
Rapsodia 
Realităților

CHRIS OYAKHILOME

... UN DEVOȚIONAL COTIDIAN



Christ Embassy Int’l Office, Canada
50 Weybright Court, Unit 43B
Toronto, ON, MIS 5A8
Tel.: +1‑647‑341‑9091

Christ Embassy Int’l Office, USA
200 E Arrowhead Drive
Suite W‑3
Charlotte, NC 28213
Tel.: +1‑972‑255‑1787,
+1‑704‑780‑4970

ISSN 1596‑6984

Ediţia de Ianuarie 2023
Drept de autor © 2022 LoveWorld Publishing, Believers’ LoveWorld Inc. 

Toate citatele din Biblie sunt preluate din versiunea Cornilescu, din traducerea 
Bibliei făcută de Liga Bibliei (TLB), din versiunea Noua Traducere în Limba 
Română (NTR) sau din versiunea Fidela. 
 

email: info@rhapsodyofrealities.org 
website: www.rhapsodyofrealities.org

United Kingdom
Belivers’ LoveWorld Unit C2, 
Thames View Business
Centre, Barlow Way 
Rainham‑Essex
RM13 8BT.
Tel.: +44(0)1708 556 604
Fax.: +44(0)2081 816 290

P.O. Box 13563 Ikeja, Lagos.
Tel: +234–8023324188, 
 +234–8052464131, 
 +234–1–8925724

303 Pretoria Avenue
Cnr. Harley and Braam Fischer, 
Randburg, Gauteng 
South Africa.
Tel: + 27 11 3260971; 
 +27 113260972

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII Și comenzi SUNAŢI:

Toate drepturile sunt rezervate sub acţiunea Legii Internaţionale a Drepturilor de Autor. Conţinutul 
şi/sau coperta nu pot fi reproduse în totalitate sau parţial sub nici o formă fără consimţămậntul în 
scris al LoveWorld Publishing.

Christ Embassy Int’l Office, USA 
12400 Westheimer Road
Houston, Texas, 77077
Tel: +1–281–759–5111, 
 +1–281–759–6281 

101 Ross Dean Drive,
Toronto, ON, Canada, M9L 1S6
Tel/Fa: +1–416–756–5080

Str. Gura Câlnăului nr. 12–22, Bucureşti
www.bisericariulvietii.ro
Pentru consiliere, rugăciune şi comezi 
sunați la: +40–31–432–7000

Rapsodia Realităţilor ... un devoţional cotidian 

MAREA BRITANIE: AFRICA DE SUD:

CANADA:

SUA:
SUA:

CANADA:

NIGERIA:

ROMÂNIA:



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 acum în toate limbile cunoscute. 
Ediţia 2023 a fost special redactată pentru a intensifica 
dezvoltarea ta spirituală şi pentru a te poziţiona pentru un 
succes răsunător pe tot parcursul anului.
Realităţile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de rodire 
şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu.
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Am spus deseori că nu există nicăieri o defi niţie 
mai bună a credinţei decât cea din Evrei 11:1. 

Potrivit acestui verset temati c, credinţa este substanţa 
lucrurilor sperate, evidenţa realităţilor nevăzute. Prin 
urmare, credinţa este esenţa nădejdii. Aceasta înseamnă 
că în acti varea credinţei tale, atenţia ta nu ar trebui să fi e 
asupra modului sau a procesului; ceea ce contează este 
sursa. Credinţa este esenţa, nu procesul.

Biblia spune că Avraam, „nefi ind slab în credinţă, nu 
a luat în considerare propriul său trup deja mort, având 
aproape o sută de ani, nici starea moartă a pântecelui Sarei” 
(Romani 4:19, versiunea Fidela), ci a fost tare în credinţă – în 
esenţă. Aleluia! Atenţia lui Avraam nu s‑a îndreptat asupra 
modului cum ar putea veni pe lume bebeluşul Isaac, ci 
asupra lui Dumnezeu, de la care trebuia să vină, pentru că 
Dumnezeu îi dăduse Cuvântul promisiunii, iar el a crezut că 
Dumnezeu este credincios Cuvântului Său. El a văzut copilul 
prin ochii credinţei.

Tu ce vezi astăzi? Ce imagini a creat credinţa ta? Ce a 
luat duhul tău în stăpânire? Prinde‑te strâns de imaginea pe 
care ţi‑o doreşti  şi refuză să te îngrijorezi cu privire la modul 
în care va ajunge la ti ne!

CONCENTREAZĂ-TE ASUPRA 
ESENŢEI NU A PROCESULUI

DUMINICĂ

Iar credinţa este substanţa lucrurilor 
sperate, dovada lucrurilor nevăzute 

(Evrei 11:1, versiunea Fidela).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, tu ai aşezat eternitatea în inima mea. Eu 
am capacitatea extraordinară de a contempla, de a 
imagina sau de a vedea imaginile posibilităţilor din 
viaţa glorioasă pe care m‑ai chemat să o trăiesc. Înţeleg 
prin Duhul Sfânt nemărginita mărime a puterii tăriei 
Tale care acţionează în mine! Credinţa mea este vie, 
producând mereu rezultate, în Numele lui Isus. Amin.

Nu te gândi: „Pe cine are Dumnezeu acolo ca să facă 
să se întâmple pentru mine cutare lucru? Cum voi obţine 
banii pentru acest proiect?” Nu aşa! Partea ta este să rămâi 
concentrat asupra Lui; concentrează‑te cu mintea şi cu inima 
asupra a ceea ce doreşti. Nu ar trebui să speri că cineva te va 
ajuta cu bani, ci încrede‑te în Dumnezeu – sursa ta.

Deseori, fă declaraţii de credinţă pline de îndrăzneală şi 
refuză semnele contrare, sentimentele negative sau temerile, 
dându‑I slavă lui Dumnezeu! Aminteşte‑ţi; ceea ce vezi este 
ceea ce ai. Biblia spune că Avraam nu s‑a îndoit de făgăduinţa 
lui Dumnezeu prin necredinţă, ci, întărit în credinţă, I‑a dat 
slavă lui Dumnezeu (Romani 4:20). El s‑a ţinut strâns de 
imaginea primită, deoarece atunci când îţi iei privirea de la 
ea, se risipeşte. Dar atunci când te uiţi la ea, o vezi în acţiune 
şi se manifestă.

Nu contează tipul de circumstanţe despre care ceilalţi 
spun că sunt împotriva ta. Nu contează problemele cu care te 
confrunţi; poţi să vezi imaginea vieţii tale glorioase? Poţi să te 
vezi măreţ, încununat de succes, de triumf şi de excelenţă? 
Aceasta este important. Ţine‑te de această imagine.

Matei 1:1‑14 & Geneza 1

Matei 1 & Geneza 1‑2

 Evrei 11:1‑3; Geneza 13:14‑15
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În tărâmul mântuirii este bucurie. Aceasta 
deoarece toate binecuvântările lui Dumnezeu, 

toate binecuvântările care sunt în Cristos, se afl ă în 
mântuire. Iată de ce noi suntem mereu plini de bucurie, 
deoarece avem toate lucrurile. Biblia spune: „Căci 
Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, 
ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.ˮ (Romani 
14:17).

Nu există loc pentru frustrare în viaţa noastră. Noi 
nu dăm frâu liber tristeţii, mâniei sau amărăciunii. Noi 
dăm glas bucuriei Domnului – bucurie de nedescris şi 
plină de slavă.

Ia în considerare ceea ce le spune Duhul Sfânt 
sfi nţilor din Tesalonic, prin Pavel: „Şi voi înşivă aţi călcat 
pe urmele mele şi pe urmele Domnului, întrucât aţi primit 
Cuvântul, în multe necazuri, cu bucuria care vine de la 
Duhul Sfântˮ (1 Tesaloniceni 1:6). În ciuda suferinţelor, 
ei erau plini de bucurie. Nu a spus şi Iacov acelaşi lucru? 
„Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin 
felurite încercăriˮ (Iacov 1:2).

Aşa I‑au putut cânta Pavel şi Sila laude lui 
Dumnezeu în închisoare, cu mâinile şi cu picioarele legate 

BUCURIE ÎN                               
TĂRÂMUL MÂNTUIRII

2 LUNI

Căci prin credinţa din inimă se capătă 
neprihănirea, şi prin mărturisirea 

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Neprihănitule Tată, m‑am îmbrăcat cu omul cel nou, creat 
după chipul Tău, în neprihănirea şi în sfinţenia care vin din 
adevăr. Prin urmare, sunt plin de bucurie şi întărit prin 
Duhul Sfânt şi astăzi! Viaţa mea este mărturia harului şi 
a bunătăţii Tale, iar eu mă bucur mereu, cu o bucurie de 
nedescris şi plină de slavă. Aleluia!

în butuci. Ei L‑au slăvit pe Dumnezeu plini de bucurie, 
nu ca să‑i elibereze (chiar dacă ulterior El i‑a eliberat), ci 
pentru că aceasta este viaţa noii creaţii – exprimarea şi 
manifestarea adevăratei bucurii, care pur şi simplu curge 
dinăuntru.

Daca tu încă nu experimentezi aşa ceva, aceasta 
este din cauza faptului că nu acţionezi pe baza Cuvântului 
lui Dumnezeu. A fi plin de bucurie face parte din viaţa ta. 
Biblia spune: „Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele 
mântuiriiˮ (Isaia 12:3). Fără bucurie, nu poţi experimenta 
binecuvântările extraordinare pe care Dumnezeu ţi le‑a 
trimis atunci când ai primit mântuirea.

Bucuria este un atribut intrinsec al duhului tău 
recreat; trebuie doar să o exprimi şi să o emani mereu, 
indiferent şi independent de circumstanţe. În aceasta 
constă puterea ta – putere pentru o viaţă plină de victorie: 
„... bucuria Domnului va fi tăria voastrăˮ (Neemia 8:10).

Matei 1:15‑25 & Geneza 2

Matei 2 & Geneza 3‑5

1 Petru 1:8; Romani 14:17
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În Împărăţia lui Dumnezeu în care trăim, credinţa 
este modul nostru de viaţă. Nu este ceva ce 

încercăm să obţinem; este în noi. A venit la noi prin 
Evanghelie: „Astf el, credinţa vine în urma auzirii; iar 
auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos.ˮ (Romani 10:17). 
Romani 12:3 spune: „... potrivit cu măsura de credinţă 
pe care i‑a împărţit‑o Dumnezeu fi ecăruia.ˮ

Prin urmare, pentru a trăi triumfător în Împărăţia 
lui Dumnezeu, trebuie să îţi pui credinţa în acţiune. Eşecul 
de a creşte şi de a‑şi exersa credinţa reprezintă moti vul 
pentru care mulţi creşti ni suferă de mult ti mp. În loc să 
acţioneze pe baza credinţei, ei preferă să se concentreze 
asupra stării lor, plângându‑se peste tot cu amărăciune 
despre situaţia prin care trec.

Nu acesta este modul de funcţionare în Împărăţia 
lui Dumnezeu. Trebuie să înţelegi că Dumnezeu ţi‑a dat 
autoritate şi putere în Duhul Sfânt, pentru a efectua 
schimbări. Trebuie doar să acţionezi pe baza Cuvântului 
Său, pentru că în aceasta constă, de fapt, credinţa. Prin 
credinţă, acti văm binecuvântările şi proviziile pe care 
Cristos ni le‑a pus la dispoziţie în Evanghelie. Acesta este 

CREDINŢA – STILUL NOSTRU DE 
VIAŢĂ ÎN ÎMPĂRĂŢIA LUI

3 MARŢI

Deoarece în ea este descoperită o 
neprihănire pe care o dă Dumnezeu, 

prin credinţă şi care duce la 
credinţă, după cum este scris: „Cel 

neprihănit va trăi prin credinţăˮ                                                     
(Romani 1:17).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Am doar mentalitatea de posibilităţi şi de victorie. Eu apuc şi 
chem în realitate lucrurile pe care simţurile fizice nu le percep, dar 
sunt revelate în Cuvântul lui Dumnezeu. Viziunea, scopul, visul, 
sau ideile pe care le‑am primit de la Dumnezeu sunt posibile, 
pentru că trăiesc prin credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu. 
Trăiesc în realităţile spirituale ale Împărăţiei divine, în bunăstare 
absolută şi în succes fără margini! Slavă lui Dumnezeu!

motivul pentru care Isus i‑a învăţat pe oameni mesajul 
credinţei atunci când a umblat pe pământ. Prin naşterea 
din nou, noi suntem făpturi ale credinţei. Credinţa este 
modul nostru de viaţă. Aleluia!

Matei 2:1‑12 & Geneza 3

Matei 3 & Geneza 6‑8

Luca 17:6; Evrei 11:1; Romani 10:17
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Orice ai vrea sau ţi‑ai putea dori vreodată, nu 
va veni din cer sau din altă parte, ci din inima 

ta. Inima ta este originea tuturor lucrurilor, inclusiv a 
materiei. Aceasta citi m în versetul temati c.

Aminteşte‑ţi, materia universală vine din inima lui 
Dumnezeu; toate au fost în El înainte ca El să le aducă 
în fi inţă. Tu eşti  făcut după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu; aceasta înseamnă că tu arăţi ca El şi funcţionezi 
ca El. Prin urmare, tot ceea ce vei avea nevoie vreodată în 
viaţă va veni din ti ne, din inima ta.

Acea afacere pe care vrei să o începi, structura 
nouă pe care vrei să o ridici, facilitatea de care ai nevoie, 
inclusiv capitalul; toate se afl ă în inima ta! Scoate‑le la 
iveală din duhul tău! Biblia spune că Dumnezeu a aşezat, 
a depozitat veşnicia în inimile noastre: „El a făcut toate 
lucrurile bune la ti mpul lor, a pus chiar şi veşnicia în 
inimile lor...” (Eclesiastul 3:11, versiunea NTR).

Inima ta are potenţial pentru capabilităţi şi 
posibilităţi infi nite. Tu poţi scoate din interiorul tău orice. 
Gândeşte‑te la aceasta: dacă inima ta Îl poate conţine pe 
Dumnezeu (pentru că El trăieşte în inima ta; tu eşti  templul 
Duhului Sfânt), aceasta înseamnă că cerul şi pământul, 

ESTE DIN INIMA TA
4 MIERCURI

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

(Proverbe 4:23).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Din duhul meu, scot la iveală succesul, victoria, 
sănătatea, bunăstarea, bucuria şi toate lucrurile bune 
pe care le doresc. Astăzi umblu în slava lui Dumnezeu şi 
în binecuvântările depline ale Evangheliei, în timp ce îi 
influenţez pe cei din lumea mea cu viaţa şi cu natura lui 
Cristos în mine, în Numele lui Isus. Amin.

viaţa, succesul, victoria şi bucuria – toate lucrurile bune 
pe care ţi le‑ai imaginat vreodată sau ţi le‑ai dorit, sunt în 
inima ta.

Reversul este, de asemenea, adevărat pentru 
cel care nu este născut din nou: inima lui este locuinţa 
răului, a întunericului, a eşecului şi a morţii. Aminteşte‑ţi 
cuvintele Domnului Isus din Matei 12:35: „... Omul bun 
scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar 
omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.” 

Fiind născut din nou, tu eşti acel om „bun” despre 
care vorbeşte Isus. Tu eşti cel care implementează voia lui 
Dumnezeu pe pământ: noi permitem şi aducem în fiinţă 
lucrurile care sunt în concordanţă cu voia Lui desăvârşită. 
Inima noastră, duhul nostru, cercetează toate lucrurile 
şi decide că doar voia lui Dumnezeu se va face în lumea 
noastră şi pe pământ (Romani 12:2). Aleluia!

Matei 2:13‑23 & Geneza 4

Matei 4 & Geneza 9‑11

Matei 12:34; Luca 6:45; Romani 12:2
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Deşi Avraam, Isaac şi Iacov Îl cunoşteau pe 
Dumnezeu ca fi ind El Shaddai (Dumnezeul 

Atotputernic), Dumnezeu I S‑a prezentat lui Moise sub 
numele de Iehova (Exod 6). Pe aceasta s‑a bazat speranţa 
Vechiului Testament, revelată în numele Emanuel – 
„Dumnezeu este cu noi!ˮ (Matei 1:23).

Dar Dumnezeu nu a fost pe deplin revelat în 
numele „Emanuelˮ; planul Lui a fost diferit, după cum 
ne arată Scriptura: „Taina ţinută ascunsă din veşnicii şi 
în toate veacurile, dar descoperită acum sfi nţilor Lui... 
şi anume: Cristos în voi, nădejdea slaveiˮ (Coloseni 
1:26‑27). Binecuvântat să fi e Dumnezeu!

Încă de la început, planul lui Dumnezeu nu a 
fost să fi e cu noi sau printre noi, ci să fi e în noi în toată 
plinătatea Lui. Poate că dansezi, strigi şi te bucuri pentru 
că Dumnezeu este cu ti ne; dar până când nu realizezi că 
El locuieşte în ti ne, viaţa ta va fi  goală. Viaţa ta plină de 
slavă începe cu realizarea faptului că Isus Cristos chiar 
locuieşte în ti ne.

Vedem aceasta în rugăciunea frumoasă a lui Pavel 
din Efeseni 3:14‑19, care spune: „... Aşa încât Cristos să 
locuiască în inimile voastre prin credinţă... să ajungeţi 

PLINĂTATEA LUI ÎN NOI
5 JOI

Căci Dumnezeu a vrut ca toată 
plinătatea să locuiască în El                                  

(Coloseni 1:19).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Cristos în mine este nădejdea slavei! Sunt veşnic 
recunoscător pentru privilegiul de a fi umplut cu Duhul 
Sfânt în permanenţă pentru o viaţă de biruinţă şi 
stăpânire prin Duhul Sfânt! Sunt condus de Duhul Sfânt; 
sunt sincronizat cu El pentru a împlini planul şi scopul lui 
Dumnezeu pentru viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.ˮ Acesta 
este planul lui Dumnezeu: ca tu să fii umplut cu toată 
plinătatea lui Dumnezeu, precum Isus a fost umplut cu 
plinătatea lui Dumnezeu.

Tu ai un rol în aceasta; altfel, rugăciunea Duhului 
Sfânt prin Pavel din Efeseni 3:14‑18 nu ar mai fi fost 
necesară. De aceea El ţi‑a zis să fii plin mereu de Duhul 
Sfânt, iar Efeseni 5:18‑20 ne arată cum: „Nu vă îmbătaţi 
de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini 
de Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă 
şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi‑I din 
toată inima laudă Domnului. Mulţumiţi‑I totdeauna 
lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele 
Domnului nostru Isus Cristos.ˮ Aleluia!

Matei 3:1‑9 & Geneza 5

Matei 5:1‑20 & Geneza 12‑14

Ioan 1:16; Efeseni 3:14‑19; Coloseni 2:10
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Gândeşte‑te la ceea ce tocmai am citi t; o 
realitate uimitoare! Nu contează cu cât de 

multe persecuţii şi adversităţi te confrunţi acum; ele 
sunt „întristări uşoare,” de scurtă durată. Iar aceasta nu 
este tot: acele „întristări uşoare” produc pentru ti ne o 
greutate veşnică de slavă. Binecuvântat să fi e Dumnezeu!

Acea criză care credeai că a venit să te zdrobească, 
are viaţă scurtă! Dacă vei rămâne focalizat asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu, vei vedea că din acea situaţie 
va rezulta o mult mai mare greutate veşnică de slavă.

Apoi Duhul Sfânt ne spune cum se întâmplă 
aceasta: „... căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, 
pe când cele care nu se văd sunt veşnice” (2 Corinteni 
4:18). Renunţă să te mai uiţi la lucrurile vizibile din lumea 
fi zică; rămâi concentrat asupra celor nevăzute. Aceasta 
deoarece acele lucruri nevăzute sunt reale. 

„Lucrurile” pe care le privesc ochii tăi sau cu 
care relaţionează simţurile tale, nu sunt reale; ele sunt 
temporare – astăzi sunt, mâine nu mai sunt. Ele sunt 
supuse schimbării! Biblia relatează despre Elisei şi despre 
slujitorul lui, care, la un moment dat, au fost înconjuraţi 
de carele şi de trupele vrăjmaşe. Îngrozit, slujitorul lui 
Elisei a strigat: „Stăpâne, suntem înconjuraţi, ce facem?”

VEZI ÎN FELUL                       
ÎMPĂRĂŢIEI LUI DUMNEZEU

6 VINERI

Căci întristările noastre uşoare de 
o clipă, lucrează pentru noi tot mai 

mult o greutate veşnică de slavă                                                      
(2 Corinteni 4:17).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Doamne, Îţi mulţumesc pentru greutatea mult mai mare 
şi veşnică de slavă pe care o experimentez în timp ce 
umblu în Cuvântul Tău. Mă bucur întotdeauna, ştiind că 
Tu, Doamne, eşti tăria vieţii mele prin care biruiesc în mod 
glorios în orice situaţie, domnind în neprihănire, în har, în 
înţelepciune şi în cunoaşterea lui Cristos. Amin.

Elisei a răspuns „Nu te teme; mai mulţi sunt cu noi 
decât cu ei.” Apoi Elisei s‑a rugat: „Doamne, deschide‑i 
ochii să vadă” (2 Regi 6:17). Slujitorul nu se uita unde 
trebuie. Armatele şi carele reale erau oştile nevăzute de 
îngeri care îl înconjurau pe Elisei, dar el nu ştia aceasta. 
Aşadar, în viaţă, uită‑te la lucrurile care nu se văd! 
Uită‑te şi vezi din punct de vedere spiritual. Priveşte din 
perspectiva Împărăţiei lui Dumnezeu! Aleluia!

Matei 3:10‑17 & Geneza 6

Matei 5:21‑48 & Geneza 15‑17

Iacov 1:2‑4; 2 Corinteni 4:16‑18
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Biblia ne spune despre stânca spirituală care i‑a 
însoţit pe copiii lui Israel în călătoria lor prin 

pusti u; acea stâncă era Cristos (1 Corinteni 10:4). El este 
stânca mântuirii noastre. Orice este fondat pe El este 
veşnic forti fi cat şi neclinti t.

Aceasta îmi aminteşte de cuvintele lui Isus din 
Matei 7:24‑27: „De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte 
ale Mele şi le împlineşte îl voi asemăna cu un om cu 
judecată, care şi‑a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au 
venit şuvoaiele, au sufl at vânturile şi au bătut în casa 
aceea, dar ea nu s‑a prăbuşit, pentru că avea temelia 
zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale 
Mele şi nu le face, va fi  asemănat cu un om nechibzuit, 
care şi‑a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit 
şuvoaiele, au sufl at vânturile şi au izbit în casa aceea: 
ea s‑a prăbuşit şi prăbuşirea i‑a fost mare.” 

Observă că Domnul nu a spus că dacă îţi construieşti  
casa pe stâncă, vânturile vor veni şi se vor întoarce, sau 
că valurile vor veni şi vor fugi. Nu! El a zis că se vor izbi 
în acea casă. Dar pentru că este pe stâncă, va rămâne în 
picioare. Aşa este viaţa ta atunci când trăieşti  în Cuvântul 

CU TEMELIA PE STÂNCĂ
7 SÂMBĂTĂ

Doamne, Tu eşti  stânca mea, 
cetăţuia mea, izbăvitorul meu! 

Dumnezeule, Tu eşti  stânca mea în 
care mă ascund, scutul meu, puterea 
care mă salvează şi întăritura mea!                                       

(Psalmul 18:2).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Tată drag, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău, care este 
temelia mea sigură şi fermă. Viaţa mea este zidită pe 
Cristos, Stânca pe care stau în siguranţă, întărit, înrădăcinat 
şi întemeiat, pregătit pentru o cale ascendentă – viaţa 
veşnică, victorioasă şi prosperă, în Numele lui Isus. Amin.

lui Dumnezeu. Indiferent ce săgeţi arzătoare aruncă 
Satan în calea ta, tu rămâi netulburat şi nevătămat.

Construieşte‑ţi lucrarea de slujire pe baza 
Cuvântului Său. Construieşte‑ţi viaţa, finanţele, afacerea, 
relaţiile – toate eforturile pe temelia Cuvântului lui 
Dumnezeu, iar ele nu se vor nărui niciodată. Aminteşte‑ţi 
pasajul din cartea Isaia 43, care se potriveşte cu cuvintele 
Domnului din Matei 7:24‑27. El a zis: „dacă vei trece prin 
ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă 
vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va 
aprinde...” (Isaia 43:2).

Aceasta este moştenirea ta în Cristos. Eşti invincibil. 
Toate lucrurile lucrează împreună ca să producă 
binecuvântări pentru tine! Tu eşti protejat în mod divin, 
deoarece Cristos este stânca ta şi fortăreaţa ta. Aleluia!

Matei 4:1‑11 & Geneza 7

Matei 6:1‑18 & Geneza 18‑19

Faptele apostolilor 20:32; 1 Corinteni 3:10‑11; Matei 
7:24‑27
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Biblia ne arată cum să răspundem atunci când 
ne confruntăm cu provocări. Întotdeauna 

Domnul ne spune să nu ne temem. Nu intra niciodată în 
panică. Suntem făpturi ale credinţei, nu ale fricii.

În Marcu 4, Biblia consemnează că în ti mp ce Isus 
era în corabie cu ucenicii Săi, s‑a iscat o furtună: „S‑a 
stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în 
corabie, aşa că mai că se umplea corabia” (Marcu 4:37). 
Înspăimântaţi, ucenicii au strigat către Domnul, care 
dormea linişti t în barcă. Nu era un om care să fi e agitat 
de circumstanţe.

Când S‑a trezit, El nu a spus: „Această furtună 
este destul de tumultuoasă şi reprezintă o ameninţare 
serioasă pentru viaţa noastră! Trebuie să vorbesc cu 
Tatăl.” Nu! Răspunsul Său uimitor şi plin de inspiraţie la 
adresa furtunii a fost: „Taci! Linişteşte‑te!” Aleluia! Unii 
creşti ni se găsesc în situaţii similare şi răspund în frică. 
Panicaţi, ei încep să vorbească în alte limbi; nu vorbi 
niciodată din frică în alte limbi. 

Rugăciunea delirantă îţi neagă credinţa; este 
inefi cientă. Nu este greşit să începi imediat să vorbeşti  
în alte limbi atunci când te afl i în anumite situaţii, dar 
trebuie să şti i de ce vorbeşti  în alte limbi în astf el de 

NU INTRA NICIODATĂ ÎN PANICĂ
8 DUMINICĂ

El S‑a sculat, a mustrat vântul şi i‑a 
zis mării: „Taci! Linişteşte‑te!” Vântul 

s‑a oprit şi s‑a făcut o linişte mare                                            
(Marcu 4:39, versiunea NTR).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Trăiesc prin credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu şi îmi 
menţin mintea concentrată asupra lui Cristos şi a 
realităţilor Împărăţiei lui Dumnezeu! Indiferent ce se 
întâmplă în jurul meu, refuz să mă tem, pentru că sunt 
născut din Dumnezeu şi am învins lumea. Mai mare este 
Cel care este în mine decât cel care este în lume. Aleluia!

momente. Ar trebui să faci acest lucru pentru a‑ţi 
înflăcăra duhul astfel încât să alegi cuvintele potrivite ca 
să faci faţă situaţiei.

În timp ce vorbeşti în alte limbi, Duhul Sfânt îţi va 
da, de asemenea, să rosteşti invocări spirituale, care sunt 
cuvinte codificate pentru stăpânirea acelor circumstanţe. 
Aleluia! Nu te teme, şi adu‑ţi aminte cine eşti; apoi 
vorbeşte în calitate de neprihănire a lui Dumnezeu în Isus 
Cristos. Aleluia!

Matei 4:12‑25 & Geneza 8

Matei 6:19‑7:6 Geneza 20‑22

Psalmul 27:1‑6; Isaia 41:10; Psalmul 107:29
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Ceea ce citi m în versetul nostru temati c ne 
aminteşte de ceea ce a făcut Avraam: „El nu 

s‑a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, 
ci, întărit prin credinţa lui, I‑a dat slavă lui Dumnezeu” 
(Romani 4:20). Cum Îi dai slavă lui Dumnezeu? Afi rmându‑I 
Cuvântul, măreţia, puterea şi iubirea.

Când vorbim despre afi rmarea Cuvântului lui 
Dumnezeu, sunt unii care se întreabă: „Trebuie neapărat 
să îl rostesc?” Da! Este un principiu al Împărăţiei lui 
Dumnezeu care funcţionează pentru mântuire (Romani 
10:9‑10) şi pentru orice altceva. În Marcu 11:23, Domnul 
Isus a spus: „Veţi avea ceea ce veţi spune.”

Înţelege faptul că eşti  o fi inţă spirituală. Poţi să 
te rogi şi să plângi pentru o anumită situaţie, dar dacă 
nu declari ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre acea 
situaţie, nimic nu se va schimba. Dacă nu spui ceea ce a 
spus Dumnezeu despre ti ne, acel lucru nu este stabilit în 
viaţa ta! Evrei 13:5‑6 spune: „... căci El Însuşi a zis... Aşa 
că putem zice plini de încredere.” 

S‑ar putea să te fi  rugat: „O, Doamne, stabileşte 
Cuvântul Tău în viaţa mea”; când, de fapt, tu eşti  cel care 
îl stabileşti . Biblia spune: „Pentru totdeauna, DOAMNE, 
Cuvântul Tău este întemeiat în cer” (Psalmul 119:89, 

AFIRMĂ CUVÂNTUL                              
LUI CU ÎNDRĂZNEALĂ

9 LUNI

Să ţinem fără şovăire la mărturisirea 
nădejdii noastre, căci credincios 

este Cel ce a făcut făgăduinţa                                   
(Evrei 10:23).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Sunt veşnic învingător! Declaraţiile mele de credinţă 
creează realităţi. Eu ştiu cine sunt: sămânţa lui Avraam. 
Lumea îmi aparţine. Sunt întotdeauna triumfător, pentru 
că sunt în Cristos şi El este slava vieţii mele. Aleluia!

versiunea Fidela). Dar tu nu trăieşti în cer, ci pe pământ. 
Trebuie să stabileşti Cuvântul Lui pe pământ. Când 
Dumnezeu spune un cuvânt, tu îl stabileşti declarând 
acelaşi lucru în învoire.

S‑ar putea să te zbaţi în datorii şi să te chinui cu 
disperare pentru bani, dar ar trebui să spui: „Toate 
lucrurile sunt ale mele! Am tot ce priveşte viaţa şi evlavia! 
Dumnezeu este capabil să canalizeze toate resursele 
de care am nevoie pentru mine şi mult mai mult; şi El a 
făcut aceasta, pentru că El este Păstorul meuˮ. Aleluia! 
Fă astfel de proclamaţii încontinuu şi în întregime duhul 
tău, sufletul tău şi trupul tău, inclusiv circumstanţele, se 
vor conforma afirmaţiilor tale.

Refuză să te îngrijorezi. Continuă să afirmi Cuvântul 
lui Dumnezeu. Proclamaţiile credinţei tale produc 
realităţi. Fii tare în credinţă mulţumindu‑I Domnului. 
Aleluia!

Matei 5:1‑10 & Geneza 9

Matei 7:7‑29 & Geneza 23‑24

Proverbe 18:21; Iosua 1:8; Marcu 11:23
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Temati ca lecţiei de astăzi este oarecum prea 
mare pentru ca unii să o înţeleagă. Ei se 

întreabă: „Cum putem fi  ca Dumnezeu?” Ei bine, noi nu 
şti am că suntem ca El până nu ne‑a spus El acest lucru. 
Citi m în versetul nostru temati c: cum este El, aşa suntem 
şi noi în această lume. Suntem ca El, pentru că suntem 
născuţi din El; am fost făcuţi după chipul Celui ce ne‑a 
creat (Coloseni 3:10). Binecuvântat să fi e Dumnezeu!

Fiind născuţi din nou, avem aceeaşi viaţă şi natură ca 
Isus. Acesta este moti vul pentru care putem gândi, vorbi şi 
trăi ca El, pentru că suntem una cu El: „Dar cine se lipeşte 
de Domnul este un singur duh cu El” (1 Corinteni 6:17).

Biblia spune că El este întruchiparea tuturor bogăţiilor 
înţelepciunii şi ale cunoaşterii: „în Care sunt ascunse toate 
bogăţiile înţelepciunii şi ale cunoaşterii” (Coloseni 2:3, 
versiunea NTR). Acelaşi lucru este valabil şi pentru ti ne, 
pentru că tu eşti  complet în El (Coloseni 2:10, versiunea 
NTR). Tu eşti  custodele cunoaşterii şi al înţelepciunii divine, 
deoarece în Ioan 1:16 Biblia spune: „Şi noi toţi am primit 
din plinătatea Lui şi har după har.” Aleluia!

Tu eşti  plin de Dumnezeu aşa cum Isus a fost plin de 
Dumnezeu, pentru că ai primit din plinătatea Lui. Iar aceasta 

SUNTEM ASEMENEA LUI
10 MARŢI

Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea 
aceasta, astf el se face că dragostea 
este desăvârşită în noi, pentru ca să 

avem deplină încredere în ziua judecăţii                 
(1 Ioan 4:17).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Aşa cum Isus este slava Tatălui, aşa sunt şi eu în această 
lume. Dumnezeu domneşte, stabileşte şi răspândeşte 
neprihănirea Sa pe pământ şi astăzi prin mine, în timp ce 
eu domnesc în stăpânirea lui Cristos. Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

nu este tot: tu eşti şi strălucirea slavei Sale, aşa cum El a fost 
şi este slava Tatălui. Dacă trăieşti cu această conştientizare, 
aceasta îţi va transforma viaţa. Vei merge în victorie şi în 
stăpânire asupra circumstanţelor, în fiecare zi. Aleluia!

Matei 5:11‑20 & Geneza 10

Matei 8:1‑27 & Geneza 25‑26

1 Petru 2:9; 1 Ioan 5:11‑13
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Isus a spus: „Aşa că după roadele lor îi veţi 
cunoaşte” (Matei 7:20). Nu poţi avea roade 

din ceva ce nu eşti . Un portocal poate produce doar 
portocale. Aşadar, versetul nostru temati c ne spune că 
dacă eşti  neprihănit, vei avea roade ale neprihănirii. 
În Ioan 15:5, Isus a spus: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi 
mlădiţele...” Iar frumuseţea unui copac se afl ă în ramurile 
sau în mlădiţele sale.

A fi  „mlădiţa” lui Isus Cristos înseamnă că tu porţi 
frumuseţea Fiului lui Dumnezeu. Aleluia! Tu eşti  partea 
purtătoare de rod a viţei şi tu dai roade ale neprihănirii. 
Aceasta este esenţa vieţii tale: manifestarea neprihănirii 
Lui.

Tu eşti  un pom al neprihănirii, creat pentru a 
produce roadele şi faptele neprihănirii. Aceasta înseamnă 
că lucrurile care rezultă din viaţa ta — cuvintele tale şi 
faptele tale — Îi aduc laudă şi slavă lui Dumnezeu. În Isaia 
61:3 Biblia ne numeşte „... terebinţi ai neprihănirii, un 
sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui.” Slava şi 
excelenţa lui Dumnezeu sunt exprimate prin ti ne.

Oamenii lumii ar trebui să te vadă şi să recunoască 
imediat în ti ne excelenţa şi eleganţa Duhului Sfânt. Atunci 

MANIFESTAREA                       
ROADELOR NEPRIHĂNIRII

11 MIERCURI

… plini de rodul neprihănirii, prin Isus 
Cristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu 

(Filipeni 1:11).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Eu sunt neprihănit; înfloresc ca palmierul şi cresc ca 
cedrul din Liban. Sunt sădit în Casa Domnului şi înfloresc 
în curţile Dumnezeului nostru. Produc roadele şi faptele 
neprihănirii; viaţa mea este mărturia slavei şi a harului lui 
Dumnezeu. Frumuseţea Lui se exprimă prin mine; aceasta 
este moştenirea mea în Cristos. Aleluia!

când Isus a redat vederea orbilor, a deschis urechile 
surde, a vindecat şchiopii, a înviat morţii, i‑a hrănit pe cei 
flămânzi, i‑a mângâiat pe cei suferinzi şi a rostit cuvinte 
divine pentru a încuraja şi a binecuvânta oamenii, El a 
adus roadele neprihănirii. Iar cum este El, aşa suntem şi 
noi în lumea aceasta (1 Ioan 4:17). Slavă Numelui Său în 
veci!

Matei 5:21‑30 & Geneza 11

Matei 8:28‑9:17 & Geneza 27‑28

2 Corinteni 5:21; Filipeni 1:9‑11; Proverbe 11:30
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Contrar a ceea ce cred mulţi, nu este nevoie de 
mult pentru a te naşte din nou. Tot ce trebuie 

să faci este să vii la Cristos. În Romani 10:9 Biblia spune: 
„Dacă Îl mărturiseşti  deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi 
dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L‑a înviat din morţi, vei 
fi  mântuit.” Aceasta este tot ce trebuie să facă păcătosul.

Odată ce păcătosul vine la Cristos, dintr‑o dată, toate 
lucrurile vechi se duc. Biblia nu spune că el sau ea ar trebui 
să încerce să schimbe lucrurile vechi. Dumnezeu nu Se 
aşteaptă ca păcătoşii să îşi schimbe căile vechi înainte de a 
veni la El. Dacă ar putea face aceasta ei înşişi, nu ar mai avea 
nevoie de Isus.

În Romani 5:10 ni se spune: „Căci, dacă atunci când 
eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin 
moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem 
împăcaţi cu El, vom fi  mântuiţi prin viaţa Lui.” Cât de milos 
este Domnul! Noi am fost împăcaţi cu El într‑un moment 
în care nici măcar nu Îl cunoşteam – în ti mp ce eram încă 
vrăjmaşi. În Efeseni 2:4‑5 citi m: „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).”

DRAGOSTEA LUI FAŢĂ DE NOI
12 JOI

Căci, dacă este cineva în Cristos, este 
o făptură nouă. Cele vechi s‑au dus, 
iată că toate lucrurile s‑au făcut noi                            

(2 Corinteni 5:17).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată ceresc, mă rog pentru cei nemântuiţi din 
întreaga lume, declarând canale deschise pentru ca 
Evanghelia să ajungă la ei şi să‑i influenţeze chiar astăzi. 
Orice rezistenţă este frântă, iar ei înţeleg şi primesc 
adevărul şi îmbrăţişează Cuvântul Tău pentru mântuirea 
lor, în Numele lui Isus. Amin.

El ne‑a iubit chiar şi atunci când eram morţi în păcat: 
„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin 
faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos a murit 
pentru noi” (Romani 5:8). În Romani 4:4‑5 ni se arată cum 
s‑a întâmplat acest lucru: „Însă, celui ce lucrează, plata 
cuvenită lui i se socoteşte nu ca un har, ci ca ceva datorat; 
pe când celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce îl socoteşte 
pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el îi este 
socotită ca neprihănire.”

Dumnezeul nostru îi socoteşte neprihăniţi pe 
păcătoşii care cred în Isus. În 2 Corinteni 5:19 Biblia spune: 
„... Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, 
neţinându‑le în socoteală păcatele lor, şi ne‑a încredinţat 
nouă propovăduirea acestei împăcări.” Aceasta este 
Evanghelia: este vorba despre Isus Cristos şi despre marea 
Lui dragoste pentru întreaga omenire! Este vorba despre 
viaţa veşnică şi despre neprihănirea pe care El le‑a pus la 
dispoziţia tuturor, şi care devin o realitate vitală în viaţa celui 
care acceptă acest adevăr prin mărturisirea domniei lui Isus 
Cristos.

Matei 5:31‑40 & Geneza 12

Matei 9:18‑38 & Geneza 29‑30

2 Corinteni 5:19‑20; Coloseni 1:21‑22
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Cristos este viaţa noastră! Binecuvântat să fi e 
Dumnezeu! Doar gândindu‑mă la acest lucru 

simt cum puterea lui Dumnezeu curge prin fi inţa mea! 
Noi nu suntem obişnuiţi. Când L‑ai primit pe Cristos, 
ceva s‑a întâmplat: viaţa şi natura lui Dumnezeu au fost 
transferate în duhul tău. Tu nu mai ai o simplă viaţă 
umană, ci ai viaţa lui Cristos, viaţa divină.

Aceasta a fost rezumatul apostolului Pavel când 
a declarat: „Am fost răsti gnit împreună cu Cristos şi 
trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în 
mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în 
credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m‑a iubit şi S‑a dat pe 
Sine Însuşi pentru mine” (Galateni 2:20). Ce convingere 
profundă!

Pavel a făcut referire la aceeaşi idee în Coloseni 
3:10 când a spus că, în calitate de creaţii noi, ne‑am 
îmbrăcat cu omul nou care a fost reînnoit în cunoaştere 
după chipul lui Cristos. Cu alte cuvinte, cu cât înveţi mai 
mult despre El şi Îl experimentezi în cunoaştere, cu atât 
El Se exprimă mai mult în ti ne şi prin ti ne. Aceasta este 
creşterea creşti nă.

CRISTOS VIAŢA NOASTRĂ 
13 VINERI

Când Se va arăta Cristos, viaţa 
voastră, atunci vă veţi arăta 
şi voi împreună cu El în slavă                                                     

(Coloseni 3:4).
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__________________________

__________________________

Cristos este viaţa mea! Cristos este neprihănirea mea. 
Cristos este înţelepciunea mea. Cristos este totul pentru 
mine! Cristos în mine este nădejdea slavei! Astăzi, exprim 
pe deplin esenţa naturii mele divine, influenţând lumea 
mea cu neprihănirea, cu onoarea, cu pacea şi cu stăpânirea 
lui Cristos. Aleluia!

Prin rugăciune şi prin meditare, cunoaşterea vieţii 
divine din tine se adânceşte în duhul tău, devenind 
conştientizarea ta permanentă. Devine practica, 
experienţa şi modul tău de viaţă. Cum ar putea fi ceva 
în neregulă cu ficatul, cu inima sau cu rinichii tăi când 
Cristos este viaţa ta?

Biblia spune că dacă Cristos este în tine, chiar 
dacă trupul tău ar fi mort sau răvăşit de boală sau de 
maladie din cauza păcatului, Duhul Sfânt îi dă viaţă 
datorită neprihănirii – viaţa şi natura lui Dumnezeu în 
tine (Romani 8:10). Viaţa umană depravată, învinsă, 
distrusă şi zdrobită a fost înlocuită de viaţa lui Cristos – 
viaţa divină a neprihănirii, a onoarei, a păcii şi a slavei. 
Slavă lui Dumnezeu!

Matei 5:41‑48 & Geneza 13

Matei 10:1‑23 & Geneza 31‑33

Coloseni 1:26‑27; Coloseni 3:3‑4; Romani 8:10‑11
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În Faptele apostolilor 13:6‑12, găsim o relatare 
foarte interesantă despre lucrarea misionară a 

lui Barnaba şi a lui Pavel în Pafos – un oraş cunoscut atât 
pentru imoralitate, cât şi pentru lucruri necurate. În ti mp 
ce ei slujeau în oraş, dregătorul Sergius Paulus a vrut să 
audă Cuvântul lui Dumnezeu şi a trimis după Barnaba şi 
Pavel.

Însă unul dintre ofi cialii săi foarte infl uenţi 
– un renumit profet fals şi vrăjitor, a încercat să le 
zădărnicească eforturile. Acesta nu voia ca superiorul 
lui să audă Evanghelia. Dar Pavel, după ce a observat 
tendinţele înşelătoare şi răutăcioase ale lui Elima, l‑a 
mustrat cu fermitate şi i‑a spus: „Acum, iată că mâna 
Domnului este împotriva ta: vei fi  orb şi nu vei vedea 
soarele până la o vreme...” (Faptele apostolilor 13:11). 
Dintr‑o dată, bărbatul a orbit şi a plecat din calea lor. 
Aleluia!

Sergius Paulus era un om chibzuit; nu era un ofi cial 
corupt, însă nu era conşti ent de infl uenţa pe care Elima 
o avea asupra lui, acesta fi ind poziţionat acolo chiar de 
Satan. Astf el de oameni fac deseori parte din planul lui 

RUGĂCIUNEA                                    
PENTRU LIDERI

14 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...                                                                          

(1 Timotei 2:1‑2).
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__________________________

__________________________

Doamne, dorinţa Ta este ca liderii şi popoarele naţiunilor 
să aibă parte de mântuire şi neprihănirea Ta să le 
stăpânească inimile şi să le călăuzească gândirea. De 
aceea, mă rog pentru conducătorii naţiunilor, ca inimile lor 
să fie deschise şi receptive la Evanghelie. Mă rog să aibă 
cale liberă Cuvântul Tău, să fie glorificat şi să aibă putere 
dominantă în viaţa lor, eliminând efectiv orice influenţă 
negativă din mijlocul lor, în Numele lui Isus. Amin.

Satan de a ajunge la guverne şi la lideri politici, de a‑i 
influenţa şi de a‑i determina să facă lucruri greşite.

Prin urmare, roagă‑te pentru conducătorii oraşului 
tău, ai statului tău sau ai ţării tale; aminteşte‑ţi că există 
momente când diavolul îşi plantează proprii oameni 
printre ei, pentru a le distrage atenţia de la ascultarea 
Cuvântului şi de la cunoaşterea lui Dumnezeu. Prin 
urmare, foloseşte Numele lui Isus pentru a frânge puterea 
lui Satan de peste cei care lucrează cu liderii comunităţii 
tale şi care caută să îi influenţeze sau să îi sfătuiască să 
meargă împotriva voinţei şi scopurilor lui Dumnezeu.

Mai mult, porunceşte‑i diavolului să îşi înceteze 
influenţa asupra minţii lor, astfel încât lumina Evangheliei 
slavei lui Cristos să strălucească peste ei. Afirmă că inimile 
lor sunt deschise pentru a primi Evanghelia de bunăvoie 
şi, prin urmare, neprihănirea răsare în inima lor, iar 
înţelepciunea lui Dumnezeu le călăuzeşte gândurile. 
Roagă‑te pentru conducători şi pentru toţi oamenii în 
acest mod, aşa cum ne este arătat în 1 Timotei 2:1‑2.

Matei 6:1‑13 & Geneza 14

Matei 10:24‑42 & Geneza 34‑35

1 Timotei 2:1‑4; Ieremia 29:7; Proverbe 21:1
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În 20 de ani, Îngerul Mesager a ajuns cel mai răspândit 
şi mai tradus devoţional zilnic din lume cu peste 22 
miliarde de exemplare tipărite în peste 3000 de limbi. 
Cu adevărat, cunoştinţa slavei Domnului acoperă 
pământul precum apele acoperă adâncul mării. Însă 
mai sunt multe de făcut pentru ca devoţionalul să 
ajungă lunar în mâinile oamenilor vorbitori de atâtea 
limbi. 

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

 Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi 
să te implici, te rugăm să ne trimiţi un email la una 
dintre adresele: rortranslations@loveworld360.com 
sau rortranslations@blwinc.org 
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Unii nu cred că pământul este cu adevărat 
plin de bunătatea lui Dumnezeu. Dar exact 

aceasta spune fără echivoc versetul temati c. Unii nu au 
experimentat în viaţa lor decât amărăciune şi durere, în 
mare parte din cauza faptelor oamenilor răi şi vicleni de 
pe pământ. Aceşti  manipulatori rău‑intenţionaţi distrug 
economiile naţiunilor pentru câşti gul lor egoist.

În ciuda acestor lucruri, există hrană şi lucruri bune 
mai mult decât îndeajuns pentru fi ecare fi inţă umană 
de pe faţa pământului. Există mai mult decât sufi cientă 
bogăţie în lumea aceasta. Există har mai mult decât 
îndeajuns pe lumea aceasta. Există putere şi abilitate 
mai mult decât îndeajuns în această lume. Acesta este 
unul dintre moti vele pentru care Dumnezeu vrea ca 
noi să mijlocim pentru toţi oamenii, astf el încât ei să se 
poată bucura de tot ceea ce le‑a dat Dumnezeu ca să îi 
binecuvânteze pe pământ.

Citi m în versetul temati c că bunătatea Domnului 
umple pământul (Psalmul 33:5). Prin urmare, afi rmă că 
o plăcută moştenire ţi‑a căzut la sorţi şi o bună moşie 
ţi‑a fost dată (Psalmul 16:6). Crede şi acţionează în 
conformitate. Dumnezeu a spus: „Poporul Meu piere 
din lipsă de cunoşti nţă...” (Osea 4:6). Dar cunoşti nţa a 

BUNĂTATEA LUI PE PĂMÂNT
15 DUMINICĂ

El iubeşte dreptatea şi neprihănirea; 
bunătatea Domnului umple pământul 

(Psalmul 33:5).
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__________________________

__________________________

Îndurătorule Tată, tot pământul este plin de slava Ta şi de 
bunătatea Ta, dar mulţi se află în amărăciune şi în durere. 
De aceea, în Numele Domnului Isus, vin împotriva lucrărilor 
oamenilor nelegiuiţi care au umplut pământul de violenţă, 
de sărăcie şi de moarte, împiedicându‑i pe oameni să 
experimenteze bunătatea Ta pe pământ. Lucrările lor 
sunt frustrate, iar poporul lui Dumnezeu experimentează 
sănătatea, bunăstarea, puterea şi binecuvântările Tale, în 
Numele lui Isus. Amin.

venit astăzi la tine: toate binecuvântările lui Dumnezeu 
pe pământ sunt ale tale pentru a te bucura de ele.

Nu te resemna cu mai puţin. El a spus în Psalmul 
50:10‑11: „Căci ale Mele sunt toate dobitoacele 
pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor. Eu cunosc 
toate păsările de pe munţi şi tot ce se mişcă pe câmp 
este al Meu.” Apoi, în Psalmul 24:1, David a spus: „Al 
Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi 
cei ce o locuiesc!” Nu este de mirare că Pavel a spus: „... 
căci toate lucrurile sunt ale voastre” (1 Corinteni 3:21); 
pentru că tu eşti un moştenitor al lui Dumnezeu şi un 
moştenitor împreună cu Cristos (Romani 8:17). Aleluia!

Matei 6:14‑24 & Geneza 15

Matei 11:1‑30 & Geneza 36‑37

2 Petru 1:3; Isaia 1:19; Psalmul 27:13

37



Partea subliniată din versetul temati c – „zice 
plini de încredere” – provine din traducerea 

din original a expresiei greceşti  „tharrheō legō” care 
înseamnă a declara cu curaj. „Legō” înseamnă a spune 
sau a vorbi; dar înseamnă şi a te lăuda. Dumnezeu a spus 
ceva, pentru ca noi să putem declara cu curaj sau să ne 
lăudăm afi rmând acelaşi lucru. Este uimitor!

Exact aceasta a făcut Isus când L‑a confruntat pe 
Satan în Matei 4. El a spus: „De asemenea, este scris...” 
(Matei 4:7). Această relatare ne arată că modalitatea de 
a răspunde circumstanţelor vieţii este prin Scripturi. De 
exemplu, când spui: „Mai mare este Cel ce este în mine 
decât cel care este în lume,” răspunzi cu Cuvântul lui 
Dumnezeu; afi rmi cu curaj Cuvântul Său.

Acest verset nu spune textual: „Mai mare este Cel 
ce este în mine,” ci spune: „... pentru că Cel ce este în voi 
este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4). Însă 
ca răspuns la circumstanţele vieţii, tu îl personalizezi cu 
credinţă; atunci el devine „Rhema.” Slavă lui Dumnezeu! 
Dumnezeu ne‑a dat Scripturile ca să le putem rosti  şi 

DECLARĂ                                                 
CU CURAJ CUVÂNTUL SĂU

16 LUNI

… căci El Însuşi a zis: „Nicidecum n‑am 
să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” 

Aşa că putem zice plini de încredere: 
„Domnul este ajutorul meu, nu mă 

voi teme. Ce mi‑ar putea face omul?”                                              
(Evrei 13:5‑6).
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__________________________

__________________________

Sunt învingător tot timpul; trăiesc mai presus de orice 
limitări şi circumstanţe. Nu există nicio situaţie pe care să 
nu o pot schimba, pentru că limba mea este un pom de 
viaţă, cu care îmi garantez sănătatea, succesul, siguranţa, 
bunăstarea şi întregirea! Aleluia!

folosi. Cuvântul lui Dumnezeu a creat toate lucrurile; 
prin urmare, totul din această viaţă răspunde la Cuvântul 
Său rostit de buzele tale. Principiul este: Cuvântul lui 
Dumnezeu este aproape de tine: în gura ta şi în inima 
ta (Romani 10:8). Activează puterea lui Dumnezeu în 
favoarea ta pronunţând Cuvântul Lui. Aleluia!

Matei 6:25‑34 & Geneza 16

Matei 12:1‑21 & Geneza 38‑39

Proverbe 15:23; Romani 10:10; Iosua 1:8
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În versiunea Fidela, versetul temati c este redat 
astf el: „Şi lucrarea dreptăţii va fi  pace; şi lucrarea 

dreptăţii linişte şi asigurare pentru totdeauna” (Isaia 
32:17, versiunea Fidela). Astf el, Biblia cotează liniştea şi 
asigurarea drept efecte ale neprihănirii (dreptăţii); însă 
în acestea constă credinţa! Credinţa este asigurarea 
linişti tă, plină de încredere că lucrurile bune pe care le 
aştepţi se vor întâmpla: „Şi credinţa este asigurarea 
plină de încredere că ceea ce dorim se va întâmpla...” 
(Evrei 11:1, versiunea TLB – The Living Bible – Biblia vie, 
n.tr.). Aceasta descrie perfect efectul neprihănirii despre 
care citi m în versetul nostru temati c. Putem conchide pur 
şi simplu: „Şi efectul neprihănirii va fi  credinţa.”

În tot Vechiul Testament, versiunea King James, 
cuvântul „credinţă” apare doar de două ori şi nu descrie 
oamenii care au arătat credinţă faţă de Dumnezeu. Prima 
dată când a fost folosit în Vechiul Testament a fost în 
Deuteronom 32:20 (unde poporul Israel este numit „o 
generaţie capricioasă, nişte copii în care nu este credinţă” 
– versiunea King James), iar următoarea a fost Habacuc 
2:4: „… dar cel neprihănit va trăi prin credinţa lui.” 
Aceasta este o referire profeti că la noua creaţie care avea 
să vină. Dar acum, credinţa a venit! Este sti lul nostru de 

CREDINŢA: EFECTUL 
NEPRIHĂNIRII

17 MARŢI

Lucrarea neprihănirii va fi  pacea; roadele 
neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie 

(Isaia 32:17).
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__________________________

__________________________

Umblu în conştientizarea neprihănirii lui Dumnezeu, 
ferm stabilit în Cristos! Trăiesc deasupra elementelor şi a 
influenţelor corupte ale acestei lumi. Trăiesc fără griji, fără 
conflicte şi fără agitaţii. Umblu în slavă, în stăpânire şi în 
puterea lui Dumnezeu. Aleluia!

viaţă. Fiind născuţi din nou, noi ne‑am născut neprihăniţi, 
iar efectul neprihănirii este credinţa care mută munţii. 
Aleluia!

Datorită neprihănirii, tu ai putere asupra oricărei 
crize; tu stăpâneşti asupra elementelor şi a influenţelor 
corupte ale acestei lumi. Poţi trăi fără frică, fără griji, fără 
conflicte şi fără agitaţie. În Isaia 54:14 Biblia spune: „Vei 
fi întărită prin neprihănire. Izgoneşte neliniştea, căci 
n‑ai nimic de temut, şi spaima, căci nu se va apropia de 
tine.” Aleluia!

Nu mai trebuie să existe frică sau asuprire în viaţa ta 
pentru că tu te‑ai stabilit în neprihănirea lui Cristos. Nu te 
mai afli sub jurisdicţia întunericului, printre cei care sunt 
asupriţi de circumstanţe, de situaţii, de spirite demonice 
etc. Tu ai fost strămutat în Împărăţia dragostei Fiului lui 
Dumnezeu (Coloseni 1:13) – tărâmul binecuvântărilor, al 
stăpânirii şi al gloriei. Laudă lui Dumnezeu!

Matei 7:1‑12 & Geneza 17

Matei 12:22‑50 & Geneza 40‑41

Evrei 11:1; Matei 17:20
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Toate planurile rele şi atroce ale diavolului pentru 
naţiunile lumii nu pot avea succes pentru că noi 

îi stăm împotrivă. După Răpire, Satan îşi va împlini planul 
conform Scripturilor, dar până atunci, noi, credincioşii 
care formăm Biserica lui Isus Cristos, deţinem controlul. 
Noi determinăm desti nul popoarelor. Aleluia!

Unii oameni cred că nu avem nicio şansă; aceasta 
pentru că ei nu iau parte la ceea ce facem noi! Ei sunt 
ca oamenii din Sucot despre care vorbeşte Biblia în 
Judecătorii 8:5, care în loc să‑l sprijine pe Ghedeon l‑au 
batjocorit (Judecători 8:6). Aceşti a l‑au ridiculizat pe 
Ghedeon deoarece nu credeau că el şi puţinii săi soldaţi 
obosiţi erau capabili să îi învingă pe războinicii madianiţi. 
Însă Ghedeon a reuşit fără sprijinul lor.

Atâta vreme cât nu suntem cu toţii tăcuţi şi 
ignoranţi cu privire la planul lui Satan pentru lume, el nu 
poate stăpâni asupra naţiunilor. NU! În Ezechiel 22:30, 
Dumnezeu a spus: „Caut printre ei un om... dar nu găsesc 
niciunul!” El nu a spus: „Caut mulţi oameni.” Prin urmare, 
atât ti mp cât unii dintre noi rămân ferm întemeiaţi pe 
temelia Cuvântului lui Dumnezeu împotriva diavolului şi 
a cohortelor lui, lucrările lor vor fi  zădărnicite.

NOI DEŢINEM CONTROLUL
18 MIERCURI

Căci taina fărădelegii a şi început 
să lucreze; trebuie numai ca cel ce o 

opreşte acum să fi e luat din drumul ei                        
(2 Tesaloniceni 2:7).
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__________________________

__________________________

Domnul este responsabil de conducerea universului, de la 
galaxii la guverne, fără ca vreun nume sau vreo putere să 
se poată sustrage domniei Lui; şi nu doar pentru vremea 
aceasta, ci pentru totdeauna! Vin împotriva structurilor, 
a sistemelor şi a planurilor folosite de cel rău pentru a 
propaga înşelăciunea şi frica lui în toate naţiunile. Aceste 
structuri sunt răsturnate şi orice lucrare rea este expusă, 
judecată şi condamnată, în Numele lui Isus. Amin.

În Isaia 44:25 Biblia rezumă foarte clar sfârşitul 
acestora. Dumnezeu spune: „Eu zădărnicesc semnele 
prorocilor mincinoşi şi îi arăt ca înşelători pe ghicitori; 
îi fac pe cei înţelepţi să dea înapoi şi le prefac ştiinţa în 
nebunie.” Aceasta este ce se întâmplă în întreaga lume 
datorită rugăciunilor noastre. Aleluia!

Matei 7:13‑20 & Geneza 18

Matei 13:1‑23 & Geneza 42‑43

Psalmul 149:5‑9; 1 Samuel 14:6
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În Ioan 5:43, Isus a spus: „Eu am venit în Numele 
Tatălui Meu, şi nu Mă primiţi; dacă va veni 

un altul, în numele lui însuşi, pe acela îl veţi primi.” 
Porţiunea subliniată sună ca o presupunere, însă nu este. 
Este de fapt o afi rmaţie în redarea din originalul grecesc.

Cuvântul „altul” din acest verset nu provine 
din traducerea din original a termenului grecesc 
„heteros,” ci din traducerea termenului grecesc „allos.” 
Aceasta înseamnă în mod clar că Isus a profeţit despre 
„pseudochristos” – un Cristos fals; unul care preti nde 
în mod nelegiti m numele şi funcţia lui Mesia. Isus ne‑a 
învăţat că vor exista cristoşi şi profeţi mincinoşi.

Când citeşti  în epistole (cum ar fi  1 Ioan 
2:18), termenul folosit este „anti crist” care provine 
din traducerea din original a termenului grecesc 
„anti christos,” care înseamnă „în locul lui Cristos, 
împotriva lui Cristos, cel care se pune pe sine în locul lui 
Cristos sau I se opune lui Cristos.” Această semnifi caţie 
se potriveşte cu cea a termenului „pseudochristos.” 
Aşadar, atunci când Isus a spus: „... dacă va veni un 
altul, în numele lui însuşi, pe acela îl veţi primi,” El şti a 
despre ce vorbea. Din păcate, unii astăzi sunt dispuşi 

FII VIGILENT
19 JOI

Nimeni să nu vă amăgească în vreun 
chip, căci nu va veni înainte ca să fi  

venit lepădarea de credinţă şi de a se 
descoperi omul fărădelegii, fi ul pierzării 

(2 Tesaloniceni 2:3).
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__________________________

__________________________

Milostivule Domn, Îţi mulţumesc pentru iluminarea pe 
care am primit‑o din Cuvântul Tău, expunând uneltirile 
viclene ale diavolului şi ale cohortelor lui în aceste zile din 
urmă. Ochii înţelegerii mele sunt inundaţi de lumină; sunt 
vigilent şi sensibil, gata pentru venirea Domnului. Amin.

să manifeste deschidere şi credulitate faţă de ştiri false 
şi de doctrine greşite, în timp ce nu sunt dispuşi să 
accepte adevărul veritabil.

Biblia ne spune că anticristul va fi un înşelător şi 
un mincinos şi că marii lideri religioşi îl vor susţine. Însă 
aceasta nu este o surpriză. Au existat şi în zilele biblice 
astfel de oameni care au susţinut profeţi falşi şi i‑au 
ucis pe profeţii lui Dumnezeu (Matei 23:31). La fel se 
întâmplă şi în lumea de astăzi; mulţi au ales să se lase 
înşelaţi.

Modul de operare al lui Satan se bazează pe 
înşelăciune şi pe reprezentări false. Prin urmare, rămâi 
vigilent. Biblia spune: „Nimeni să nu vă înşele cu vorbe 
deşarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui 
Dumnezeu peste oamenii neascultători” (Efeseni 5:6). 
Ne aflăm în perioada de final a epocii actuale; Domnul 
vine în curând. Fii treaz! Fii gata!

Matei 7:21‑29 & Geneza 19

Matei 13:24‑43 & Geneza 44‑45

1 Ioan 4:1‑3; 1 Ioan 2:18; 2 Ioan 1:7; 3 Ioan 1:4

45



Versetul temati c spune: „Pentru că oricine 
este născut din Dumnezeu biruieşte lumea; 

şi ceea ce câşti gă biruinţa asupra lumii este credinţa 
noastră.” Este vorba despre credinţa dată de Dumnezeu, 
împărtăşită din Cuvântul Său veşnic în duhul nostru! 
Aceasta este credinţa care cucereşte lumea!

În Romani 12:3 Biblia spune: „… potrivit cu măsura 
de credinţă pe care i‑a împărţit‑o Dumnezeu fi ecăruia.” 
Aleluia! Apoi, în Romani 10:17, ni se spune: „… credinţa vine 
în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos.” 
De aceea este important să îţi întăreşti  duhul cu Cuvântul 
lui Dumnezeu.

Cu cât auzi sau studiezi mai mult Cuvântul lui 
Dumnezeu, cu atât mai multă credinţă vine la ti ne; credinţă 
pentru a‑ţi conduce lumea. Cu această credinţă, tu capeţi 
stăpânire asupra circumstanţelor şi victorie asupra lumii 
şi a sistemelor ei. Cu toate acestea, credinţa pe care nu o 
exprimi, nu poate prevala. Exprimă‑ţi credinţa în cuvinte şi în 
acţiuni, pentru că Biblia spune despre credinţă că vorbeşte 
(Romani 10:6)!

Aşadar, stăpâneşte‑ţi lumea cu cuvintele tale pline de 
credinţă. Cuvintele tale au forţă; au energie. Iar dacă unii îţi 

CREDINŢA                                            
CARE CUCEREȘTE LUMEA

20 VINERI

Pentru că oricine este născut din 
Dumnezeu biruieşte lumea; şi 

ceea ce câşti gă biruinţa asupra 
lumii este credinţa noastră                                                                   

(1 Ioan 5:4).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Domnul este puternic, iar El este cu mine şi în mine! Îmi pun 
încrederea numai în El şi îmi bazez credinţa pe Cuvântul 
Său. Indiferent de provocările lumii de astăzi, credinţa mea 
cucereşte lumea! Toate lucrurile sunt posibile pentru cel 
ce crede şi eu cred; de aceea, toate lucrurile sunt posibile 
pentru mine. Slavă lui Dumnezeu!

spun: „Bine, dar tu rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu de ceva 
vreme şi nu se schimbă nimic,” aminteşte‑le de ceea ce 
spune Biblia: „Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe 
pământ...” (Eclesiastul 11:3).

Continuă să rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu cu 
credinţă şi astfel să umpli norii cu rugăciuni. Pe măsură ce 
faci acest lucru, norul spiritual devine plin de apă spirituală 
şi nimic nu mai poate opri ploaia ce va urma! Binecuvântat 
să fie Dumnezeu!

Matei 8:1‑11 & Geneza 20

Matei 13:44‑14:12 & Geneza 46‑48

2 Corinteni 4:13; Marcu 9:23; Marcu 11:23
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Expresia „despre neprihănire” din versetul 
temati c provine din traducerea din original 

a termenului grecesc „dikaiosune” care înseamnă 
îndreptăţire, neprihănire. Unele versiuni ale Bibliei 
folosesc termenul „doctrină”, sau „învăţătură” în loc de 
„cuvânt” („logos” în greceşte). Astf el, expresia „cuvântul 
despre neprihănire” se poate traduce şi „cuvântul 
neprihănirii” sau „învăţătura neprihănirii.” Dar mesajul 
spiritual încapsulat în acest verset este mult mai înalt; 
înseamnă a rosti  neprihănire sau a comunica neprihănire.

Pentru a înţelege mai bine acest lucru, să examinăm 
răspunsul lui Isus la ispiti rile diavolului din Matei 4: El 
a citat Scripturile de fi ecare dată, însă nu ca unul care 
răspundea din punctul de vedere al Legii. De exemplu, 
atunci când Biblia spune: „Să nu furi” (Exod 20:15), 
această poruncă era dată poporului Israel în cadrul celor 
Zece Porunci.

Dar atunci când devii creşti n, „Să nu furi!” nu se 
mai aplică duhului tău. Atunci înseamnă că poţi fura? 
Bineînţeles că nu! În calitate de creşti n, ai dobândit o 
natură care nu fură. Tu faci parte dintr‑o clasă mai înaltă. 
Tu nu trăieşti  după Lege sau după porunci, pentru că 

ROSTEȘTE NEPRIHĂNIRE
21 SÂMBĂTĂ

Şi oricine nu se hrăneşte decât cu 
lapte, nu este obişnuit cu cuvântul 

despre neprihănire, căci este un prunc                  
(Evrei 5:13).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Viaţa mea este expresia slavei şi a stăpânirii lui Cristos. 
Eu trăiesc viaţa superioară. Sunt un moştenitor al lui 
Dumnezeu şi un moştenitor împreună cu Cristos; întreaga 
lume este a mea! Viaţa divină acţionează în mine şi viaţa 
lui Dumnezeu este activată în fiecare fibră a fiinţei mele. 
Slavă lui Dumnezeu!

Biblia spune: „Căci ştim că Legea nu este făcută pentru 
cel neprihănit...” (1 Timotei 1:9).

Astfel, atunci când Isus i‑a spus diavolului: „Este 
scris: «Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice 
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu»” (Matei 4:4), 
El Îşi descria propria viaţă; era o descriere a neprihănirii 
Sale. Aleluia! Dumnezeu doreşte ca tu să răspunzi prin 
Cuvântul Său de fiecare dată, aşa cum a făcut Isus. 
Ideea nu este doar să memorezi Scripturile ca să le poţi 
cita; ci trebuie să rosteşti neprihănire, comunicând în 
concordanţă cu natura ta în Cristos – cu cine eşti în El.

Uneori, atunci când răspunzi cu Cuvântul lui 
Dumnezeu, versetul pe care îl citezi poate nu este 
exact ca în Scriptură, dar tu ştii că ceea ce spui este în 
concordanţă cu Cuvântul Său; mesajul pătrunde în duhul 
tău în limbajul Duhului Sfânt. Atunci când răspunzi aşa 
în faţa provocărilor vieţii şi a diavolului, vei fi învingător 
întotdeauna! Slavă lui Dumnezeu!

Matei 8:12‑22 & Geneza 21

Matei 14:13‑36 & Geneza 49‑50

1 Corinteni 2:12‑13; Coloseni 3:16; Romani 10:6‑8
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 La exact un an de la prima Zi mondială de rugăciune cu omul 
lui Dumnezeu care a fost transmisă în direct în multe naţiuni, 
creştinilor de pretutindeni 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 martie, 2021.

 Poţi să li te alături miliardelor de participanţi din lume în 
realizarea unui impact extraordinar astfel: 
 • 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 platforme de socializare, posturi TV 
prin cablu şi prin satelit şi prin radio 

Pregăteşte‑te pentru Ziua mondială de rugăciune!

N
O

T
E

NOTE



N
O

T
E

NOTE



Apostolul Pavel şti a cum să agonizeze în rugăciune 
pentru sufl etele oamenilor. El înţelegea principiile 

rugăciunii biruitoare – travaliul sufl etului. De exemplu, în 
1 Corinteni 15:32, el spune: „... m‑am luptat cu fi arele în 
Efes...” Acolo el vorbea despre o acţiune care avusese loc în 
tărâmul spiritual. Vorbea despre războiul spiritual.

În Apocalipsa, apostolul Ioan ne spune despre 
Domnul: „... în dreptate judecă şi face război” (Apocalipsa 
19:11, versiunea Fidela). Şi noi judecăm şi ne războim în 
dreptate. Expresia „face război” provine din traducerea din 
original a termenului grecesc „polemeō” şi înseamnă a se 
angaja în război, a se bate sau a se lupta. În loc de „război” 
este tradus uneori prin „bătălie.”

Termenul „război” mai este tradus şi din grecescul 
„stratomai,” care denotă lupta unor soldaţi în război. Dar 
mai există şi termenul grecesc „agonisomai”; este un alt 
termen folosit pentru război, dar care are legătură mai 
mult cu a te lupta pentru ceva (Coloseni 1:29; 4:12). De 
data aceasta, vorbim despre ceva mult mai pasionat şi mai 
intens, şi nu implică neapărat folosirea armelor.

AGONIA ÎN                                          
RUGĂCIUNE PENTRU SUFLETE

22 DUMINICĂ

Epafra, care este dintre ai voştri, 
vă trimite sănătate. El, rob al lui 

Cristos, totdeauna se luptă pentru 
voi în rugăciunile sale, pentru ca, 
desăvârşiţi şi deplin încredinţaţi, 
să stăruiţi în voia lui Dumnezeu                                                  

(Coloseni 4:12).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că ai revărsat Duhul Tău 
asupra întregii omeniri, făcând posibil ca toţi oamenii să 
primească Evanghelia slavei lui Cristos. Zdrobesc puterea 
diavolului de peste mintea oamenilor pe care i‑ai destinat 
astăzi pentru mântuire; ei sunt eliberaţi din întuneric la 
lumină şi în libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu, în Numele 
lui Isus. Amin.

Din acest cuvânt derivă verbul „a agoniza.” Aceasta 
trebuie să facem noi atunci când ne rugăm pentru sufletele 
pierdute – noi „agonizăm” pentru că avem un duşman care 
se luptă împotriva noastră. În Efeseni 6:12 Biblia spune: 
„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.”

Cuvântul „luptat” provine din traducerea termenului 
grecesc pálē folosit generic pentru război, luptă, bătălie, 
bătaie; ne arată că toate acestea au de‑a face cu adversarul 
nostru şi cu toată răutatea lui. Biblia spune: „Şi dacă 
Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru 
cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă 
a orbit‑o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă 
strălucind lumina Evangheliei slavei lui Cristos, care este 
chipul lui Dumnezeu” (2 Corinteni 4:3‑4).

De aceea trebuie să te rogi fervent pentru ca păcătoşii 
să fie eliberaţi de sub puterea diavolului şi să fie aduşi în 
libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să fie 
o prioritate pentru noi dacă vrem să luptăm lupta cea bună 
(1 Timotei 2:1‑2).

Matei 8:23‑34 & Geneza 22

Matei 15:1‑28 & Exodul 1‑2

1 Timotei 2:1‑4; Efeseni 6:12‑13
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În 1 Petru 2:9 Biblia spune: „Voi însă sunteţi o seminţie 
aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un 

popor, pe care Dumnezeu Şi l‑a câşti gat ca să fi e al Lui, ca să 
vesti ţi puterile minunate ale Celui ce v‑a chemat din întuneric 
la lumina Sa minunată.” Chiar aici avem enunţată foarte clar 
chemarea noastră: suntem chemaţi la o viaţă de laudă la 
adresa lui Dumnezeu. Noi suntem sfi nţiţi ca să‑L lăudăm pe 
Dumnezeu.

Biblia ne relatează cum David, un profet al lui Dumnezeu, 
a fost îndemnat de Domnul să organizeze leviţii în coruri, pentru 
că el avea revelaţia închinării adevărate. David era un muzician, 
un instrumenti st şi un compozitor. El era cântăreţ şi chiar 
confecţiona instrumente. În palatul lui Saul, regele Israelului, 
David cânta adeseori la harpă (1 Samuel 16:14‑23).

Biblia ne spune că exista muzică în casele regeşti ; muzica 
nu era ceva nou în lume. Dar muzica pentru Dumnezeu era 
diferită. Această muzică ce Îi era adusă ca jertf ă lui Dumnezeu 
putea fi  produsă doar de leviţii din templu (1 Cronici 16:4).

Mai mult, lauda pe care noi I‑o aducem lui Dumnezeu 
este o armă împotriva duşmanului nostru. Să ne aducem 
aminte ce s‑a întâmplat cu Iosafat: trei naţiuni inamice se 
adunaseră împotriva lui Iuda. Dar Iosafat a organizat oamenii 

LAUDE SFINŢITE
23 LUNI

Apoi, în învoire cu poporul, a numit nişte 
cântăreţi care, îmbrăcaţi cu podoabe 
sfi nte, şi mergând înaintea oşti rii, Îl 

lăudau pe Domnul şi ziceau: „Lăudaţi‑L pe 
Domnul, căci îndurarea Lui ţine în veac!” 

(2 Cronici 20:21).

54



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Doamne Isuse, mă închin înaintea Ta. Tu eşti Împăratul 
veşnic, nemuritor, cu toată puterea, cu toată slava şi cu 
toată maiestatea. Tu eşti monarhul universului şi numai 
Tu ai toată autoritatea în cer, pe pământ şi sub pământ. 
Tu eşti Dumnezeul cel Preaînalt, vrednic de toată lauda, 
de toată onoarea şi de toată adorarea. Tu eşti Regele 
veacurilor. Mă închin înaintea Ta astăzi şi în veci. Amin.

şi a pus cântăreţii în fruntea oştirii. Biblia consemnează astfel 
evenimentul: „În clipa când au început cântările şi laudele, 
Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon şi ai lui Moab 
şi împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui 
Iuda. Şi au fost bătuţi” (2 Cronici 20:22). Aceasta este puterea 
laudei sfinţite.

Unele bătălii se câştigă prin laude. Citeşte capitolul 
16 din cartea Faptele apostolilor şi vei vedea cum, în timp 
ce Îl lăudau pe Dumnezeu, Pavel şi Sila au fost eliberaţi în 
mod supranatural din mâna celor ce îi închiseseră. În Noul 
Testament, noi, cei care ne închinăm înaintea lui Dumnezeu în 
Duhul Sfânt, care ne bucurăm în Isus Cristos şi nu ne încredem 
în lucrurile pământeşti, suntem consideraţi cei circumcişi 
(Filipeni 3:3). Noi suntem cei pe care El i‑a sfinţit ca să‑I aducem 
închinare adevărată. De aceea ne putem închina înaintea Lui în 
Duh şi în adevăr.

Adeseori noi avem servicii de Nopţi de închinare, unde, 
ca audienţă globală, ne unim şi ne vărsăm inima în laudă şi în 
închinare înaintea lui Dumnezeu, pentru dragostea, pentru 
bunătatea, pentru harul Lui şi pentru lucrările Lui minunate. 
Fii şi tu parte din aceste servicii transmise în direct şi retrăieşte 
apoi momentele deosebite prin reluările emisiunilor de pe 
aplicaţiile Loveworld Networks.

Matei 9:1‑13 & Geneza 23

Matei 15:29‑16:12 & Exodul 3‑5

2 Cronici 20:21‑22; Faptele apostolilor 16:25‑26
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Versetul de mai sus ne arată care sunt ti purile de 
rugăciuni pe care trebuie să le înălţăm pentru 

toţi oamenii: „rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri.” 
Trebuie să ne rugăm astf el deseori, împreună cu post, 
pentru ca scopul lui Dumnezeu de a avea majoritatea 
umanităţii întoarsă la Cristos să se împlinească. Biblia 
spune că El vrea ca toţi oamenii să fi e mântuiţi, inclusiv 
liderii naţiunilor.

Aceasta este ziua harului şi a mântuirii Lui. De 
aceea, prezintă acest argument în rugăciune: Biblia 
spune că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire s‑a 
arătat şi este accesibil pentru toţi oamenii (Tit 2:11). 
Dar noi ştim cine ţine oamenii în întuneric. Biblia 
spune: „Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, 
este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, 
a căror minte necredincioasă a orbit‑o dumnezeul 
veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina 
Evangheliei slavei lui Cristos, care este chipul lui 
Dumnezeu” (2 Corinteni 4:3‑4).

MIJLOCEȘTE                                 
PENTRU TOŢI OAMENII

24 MARŢI

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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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Aceasta este ziua mântuirii şi a harului, pentru că harul lui 
Dumnezeu care aduce mântuirea a fost pus la dispoziţia 
tuturor oamenilor. De aceea, mă rog ca un mare număr de 
bărbaţi şi de femei din întreaga lume să primească acest 
mesaj preţios al mântuirii. Mă rog ca vălurile să fie luate de 
pe ochii lor, iar inimile şi minţile lor să fie deschise la lumina 
Evangheliei slavei lui Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

Satan este cel care a orbit minţile oamenilor ca 
să nu creadă Evanghelia; el este motivul pentru care 
unii oameni ar face totul pentru a se opune mesajului 
Evangheliei. Dar, prin rugăciune, tu frângi puterea şi 
influenţa lui de peste viaţa oamenilor!

Pune deoparte timp întotdeauna ca să mijloceşti 
cu pasiune pentru cei din cercul tău de influenţă 
care încă nu Îl cunosc pe Domnul. Roagă‑te ca orice 
împotrivire să fie dată la o parte ca ei să primească 
şi să înţeleagă adevărul, şi să îmbrăţişeze Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru mântuirea lor.

Roagă‑te şi pentru lideri, ca să aibă voinţa, 
dorinţa şi îndrăzneala de a face ce este drept şi de 
a refuza să cedeze corupţiei şi influenţelor negative. 
Profeţeşte frecvent rostind că pacea biruieşte în 
oraşele, în satele şi în naţiunile lumii, iar Evanghelia 
are liberă trecere acolo unde locuieşti şi acolo unde 
lucrezi.

Matei 9:14‑26 & Geneza 24

Matei 16:13‑17:13 & Exodul 6‑7

Tit 2:11; Faptele apostolilor 2:37‑39; 1 Timotei 2:1‑4
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În 2 Corinteni 5:21 Biblia spune: „Pe Cel ce n‑a 
cunoscut nici un păcat, El L‑a făcut păcat pentru 

noi, ca noi să fi m neprihănirea lui Dumnezeu în El.” 
Odată ce am fost născuţi din nou, suntem manifestarea 
neprihănirii lui Dumnezeu. Un câine naşte un câine. Tot 
aşa, atunci când Dumnezeu, în neprihănirea Lui infi nită, 
ne‑a născut pe noi, noi am devenit neprihănirea lui 
Dumnezeu.

Noi suntem produsul neprihănirii Lui; noi suntem 
neprihănirea Lui manifestată! Declară frecvent acest 
lucru cu privire la ti ne. Atunci când o spui, nu te lauzi, ci 
pur şi simplu afi rmi un adevăr – declari cine eşti  în Cristos!

Acest lucru este diferit de darul neprihănirii prin 
care stai în prezenţa lui Dumnezeu şi primeşti  viaţa 
veşnică. Atunci când ai fost născut din nou, ai fost creat 
din nou în neprihănire. Biblia spune: „Căci dacă este 
cineva în Cristos, este o făptură (sau: zidire) nouă...” (2 
Corinteni 5:17). Această făptură nouă, după cum citi m în 
versetul temati c, a fost creată în neprihănire şi în sfi nţenie 
adevărată.

Versiunea Amplifi cată Clasică foloseşte expresia 
„adevărată neprihănire” (Efeseni 4:24). Aleluia! Cu alte 

PRODUSUL NEPRIHĂNIRII LUI
25 MIERCURI

Şi să vă îmbrăcaţi în omul 
cel nou, făcut după chipul lui 

Dumnezeu, de o neprihănire şi 
sfi nţenie pe care o dă adevărul                                                              

(Efeseni 4:24).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Am primit neprihănirea adevărată; acum sunt ca 
Dumnezeu în neprihănire adevărată şi în sfinţenie 
adevărată, superior diavolului, demonilor şi 
circumstanţelor lui! Şi prin puterea lui Isus Cristos, 
întreaga lume este supusă înaintea mea în stăpânire 
absolută. Aleluia!

cuvinte, nu mai este vorba de umbre ale lucrurilor viitoare 
sau de simboluri ale neprihănirii. Tu eşti ca Dumnezeu în 
ce priveşte adevărata neprihănire şi adevărata sfinţenie. 
Ce binecuvântare minunată! Trăieşte cu conştientizarea 
acestui adevăr şi umblă în slavă şi în stăpânire peste 
circumstanţe în fiecare zi.

Matei 9:27‑38 & Geneza 25

Matei 17:14‑18:14 & Exodul 8‑9

Efeseni 4:24; Romani 5:17
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În Romani 10:9, Biblia spune: „Dacă Îl mărturiseşti  
deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi 

în inima ta că Dumnezeu L‑a înviat din morţi, vei fi  
mântuit.” Prin urmare, creşti nismul se trage din învierea 
lui Isus Cristos.

Pentru a fi  creşti n trebuie să crezi în înviere. Dacă 
crezi în învierea Lui, nu poţi să nu crezi şi în moartea Lui, 
pentru că moartea a trebuit să vină înaintea învierii. De 
fapt, o variantă mai bună a pasajului din Romani 10:9 
este următoarea: „Dacă Îl mărturiseşti  cu gura ta pe 
Domnul Isus, crezând în inima ta că Dumnezeu L‑a înviat 
din morţi, vei fi  mântuit.”

Poate spui: „Pastore Chris, dar scrie că mai întâi 
mărturiseşti  şi apoi crezi.” Nu, trebuie să crezi mai întâi 
şi apoi să mărturiseşti . Acesta este principiul. Următorul 
verset clarifi că lucrurile: „Căci prin credinţa din inimă 
se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se 
ajunge la mântuire” (Romani 10:10). Aleluia!

Atunci când crezi în inima ta, eşti  împăcat cu 
Dumnezeu. Noi am crezut în Isus Cristos şi am primit 
îndreptăţirea, iar prin mărturisirea domniei Lui, am fost 
catapultaţi în mântuire. Acesta este principiul şi este 
simplu.

MÂNTUIŢI PRIN ÎNVIEREA LUI
26 JOI

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin 
credinţă. Şi aceasta nu vine de la 

voi, ci este darul lui Dumnezeu                          
(Efeseni 2:8).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

În timp ce aşteptăm apropiata revenire a Domnului, 
fie ca norii să reverse neprihănirea în mod continuu; fie 
ca pământul să se deschidă şi mântuirea să aducă rod, 
iar neprihănirea să încolţească odată cu ea, conform 
Cuvântului Domnului, în Numele lui Isus. Amin.

În 2 Corinteni 4:13 Biblia spune: „Însă fiindcă avem 
acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris 
«Am crezut, de aceea am vorbit!» şi noi credem, şi de 
aceea vorbim.” Ni se arată aici că noi mai întâi credem, şi 
apoi vorbim. Fiecare om care s‑a născut sau se va naşte 
vreodată în această lume a fost deja „mântuit” din punct 
de vedere legal, de drept, de Isus Cristos. Atunci când a 
murit, El a murit ca să mântuiască întreaga omenire. Dar 
acea mântuire devine o realitate existenţială – de facto, 
activă – în viaţa celui ce crede nu doar că Isus a murit, ci 
şi că El a înviat din morţi pentru îndreptăţirea noastră. 
Slavă lui Dumnezeu!

Matei 10:1‑11 & Geneza 26

Matei 18:15‑35 & Exodul 10‑12

Isaia 45:8; 1 Corinteni 15:12‑19; Ioan 11:25 
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Dacă îţi doreşti  anumite schimbări în viaţa ta, în 
oraşul tău, în statul tău sau în naţiunea ta, le poţi 

produce prin rugăciuni efi ciente – rugăciuni făcute cu pasiune. 
Pavel şti a cum să se roage efi cient; acest lucru a schimbat 
oraşul Efes şi celelalte locuri unde a slujit el.

Pavel a stat în Efes doi ani şi trei luni, iar în ti mpul acelei 
perioade, el a zguduit tot oraşul. Biblia spune: „Mulţi din cei ce 
crezuseră, veneau să mărturisească şi să spună ce făcuseră” 
(Faptele apostolilor 19:18). Cu alte cuvinte, ei renunţau la 
idolatrie şi la practi cile păgâne şi mărturiseau deschis domnia 
lui Isus.

Versetul 19 spune că cei ce fuseseră implicaţi în vrăjitorie 
şi în oculti sm se converteau la Cristos. Cum a putut Pavel să 
obţină astf el de rezultate? Găsim un indiciu în 1 Corinteni 
15:32 unde spune: „Dacă, vorbind în felul oamenilor, m‑am 
luptat cu fi arele în Efes, care‑mi este atunci folosul?...”

Atunci când studiezi contextul, nu descoperi nici o 
menţiune a faptului că ar fi  fost atacat fi zic de fi are sălbati ce. 
Evident, Pavel vorbeşte din punct de vedere spiritual. El se 
referă la ceva ce a avut loc în tărâmul duhului. Să ne aducem 
aminte ce am citi t în versetul temati c: „Astf el Cuvântul lui 
Dumnezeu a crescut cu putere şi a învins.”

Evanghelia a învins în Efes pentru că Pavel a înţeles 

RUGĂCIUNEA ENERGIZATĂ
27 VINERI

Astf el Cuvântul lui Dumnezeu 
a crescut cu putere şi a învins                                    

(Faptele apostolilor 19:20, versiunea 
Fidela).

62



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Doamne, Îţi mulţumesc pentru privilegiul şi pentru 
binecuvântarea rugăciunii. Acum mă rog pentru răspândirea 
nestingherită a Evangheliei, pentru ca Evanghelia Ta să 
aibă curs liber şi să fie glorificată. Mă rog împotriva fricii, 
a violenţei, a răutăţii şi a tuturor formelor de nedreptate; 
declar pace, progres, stabilitate şi bunăstare, pentru 
înaintarea Împărăţiei Tale, în Numele lui Isus. Amin.

cum să se roage cu pasiune şi cum să biruiască în domeniul 
spiritual prin rugăciune. Biblia spune: „... Mare putere 
are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” (Iacov 5:16). 
Cuvântul „fierbinte” provine din traducerea din original a 
termenului grecesc „energeo” şi înseamnă „energizată.” Cu 
alte cuvinte, rugăciunea „energizată” a unui om neprihănit 
are mare putere. Aleluia!

Ca să sublinieze acest adevăr, Iacov ne dă exemplul 
rugăciunii lui Ilie şi spune că Ilie „s‑a rugat cu stăruinţă” 
(Iacov 5:17). Fraza „s‑a rugat cu stăruinţă” tradusă literal din 
original înseamnă că Ilie „s‑a rugat cu rugăciune,” aceasta 
fiind o construcţie lingvistică de subliniere (Iacov 5:17, VDCL 
– versiunea Dumitru Cornilescu Literală, n.tr.). El vorbea 
despre intensitatea rugăciunii lui Ilie. El s‑a rugat o rugăciune 
energizată.

În lumea în care trăim astăzi se întâmplă multe lucruri 
care ar trebui să ne mişte să ne rugăm intens ca Ilie. Este 
responsabilitatea ta în calitate de copil al lui Dumnezeu să 
opreşti lucrările rele concepute de cel rău în cercul tău de 
influenţă şi dincolo de el.

Matei 10:12‑22 & Geneza 27

Matei 19:1‑15 & Exodul 13‑14

Iacov 5:16‑18; Luca 22:44
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Gândeşte‑te la acest lucru: acelaşi Duh prin 
care Isus a scos duhurile rele, i‑a vindecat 

pe cei bolnavi, a înviat morţii şi a făcut toate miracolele 
uimitoare pe care le‑a făcut, locuieşte în ti ne astăzi. 
Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu; El este esenţa 
divină. El este exact ca Isus. El nu primeşte putere de la 
Dumnezeu; El ESTE PUTEREA LUI DUMNEZEU! El este 
Duhul Adevărului care vine de la Tatăl.

Duhul Sfânt nu este mai prejos decât Tatăl sau 
decât Isus. Biblia spune că El ceste Cel care L‑a înviat pe 
Isus din morţi (Romani 8:11). Tot Duhul Sfânt este Cel 
care vitalizează trupul tău care era supus morţii din cauza 
păcatului. Acum, trupul tău este templul Lui (1 Corinteni 
6:19). Aleluia! Ce înseamnă aceasta pentru ti ne?

Înseamnă că dacă trupul tău este afectat vreodată 
de ceva, dacă apare vreo rană sau vreo anormalitate în 
trupul tău, Duhul Sfânt Se va ocupa de ea. El patrulează 
prin ti ne şi Se asigură că nimic nu este în neregulă cu 
trupul tău fi zic. Aceasta este realitatea! Aşadar, acti vează 

DUHUL SFÂNT                                           
ESTE ESENŢA DIVINĂ

28 SÂMBĂTĂ

De aceea vreau să îţi aduc aminte să 
înfl ăcărezi (să reaprinzi jarul, să sufl i 

în fl acără, să întreţii focul în ceea 
ce priveşte) darul [plin de har al] lui 

Dumnezeu [focul lăuntric] care este în ti ne 
prin punerea mâinilor mele [împreună 

cu ale prezbiterilor la ordinarea ta]                   
(2 Timotei 1:6, versiunea Amplifi cată).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Totul în trupul meu este atins de puterea Duhului Sfânt. 
Există viaţă în mine. Nu există nici o situaţie pe care să 
nu o pot schimba, pentru că puterea lui Dumnezeu de a 
face nespus mai mult decât pot să cer, să gândesc, sau 
să îmi imaginez este în mine. Sunt inundat cu putere 
divină şi slava lui Dumnezeu este revelată prin mine. 
Aleluia!

frecvent puterea Lui din tine vorbind în alte limbi şi 
afirmând Cuvântul Lui.

Nu trebuie neapărat să mergi la o întâlnire de 
„trezire” ca să activezi puterea Duhului Sfânt. Este 
suficient să începi să rosteşti Cuvântul Lui referitor la 
viaţa ta şi în scurt timp puterea Lui divină va începe să 
curgă prin fiinţa ta. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Matei 10:23‑33 & Geneza 28

Matei 19:16‑20:16 & Exodul 15

Faptele apostolilor 1:8; 1 Timotei 4:14; Romani 8:10‑11
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 Aplicaţia Rapsodia Realităţilor pentru telefon 
mobil Rhapsody of Realiti es Daily Devoti onal App 3.0 îţi 
aduce Cuvântul lui Dumnezeu pe dispoziti vul tău mobil 
zi de zi, având noti fi cări temporale care îţi amintesc cu 
blândeţe să îţi începi ziua devreme cu Scriptura.

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

 Pentru a te bucura de aceste noi facilităţi, descarcă 
aplicaţia sau actualizarea acesteia de pe platf ormele 
Google Play şi App Store chiar acum!
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Tot ce a făcut Isus – toate miracolele pe care le‑a 
făcut – le‑a făcut prin cuvinte. Chiar şi atunci 

când a înmulţit cele cinci pâini şi cei doi peşti , a făcut‑o 
prin cuvinte! Biblia spune că le‑a binecuvântat (Matei 
14:19) mulţumind pentru ele; El a acti vat puterea prin 
cuvinte.

Cuvintele sunt „lucruri”; ele au energie de creaţie. 
Atunci când vorbeşti , energia este eliberată ca să facă 
să se materializeze ceea ce ai spus, poziti v sau negati v. 
Biblia spune: „Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii...” 
(Proverbe 18:21). Nu îţi induce în eroare duhul afi rmând 
un lucru şi apoi desfi inţându‑l prin cuvinte contrare.

În Iacov 3:11 Biblia spune că nu pot ţâşni atât apă 
dulce cât şi apă amară din acelaşi izvor. Fii consecvent 
în ceea ce rosteşti  – rosteşte adevărurile lui Dumnezeu. 
Adevărul este consecvent. Nu îţi schimba declaraţiile 
infl uenţat de situaţiile trecătoare sau de circumstanţe. 
Nu contează cum te simţi, ce vezi sau ce auzi; ţine‑te 
strâns de ceea ce ai crezut şi ai primit.

Ţine‑te de rosti rea Cuvântului lui Dumnezeu. Nu îi 
da prilej diavolului. Indiferent de dovezile contrare şi de 
adversităţile cu care te confrunţi, nu le acorda atenţie, 

FII CONSECVENT                                     
ÎN DECLARAŢIILE TALE

29 DUMINICĂ

Să ţinem fără şovăire la mărturisirea 
nădejdii noastre, căci credincios 

este Cel ce a făcut făgăduinţa                                 
(Evrei 10:23).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________
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Refuz să le permit circumstanţelor să dicteze rezultatul 
vieţii mele. Nu mă îndoiesc de Cuvântul lui Dumnezeu; sunt 
mereu puternic în credinţă, dându‑I slavă lui Dumnezeu! 
Nici o boală sau infirmitate nu poate prospera în corpul 
meu pentru că sunt lipit de Domnul şi sunt un singur duh cu 
El. Viaţa divină şi sănătatea şi puterea infailibilă acţionează 
în fiecare fibră a fiinţei mele, în fiecare celulă a sângelui 
meu şi în fiecare os al corpului meu. Slavă lui Dumnezeu!

ci declară: „Eu sunt biruitor în Isus Cristos! Mai mare 
este Cel care este în mine decât cel care este în lume!” 
Odată ce ai spus acest lucru, indiferent ce se întâmplă 
pe parcurs, refuză să te clatini sau să şovăi. Credinţa ta 
va învinge.

Aşa trebuie să tratezi circumstanţele şi situaţiile 
din viaţă: nu te îndoieşti de făgăduinţa lui Dumnezeu 
prin necredinţă, ci eşti tare în credinţă şi Îi dai slavă lui 
Dumnezeu (Romani 4:20). Menţine întotdeauna cuvântul 
credinţei în gura ta şi vei fi victorios întotdeauna: „Fiindcă 
adevărat vă spun: Că oricine îi va spune acestui munte: 
«Ridică‑te şi aruncă‑te în mare»; şi nu se va îndoi în 
inima lui, ci va crede că acele lucruri pe care le spune 
se vor face, el va avea orice spune” (Marcu 11:23, 
versiunea Fidela).

Matei 10:34‑42 & Geneza 29

Matei 20:17‑34 & Exodul 16‑17

Evrei 13:5‑6; 2 Corinteni 4:17‑18
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Unii creşti ni povestesc întâlnirile pe care le‑au 
avut cu demoni şi cum sunt adeseori apăsaţi 

de puterile întunericului. Când îi aud, întrebarea care îmi 
vine în minte este următoarea: „Cine este Isus? Nu ne‑a 
dat El oare putere peste demoni?”

Biblia spune că am fost eliberaţi – transferaţi şi 
strămutaţi – de sub jurisdicţia întunericului în Împărăţia 
Fiului dragostei lui Dumnezeu (Coloseni 1:13). Aşadar 
acesta este acum locul tău de domiciliu. Tu eşti  mult 
deasupra oricăror stăpâniri şi puteri, realmente superior 
diavolului şi demonilor din iad!

Isus a spus în Luca 10:19: „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.” 
Dacă nu suntem conşti enţi în fi ecare zi de acest lucru, 
dacă aceasta nu este perspecti va noastră asupra vieţii, 
vom trăi o viaţă mult sub chemarea pe care o avem în 
Cristos.

Iată ce am făcut cu mulţi ani în urmă şi îţi recomand 
să faci şi tu: ia‑ţi jurnalul sau agenda şi scrie un ti tlu: „De 
ce am putere asupra demonilor.” Apoi studiază Biblia şi 
scrie fi ecare verset pe care îl găseşti  care vorbeşte despre 
Isus, despre identi tatea Lui şi despre identi tatea ta în El!

LOCUL TĂU ÎNĂLŢAT ÎN EL
30 LUNI

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

(Coloseni 1:13).
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Eu trăiesc în Împărăţia Fiului dragostei lui Dumnezeu; 
acesta este tărâmul în care m‑am născut; un tărâm 
al gloriei, dincolo de timp şi de spaţiu; tărâmul 
miracolului. Refuz să cobor la nivelul pământesc al 
vieţii sau al raţionamentului. Eu stăpânesc peste 
demoni şi peste circumstanţe, dominând această lume 
fizică cu principiile Împărăţiei noastre cereşti. Aleluia!

Vei fi uimit şi încurajat de ceea ce descoperi despre 
Isus Cristos, despre puterea pe care El ţi‑a dat‑o şi despre 
locul tău înălţat în El. Tu eşti în El, eşti într‑o uniune 
inseparabilă cu El. Cum este El, aşa eşti şi tu în lumea 
aceasta (1 Ioan 4:17). 

Cum este El? El este plinătatea slavei Tatălui. 
El este gloria personificată. Cine este El? El însuşi este 
Dumnezeu! Unde este El? Din tot tărâmul ceresc, El este 
în locul de cea mai înaltă onoare, în locul de autoritate 
supremă: „… înălţat ca prim rang deasupra oricărui 
conducător, a oricărei autorităţi, a oricărui guvern şi a 
oricărui domeniu de putere care există! El este întronat 
glorios mai presus de orice nume lăudat vreodată, nu 
numai în veacul acesta, ci şi în cel care vine” (Efeseni 
1:21, versiunea TPT – The Passion – Pasiunea, n.tr.). Cea 
mai minunată parte este că şi tu eşti în El, întronat glorios 
împreună cu El şi înălţat mai presus de orice conducător, 
de orice autoritate, de orice guvern şi de orice domeniu 
de putere care există. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Matei 11:1‑10 & Geneza 30

Matei 21:1‑32 & Exodul 18‑19

Coloseni 1:12‑13; Efeseni 1:21‑23; Efeseni 2:6
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Atunci când spunem despre creşti nism că este 
chemarea la o viaţă de slavă, de neprihănire, de 

măreţie, de onoare şi de pace, vorbim despre o realitate 
de zi cu zi. Este un adevăr literal, nu o promisiune de care 
aşteptăm să ne bucurăm atunci când vom ajunge în ceruri. 
Avem viaţa lui Cristos în noi ACUM! Avem neprihănirea şi 
salva Lui. Biblia spune: „Cum este El, aşa suntem şi noi în 
lumea aceasta...” (1 Ioan 4:17).

În Coloseni 3:3‑4 Biblia ne spune ceva sublim: „Căci 
voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Cristos 
în Dumnezeu. Când Se va arăta Cristos, viaţa voastră, 
atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.” 
Cristos este viaţa ta. A avut loc un schimb; o înlocuire 
a vieţii tale naturale umane cu viaţa Lui divină. Domnul 
Isus ţi‑a luat viaţa ta umană depravată, înfrântă, distrusă 
şi sfărâmată. El a luat de la ti ne viaţa de păcat şi de ruşine 
şi ţi‑a dat în schimb o viaţă de slavă şi de neprihănire.

Gândeşte‑te la aceasta: dacă Isus Cristos este viaţa 
ta, atunci tot ce are legătură cu viaţa ta ar trebui să fi e 
absolut divin. Atunci cum s‑ar putea spune despre ti ne că 

O VIAŢĂ DE GLORIE                                    
ȘI DE NEPRIHĂNIRE

31 MARȚI

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o 
preoţie împărătească, un neam sfânt, un 
popor pe care Dumnezeu Şi l‑a câşti gat 

ca să fi e al Lui, ca să vesti ţi puterile 
minunate ale Celui ce v‑a chemat 

din întuneric la lumina Sa minunată                             
(1 Petru 2:9).
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Sunt plin de credinţă şi de încredere, ştiind că viaţa mea 
este expresia şi manifestarea slavei şi a neprihănirii lui 
Cristos. Viaţa lui Cristos acţionează în duhul meu, în 
sufletul meu şi în trupul meu. Slavă lui Dumnezeu!

ai o boală incurabilă? Satan a încercat să‑i înşele pe mulţi 
ca să creadă că nimic nu s‑a schimbat în viaţa lor, chiar 
dacă sunt acum născuţi din nou.

Întunericul, mizeria, infirmităţile sau durerile care 
au fost asociate cu vechea ta viaţă umană au trecut. În 
2 Corinteni 5:17 Biblia spune: „Căci dacă este cineva în 
Cristos este o făptură (sau: zidire) nouă. Cele vechi s‑au 
dus: iată că toate lucrurile s‑au făcut noi.”

Acum eşti într‑un nou mediu ambiant – mediul 
ambiant al slavei şi al neprihănirii Lui. De aceea viaţa 
ta este plină de slavă şi produci roadele şi faptele 
neprihănirii. Conştientizează acest adevăr şi umblă în 
lumina lui. Fii plin de credinţă şi de încredere, ştiind că 
viaţa ta este expresia şi manifestarea acestor adevăruri. 
Aleluia!

Matei 11:11‑20 & Geneza 31

Matei 21:33‑22:14 & Exodul 20‑21

Coloseni 1:26‑27; 1 Ioan 4:17; Ioan 17:22



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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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   


