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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



Nume 

Adresa personală      

Număr de telefon personal      

Mobil       

       

Adresa de e–mail      

Adresa de servici      

      

țeluri pentru această lună      

Imaginea de pe copertă surprinde parteneri ai 
Rapsodiei Realităţilor în Durban, Africa de Sud.

Biblia oferă referințe ample despre acest râu semnificativ 
atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Iosua 

i‑a condus pe copiii lui Israel în traversarea acestuia în Iosua 
3:15‑17. El le‑a cerut preoților să pășească în apă, iar când 

aceștia au pășit, râul s‑a despicat și tot poporul a trecut 
albia râului pe uscat. De asemenea, Ilie și Elisei l‑au despicat 

și l‑au traversat pe uscat. Elisei l‑a vindecat de lepră pe 
Naaman, îndemnându‑l să se cufunde în apele râului. Cu 
altă ocazie, a făcut fierul unei securi care căzuse în râu să 

iasă la suprafață, aruncând o bucată de lemn în apă. În Noul 
Testament, Isus a fost botezat în Râul Iordan de către Ioan 

Botezătorul.

Râul Iordan
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Te‑ai întrebat vreodată de ce anumite cuvinte 
pe care le rosteşti  produc rezultate nedorite? 

Poate se întâmplă aşa pentru că nu vorbeşti  de la Tatăl. 
Isus a rosti t cuvintele Tatălui. El a şti ut exact ce cuvinte 
să spună în orice situaţie, oricui i Se adresa şi cu privire la 
orice. Secretul constă în ceea ce ne‑a spus El în versetul 
temati c. 

Imaginează‑ţi ceea ce s‑a întâmplat în Luca 17:11‑17. 
El era în călătorie spre cetatea Nain şi a ajuns la porţile 
oraşului, când a văzut o procesiune funerară a unui tânăr 
care decedase şi care fusese singurul copil al unei văduve. 
Mişcat de compasiune, El a ati ns racla şi a zis: „«Tinerelule, 
scoală‑te, îţi spun!» Mortul a şezut în capul oaselor şi a 
început să vorbească. Isus i l‑a dat înapoi maicii lui” (Luca 
7:14‑15). El a adus la viaţă trupul neînsufl eţit al băiatului 
prin cuvinte!

Atunci când călătorea într‑o ambarcaţiune pe mare 
şi s‑a stârnit o furtună năprasnică, Biblia spune că: „El S‑a 
sculat, a certat vântul şi i‑a zis mării: «Taci! Fără gură!» 
Vântul a stat şi s‑a făcut o linişte mare” (Marcu 4:38). 
Indiferent cât de dezlănţuită era furtuna, Isus a potolit‑o 
prin cuvinte. Cuvintele pe care le rostea El veneau de la 

ROSTEȘTE CUVINTE                               
DE LA TATĂL

LUNI

Căci Eu n‑am vorbit de la Mine 
însumi, ci Tatăl, care M‑a trimis, 
El însuşi Mi‑a poruncit ce trebuie 
să spun şi cum trebuie să vorbesc                                                               

(Ioan 12:49).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântat fie Dumnezeu! Cuvintele mele sunt divine, 
pline de puterea de a efectua schimbări. Cuvintele Tatălui 
locuiesc din belşug în mine, iar eu le rostesc în toată 
înţelepciunea. Aleluia!

Tatăl. În Ioan 12:50, El a zis: „... de aceea, lucrurile pe care 
le spun, le spun aşa cum Mi le‑a spus Tatăl.”

Şi noi trebuie să avem rezultatele Lui, deoarece Tatăl 
ne‑a dat şi nouă cuvinte să rostim. Nu rosti cuvinte pe care 
le‑ai învăţat din lume; declară Cuvântul lui Dumnezeu. 
Construieşte‑ţi limbajul din Cuvântul Său. De aceea 
trebuie să continui să studiezi Scripturile (2 Timotei 2:15). 
Gândeşte şi vorbeşte precum Isus şi vei avea rezultatele 
Lui extraordinare.

Matei 19:1‑12 & Exod 10 

Marcu 9:14‑32 & Numeri 7‑8

Coloseni 3:16; Ioan 6:63



Neemia s‑a confruntat cu o opoziţie acerbă 
atunci când a decis să restaureze zidurile 

Ierusalimului. Duşmanii evreilor erau determinaţi să 
oprească reclădirea zidului chiar şi cu preţul uciderii celor 
ce îl construiau. Dar Neemia nu era în necunoşti nţă cu 
privire la planurile şi la intenţiile lor rele.

În ti mp ce îi conducea pe oameni să dreagă zidul, îi 
şi pregătea să respingă orice atac. Fiecare dintre ei lucra 
cu o mână şi ţinea o armă în cealaltă. Îşi luaseră toate 
măsurile necesare pentru a nu fi  surprinşi de niciun atac 
al vrăjmaşului. Această relatare a fost consemnată pentru 
învăţătura noastră.

Noi suntem parteneri şi colaboratori cu Domnul 
în zidirea Bisericii Lui – trupul Lui – câşti gând sufl ete şi 
conti nuând lucrarea de slujire. Însă în ti mp ce lucrăm 
trebuie să fi m pregăti ţi să luptăm împotriva decretelor 
întunericului care ne forţează să trăim într‑o lume, într‑o 
atmosferă sau într‑un sistem guvernamental care îşi 
manifestă fără echivoc osti litatea faţă de Evanghelie.

Satan, şti ind că ti mpul lui este scurt, încearcă să o 
ia înainte şi să instaureze mediul ambiant al anti cristului 
înainte de vreme. Aşa că, trebuie să fi m în alertă şi 
în ofensivă. În 1 Petru 5:8 Biblia spune: „Fiţi treji şi 

FII VIGILENT ÎN DUH
2 MARŢI

Cei ce zideau zidul, şi cei ce duceau 
sau încărcau poverile, cu o mână 

lucrau, iar cu alta ţineau arma                                         
(Neemia 4:17).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Mă întăresc în Domnul şi în puterea tăriei Lui. El îmi deschide ochii 
asupra realităţilor spirituale şi îmi dezvăluie gândurile Sale în duhul 
meu. Aşadar, preiau şi astăzi controlul asupra situaţilor din tărâm 
spiritual, prin puterea Duhului Sfânt. Mă rog împotriva oricărei 
încercări a diavolului de a forţa Biserica lui Cristos să trăiască într‑o 
lume a fiarei înainte de vreme. Până în momentul răpirii Bisericii, 
Numele lui Isus Cristos va fi proslăvit în toate naţiunile. Amin!

vegheaţi...” Fii vigilent în duh! Ascultă cu atenţie în duhul 
tău în timpul de părtăşie, când vorbeşti în alte limbi şi 
meditezi la Scripturi. Domnul îţi va da strategii şi te va 
călăuzi cum să demontezi în mod eficient structurile 
vrăjmaşului.

Refuză să te laşi zdruncinat de ceea ce se întâmplă 
în lume astăzi – confuzie, frică şi dezamăgire. Prin puterea 
Duhului lui Dumnezeu, noi (Biserica) ne exercităm 
autoritatea în Cristos, aducând lucrurile la o nouă ordine, 
a lui Dumnezeu. Implică‑te vital în acest lucru. Roagă‑te 
cum nu ai mai făcut‑o până acum! Atunci când anunţăm 
zile globale de post şi de rugăciune, participă şi tu. Noi 
instaurăm o nouă ordine în lume, în Duhul Sfânt, în care 
Evanghelia are drum liber şi care pregăteşte venirea 
iminentă a Domnului. Amin.

Matei 19:13‑22 & Exod 11 

Marcu 9:33‑50 & Numeri 9‑10

1 Tesaloniceni 5:17; 2 Corinteni 10:3; Efeseni 6:18



În urmă cu mulţi ani, pe când mă afl am la universitate, 
guvernul de la acea vreme, un guvern militar, a interzis 

toate acti vităţile religioase în campus. Câţiva membri ai părtăşiei 
noastre au venit să mă roage să mă conformez, dar eu am auzit 
altceva de la Dumnezeu; El mi‑a zis să rămân în campus.

Unii dintre ei nu au fost pregăti ţi să se împotrivească 
alături de mine, probabil din cauza fricii. Dar dacă Dumnezeu mi‑a 
zis să conti nui, de ce ar fi  trebuit să mă opresc pentru că cineva 
a zis aşa? Întotdeauna, Cuvântul lui Dumnezeu te sfătuieşte cu 
privire la ceea ce contează. El l‑a numit pe viceprim‑ministru, pe 
guvernator, pe preşedinte, pe primul ministru etc.

Biblia spune că autorităţile actuale sunt rânduite de El. 
El îi pune în funcţie pe toţi. Însă dacă ei se arată necredincioşi 
faţă de El, adoptând legi şi politi ci care nu favorizează cauza Lui 
neprihănită, nu eşti  obligat să li te conformezi. Nicio autoritate 
nu depăşeşte autoritatea lui Dumnezeu. Aşa că, am conti nuat 
cu programul pe care îl aveam în campus, deoarece am vrut să Îl 
ascult pe Dumnezeu; şi a fost un succes remarcabil. 

Astf el, nu ne‑am oprit de la a ţine servicii religioase în 
campus până la absolvirea facultăţii. Am sfi dat eu guvernul? 

NU TE TEME DE OAMENI
3 MIERCURI

M‑am uitat, şi sculându‑mă, le‑am zis 
mai marilor, dregătorilor şi celuilalt 

popor: „Nu vă temeţi de ei! Aduceţi‑vă 
aminte de Domnul cel mare şi înfricoşat, 
şi luptaţi pentru fraţii voştri, pentru fi ii 

voştri şi fetele voastre, pentru nevestele 
voastre şi pentru casele voastre!”                         

(Neemia 4:14).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cred în puterea Cuvântului lui Dumnezeu de a mă plasa 
întotdeauna deasupra circumstanţelor sau a opoziţiilor. 
Rămân tare în credinţă indiferent de legea, de decretul, de 
guvernul sau de persoana care se poziţionează împotriva 
Bisericii lui Cristos şi declar că toate acestea rămân fără 
apărare! Glorie lui Dumnezeu!

Nu! Eu doar am ascultat ordinele unui guvern mai înalt. La fel 
a fost şi cu apostolii. Petru şi alţi apostoli s‑au confruntat şi ei cu 
autorităţile din zilele lor. Odată, ei au zis: „Judecaţi voi singuri 
dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult 
de voi decât de Dumnezeu” (Faptele apostolilor 4:19). În calitate 
de om al lui Dumnezeu, de creştin, de persoană care umblă cu 
Dumnezeu, nu te teme de oameni! Nu te teme de legile sau de 
decretele lor; nu te teme de nimic. Biblia spune că nu există nicio 
înţelepciune care să I se poată împotrivi lui Dumnezeu (Proverbe 
21:30).

Fiinţele umane nu vor reuşi niciodată să acumuleze 
înţelepciune sau strategie îndeajuns pentru a putea sta împotriva 
lui Dumnezeu. Este imposibil. Atunci când umbli în sincronizare 
cu Dumnezeu şi cu scopul Lui pentru viaţa ta, nu contează ce zice 
sau ce face cineva; indiferent de ameninţări, vei învinge. Chiar 
dacă opoziţia ar veni din familia ta, din oraşul tău, din ţara ta sau 
de la guvernul tău, să nu îţi fie frică, „pentru că Cel ce este în voi 
este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4).

Matei 19:23‑30 & Exod 12 

Marcu 10:1‑31 & Numeri 11‑13

Psalm 27:1‑3; Faptele apostolilor 5:25‑29; 1 Ioan 4:4



Atunci când Biblia spune că nu a plouat în 
Israel decât la cuvântul lui Ilie, aceasta nu s‑a 

întâmplat pentru că Ilie s‑a trezit deodată să spună: „Nu 
va fi  ploaie în Israel următorii trei ani şi jumătate.” Nu, 
Biblia spune că el s‑a rugat cu stăruinţă (Iacov 5:17). 
Pasajul biblic din 1 Împăraţi 18:42 ne arată cum s‑a rugat 
Ilie: „plecându‑se la pământ, s‑a aşezat cu faţa între 
genunchi.” 

Versiunea Amplifi cată a versetului temati c descrie 
mai bine felul lui de rugăciune: „Rugăciunea fi erbinte 
(din inimă, conti nuă) a celui neprihănit face disponibilă o 
putere extraordinară (dinamică în acţiune).” Ni se spune 
că rugăciunea aceasta este fi erbinte şi că are o anumită 
persistenţă. Cu alte cuvinte, este o rugăciune conti nuă, 
marcată de un senti ment profund de convingere.

Această rugăciune nu este de ti pul celor făcute 
înainte de masă sau când eşti  în grabă spre serviciu. 
Sunt anumite momente şi situaţii când nu poţi doar să 
spui nişte cuvinte şi să pleci; ci trebuie să stăruieşti  în 
rugăciune. Trebuie să conti nui travaliul. Poate că spui 
aceleaşi lucruri, dar insişti , nu te laşi.

Isus a procedat aşa în grădina Ghetsimani. El a zis 
aceleaşi lucruri în rugăciune şi S‑a rugat aşa preţ de o oră. 

CONTINUĂ „TRAVALIUL”                       
ÎN RUGĂCIUNE

4 JOI

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

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

(Iacov 5:16).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul 
rugăciunii prin care îmi exercit autoritatea în Cristos, ca să 
activez şi să umblu în conştientizarea prezenţei Tale divine şi 
să instaurez voia Ta pe pământ. Sunt un mijlocitor eficient prin 
Cuvântul credinţei şi prin rugăciunea mea fierbinte, din inimă 
şi continuă. Declar că naţiunile şi liderii acestei lumi sunt sub 
influenţa divină a puterii Tale măreţe, în Numele lui Isus. Amin!

Nu a fost o rugăciune de un minut sau două. El a stăruit, 
deoarece înţelesese miza momentului. Suntem într‑o 
situaţie similară şi astăzi. Miza este mare. Trebuie să îţi 
iei în serios viaţa de rugăciune.

Înflăcărează‑te mereu şi răspunde chemării 
urgente la rugăciune din duhul tău, declarând Cuvântul 
lui Dumnezeu şi zdrobind forţele întunericului, prin 
puterea Duhului Sfânt. Şi chiar dacă lucrurile par la fel, 
ca şi cum nimic nu s‑a schimbat, tu continuă travaliul în 
rugăciune. Poate că te întrebi: „Dar când să mă opresc?” 
Te opreşti atunci când „ştii că ştii” în duhul tău că lucrul 
pentru care te rogi s‑a săvârşit! Slavă lui Dumnezeu! Sigur 
vei primi nota de victorie în duhul tău.

Matei 20:1‑16 & Exod 13 

Marcu 10:32‑52 & Numeri 14‑15

Coloseni 4:2; 1 Tesaloniceni 5:17; Efeseni 6:18



Îmi aduc aminte cum în urmă cu mai mulţi ani, 
acti vităţile oculte în insti tuţiile de învăţământ 

superior erau în creştere. Unele grupări creşti ne erau 
ameninţate şi inti midate din când în când de aceste 
grupări nocturne. Dar pe măsură ce studiam Biblia 
şi citeam despre faptele unor oameni precum David, 
Moise, Ie� a etc., nu puteam să înţeleg cum ar putea un 
creşti n să fi e inti midat de acei oculţi. Aşa că, m‑am rugat: 
„Doamne, dă-mi o singură şansă; îi voi forţa pe membrii 
acelei grupări oculte să plece!”

Atunci când, în sfârşit, am ajuns la universitate, am 
avut parte de prima experienţă de acest gen în primul 
meu an! Într‑o noapte, membrii acelei grupări au venit 
dansând în campus, îmbrăcaţi cu toată ţinuta şi cu toată 
atmosfera lor de iad! Şi în ti mp ce mulţi fugeau în toate 
direcţiile, căutând un loc unde să se ascundă, eu m‑am 
aşezat în genunchi, am început să vorbesc în alte limbi şi 
am zis: „Doamne Isuse, prin harul Tău, mă voi ocupa de 
aceasta; nu vor mai avea niciodată neruşinarea să vină 
în acest campus aşa.”

Însă, un an mai târziu, au trimis un mesaj în care 
ziceau că urmau să „navigheze” în acea noapte. Eu am 

IA POZIŢIE ȘI FII CURAJOS
5 VINERI

Nimeni nu va putea să stea 
împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi 
fi  cu ti ne, cum am fost cu Moise; 

nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi                                                                    
(Iosua 1:5).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Domnul este lumina şi mântuirea mea; de cine să mă 
tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele; de cine 
să‑mi fie frică? Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva 
mea, inima mea tot nu s‑ar teme pentru că Cel ce este 
în mine este mai mare decât cel ce este în lume. Aleluia!

zis: „Unde să navigheze? Niciodată!” Când s‑a făcut 
noapte, am strâns câţiva fraţi şi le‑am spus: „Noi navigăm 
în noaptea aceasta!” Când ei (membrii grupării oculte) 
făceau gălăgie şi se zbuciumau, noi eram pe partea 
cealaltă, dansând şi cântând: „Armele războiului nostru 
nu sunt carnale ci sunt puternice prin Duhul Sfânt!”

Noi am cântat conştientizând că în domeniul 
spiritual îi declaram arestaţi. Şi ce credeţi? A doua zi, 
poliţia a făcut descinderi şi au fost arestaţi! Slavă lui 
Dumnezeu! Lunile următoare, câţiva dintre liderii şi 
membrii grupării au primit mântuirea şi ni s‑au alăturat.

În calitate de creştini, nu ar trebui să fim intimidaţi 
niciodată de nimeni şi de nimic. Domnul mi‑a spus cu ani 
în urmă: „Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu 
te voi lăsa, nici nu te voi părăsi” (Iosua 1:5); iar El îţi 
spune şi ţie, chiar acum: „Fii tare şi curajos” (Iosua 1:6, 
versiunea Fidela). Cuvântul lui Dumnezeu este demn de 
încredere. Aceasta îţi spun astăzi. Îţi poţi baza viaţa pe el. 
Atunci când alţii sunt terorizaţi şi plini de frică cu privire 
la vreo situaţie, ia poziţie şi fii plin de curaj.

Matei 20:17‑23 & Exod 14 

Marcu 11:1‑26 & Numeri 16‑17

1 Ioan 4:4; 1 Corinteni 16:13; Efeseni 6:13



Biblia spune: „Vă îndemn, dar, înainte de 
toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, 

mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi 
pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să 
putem duce astf el o viaţă paşnică şi linişti tă, cu toată 
evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun 
şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul 
nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fi e mântuiţi şi 
să vină la cunoşti nţa adevărului” (1 Timotei 2:1‑4). 
Este responsabilitatea noastră să schimbăm lumea prin 
rugăciune, prin slujire şi prin implicare. Până când nu 
faci aşa, nu ai trăit la potenţial maxim. 

În Neemia 4:14, în ti mp ce copii lui Israel 
începuseră să reclădească zidul Ierusalimului şi se 
pregăteau să îl apere, Neemia le‑a spus: „... luptaţi 
pentru fraţii voştri, pentru fi ii voştri şi fetele voastre, 
pentru nevestele voastre şi pentru casele voastre.” El 
nu a spus: „Luptaţi pentru voi.” Iar prin cuvântul „case” 
nu s‑a referit la clădiri, ci la seminţii, la familii întregi, la 

GÂNDEȘTE DINCOLO DE TINE
6 SÂMBĂTĂ

Nu împingeţi pe nimeni ca să vă faceţi 
loc până în faţă; nu folosiţi vorbe dulci 

ca să ajungeţi în vârf. Daţi‑vă voi la 
o parte şi ajutaţi‑i pe alţii să treacă 
înainte. Nu fi ţi obsedaţi să obţineţi 

avantaj. Uitaţi de voi sufi cient de mult 
pentru a înti nde o mână de ajutor                                                                  

(Filipeni 2:3‑4, versiunea The Message – 
Mesajul, n.tr.).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea de 
a sta în spărtură pentru alţii, ca să pot produce o schimbare 
în circumstanţele vieţii lor. Mă rog şi astăzi pentru toţi cei 
de pretutindeni pe care îi ai Tu în planul Tău de mântuire, 
ca lumina Evangheliei slavei să strălucească în inimile lor, 
risipind întunericul şi strămutându‑i în libertatea slavei fiilor 
lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

fel cum ai spune: „casa lui Iosif.” El a trezit în ei spiritul 
de campion.

Campionii nu luptă pentru ei înşişi, ci luptă pentru 
alţii. Aceasta ni se spune şi în versetul tematic: „Daţi‑vă 
voi la o parte şi ajutaţi‑i pe alţii să treacă înainte. Nu 
fiţi obsedaţi să obţineţi avantaj.” Atunci când te rogi, 
nu ar trebui ca rugăciunea să fie mereu despre afacerea 
ta, despre familia ta sau despre alte lucruri cu privire la 
tine; ar trebui să fie pentru o cauză mai mare. Gândeşte 
dincolo de tine.

Sunt mulţi care trec prin dureri şi pentru care 
trebuie să ne rugăm. Biblia spune că Domnul Isus are 
milă de slăbiciunile noastre (Evrei 4:15). Fii sensibil la 
starea păcătoşilor şi a celor suferinzi din jurul tău. Fii 
animat de compasiune pentru situaţia săracului, a celui 
bolnav şi a celui apăsat, mijloceşte pentru ei şi produ 
astfel o schimbare în viaţa lor chiar astăzi. Trebuie să 
continuăm să mijlocim pentru naţiuni, pentru lideri şi 
pentru oamenii din lume, în special în aceste zile din 
urmă.

Matei 20:24‑34 & Exod 15 

Marcu 11:27‑12:17 & Numeri 18‑19

1 Timotei 2:1‑4; Ezechiel 33:7



Versetul temati c reprezintă îndemnul pe care Duhul 
Sfânt i‑l adresează Bisericii prin apostolul Pavel, cu 

privire la importanţa mijlocirii fi erbinţi pentru toţi oamenii, pentru 
ţările noastre şi pentru liderii acestora. Rezultatul unei astf el de 
mijlociri este o experienţă copleşitoare a binecuvântărilor lui 
Dumnezeu de pace şi de bunăstare. Aceasta face parte din ceea 
ce faci tu din ascultare – să te lupţi în rugăciune pentru inimile 
oamenilor din ţara ta şi din toată lumea – pentru ca neprihănirea 
lui Dumnezeu să fi e stabilită şi toate formele de rău, de tulburare 
şi de teroare să fi e zădărnicite.

Ceea ce se întâmplă astăzi în lumea noastră reprezintă 
o mare sursă de îngrijorare. Dar Biserica are soluţia. Biserica 
este singura putere de restrângere a răului pe pământ astăzi (2 
Tesaloniceni 2:7). Aşa că, trebuie să te rogi şi să nu te plângi. Dacă 
nu te rogi pentru ţara ta, pentru liderii şi pentru oamenii ei, de 
unde să vină pacea?

Citeşte din nou versetul temati c; indicaţia lui Dumnezeu 
cu privire la modul cum să ne rugăm pentru a experimenta 
pace în naţiunile noastre, este clară: „... înainte de toate să 
faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii; 

DIRECŢIONEAZĂ CURSUL                  
LOR PRIN RUGĂCIUNE

7 DUMINICĂ

Vă îndemn, dar, înainte de toate, 
să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, 

mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru 
împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt 
înălţaţi în dregătorii, ca să putem 

duce astf el o viaţă paşnică şi linişti tă, 
cu toată evlavia şi cu toată cinstea                                                         

(1 Timotei 2:1‑2).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, mă rog ca pacea Ta, progresul Tău şi bunăstarea 
Ta să domnească în naţiunile lumii acesteia. Mă rog ca Tu să‑i 
întăreşti pe slujitorii Evangheliei să propovăduiască Cuvântul 
Tău cu îndrăzneală. Mă rog ca puterea şi influenţa mesajului 
lor să aprindă dragostea Ta în inima oamenilor. Îţi mulţumesc 
pentru transformarea măreaţă a vieţii multora care are loc şi 
astăzi prin intermediul Evangheliei, în Numele lui Isus. Amin.

pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, 
ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată 
evlavia şi cu toată cinstea.” Dacă vrei să îţi scapi ţara de corupţie 
şi de lideri corupţi, Dumnezeu spune că acesta este modul. Nu 
poţi realiza acest lucru prin arme sau prin proteste de stradă. 

Ridică‑te la nivelul provocării şi preia responsabilitatea 
de a te ruga. Roagă‑te cu stăruinţă şi cu fervoare în Duhul Sfânt 
pentru naţiuni şi pentru liderii ţării unde locuieşti sau lucrezi 
şi pentru restul lumii. Declară că neprihănirea lui Dumnezeu 
triumfă şi slava Lui are impact şi se odihneşte peste inimile 
oamenilor pe măsură ce oamenii lui Dumnezeu proclamă cu 
îndrăzneală Evanghelia.

De asemenea, roagă‑te şi pentru slujitorii Evangheliei, ca 
să li se dea mai mult har să predice Evanghelia cu îndrăzneală 
şi cu putere, pentru ca multe alte suflete să se adauge Bisericii 
peste tot în lume. Până când va avea loc răpirea, noi deţinem 
adevăratele frâie ale puterii în naţiuni şi avem autoritatea să 
direcţionăm cursul naţiunilor prin rugăciune.

Matei 21:1‑11 & Exod 16 

Marcu 12:18‑44 & Numeri 20‑21

Coloseni 4:2; Luca 18:1; Ieremia 29:7



 Rămâi alături de Rapsodia Realităților și în noul an, 
participând la cele 20 de proiecte pregătite 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. Biblioteca digitală 
Pastor Chris Digital Library 
Lingual (PDCL Lingual)

3. ROPC Lingual 13. Impact China
4. Fundaţia misionară 
ReachOut Nigeria

14. Impact Europa

5. Misiunea Myanmar 15. Impact Cuba
6. Misiunea Indonezia 16. ZÂMBETE în Africa
7. Misiunea Pakistan 17. Misiunea în Braille
8. Misiunea Asia de Sud 18. Misiunea în limbajul 

semnelor
9. Misiunea America de 
Sud

20. Misiunea caritabilă 
Angel Care în colaborare 
cu Fundaţia Chris 
Oyakhilome Foundati on 
Internati onal

10. Misiunea Arabă
11. Impact Papua Noua 
Guinee

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

20 de proiecte
în 2021

6. M I S I U N E A  I N D O N E Z I A
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Prin practi carea deliberată a Cuvântului 
lui Dumnezeu, te poţi bucura de toate 

binecuvântările pe care acesta le conţine.
Biblia spune, de exemplu: „… Iubiţi‑i pe vrăjmaşii 

voştri, binecuvântaţi‑i pe cei ce vă blestemă, faceţi‑le 
bine celor ce vă urăsc şi rugaţi‑vă pentru cei ce vă 
asupresc şi vă prigonesc” (Matei 5:44). Practi că aceasta 
în mod deliberat; aşa să fi e umblarea ta zilnică.

Când începi să practi ci un lucru, chiar dacă nu 
reuşeşti  imediat, nu trebuie să te dai bătut spunând: 
„Am încercat.” Conti nuă până când te perfecţionezi. 
Cuvântul lui Dumnezeu spune: „... Nu vă îngrijoraţi cu 
privire la viaţa voastră...” (Luca 12:22). Pune în practi că 
această ati tudine. Nu te îngrijora cu privire la lucrurile 
pământeşti  ale vieţii, temându‑te că vei duce lipsă de 
ceva; ci înalţă rugăciuni însoţite de mulţumiri, aducând 
cererile tale la cunoşti nţa lui Dumnezeu.

Psalmul 1:3 ne dezvăluie un aspect fenomenal 
legat de viaţa extraordinară de binecuvântări pe care o 
avem în Cristos. Versetul spune că ne asemănăm unui 
pom sădit lângă un izvor de apă, ale cărui frunze nu se 

ÎMPLINEȘTE CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU ÎN MOD DELIBERAT

8 LUNI

Dar cine îşi va adânci privirile în 
legea desăvârşită, care este legea 

slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca 
un ascultător uituc, ci ca un împlinitor 

cu fapta, va fi  fericit în lucrarea lui                                                  
(Iacov 1:25).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Neprihănitule Tată, cât de mult iubesc Cuvântul Tău; 
adevărul Tău este lumina prin care văd şi temelia în care 
este ancorată puterea mea. Înfloresc în neprihănire şi în 
glorie, producând rezultate durabile şi având un impact 
incontestabil cu Evanghelia, spre slava Numelui Tău. 
Aleluia!

veştejesc, care rodeşte întotdeauna. Afirmă lucrul acesta 
despre tine în fiecare zi. Indiferent ce se întâmplă în 
această lume, rămâi neclintit, pentru că tu ştii că eşti 
împuternicit să prosperi. Pentru tine, totul se transformă 
în binecuvântare. Aleluia!

Noi practicăm Cuvântul lui Dumnezeu; Isus Cristos 
este Cuvântul viu, iar noi suntem născuţi din El. Apostolul 
Pavel a spus: „Voi sunteţi epistola lui Cristos...” (2 
Corinteni 3:3). Aceasta înseamnă că noi suntem expresia 
Cuvântului lui Dumnezeu. Apostolul Petru a făcut referire 
la un lucru similar în 1 Petru 1:23 spunând: „fiindcă aţi 
fost născuţi din nou nu dintr‑o sămânţă care poate 
putrezi, ci dintr‑una care nu poate putrezi, prin Cuvântul 
lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.”

Naşterea ta din nou din Cuvântul lui Dumnezeu 
implică faptul că trebuie să trăieşti în şi prin Cuvântul 
Său; aşadar, trebuie să‑l împlineşti în viaţa ta de zi cu zi.

Matei 21:12‑17 & Exod 17 

Marcu 13:1‑37 & Numeri 22‑23

Iacov 1:22‑25; Coloseni 3:16



Isus Cristos a devenit neprihănirea ta. De 
aceea, în creştinism, noi nu umblăm în 

propria noastră neprihănire, ci rămânem întemeiaţi 
în neprihănirea Sa. Declarăm cu îndrăzneală că Isus 
Cristos este neprihănirea noastră şi umblăm în lumina 
acestei neprihăniri. Este ca o îmbrăcare cu gloria Sa, 
în care tu nu te vezi, ci doar lumina şi gloria Lui se 
văd.

Puterea Lui se manifestă pe măsură ce umbli 
în neprihănirea Sa. Aceasta este binecuvântarea 
noastră, în calitate de făpturi noi în Isus Cristos. Nu 
lăsa păcatul şi vinovăţia greşelilor tale să‑ţi diminueze 
pasiunea şi credinţa în El. În 2 Corinteni 5:21 Biblia 
spune: „Pe Cel ce n‑a cunoscut niciun păcat, El L‑a 
făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui 
Dumnezeu în El.”

Ai devenit strălucirea neprihănirii Lui, pentru 
că El Îşi manifestă neprihănirea prin tine. A purtat 
păcatul în locul tău şi ţi‑a dat neprihănirea Sa. Da, 
acum Cristos Îşi manifestă neprihănirea prin tine. 
Aceasta este o realitate uimitoare! Viaţa ta a început 
odată cu învierea lui Isus Cristos: „Noi, deci, prin 

RĂMÂI ÎN NEPRIHĂNIREA                          
LUI DUMNEZEU

9 MARŢI

Pentru ca, în vremea de acum, să‑Şi 
arate neprihănirea Lui în aşa fel în cât, să 

fi e neprihănit, şi totuşi să îl socotească 
neprihănit pe cel ce crede în Isus         

(Romani 3:26).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Neprihănirea mea este neprihănirea lui Isus Cristos; prin 
urmare, am îndrăzneală în prezenţa lui Dumnezeu, să mă 
închin înaintea Lui în dragoste şi în sfinţenia adevărului. 
Sângele lui Isus mi‑a dat acces şi viaţă, iar prin învierea 
Sa, sunt pe veci îndreptăţit, având stăpânire asupra 
diavolului, a circumstanţelor şi a cohortelor întunericului. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună 
cu El, pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi 
prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă 
nouă” (Romani 6:4).

În 2 Corinteni 5:17 Biblia spune: „Cine este în 
Cristos este o făptură nouă...” un nou tip de om, 
născut în neprihănire. Acesta este motivul pentru 
care poţi practica neprihănirea şi poţi să rodeşti 
faptele neprihănirii, pentru că aceasta este natura ta 
în Isus Cristos. Aleluia!

Matei 21:18‑32 & Exod 18 

Marcu 14:1‑26 & Numeri 24‑26

Romani 6:4‑5; 1 Corinteni 1:30; Filipeni 3:8‑9



Prima parte a versetului temati c ne atrage 
atenţia asupra faptului că trebuie să ne întărim 

în Domnul şi în puterea tăriei Lui. El nu ne zice niciodată 
să facem ceea ce nu putem face. Dacă El spune: „Fii tare 
în Domnul!” înseamnă că aceasta trebuie să faci. El ne 
dă următoarele instrucţiuni în versetul 11: „Îmbrăcaţi‑vă 
cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept 
împotriva unelti rilor diavolului.”

Aşadar, trebuie te pregăteşti  înainte de ziua cea 
rea. El îţi dă instrucţiuni cu privire la ceea ce trebuie 
să faci împotriva celui rău. Dacă te îmbraci cu toată 
armura lui Dumnezeu aşa cum a spus El, vei fi  capabil 
să te împotriveşti  tuturor stratagemelor şi manipulărilor 
diavolului.

FII PREGĂTIT ÎNAINTE                        
DE ZIUA CEA REA

10 MIERCURI

Încolo, fraţilor, întăriţi‑vă în Domnul şi în 
puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi‑vă cu toată 
armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine 

piept împotriva unelti rilor diavolului. Căci 
noi n‑avem de luptat împotriva cărnii 
şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, 

împotriva domniilor, împotriva 
stăpânitorilor întunericului acestui veac, 

împotriva duhurilor răutăţii care sunt 
în locurile cereşti . De aceea, luaţi toată 
armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi 

împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi 
în picioare, după ce veţi fi  biruit totul 

(Efeseni 6:10‑13).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

În Numele lui Isus Cristos, îmi exercit stăpânirea asupra 
diavolului şi a cohortelor lui şi îi tai în bucăţi toate 
strategiile, înşelăciunile şi manevrele îndreptate împotriva 
naţiunii mele şi a oraşului meu. Având Cuvântul lui 
Dumnezeu în gura mea, triumf în mod glorios, domnind 
peste circumstanţe. Amin.

Motivul pentru care mulţi se clatină atunci când 
se confruntă cu provocări constă în faptul că ei nu 
acţionează pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. În pasajul 
tematic, Dumnezeu ne instruieşte foarte clar în privinţa a 
ceea ce avem de făcut. Versetul 13 reprezintă finalitatea 
versetelor 10‑12. Într‑adevăr există „ziua cea rea”, dar 
aceasta trebuie anticipată. De asemenea, există un 
vrăjmaş care dă târcoale ca un leu care caută pe cine să 
devoreze, atacându‑l imediat ce are ocazia. Dar noi nu 
suntem în necunoştinţă de planurile lui.

Satan nu reprezintă un factor decisiv. Câtă vreme 
te întăreşti în Domnul, menţinând în inima ta şi în gura 
ta Cuvântul lui Dumnezeu, tu vei putea dejuca planurile 
celui rău de fiecare dată. Câtă vreme Cuvântul lui 
Dumnezeu este arsenalul tău, vei învinge întotdeauna. 
Cuvântul lui Dumnezeu este sabia Duhului Sfânt cu care 
îl tai în bucăţi pe cel rău. Aleluia!

Matei 21:33‑46 & Exod 19 

Marcu 14:27‑52 & Numeri 27‑28

1 Ioan 4:4; Iacov 4:7; Efeseni 6:10‑18



O temelie solidă a Cuvântului lui Dumnezeu îţi 
va determina reacţia şi poziţia faţă de viaţă 

şi de împrejurările ei. Gândeşte‑te la ce s‑a întâmplat 
pe pământ în ulti mele luni; reacţiile şi acţiunile unor 
creşti ni dovedesc faptul că nu au avut niciodată temelia 
adecvată. Unii au fost complet derutaţi şi au fugit să se 
ascundă – să se „izoleze” – aşteptând ajutor şi îndrumare 
de la liderii politi ci. Au fost îngroziţi de aceleaşi lucruri 
care au îngrozit lumea; însă nu ar trebui să fi e astf el.

Biserica nu este un grup de fricoşi; noi suntem 
soldaţi. Suntem puternici pentru Cristos. Cum s‑ar putea 
teme un creşti n de un virus, când Isus a declarat: „Iată 
că v‑am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii 
şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va 
putea vătăma” (Luca 10:19)? Aceasta este o declaraţie 
absolută; fără echivoc. Eşti  superior oricărui lucru care 
poate vătăma; eşti  „neinfectabil.”

Însă, dacă nu ai cunoaşte acest adevăr, ai fi  
îngrozit. Iată de ce îţi aducem Cuvântul lui Dumnezeu în 
fi ecare zi, pentru a te zidi în Cristos şi pentru a creşte 
în cunoşti nţă. În Faptele apostolilor 20:32, Biblia spune: 
„Iar acum vă încredinţez lui Dumnezeu şi Cuvântului 
harului Său, Cuvânt care are putere să vă zidească şi să 

TEMELIA SOLIDĂ A CUVÂNTULUI 
LUI DUMNEZEU

11 JOI

Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune 
şi în propovăduirea Cuvântului             

(Faptele apostolilor 6:4).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

În mod deliberat îmi focalizez gândirea la lucrurile spirituale, 
construind o temelie adâncă şi solidă prin studierea Cuvântului 
lui Dumnezeu şi prin şi meditaţie consecventă aspra sa. Sunt 
puternic în Domnul! Sunt un soldat viteaz în armata Sa din 
zilele de pe urmă! Pe măsură ce mă dedic rugăciunii şi lucrării 
Cuvântului Său, voia şi scopurile lui Dumnezeu sunt stabilite 
pe pământ şi în inima oamenilor, în Numele lui Isus. Amin.

vă dea moştenirea alături de toţi cei sfinţiţi!” (Faptele 
apostolilor 20:32, NTR). Dacă eşti zidit pe temelia 
Cuvântului lui Dumnezeu, nimic nu te poate vătăma. 

Aminteşte‑ţi cuvintele lui Isus din Luca 6:47‑49, 
unde El face distincţia dintre cel care îşi întemeiază viaţa 
pe Cuvântul lui Dumnezeu şi cel care nu face aşa. Isus 
spune: „Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care 
vine la Mine, aude cuvintele Mele şi le face. Se aseamănă 
cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte 
şi a aşezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape şi 
s‑a năpustit şuvoiul peste casa aceea, dar nu a putut să 
o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude 
şi nu face se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe 
pământ, fără temelie. Şi s‑a năpustit şuvoiul asupra ei, 
ea s‑a prăbuşit îndată, şi prăbuşirea acestei case a fost 
mare.” Construieşte o temelie solidă pentru viaţa ta cu 
ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu.

Matei 22:1‑14 & Exod 20 

Marcu 14:53‑72 & Numeri 29‑31

Matei 7:24‑27; Romani 12:11‑12; Coloseni 3:1‑3



În mod clar, Scripturile ne arată că suntem în 
ulti mele zile dinaintea răpirii Bisericii. Însă nu 

este momentul să te relaxezi, deoarece, în puţinul ti mp 
rămas, Domnul încă vrea să lucreze prin ti ne. Versetul 
temati c spune: „În sârguinţă, fi ţi fără preget. Fiţi plini de 
râvnă cu duhul. Slujiţi‑I Domnului.” Când te vei obişnui cu 
gândul că venirea Lui ar putea avea loc în orice moment, 
vei deveni plin de râvnă cu duhul pentru Evanghelie – 
asigurându‑i răspândirea şi impactul în întreaga lume.

După cum ne spun Scripturile, anti cristul nu va 
avea decât trei ani şi jumătate pentru Necazul cel Mare. 
Va fi  o perioadă de mari calamităţi, atât de mari, cum nu 
au mai fost niciodată de la începutul lumii până acum 
şi nici nu vor mai fi  (Matei 24:21); şi se vor răspândi pe 
întreg pământul. În Matei 24:22, Isus spune: „Şi dacă 
zilele acelea nu ar fi  fost scurtate, nimeni nu ar scăpa.” 

Imaginează‑ţi cât de mult rău şi câte distrugeri va 
săvârşi anti cristul în decursul acestor trei ani şi jumătate, 
dacă Domnul a decis scurtarea divină a zilelor de necaz. 
Pe de altă parte, acest lucru ne învaţă că putem face mult 
bine într‑un ti mp foarte scurt; putem revoluţiona lumea. 
Primul pas este acordarea unei atenţii sporite rugăciunii 
şi mai ales mijlocirii pentru impactul Evangheliei în lume, 
în aceste zile din urmă.

MIZA ESTE MARE
12 VINERI

În sârguinţă, fi ţi fără preget. Fiţi plini 
de râvnă cu duhul. Slujiţi‑I Domnului 

(Romani 12:11).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Evanghelia lui Cristos arde în inima mea. Este ca un foc închis 
în oasele mele! Îţi mulţumesc, dragă Tată, pentru onoarea 
de a fi un custode al acestui mesaj care schimbă viaţa, 
mesajul puterii prin care Tu mântuieşti, vindeci, protejezi, 
eliberezi şi binecuvântezi. Am fost înzestrat cu abilitatea 
şi cu harul de a‑i aduce pe mulţi la Cristos, revelându‑le 
tainele Împărăţiei Tale, în Numele lui Isus. Amin.

Este foarte important şi miza este foarte mare. Nu 
este vorba doar despre tine; este vorba despre viitorul 
întregii lumi. Înainte de răpire, trebuie să stăpânim 
această lume mai mult ca oricând! Isus nu intenţionează 
să ne „răpească” ca pe nişte victime. Aminteşte‑ţi că El a 
biruit lumea. El Se întoarce după o Biserică triumfătoare. 
Slavă lui Dumnezeu!

Matei 22:15‑22 & Exod 21 

Marcu 15:1‑20 & Numeri 32‑33

Romani 12:11; Daniel 12:3; 2 Timotei 3:1



Expresia „să şedem împreună” din versetul temati c 
provine din traducerea din original a termenului 

grecesc „sugkathizo” şi înseamnă a da (sau a lua) loc în 
compania cuiva; o şedere comună. Gândeşte‑te la acest 
aspect! Ce ar putea fi  mai frumos decât să şezi împreună 
cu Cristos? În versiunea Weymouth a Noului Testament, 
versetul din Efeseni 2:6 este redat foarte frumos. Spune că 
Dumnezeu „ne‑a înviat împreună cu El din morţi şi ne‑a 
întronat împreună cu El în locurile cereşti , fi ind în Cristos 
Isus.” Am fost întronaţi! Binecuvântat să fi e Dumnezeu!

Acum că am fost întronaţi, cum ar trebui să acţionăm? 
În Romani 5:17, Biblia spune: „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!” „A domni” provine din cuvântul grecesc 
„basileuō” şi înseamnă „a împărăţi.” Iar în Apocalipsa 
5:10, acest adevăr se confi rmă perfect: „Ai făcut din ei o 

AM FOST ÎNTRONAŢI                  
ÎMPREUNĂ CU EL

13 SÂMBĂTĂ

Dar Dumnezeu, care este bogat în 
îndurare, pentru dragostea cea mare 

cu care ne‑a iubit, măcar că eram 
morţi în greşelile noastre, ne‑a adus 

la viaţă împreună cu Cristos (prin 
har sunteţi mântuiţi). El ne‑a înviat 

împreună şi ne‑a pus să şedem împreună 
în locurile cereşti , în Cristos Isus,                                                                                             

(Efeseni 2:4‑6).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am fost aşezat împreună cu Cristos în locul de glorie şi de 
putere. Câtă vreme sunt în lume, sunt lumina acesteia! 
Îmi exercit domnia peste circumstanţe şi peste duhurile 
întunericului şi le supun în Numele lui Isus! Amin.

împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru şi ei vor 
împărăţi pe pământ!”

Într‑adevăr, conform Bibliei, în Mileniu, noi vom 
împărăţi alături de Cristos. Însă astăzi, pe pământ, noi 
împărăţim prin El, deoarece facem uz de Numele Lui, 
fiind delegaţi să Îl reprezentăm aici. Suntem chemaţi să 
ne exercităm domnia şi să trăim în calitate de stăpâni şi de 
învingători prin Isus Cristos. Prin El domnim în viaţă asupra 
întregii creaţii şi chiar asupra diavolului şi a întunericului.

În Ioan 1:5, Biblia spune: „Lumina luminează în 
întuneric, şi întunericul n‑a biruit‑o.” Aleluia! Acesta este 
motivul pentru care: „… taina fărădelegii a şi început să 
lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat 
din drumul ei” (2 Tesaloniceni 2:7). Noi – credincioşii care 
formăm Biserica – suntem cei care înfrânăm răul din lume. 
În Ioan 9:5, Isus declară: „Cât sunt în lume, sunt Lumina 
lumii.” Astfel, atâta vreme cât ne aflăm în lume, până la 
momentul Răpirii, întunericul nu poate birui, deoarece noi 
şedem împreună cu Cristos pe tronul puterii şi al stăpânirii. 
Şi ne exercităm puterea şi stăpânirea chiar acum!

Matei 22:23‑33 & Exod 22

Marcu 15:21‑47 & Numeri 34‑36

Efeseni 1:19‑22; Coloseni 2:10



Din versetul temati c, observăm că există doar 
două grupuri de oameni: cei afl aţi sub puterea 

întunericului şi cei afl aţi în Împărăţia Fiului dragostei lui 
Dumnezeu. Până când nu eşti  născut din nou şi strămutat 
în Împărăţia Fiului dragostei Lui, rămâi sub puterea 
întunericului, iar Satan este stăpân peste întreaga ta viaţă.

Aminteşte‑ţi cuvintele lui Isus către evreii care au 
venit să Îl aresteze: „Voi îl aveţi de tată pe diavolul şi vreţi 
să împliniţi poft ele tatălui vostru” (Ioan 8:44). De aceea, 
adesea descoperim lideri şi conducători infl uenţaţi şi 
controlaţi de stăpânitorii întunericului. Când aceşti  lideri 
iau decizii greşite şi pun în aplicare politi ci represive, o fac 
sub infl uenţa forţelor malefi ce. De aceea ne rugăm pentru 
conducătorii noştri, astf el încât, în loc să fi e stăpâniţi de 
forţele întunericului, aceşti a să fi e îndrumaţi de Duhul lui 
Dumnezeu.

În 1 Timotei 2:1‑2, Biblia spune: „Vă îndemn dar, 
înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, 
mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru 
toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii...” Apoi, în 2 Corinteni 
10:4, conti nuă: „Căci armele cu care ne luptăm noi nu 

CUVINTELE NOASTRE                       
SUNT ARME

14 DUMINICĂ

Mulţumindu‑I Tatălui, care v‑a învrednicit 
să aveţi parte de moştenirea sfi nţilor, 

în lumină. El ne‑a izbăvit de sub 
puterea întunericului şi ne‑a strămutat 

în Împărăţia Fiului dragostei Lui                
(Coloseni 1:12‑13).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne, Îţi mulţumesc că ne‑ai înzestrat cu puterea Ta de 
a surpa întărituri, idei plantate în mintea oamenilor şi teorii 
pe care ei le‑au acceptat în viaţă, împiedicându‑i astfel să 
înainteze în direcţia visului Tău şi a destinului Tău pentru ei. 
Declar că influenţa diavolului asupra liderilor naţiunilor din 
această lume este frântă! Chiar astăzi lumina Ta străluceşte 
puternic în inimile lor, în Numele lui Isus. Amin.

sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de 
Dumnezeu ca să surpe întăriturile.”

Cuvântul „luptăm” din versetul anterior provine din 
traducerea din original a termenului grecesc „strateia” şi 
semnifică faptul că noi suntem nişte strategi care conduc 
o expediţie militară în Duhul Sfânt. Când rostim cuvinte în 
rugăciune, îngerii lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt iau aceste 
cuvinte şi le înarmează, oferindu‑le forţa necesară pentru a 
surpa întăriturile răului!

Aşadar, în calitate de creştin, trebuie să fii conştient 
de importanţa misiunii tale, aceea de a mijloci pentru liderii 
naţiunilor. Roagă‑te fierbinte în duh pentru conducătorii ţării 
tale în mod frecvent. Folosind cuvinte autoritare, mustră 
forţele întunericului şi porunceşte‑le să renunţe la influenţa 
lor nefastă asupra acestora, declarând apoi că inimile lor 
sunt îndreptate către Domnul pentru a‑I împlini voia.

Iată ce trebuie să facem pentru ca liderii naţiunilor 
să fie influenţaţi de înţelepciunea şi de neprihănirea lui 
Dumnezeu; trebuie să ne rugăm pentru ei în conformitate 
cu Scriptura.

Matei 22:34‑46 & Exod 23 
 

Marcu 16:1‑20 & Deuteronom 1‑2

Efeseni 6:16‑18; 2 Corinteni 10:3‑5



 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



N
O

T
E

NOTE



În fi ecare zi poţi fi  învingător şi poţi avea succes 
extraordinar. În versiunea Amplifi cată, versetul 

temati c este redat astf el: „Mulţumiri să Îi fi e aduse 
lui Dumnezeu, care în Cristos ne conduce totdeauna 
în triumf [ca pe nişte trofee ale victoriei lui Cristos] şi 
care prin noi răspândeşte şi face evidentă în orice loc 
mireasma cunoşti nţei Lui.” Pe măsură ce ne pregăti m în 
aceste zile din urmă de răpirea Bisericii, nu numai că vei 
triumfa în oraşul tău, ci oriunde vei merge!

În 1 Ioan 5:4, Biblia spune: „Pentru că oricine este 
născut din Dumnezeu biruieşte lumea; şi ceea ce câşti gă 
biruinţă asupra lumii este credinţa noastră.” Întrebarea 
este: „Care este mentalitatea ta?” „Ce părere ai despre 
ti ne însuţi?” La acest lucru mă refer când spun că Isus 
Cristos a dat un sens vieţii tale, deoarece ai ajuns într‑un 
punct în care realizezi că înfrângerea nu mai reprezintă 
o opţiune a vieţii; ci parcursul tău este din victorie în 
victorie. Aceasta este moştenirea ta în Cristos.

Chiar dacă lumea se afl ă în criză, tu nu ar trebui 
să te temi. În Ioan 16:33, Isus spune: „… Dar îndrăzniţi, 
Eu am biruit lumea.” El a biruit lumea pentru ti ne. A fi  

DIN VICTORIE ÎN VICTORIE
15 LUNI

Mulţumiri să Îi 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

Am biruit lumea pentru că sunt născut din Dumnezeu. Când 
furtunile năprasnice şi presiunile vieţii se ridică împotriva 
mea, rămân neclintit pentru că sunt mai mult decât biruitor. 
Refuz să mă las copleşit de vreun lucru în viaţă, pentru 
că Cel ce este în mine este mai mare şi mă face să triumf 
oricând şi oriunde. Aleluia!

născut din nou înseamnă a fi născut din Dumnezeu şi 
Biblia spune că oricine şi orice se naşte din Dumnezeu 
învinge diavolul, lumea şi sistemele ei decăzute. Aleluia!

Întâmpină orice problemă sau criză cu entuziasm 
şi fii convins că totul se va întoarce în favoarea ta. Acest 
lucru se datorează faptului că, în Împărăţia noastră, 
biruim şi progresăm din slavă în slavă. Stăpânim această 
lume aplicând principiile Împărăţiei cereşti. Aleluia! 

Matei 23:1‑12 & Exod 24 

Luca 1:1‑25 & Deuteronom 3‑4

Romani 8:35‑37; 1 Ioan 4:3‑4



În primul capitol din epistola către Efeseni, 
apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, începe 

să explice cine este Cristos în raport cu Dumnezeu 
şi ce reprezintă Biserica de fapt. Apoi el continuă 
argumentând de ce Biserica nu este un conglomerat 
de grupări religioase, ci însuşi Trupul lui Cristos, plin 
de slavă.

În Efeseni 3:6, apostolul Pavel declară că: 
„Neamurile sunt împreună‑moştenitoare cu noi, 
alcătuiesc un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la 
aceeaşi făgăduinţă în Cristos Isus, prin Evanghelie.” 
Iar în 1 Corinteni 12:27, Biblia ne spune că suntem 
trupul lui Cristos şi fiecare, în parte, mădularele lui. 
Cum am devenit membre ale Trupului lui Cristos? Prin 
botezul primit în Cristos la naşterea din nou. Versetul 
tematic spune: „A Lui să fie slava în Biserică şi în 
Cristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.”

Cuvântul „neam” provine din traducerea din 
original a termenului grecesc „genea” şi înseamnă 
generaţie. Aşadar, din generaţie în generaţie, Tatăl 
este proslăvit în Biserică şi în Isus Cristos. Dorinţa şi 

GLORIE PRIN BISERICĂ
16 MARŢI

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează 
în noi, poate să facă nespus mai mult 
decât cerem sau gândim noi, a Lui să 

fi e slava în Biserică şi în Cristos Isus, din 
neam în neam, în vecii vecilor! Amin 

(Efeseni 3:20‑21).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Eu aparţin Bisericii lui Cristos şi Îi aduc Domnului slavă în 
fiecare zi. Cristos în mine este nădejdea slavei. Manifest 
slava perfectă a lui Dumnezeu, puterea, frumuseţea şi 
excelenţa lui Cristos care sunt inerente în duhul meu. 
În aceasta slavă, eu biruiesc asupra bolii şi a sărăciei şi 
domnesc în viaţă, în Numele lui Isus. Amin.

lucrarea lui Isus este să Îl slăvească întotdeauna pe 
Tatăl, iar El înfăptuieşte acest lucru prin intermediul 
Bisericii.

Când ne confruntăm cu diverse persecuţii sau cu 
opoziţii violente, trebuie să rămânem tari şi curajoşi 
pentru Evanghelie, deoarece slava lui Dumnezeu se 
află în noi şi peste noi. Această slavă ne va ajuta să 
triumfăm asupra bolilor, a neputinţei şi a sărăciei 
şi să domnim în viaţă. Biserica lui Isus Cristos este 
triumfătoare, înfloritoare, plină de slavă, de stăpânire, 
de înţelepciune şi de putere. Aleluia!

Matei 23:13‑22 & Exod 25

Luca 1:26‑56 & Deuteronom 5‑7

Ioan 17:22; Coloseni 1:26‑27



Când Îl cunoşti  cu adevărat pe Isus, închinarea 
ta sau lauda ta pentru El capătă semnifi caţie; 

acest lucru nu se datorează cântării care îţi însoţeşte 
rugăciunea, oricât de melodioasă ar fi  aceasta, ci faptului 
că lauda ta se înalţă din adâncul inimii, în adevărata 
părtăşie şi în cunoaşterea măreţiei şi bunătăţii Lui 
iubitoare. Este posibil ca rugăciunea ta să nu fi e însoţită 
de instrumente muzicale, însă inima ta să fi e atât de 
capti vată şi legată de Cristos, încât să începi să fredonezi 
cântări duhovniceşti  pe melodiile Duhului Sfânt.

Oamenii laudă, se închină şi se roagă în toate 
religiile. Întrebarea este: Cine este obiectul închinării lor? 
Cui se roagă? Ce Îi spun? Şi care ar putea fi  răspunsul Său, 
dacă există? Rugăciunea sau lauda ta trebuie să provină 
din cunoaşterea Cuvântului Său. În Psalmul 141:2, Biblia 
spune: „Ca tămâia să fi e rugăciunea mea înaintea Ta şi 
ca jertf a de seară să fi e ridicarea mâinilor mele!” Iar în 1 
Timotei 2:8, conti nuă: „Vreau dar ca bărbaţii să se roage 
în orice loc şi să ridice spre cer mâini curate, fără mânie 
şi fără îndoieli.”

În ti mp ce ridici mâinile în închinare sau în 
rugăciune, Îi oferi Lui o jertf ă de bun miros. Practi că acest 

ÎNCHINARE CU CUNOAȘTERE
17 MIERCURI

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când 
închinătorii adevăraţi se vor închina 

Tatălui în duh şi în adevăr; fi indcă 
astf el de închinători doreşte şi Tatăl                   

(Ioan 4:23).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, mă închin Ţie potrivit Cuvântului Tău 
înălţându‑Ţi cântări de laudă izvorâte din adâncul fiinţei 
mele. Fie Numele Tău glorificat, lăudat şi adorat atât în 
viaţa mea cât şi peste întregul pământ. Chiar acum îmi 
ridic mâinile către Tine în sfinţenia şi în părtăşia Duhului 
Sfânt, în Numele lui Isus. Amin!

lucru chiar acum. Închină‑te înaintea Tatălui din duhul 
tău şi, potrivit Cuvântului Său, ridică mâinile spre cer.

Matei 23:23‑39 & Exod 26 

Luca 1:57‑80 & Deuteronom 8‑10

Evrei 13:15; 1 Petru 2:9



În 1 Petru 4, apostolul subliniază că trăirea după Cuvântul 
lui Dumnezeu vine cu un preţ de ridiculizare. Mulţi vor fi  

surprinşi de faptul că nu îţi doreşti  viaţa sălbati că şi nesăbuită pe 
care ei o trăiesc; şi, prin urmare, te vor insulta, te vor denigra şi te 
vor bârfi .

În versiunea Amplifi cată versetul temati c este redat astf el: 
„Ei sunt uimiţi şi consideră foarte ciudat faptul că acum nu mai 
alergaţi mână în mână cu ei la acelaşi potop de desfrâu şi 
[vă] abuzează.” Indiferent de răul sau de abuzurile la care vei fi  
supus pentru că Îl „urmezi” pe Isus, nu te simţi niciodată ruşinat. 
Asocierea ta cu Cristos este cea mai mare cinste din lume.

În 1 Petru 3:17, Biblia spune: „Căci este mai bine, dacă 
aşa este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru că faceţi binele 
decât pentru că faceţi răul!” Aşadar, fi i deosebit pentru Domnul. 
Înarmează‑te cu înţelepciune – înţelepciunea lui Cristos. Nu te 
ruşina şi ia poziţie pentru Dumnezeu, indiferent de persecuţii. El 
te‑a apărat şi te‑a mântuit; aşadar trebuie acţionezi asemenea 
Lui. Nu te îngrijora că vei fi  izolat sau ostracizat.

Isus te iubeşte chiar dacă toţi ceilalţi te părăsesc şi, 
potrivit Cuvântului Său, nu te va părăsi niciodată. El Se afl ă 
în ti ne şi îţi este întotdeauna alături: „Iată că Eu sunt cu voi în 
toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” (Matei 28:20). În 
Luca 21:33‑36, Isus declară: „Cerul şi pământul vor trece, dar 

PERSECUTAŢI PENTRU                
NUMELE LUI

18 JOI

De aceea se miră ei că nu alergaţi 
împreună cu ei la acelaşi potop 

de desfrâu şi vă batjocoresc                                
(1 Petru 4:4).



PROCLAMAŢIE
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Pe măsură ce umblu în Cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul 
Sfânt, rămân netulburat de cuvintele defăimătoare ale 
celui rău. Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos! 
Sunt capodopera Sa! Am fost creat pentru a produce 
roadele neprihănirii. Mi‑am răstignit firea pământească 
împreună cu patimile şi cu poftele ei; Satan nu are nimic 
în mine! Aleluia!

cuvintele Mele nu vor trece. Luaţi seama la voi înşivă, ca nu 
cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi 
băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să 
vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un 
laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului. Vegheaţi 
dar în tot timpul şi rugaţi‑vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de 
toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare 
înaintea Fiului omului.”

Suntem în vremurile din urmă, iar evenimentele actuale 
din întreaga lume sunt o împlinire clară a acestor profeţii. Însă, 
iată o întrebare la care trebuie să răspunzi: „Cum vom scăpa 
noi dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare?” 
(Evrei 2:3). Trăieşte în conformitate cu Scriptura şi nu îi permite 
nimănui să te împingă să îţi ignori sau să îţi neglijezi mântuirea. În 
Matei 5:11‑12, Isus spune: „Ferice va fi de voi când, din pricina 
Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul 
de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi‑vă şi 
veseliţi‑vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci 
tot aşa i‑au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.”

Matei 24:1‑11 & Exod 27 

Luca 2:1‑20 & Deuteronom 11‑12

2 Corinteni 7:1; Matei 5:11‑12



Domnul Isus Se va întoarce după o Biserică 
slăvită, fără pată; o Biserică fără prihană. Te 

poţi întreba: „Oare este posibil?” Absolut! De aceea 
S‑a jertf it pentru noi. În Coloseni 1:21‑22, Biblia spune: 
„Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin 
gândurile şi prin faptele voastre rele, El v‑a împăcat 
acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă 
să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfi nţi, fără prihană şi fără 
vină.”

Ca urmare a faptului că El Şi‑a jertf it propriul trup ca 
plată pentru păcatele noastre, tu poţi sta acum în prezenţa 
Lui. Nu există vrăjmăşie între ti ne şi Tatăl (citeşte Efeseni 
2:13‑16). Cât de încurajator este să cunoaştem adevărata 
natură a Tatălui nostru ceresc! El ne‑a adus la Sine. În 
Iacov 1:5, Biblia specifi că faptul că Dumnezeu dăruieşte 
„... fără mustrare,” ceea ce înseamnă că El nu îţi face 
reproşuri şi nu te criti că. Dumnezeu nu te învinovăţeşte 
pentru nimic. El nu îţi ţine în socoteală păcatele tale (2 
Corinteni 5:19).

Eşti  în afara oricărei acuzaţii; ai fost îndreptăţit, 
achitat. Nu este de mirare că, în Romani 8:33‑34, Pavel 

SFÂNT, FĂRĂ VINĂ                                
ȘI FĂRĂ PATĂ

19 VINERI

Ca să o sfi nţească, după ce a 
curăţit‑o prin botezul cu apă prin 

Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui 
această Biserică, slăvită, fără pată, 
fără zbârcitură sau altceva de felul 

acesta, ci sfântă şi fără prihană                                                             
(Efeseni 5:26‑27).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru jertfa supremă a Fiului 
Tău prin care acum stau îndreptăţit în prezenţa Ta. Sunt 
neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos, fără vină 
înaintea Ta. Îţi mulţumesc că m‑ai adus în această viaţă 
nouă de neprihănire, unde domnesc cu Cristos în veci, în 
Numele lui Isus. Amin.

declară atât de poetic: „Cine va ridica pâră împotriva 
aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care îi 
socoteşte neprihăniţi! Cine îi va osândi? Cristos a murit! 
Ba mai mult, El a şi înviat...” Culminând apoi în versetele 
38 şi 39: „Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, 
nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici 
lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici 
adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne 
despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus 
Cristos, Domnul nostru.”

Cristos Isus a murit deja pentru tine; El a fost 
condamnat în locul tău. Astfel, nimeni nu trebuie să te 
mai osândească (Romani 8:1). Cristos este neprihănirea 
ta (1 Corinteni 1:30). Nu contează cine te acuză, eşti 
sfânt, fără vină şi fără prihană în faţa lui Dumnezeu, 
deoarece Isus Şi‑a asumat responsabilitatea păcatelor 
tale. El este motivul pentru care Dumnezeu nu te acuză 
pentru greşelile tale. Aleluia!

Matei 24:12‑22 & Exod 28 

Luca 2:21‑52 & Deuteronom 13‑15

1 Tesaloniceni 3:13; Romani 5:8‑9



În urmă cu ceva timp, a fost difuzată o ştire cu un bărbat 
care şi‑a strangulat copilul de patru ani în cadă până a murit. 

După ce l‑a ucis, a strigat plângând: „Nu ştiu de ce am făcut-o!” 
Desigur, a intrat în închisoare pentru fapta sa. Însă cuvintele lui pot 
fi răstălmăcite astfel: „Am simţit o putere dincolo de mine şi mi-am 
sugrumat propriul fiu.”

Un alt băiat de şaisprezece ani a intrat în casă şi şi‑a ucis ambii 
părinţi cu focuri de armă. Stând acolo, derutat, a spus că nu ştie de ce 
a făcut‑o. În acest caz, vorbim despre fii şi fiice, bărbaţi şi femei, soţi şi 
soţii, mame şi taţi din iad! De ce sunt din iad? Deoarece sunt posedaţi 
de demoni; duhurile rele au intrat în aceşti oameni, determinându‑i 
să comită fapte îngrozitoare. De aceea, Dumnezeu ne cere să ne 
rugăm pentru conducătorii noştri, deoarece şi aceştia se află în sfera 
de influenţă a lui Satan.

Trebuie să te rogi pentru conducători şi lideri, deoarece în 
orice moment un duh rău poate intra în ei. În Luca 22:3, Biblia spune 
că Satan a intrat în Iuda Iscarioteanul. Când s‑a întâmplat acest lucru, 
Iuda a ieşit de unde se aflau Isus şi ucenicii şi s‑a dus să se înţeleagă cu 
preoţii cei mai de seamă şi cu căpeteniile străjerilor Templului cum să 
Îl dea în mâinile lor.

ROAGĂ-TE PENTRU                    
LIDERII LUMII

20 SÂMBĂTĂ

Vă îndemn dar, înainte de toate, să 
faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, 

mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru 
împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt 
înălţaţi în dregătorii, ca să putem 

duce astf el o viaţă paşnică şi linişti tă, 
cu toată evlavia şi cu toată cinstea                                                   

(1 Timotei 2:1‑2).
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Dragă Tată, mă rog şi astăzi pentru liderii mei, să le 
dai înţelepciune şi pricepere, ca să poată acţiona în 
conformitate cu voia Ta şi cu planul Tău, să poată lua 
deciziile corecte în beneficiul oamenilor şi să instaureze 
pace şi bunăstare, în Numele lui Isus. Amin.

Când Iuda L‑a văzut pe Isus răstignit pe cruce, a crezut că Isus 
Se va elibera în mod miraculos, însă El nu a făcut‑o. În Matei 27:3‑6, 
Biblia spune: „Atunci, Iuda, vânzătorul, când a văzut că Isus a fost 
osândit la moarte, s‑a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i‑a 
dat preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor… Iuda a aruncat 
arginţii în Templu şi s‑a dus de s‑a spânzurat.” Ce îţi spune acest 
comportament al lui? Că Satan l‑a determinat să acţioneze astfel.

Acelaşi lucru se întâmplă şi astăzi cu unii conducători; 
iau măsuri care sunt nocive, dăunătoare şi primejdioase pentru 
naţiunile, pentru oamenii, pentru întreprinderile şi pentru sistemele 
pe care le conduc. Ai putea spune: „Am încredere în conducătorii 
mei”; însă aceştia pot fi influenţaţi şi copleşiţi de forţe demonice. Sub 
influenţa lor, pot da legi sau pot face lucruri demne de dispreţ, pe 
care nu au avut niciodată intenţia să le comită. Aşadar, trebuie să te 
rogi pentru ei.

Roagă‑te ca ei să aibă voinţa, dorinţa şi îndrăzneala de a face 
ceea ce este bine în ciuda presiunilor la care sunt supuşi şi să refuze 
să cedeze forţelor corupte şi imorale ale răului. Nu este deplasat să 
te rogi nici pentru îndepărtarea celor care îşi impun planurile egoiste 
şi satanice în detrimentul oamenilor. Şi cel mai important, roagă‑te 
pentru mântuirea oamenilor şi a conducătorilor deopotrivă.

Matei 24:23‑33 & Exod 29 

Luca 3:1‑38 & Deuteronom 16‑17

1 Timotei 2:1‑2; Ezechiel 33:6‑7



În Ioan 8:12, Isus a spus: „... Eu sunt Lumina 
lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în 

întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Din nou, în Ioan 9:5, 
El a spus: „Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii.” Astf el, 
a trăi fără Cristos înseamnă a trăi în întuneric dens, în 
disperare, în confuzie şi în lipsă de frumuseţe. Lumina 
defi neşte, dă direcţie, frumuseţe şi iluminează.

Nu te poţi cunoaşte nici măcar pe ti ne în afara 
lui Cristos; doar în lumina Sa îţi poţi vedea cu adevărat 
personalitatea şi identi tatea. Biblia spune că în El este 
izvorul vieţii: prin lumina Sa vedem lumina (Psalmul 
36:9). Aleluia!

Chiar dacă ai folosi toate luminile din lume pentru 
a‑ţi defi ni viaţa, cu siguranţă vei obţine o imagine 
distorsionată. Dar în El, în lumina Sa, vezi slava lui 
Dumnezeu. Vezi că eşti  excelent şi plin de slavă. Lumina 
Sa îţi arată cine eşti , ce ai şi care sunt abilităţile tale în 
Cristos. Îţi arată că Cel care este mai mare locuieşte în 
ti ne.

Psalmistul spune în Psalmul 119:105: „Cuvântul 
Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe 
cărarea mea.” Cristos şi Cuvântul Său sunt una. Cuvântul 
Lui nu numai că îţi arată binecuvântările şi moştenirile pe 

CRISTOS,                                        
LUMINA NOASTRĂ

21 DUMINICĂ

În El era viaţa, şi viaţa era lumina 
oamenilor. Lumina luminează în 

întunerec, şi întunerecul n‑a biruit‑o    
(Ioan 1:4‑5).
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Nu există confuzie sau nesiguranţă pe cărarea mea, pentru 
că Isus Cristos este lumina mea, înţelepciunea mea şi tăria 
mea. Umblu şi împlinesc voia desăvârşită a lui Dumnezeu 
pentru viaţa mea, fiind poziţionat pe cărarea măreţiei şi a 
excelenţei în veci, în Numele lui Isus. Amin.

care le ai în Cristos, ci te şi conduce în voia desăvârşită a 
lui Dumnezeu pentru viaţa ta, transferând în acelaşi timp 
în duhul tău înţelepciunea de care ai nevoie pentru a o 
împlini.

Prin Cuvântul Său primeşti îndrumare în detaliile 
specifice ale vieţii tale, ale lucrării tale şi ale carierii tale, 
şi paşii clari pe care trebuie să îi urmezi pentru a împlini 
scopurile propuse. Biblia spune că Cristos a fost făcut 
pentru noi înţelepciune de la Dumnezeu (1 Corinteni 
1:30). Fii tot mai conştient de acest adevăr şi vei funcţiona 
în noi niveluri de înţelepciune şi de pricepere, umblând 
întotdeauna în succes, în sănătate, în bunăstare, în pace 
şi în putere!

Matei 24:34‑44 & Exod 30 
 

Luca 4:1‑13 & Deuteronom 18‑21

2 Corinteni 4:6; Psalm 119:130; Isaia 2:5



 La exact un an de la prima Zi mondială de 
rugăciune cu omul lui Dumnezeu care a fost transmisă 
în direct în multe naţiuni, creşti nilor de pretuti ndeni li se 
oferă o altă mare oportunitate de a sta în spărtură pentru 
întreaga lume la Ziua mondială de rugăciune cu Pastorul 
Chris pe 26‑27 marti e, 2021.

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

Pregăteşte‑te pentru Ziua mondială de rugăciune!

PASTORUL CHRIS

ZIUA MONDIALĂ 
DE RUGĂCIUNE CU



N
O

T
E

NOTE



În calitate de copil al lui Dumnezeu, eşti  chemat 
să trăieşti  fi ecare zi din viaţa ta în slavă şi în 

victorie peste orice situaţie. Eşti  marcat pentru succes. 
Viaţa triumfătoare este dreptul tău din naştere, pentru 
că Dumnezeu te‑a ridicat şi te‑a făcut să stai împreună 
cu Cristos în locurile cereşti  (Efeseni 2:6).

Tu eşti  aşezat mult deasupra diavolului, a 
cohortelor întunericului şi a infl uenţelor negati ve ale 
lumii acesteia. Îmbrăţişează mentalitatea că nu poţi fi  
înfrânt sau dezavantajat. Nimic din această lume nu ţi 
se poate împotrivi cu succes, pentru că „... Cel ce este 
în voi este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 
4:4). Ai fost strămutat în Împărăţia Fiului dragostei lui 
Dumnezeu, care te conduce triumfător prin viaţă.

Ce viaţă ne‑a dat El! Imaginează‑ţi ce implică 
ceea ce ne‑a spus El în versetul temati c; acelaşi adevăr 
este afi rmat şi în Ioan 15:16, unde spune: „Nu voi 
M‑aţi ales pe Mine, ci Eu v‑am ales pe voi, şi v‑am 
rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi rodul voastră 
să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în 
Numele Meu, să vă dea.” Isus ne‑a adus într‑o viaţă 

MARCAT PENTRU VICTORIE 
22 LUNI

El este ca un pom sădit lângă un izvor 
de apă, care îşi dă rodul la vremea 

lui, şi ale cărui frunze nu se veştejesc: 
tot ce începe, duce la bun sfârşit                                    

(Psalmul 1:3).
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Sunt marcat pentru victorie; produc rezultate excelente. 
Sunt ales pentru o viaţă de rodire tot mai mare, aducându‑I 
onoare lui Cristos, prin osteneala mea izvorâtă din dragoste 
şi prin faptele neprihănirii. Aleluia!

de putere, de rodire şi de productivitate. Ai fost ales să 
produci rezultate care să rămână.

Aceasta înseamnă că El te‑a făcut eficient şi 
productiv; acesta este unul dintre rezultatele faptului 
că Duhul Sfânt face parte din viaţa ta. În Faptele 
apostolilor 1:8, versiunea Amplificată,  citim: „Ci voi 
veţi primi o putere (abilitate, eficienţă şi tărie) când 
Se va coborî Duhul Sfânt peste voi...” Aceasta este 
mentalitatea cu care trebuie să abordezi orice ai de 
făcut. Pentru tine există o măsură mai mare de har. 

Domnul acţionează în tine, ca să îţi dea şi voinţa, 
şi înfăptuirea, după buna Sa plăcere (Filipeni 2:13). El 
este destoinicia ta (2 Corinteni 3:5); El este abilitatea ta 
de a face lucruri. Declară adesea că eşti marcat pentru 
succes, pentru victorie şi că produci rezultate excelente. 
Aceasta este viaţa pe care ţi‑a dat‑o Dumnezeu; o viaţă 
de stăpânire, în care eşti triumfător şi Îl onorezi pe El 
cu faptele tale şi cu roadele neprihănirii.

Matei 24:45‑51 & Exod 31 

Luca 4:14‑44 & Deuteronom 22‑24

Ieremia 17:7‑8; Psalm 92:12‑14



Totalitatea divinităţii rezidă în Isus Cristos. 
Atunci când Îl vezi pe Isus, te uiţi la plinătatea 

Dumnezeirii; El este casa lui Dumnezeu în plenitudine. 
Faptul că eşti  sau nu de acord cu aceasta nu schimbă 
realitatea. Poate te gândeşti  şi spui că El este doar un om, 
dar El însuşi este Dumnezeu!

„Plinătatea” în Scripturi înseamnă că ceva este 
„complet, ” nu lipseşte nimic din ceea ce este necesar; nu 
există lipsă, totul este perfect complet. Şi cel mai uimitor 
lucru este ceea ce citi m în a doua jumătate a pasajului 
temati c: „şi în El, Care este capul oricărei stăpâniri şi 
autorităţi, sunteţi şi voi compleţi.” 

Atunci când Dumnezeu Se uită la ti ne, vede în ti ne 
tot ce ai nevoie pentru viaţă şi pentru evlavie. În 2 Petru 
1:3 Biblia spune: „Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit 
tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui 
ce ne‑a chemat prin slava şi puterea Lui.” Aceasta este 
realitatea. Refuză să trăieşti  cu o mentalitate de lipsă, ca 
şi cum există lucruri de care ai nevoie şi pe care nu le ai. 
Îndepărtează limitele.

Refuză să gândeşti  că întregirea ta stă în 
conducerea ţării din care faci parte, în locul tău de muncă 

PLINĂTATE DESĂVÂRȘITĂ
23 MARŢI

Căci în El locuieşte trupeşte toată 
plinătatea dumnezeirii şi în El, 

Care este capul oricărei stăpâniri şi 
autorităţi, sunteţi şi voi compleţi.                        
(Coloseni 2:9‑10, versiunea NTR).
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Cristos este totul pentru mine; sunt complet în Cel care 
este capul oricărei puteri şi stăpâniri; nu există niciun 
fel de lipsă în viaţa mea. Sunt plin de idei, de inspiraţie, 
de bogăţie, de bunăstare şi de toate binecuvântările 
Împărăţiei lui Dumnezeu. Şi din această abundenţă, 
influenţez lumea din jurul meu. Amin.

sau în oricare altă structură, organizaţie sau asociere 
omenească. Tu eşti întregit şi complet în Cristos. Tu eşti 
destoinic în destoinicia lui Cristos. Fii inundat cu totul de 
conştientizarea acestui adevăr. 

Rosteşte adesea: „Tată, Îţi mulţumesc că am toate 
lucrurile! Sunt întregit şi complet în Cristos; nu există 
lipsă în viaţa mea, ci sunt întregit, am absolut tot ce am 
nevoie.” Repetă acest adevăr conştient şi continuu şi vei 
vedea cum viaţa ta înfloreşte în neprihănire, în slavă, în 
înţelepciune şi în domnia lui Cristos, dincolo de orice îţi 
poţi imagina tu. Aleluia!

Matei 25:1‑13 & Exod 32

Luca 5:1‑16 & Deuteronom 25‑27

Coloseni 1:16‑19; 1 Corinteni 3:21‑22



Şti ai că în Noul Testament, Dumnezeu nu ne spune 
nicăieri să‑I cerem iertare? A‑I cere iertare e ca 

şi cum I‑am cere să ne mântuiască. Gândeşte‑te la acest 
lucru: dacă Îi ceri iertare, când vei şti  că ţi‑a răspuns?

Tot aşa, dacă Îi ceri să îţi mântuiască sufl etul, cum 
vei şti  că te‑a mântuit? Nu vei şti  niciodată, pentru că 
nu a rămas nimic nefăcut din ceea ce trebuia să facă El 
pentru a te mântui; El a făcut totul deja. Acelaşi lucru 
este valabil şi în ce priveşte iertarea; sângele lui Isus 
Cristos a fost vărsat pentru ştergerea păcatelor noastre.

Unii creşti ni Îi cer iertare lui Dumnezeu tot ti mpul 
şi, pentru că cer ceva ce le‑a fost dat deja, nu cer cu 
credinţă. Trebuie să primeşti  iertarea ca un act de 
credinţă. După aceea, trăieşte deasupra situaţiilor prin 
puterea Duhului Sfânt şi a Cuvântului Său.

Tu ai fost spălat şi curăţat deja de păcatele tale. În 
Coloseni 1:21‑22 Biblia spune: „Şi pe voi, care odinioară 
eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele 
voastre rele, El v‑a împăcat acum prin trupul Lui de carne, 
prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui 
sfi nţi, fără prihană, şi fără vină.” Aceasta s‑a întâmplat 
înainte ca tu să fi  făcut ceva bun sau greşit. De aceea, 

PRIMIREA IERTĂRII ESTE                 
UN ACT DE CREDINŢĂ

24 MIERCURI

Dar dacă umblăm în lumină, după cum 
El însuşi este în lumină, avem părtăşie 
unii cu alţii; şi sângele lui Isus Cristos, 
Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat                              

(1 Ioan 1:7).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt curăţat şi purificat. Sunt îndreptăţit prin harul lui 
Isus Cristos şi umblu în neprihănirea Sa, eliberat de 
sub orice acuzaţie a celui rău, fiind abilitat prin har să‑I 
slujesc Domnului! Aleluia!

refuză să fii conştient de păcat. Tu eşti neprihănirea lui 
Dumnezeu în Cristos Isus; gândeşte şi trăieşte neprihănit.

Textul tematic spune că, dacă umblăm în lumină 
(în Cuvântul lui Dumnezeu), după cum El este în lumină, 
sângele lui Isus ne curăţă automat de orice păcat. Din 
moment ce acest lucru este adevărat, nu trebuie să îţi 
mărturiseşti păcatele tot timpul. Dacă greşeşti ceva, 
spune pur şi simplu: „Doamne, îmi pare rău pentru ce 
am făcut; primesc iertarea Ta în Numele lui Isus.” Aceasta 
este tot. Poate te întrebi: „Chiar este aşa de simplu?” Da, 
aşa este. În Cristos avem iertarea automată de păcate; 
face parte din lucrarea de mântuire pe care a făcut‑o 
sângele Său pentru noi.

Matei 25:14‑30 & Exod 33 

Luca 5:17‑39 & Deuteronom 28

1 Corinteni 6:11; Romani 8:1



Versetul temati c ne ajută să înţelegem că 
nu suntem supuşi principiilor acestei lumi. 

Isus a dominat lumea, nu S‑a lăsat dominat de ea; 
El a trăit deasupra decadenţei din lume, a corupţiei 
şi a eşecului societăţii din vremea Lui. El a trăit mult 
deasupra şi dincolo de conducerea şi de sistemele care 
guvernau lucrurile atunci când El a umblat pe pământ. 
Aceasta este viaţa pe care El ne‑a dat‑o; una care nu 
este inferioară, ci superioară sistemelor acestei lumi.

El ne‑a făcut autonomi, ca să funcţionăm deasupra 
şi dincolo de sistemele acestei lumi. El a spus că tu eşti  în 
lume, dar nu din lume. Aceasta înseamnă că tu trebuie să 
domini sistemele şi infl uenţa coruptă din lumea de astăzi. 
Poate că mulţi din jurul tău sunt infl uenţaţi şi împinşi 
spre compromis ca rezultat al amăgirii, al corupţiei şi al 
răutăţii din lumea de astăzi, dar tu nu te lăsa impresionat. 
Tu provii din Împărăţia lui Dumnezeu, iar viaţa ta este 
susţinută şi reglementată doar de adevărul Său.

Învaţă conti nuu Cuvântul lui Dumnezeu. Te va face 
să gândeşti  şi să vorbeşti  ca Isus. În Ioan 16:33, El a spus: 
„Vă spun aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume 
veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” 

DOMNEȘTE ÎN LUME
25 JOI

Dacă aţi murit împreună cu Cristos faţă 
de învăţăturile începătoare ale lumii, 
de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, 
vă supuneţi la porunci ca acestea...     

(Coloseni 2:20).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Trăiesc şi funcţionez deasupra sistemelor lumeşti; sunt 
neafectat de greutăţile, de corupţia, de răutatea şi de 
înşelăciunea în lume, pentru că eu trăiesc în Cristos, în 
Cuvântul Său şi în stăpânirea Duhului Sfânt, în Numele 
lui Isus. Amin.

Adoptă aceeaşi conştientizare, pentru că El a biruit 
lumea pentru tine. Chiar dacă El a trăit într‑o lume plină 
de întuneric gros, de amăgire, de greutăţi economice, de 
boală, de opresiune, de morţi, de dezastre, etc, El avea 
mentalitatea unui învingător; şi El Se aşteaptă ca şi tu să 
funcţionezi cu acelaşi tip de mentalitate ca El.

Atunci când te confrunţi cu provocări, cu persecuţii, 
cu situaţii critice, cu vremuri tulburi, cu încercări şi cu 
ispite, rămâi netulburat, pentru că în Cristos tu ai biruit 
lumea (1 Ioan 4:4). Fii conştient de acest lucru până 
într‑acolo încât şi limbajul pe care îl foloseşti în rugăciune 
să se schimbe. Indiferent care sunt provocările cu care 
te confrunţi, atunci când te rogi declară că în Numele lui 
Isus ai biruit lumea şi sistemele ei; ura, amăgirea, sărăcia, 
corupţia, depresia, falsitatea şi duhul anticristic din lume. 
Aleluia!

Matei 25:31‑46 & Exod 34 

Luca 6:1‑16 & Deuteronom 29‑30

1 Ioan 5:4‑5; Psalm 8:4‑6



Cât de frumos! Am fost chemaţi, justificaţi şi glorificaţi. 
Viaţa ta este plină de slavă. Acesta este motivul pentru 

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

Isus a spus în Ioan 17:22: „Eu le‑am dat slava pe care Mi‑ai 
dat‑o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una.” Este 
important ca tu să te vezi aşa. Priveşte‑te ca fiind slava lui Dumnezeu 
şi în slava lui Dumnezeu. Atunci când Adam şi Eva nu L‑au ascultat pe 
Dumnezeu în Grădină (Geneza 3:7), căderea lor i‑a făcut să „vadă” că 
erau goi, şi li s‑a făcut frică şi ruşine. Atunci când Dumnezeu L‑a strigat 
pe Adam în Grădină, el a răspuns: „... Ţi‑am auzit glasul în grădină, şi 
mi‑a fost frică, pentru că eram gol, şi m‑am ascuns” (Geneza 3:10).

Răspunsul lui Dumnezeu a fost: „... Cine ţi‑a spus că eşti 
gol?” (Geneza 3:11). Adam îşi vedea vina şi ruşinea, dar pentru tine 
imaginea s‑a schimbat, iar Dumnezeu vrea ca tu să vezi aceasta. 
În 2 Corinteni 5:17 Biblia spune: „Căci, dacă este cineva în Cristos, 
este o făptură nouă. Cele vechi s‑au dus: iată că toate lucrurile 
s‑au făcut noi.” Cuvântul „iată” provine din traducerea din original 

ÎMBRĂCAT ÎN GLORIE
26 VINERI

Şi pe aceia pe cari i‑a hotărât mai 
dinainte, i‑a şi chemat; şi pe aceia 

pe cari i‑a chemat, i‑a şi socoti t 
neprihăniţi; iar pe aceia pe cari i‑a 
socoti t neprihăniţi, i‑a şi proslăvit                                              

(Romani 8:30).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am fost ales de Dumnezeu ca să manifest slava Sa; prin 
urmare, mă văd umblând în această slavă şi revelând 
neprihănirea lui Dumnezeu în lumea mea. Aleluia!

a termenului grecesc „idou,” care este corespondentul termenului 
ebraic „chazah.” Înseamnă a deveni conştient în domeniul spiritual, 
a vedea şi a deveni viu faţă de ceea ce vezi. Dumnezeu vrea să vezi că 
eşti îmbrăcat în slava Lui.

Tu te‑ai născut ca să domneşti şi să manifeşti slava Împărăţiei 
lui Dumnezeu pe pământ. În Romani 8:19 Biblia spune: „De 
asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea 
fiilor lui Dumnezeu.” Ce viaţă! După cum Isus a venit pe pământ 
ca să Îl exprime pe Dumnezeu şi să manifeste slava Sa, şi tu ai fost 
chemat de Dumnezeu ca să le arăţi tuturor slava Lui. Ai fost chemat 
să‑L prezinţi şi să‑L manifeşti pe Dumnezeu.

Citeşte Coloseni 1:27: „Cărora Dumnezeu a voit să le facă 
cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi 
anume: Cristos în voi, nădejdea slavei.” Aceasta înseamnă că slava 
a fost realizată. De aceea, deschide ochii şi VEZI că ai fost glorificat. Nu 
mai ai nici un motiv pentru care să te temi sau să fugi de Dumnezeu. 
El a alungat toată vinovăţia, tot ce era reprobabil şi toată ruşinea din 
viaţa ta. El te‑a îndreptăţit, te‑a achitat. Acum, El vrea să trăieşti ca 
cel justificat şi glorificat de El – în neprihănirea Lui – ca un campion. 
Aleluia!

Matei 26:1‑13 & Exod 35 

Luca 6:17‑49 & Deuteronom 31‑32

1 Petru 2:9; 2 Corinteni 3:18



Cuvântul lui Dumnezeu este mai mult decât 
litere; este duh şi viaţă. Litera omoară, dar 

Duhul Sfânt dă viaţă. Isus a spus: „Duhul este acela care 
dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care 
vi le‑am spus Eu sunt duh şi viaţă” (Ioan 6:63). Cuvântul 
Lui ne zideşte, ne ridică şi ne transformă din slavă în 
slavă. De aceea este foarte important să medităm asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu.

Meditaţia face ca acest Cuvânt al lui Dumnezeu să 
coboare în duhul tău şi să devină personal pentru ti ne. 
În ti mp ce studiezi sau asculţi Cuvântul lui Dumnezeu, 
de fi ecare dată când simţi în duhul tău îndemnul de a 
rosti  cuvinte pe baza a ceea ce studiezi sau auzi, nu te 
opri, ci dă glas acelor cuvinte. De fi ecare dată când auzi 
Cuvântul Său, Dumnezeu îţi vorbeşte, dar El vrea ca şi tu 
să răspunzi; aşa se manifestă slava!

Până când tu nu răspunzi la Cuvântul lui Dumnezeu, 
el nu va produce rezultate. Cuvântul va fi  doar o înşiruire 
de litere pentru ti ne. Dar atunci când Cuvântul lui 

MAI MULT DECÂT LITERE
27 SÂMBĂTĂ

Nu că noi prin noi înşine suntem în stare 
să gândim ceva ca venind de la noi. 

Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine 
de la Dumnezeu, care ne‑a şi făcut în 
stare să fi m slujitori ai unui legământ 

nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci 
slova omoară, dar Duhul dă viaţa                                           

(2 Corinteni 3:5‑6).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Cuvântul Tău este viaţa mea şi reprezintă 
lumina care mă ghidează pe cărarea mea către victorie şi 
glorie. Nu voi umbla niciodată în întuneric pentru că duhul 
meu este luminat de Duhul Sfânt pentru a‑mi cunoaşte 
moştenirea în Cristos şi pentru a intra în posesia ei, în 
Numele lui Isus. Amin.

Dumnezeu este în gura ta, este ca şi cum Dumnezeu 
vorbeşte; este sabia Duhului cu care îl distrugi pe cel rău 
şi biruieşti asupra adversităţilor din viaţă.

Transformarea de care ai nevoie în finanţele tale, 
în sănătatea ta şi în familia ta depinde de tine şi de 
modul cum răspunzi la Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia 
spune: „Pentru totdeauna, DOAMNE, Cuvântul Tău este 
întemeiat în cer” (Psalmul 119:89, versiunea Fidela). 
Cuvântul Lui este stabilit în ceruri, dar tu trebuie să îl 
implementezi în viaţa ta prin rostirea şi afirmarea lui în 
mod specific. Aleluia!

Matei 26:14‑25 & Exod 36 

Luca 7:1‑35 & Deuteronom 33‑34

Isaia 55:11; Faptele apostolilor 20:32; 2 Timotei 3:16‑17



Suntem în ultimele momente ale ultimelor 
zile, şi este important să fii preocupat de 

Domnul, slujindu‑L din toată inima. Biblia spune: „... 
Să ştii că în zilele din urmă va fi foarte greu să fii 
creştin” (2 Timotei 3:1, versiunea TLB – Biblia Vie, 
n.tr.). Observăm că nu spune „Va fi imposibil să fii 
creştin” ci „foarte greu.” Aşadar, îţi spune să‑I slujeşti 
Domnului indiferent şi independent de circumstanţe 
sau de persecuţie.

Nu este momentul acum să îţi ascunzi identitatea 
de creştin. Nimic nu ar trebui să îţi poată distrage 
atenţia de la Domnul şi de la Împărăţia Lui. Unii Îl 
slujesc fervent pe Domnul doar atunci când lucrurile 
sunt roz, când le merg afacerile şi când finanţele lor 
sunt în creştere. Dar adevăratul test vine atunci când 
vin încercările şi sunt descurajaţi, iar unii îşi pierd 
dintr‑o dată ardoarea.

Alţii Îi slujesc Domnului doar în vremuri pline de 
provocări. Însă imediat că primesc un miracol şi ies din 
dilemă, dedicarea lor faţă de Domnul dispare imediat. 

SLUJEȘTE-L PE DOMNUL                     
CU TOATĂ INIMA

28 DUMINICĂ

Samuel a zis întregii case a lui Israel: 
„Dacă din toată inima voastră vă 
întoarceţi la Domnul, scoateţi din 

mijlocul vostru dumnezeii străini şi 
Astarteele..., îndreptaţi‑vă inima..... 

spre Domnul, şi slujiţi‑I numai... Lui; şi 
El vă va izbăvi din mâna Filistenilor”                                               

(1 Samuel 7:3).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, sunt mereu activ în slujirea mea pentru Tine, în 
adevăr, cu toată inima mea. Refuz să fiu leneş în lucrurile 
Duhului Sfânt; Sunt pasionat, slujindu‑Ţi din toată inima, 
bucurându‑mă în nădejde şi fiind răbdător în provocări. 
Rămân neclintit în credinţă, în Numele lui Isus. Amin.

Ceva este în neregulă. Nu lăsa să ţi se întâmple şi ţie 
acest lucru. Fii plin de pasiune pentru Domnul tot 
timpul. Fii fără preget în slujire, la timp şi ne la timp.

Nimic să nu poată intra în competiţie şi să nu 
îţi inhibe dragostea şi dedicarea faţă de Cristos. 
Biblia spune: „De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi 
tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, 
căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este 
zadarnică” (1 Corinteni 15:58). Atunci când totul 
merge bine, rămâi neclintit în credinţă. Şi atunci când 
te confrunţi cu o perioadă de adversităţi, slujeşte‑I Lui 
din toată inima. Biblia spune: „Dacă slăbeşti în ziua 
necazului, mică îţi este puterea” (Proverbe 24:10). 
Coloseni 3:23 spune: „Orice faceţi să faceţi din toată 
inima, ca pentru Domnul...” Slavă lui Dumnezeu!

Matei 26:26‑35 & Exod 37 

Luca 7:36‑50 & Iosua 1‑2

Romani 12:11‑12; 1 Corinteni 15:58



 Aplicaţia Rapsodia Realităţilor pentru telefon 
mobil Rhapsody of Realiti es Daily Devoti onal App 3.0 îţi 
aduce Cuvântul lui Dumnezeu pe dispoziti vul tău mobil 
zi de zi, având noti fi cări temporale care îţi amintesc cu 
blândeţe să îţi începi ziua devreme cu Scriptura.

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

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

RHAPSODY OF REALITIES
DAILY DEVOTIONAL 

Aplicaţia de telefon mobil 
App 3.0
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E
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Unii se întreabă de ce predicăm Evanghelia 
în toată lumea, cu atât de mare urgenţă, 

fervoare şi pasiune. Moti vul este că Stăpânul nostru 
ne‑a dat un mandat de a evangheliza toată lumea 
înainte ca El să Se întoarcă şi de a conduce mulţi oameni 
la neprihănire.

În Matei 28:19, El a spus: „Duceţi‑vă şi faceţi 
ucenici din toate neamurile, botezându‑i în Numele 
Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh...” El ne‑a dat un 
mesaj pe care să‑l vesti m în întreaga lume despre ceea 
ce El a venit să facă pe pământ, pentru ca atunci când El 
Se va întoarce, mulţi să fi e pregăti ţi pentru El şi să poată 
fi  luaţi împreună cu El. Aleluia!

Aceasta este ceea ce ne moti vează şi este lucrul 
cel mai urgent în vremurile pe care le trăim. Noi nu 
încercăm doar să‑i facem pe oameni să fi e entuziasmaţi 
de creşti nism, ci totul este despre Isus Cristos şi despre 
mesajul Său viu: El a venit să moară pentru întreaga 
lume, iar Dumnezeu L‑a înviat din morţi. El S‑a înălţat la 
cer, este viu astăzi, şi Se poate întoarce în orice moment.

Cât de pregăti t eşti  tu pentru întoarcerea Sa? 
Dacă încă te întrebi când şi cât de repede Se va întoarce 
El, îţi spun că este mult mai repede decât realizează 

ESTE MAI APROAPE DECÂT CREZI
29 LUNI

Şi iată, Eu vin curând! Ferice 
de cel ce păzeşte cuvintele 

proorociei din cartea aceasta!                                               
(Apocalipsa 22:7).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, prin propovăduirea Evangheliei neprihănirii, 
Împărăţia Ta este stabilită pe pământ şi în inima oamenilor. 
Mulţi sunt strămutaţi din distrugere în libertatea slavei 
fiilor lui Dumnezeu. Îţi mulţumesc că prin harul sporit pe 
care l‑ai dat Bisericii, aceasta poate proclama libertate în 
toată lumea, în aceste zile din urmă, în Numele lui Isus. 
Amin.

mulţi, după cum vedem din calendarul şi din vremurile 
lui Dumnezeu revelate în Biblie.

Tot ce ne‑a spus El că se va întâmpla înainte de 
revenirea Lui se întâmplă exact aşa cum a spus El că 
se va întâmpla. Nu au rămas prea multe semne sau 
evenimente care să preceadă întoarcerea Stăpânului şi 
care să nu se fi împlinit. De aceea trebuie să predicăm 
Evanghelia cu consecvenţă, pregătind bărbaţi şi femei 
din întreaga lume pentru întoarcerea Domnului.

El S‑a jertfit ca să poarte păcatele multora; şi 
pentru cei ce Îl aşteaptă, va reveni a doua oară, fără 
păcat, spre mântuire (Evrei 9:28). De aceea, fii pregătit, 
fii gata pentru întoarcerea Lui.

Matei 26:36‑46 & Exod 38 

Luca 8:1‑21 & Iosua 3‑4

Faptele apostolilor 1:11; 1 Corinteni 16:22; 
Apocalipsa 22:20



Cristos este pentru ti ne înţelepciune, 
neprihănire şi răscumpărare, dar mai mult, El 

este sfi nţirea ta. Cuvântul „sfi nţire” folosit în versetul 
temati c face referire la procesul de a face pe cineva 
sfânt, de a‑l pune deoparte pentru Dumnezeu, pentru 
scopurile Sale eterne. Este tradus din termenul grecesc 
„hagiasmos” care înseamnă „purifi cator.” Astf el, Cel ce 
sfi nţeşte, Purifi catorul a venit să locuiască în ti ne.

Cristos nu este în ti ne încercând să te sfi nţească; El 
te‑a sfi nţit deja şi conti nuă să sfi nţească tot ceea ce faci. 
El este Cel care te separă, El te‑a separat de restul lumii, 
de păcat şi de rău, şi te‑a dus în libertatea slavei fi ilor 
lui Dumnezeu. Aleluia! Aşa cum tu trebuie să acti vezi 
înţelepciunea rosti nd înţelepciune, tot aşa trebuie să 
rosteşti  sfi nţire – cuvinte care curăţă şi purifi că.

Să ne aducem aminte ce spune Pavel în 1 Timotei 
4:4‑5: „Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, 
şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri, 
pentru că este sfi nţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin 
rugăciune.” Poţi purifi ca şi sfi nţi orice îţi aparţine, prin 
Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.

Domnul Isus a spus în Ioan 15:3: „Acum voi sunteţi 
curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l‑am spus.” Isus 

CEL CE TE SFINŢEȘTE          
LOCUIEȘTE ÎN TINE

30 MARŢI

Şi voi, prin El, sunteţi în Cristos 
Isus. El a fost făcut de Dumnezeu 

pentru noi înţelepciune, 
neprihănire, sfi nţire şi răscumpărare                                                              

(1 Corinteni 1:30).
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Mă bucur mai mult ca niciodată în Cristos, neprihănirea 
mea, Cel care m‑a curăţat şi m‑a prezentat în dragoste 
în faţa Tatălui fără vină. Viaţa mea este pentru slava lui 
Dumnezeu. Sunt mărturia dragostei Tatălui ceresc, şi 
dovada dreptăţii Sale. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

S‑a înălţat la cer, însă El trăieşte în şi prin tine astăzi. 
Tu eşti cel care poartă aceste cuvinte minunate care 
sfinţesc. Rosteşte tot timpul cuvinte de binecuvântare, 
care să cureţe şi să sfinţească mediul tău înconjurător. În 
timp ce vorbeşti, oamenii sunt purificaţi; sunt curăţaţi şi 
transformaţi din slavă în slavă.

În Evrei 2:11 Biblia spune: „Căci Cel ce sfinţeşte şi 
cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr‑unul. De aceea Lui nu‑I este 
ruşine să‑i numească «fraţi».” Cristos Cel care sfinţeşte 
este în tine; El este una cu duhul tău acum (1 Corinteni 
6:17). Şi prin tine, El Îşi duce la îndeplinire lucrarea de a 
sfinţi toate lucrurile pentru El Însuşi.

Matei 26:47‑56 & Exod 39 

Luca 8:22‑39 & Iosua 5‑6

Evrei 2:11; 1 Tesaloniceni 5:23



Cât de minunat este acest lucru! Isus a deschis 
pentru noi o cale nouă şi vie spre Tatăl; El a dat 

la o parte perdeaua care ne separa de prezenţa Tatălui 
şi ne‑a dus înăuntru! Binecuvântat să fi e Dumnezeu! 
Adu‑ţi aminte de cuvintele Sale din Ioan 14:6: „... Eu 
sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl 
decât prin Mine.”

Să ne aducem aminte că, în Geneza, Adam a 
păcătuit împotriva lui Dumnezeu şi a fost alungat din 
prezenţa Lui, împreună cu soţia sa, Eva. Ei fuseseră în 
părtăşie cu Dumnezeu în Grădina Eden, dar Biblia spune 
că Dumnezeu a trimis un înger cu o sabie învăpăiată 
care să stea la poarta grădinii şi să nu le permită să intre 
acolo din nou.

Dintr‑o dată, părtăşia bogată pe care omul o 
avea cu Dumnezeu s‑a terminat. Acela a fost începutul 
religiei. Omul a început să facă tot ce i‑a stat în puti nţă 
ca să intre în acea prezenţă divină din nou. Toate religiile 
din lumea de azi caută acelaşi lucru: prezenţa divină. 
Omul nu avea nici o cale de a intra din nou în acea 
prezenţă, până când nu a venit Isus. El a făcut afi rmaţia 
uimitoare pe care am citi t‑o mai devreme. El a spus: 

CALEA CEA NOUĂ ȘI VIE
31 MIERCURI

Astf el dar, fraţilor, fi indcă prin sângele 
lui Isus avem o intrare slobodă în 

Locul prea sfânt, pe calea cea nouă 
şi vie, pe care ne‑a deschis‑o El, prin 

perdeaua dinlăuntru, adică trupul Său                      
(Evrei 10:19‑20).
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Am fost născut în prezenţa lui Dumnezeu pentru a trăi 
mai mult ca niciodată în bucurie, în glorie şi în desfătări 
veşnice. Viaţa mea merge înainte şi în sus pentru că trăiesc 
în prezenţa Lui, care reprezintă Calea şi Viaţa. Lumina Sa 
luminează şi tot ce văd sunt binecuvântări şi beneficii 
glorioase ale uniunii mele inseparabile cu Cristos. Glorie 
Numelui Său în veci.

„Eu sunt CALEA... nimeni nu vine la Tatăl, decât prin 
Mine!” (Ioan 14:6).

Acesta era lucrul de care avea nevoie Adam. 
Acesta era lucrul de care aveau nevoie toţi patriarhii din 
Vechiul Testament – calea către prezenţa Tatălui. Isus 
este acea Cale. Atunci când El a murit pe cruce, Biblia 
spune că perdeaua groasă care separa Sfânta Sfintelor 
de restul templului a fost sfâşiată în două, de sus în jos 
(Matei 27:51), făcând prezenţa lui Dumnezeu accesibilă 
tuturor.

Astăzi, nu mai există nici o perdea de despărţire 
între tine şi Tatăl. Tu trăieşti în prezenţa Lui, şi Biblia 
spune că „înaintea feţei Lui sunt bucurii nespuse şi 
desfătări veşnice în dreapta Lui” (Psalmul 16:11). Dacă 
nu ai găsit încă drumul spre prezenţa Lui, dacă nu te‑ai 
născut încă din nou, nu mai este nevoie să suferi în 
păcat, în înfrângere şi în necunoştinţă. Nu este nevoie 
să cauţi calea orbecăind în întuneric; Isus este Calea. 
Tot ce trebuie să faci este să mărturiseşti domnia Lui 
peste viaţa ta, iar duhul tău va fi creat din nou pentru a 
începe o viaţă entuziasmantă în prezenţa lui Dumnezeu, 
pentru eternitate. Aleluia!

Matei 26:57‑68 & Exod 40 
 

Luca 8:40‑56 & Iosua 7‑9

Efeseni 2:18‑19; Romani 5:1‑2



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

„Gata cu depresia”

Timp de trei ani am fost deprimat ajungând în punctul cel mai 
jos din viața mea, până când am întâlnit două fete care mi‑au 
împărtășit o lecție din Rapsodia Realităților. Am fost uimit 
văzând bucuria lor și mi‑am dorit să am și eu parte de aceeași 
experiență. Apoi, m‑am rugat lui Dumnezeu să‑mi trimită un 
prieten care să‑mi vorbească despre Isus, iar El mi‑a ascultat 
rugăciunea. Am acum un prieten care îmi aduce mereu 
rapsodii și împărtășește cu mine mesaje pline de inspirație. 
Datorită Rapsodiei, nu mai sunt deprimat. Slavă lui Dumnezeu!

„Transformat prin Rapsodia Realităților”

Obișnuiam să fiu foarte aspru cu oamenii. Vorbeam urât 
despre colegii mei, chiar și în prezența lor. Nu vedeam nimic 
rău în a face aceasta, până când am găsit o Rapsodie a 
Realităților în camera mea de hotel. Pe măsură ce am citit un 
articol din devoțional, am realizat că îmi făceam mai mult rău 
decât bine cu obiceiul meu negativ. De atunci, am renunțat la 
acest obicei, și am început să‑mi folosesc limba doar pentru 
zidire. Astăzi, sunt o persoană nouă. Glorie lui Dumnezeu. 

„Vindecat în mod miraculos!”

Cu ani în urmă, am avut o problemă la inimă din cauza 
unui tratament greșit. Am pierdut mult în greutate și nu 
mai puteam merge, vorbi, mânca și nici să dorm cum 
trebuie. A trebuit să renunț la școală, pentru a‑mi continua 
tratamentul. Am început să studiez Rapsodia Realităților în 
fiecare zi, rostind rugăciunile și proclamațiile de la finalul 
lecțiilor. Aceasta a stârnit o mare credință și nădejde în mine. 
Iar într‑o zi, m‑am trezit că toate simptomele au dispărut în 
mod miraculos. Slavă lui Dumnezeu!

‑D; SUA

‑B.M; Zimbabwe

‑M.E; 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   


