilaterală, cu extindere global, 
este autorul revistei Rapsodia Realităţilor, 
devoţionalul numărul 1 pe plan mondial şi 
al multor alte cărţi (peste 30). Este un dedicat 
slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu al cărui 
mesaj a adus realitatea vieţii divine în inima 
multora.

Milioane de oameni au fost binecuvântaţi 
prin emisiunea sa televizată „Atmosphere for 
Miracles” (Atmosfera pentru miracole, n.tr.), care 
aduce  prezenţa lui Dumnezeu chiar în casele 
oamenilor. Viziunea misiunii sale se extinde 
în lume prin programe creştine de calitate 
transmise cu ajutorul reţelelor de televiziune 
prin satelit LoveWorld.

La renumita Şcoală de Vindecare, 
manifestând lucrarea de vindecare a lui Isus 
Cristos prin darurile Duhului Sfânt, a ajutat 
mulţi oameni să primească vindecare.

De peste 30 de ani, Pastorul Chris îşi 
îndeplineşte cu deosebită pasiune însărcinarea 
divină de a atinge oamenii de pretutindeni cu 
prezenţa lui Dumnezeu prin misiuni, cruciade 
şi alte platforme care au ajutat milioane de 
semeni să experimenteze viaţa victorioasă, 
plină de semnifi  caţie şi de scop din Cuvântul 
lui Dumnezeu.
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Rapoarte
ALE SLAVEI

„Rapsodia mi‑a dat viaţă”

Renunţasem la viaţă total, pe măsură ce viaţa mea părea 
mohorâtă şi goală. Totul mergea prost. Credeam că singura soluţie 
era să comit suicid. În ziua în care m‑am decis să fac aceasta, 
am dat drumul la radio. L‑am auzit pe reporterul radio citind din 
devoţionalul „Rapsodia realităţilor.” Cu fiecare cuvânt ce se citea, 
speranţa şi credinţa erau stârnite în mine. Nu‑mi mai doream să‑mi 
curm viaţa. Acum, citesc devoţionalul zilnic şi viaţa mea are o altă 
semnificaţie. Rapsodia mi‑a salvat viaţa. Slavă lui Dumnezeu!

„Rapsodia realităţilor: busola mea”

Odată, am avut nevoie să iau o decizie crucială privind locul 
meu de muncă şi timpul nu era în favoarea mea. Am sunat 
câţiva oameni pentru a primi direcţie şi nu am primit niciuna. 
Deveneam confuz. Apoi, mi‑am amintit ce citisem în lecţia din 
ziua respectivă din Rapsodia realităţilor. Am recitit lecţia şi 
imediat un curent de direcţie mi‑a inundat mintea. Ştiam exact 
pe cine să sun, ce să fac şi cum să fac. Totul a fost terminat în 
timp util de asemenea. Asemenea unei busole, îngerul mesager 
mi‑a dat direcţie. Gloeiw lui Dumnezeu!

„Rapsodia schimbă vieţi”

Odată, am avut nevoie să iau o decizie crucială privind locul 
meu de muncă şi timpul nu era în favoarea mea. Am sunat 
câţiva oameni pentru a primi direcţie şi nu am primit niciuna. 
Deveneam confuz. Apoi, mi‑am amintit ce citisem în lecţia 
din ziua respectivă din Rapsodia realităţilor. Am recitit lecţia 
şi imediat un curent de direcţie mi‑a inundat mintea. Ştiam 
exact pe cine să sun, ce să fac şi cum să fac. Totul a fost 
terminat în timp util de asemenea. Asemenea unei busole, 
îngerul mesager mi‑a dat direcţie. Gloeiw lui Dumnezeu!

‑M; Nigeria

‑M. N; Republic of Benin

‑B. C; Nigeria



PRAYING THE RIGHT WAY

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

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

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
CĂRȚI DISPONIBILE DE LA EDITURA

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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647–341–9091 

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


