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Citiţi şi meditaţi cu atenţie asupra fiecărui articol. Citiţi 
rugăciunile şi proclamaţiile cu voce tare. Procedând 
astfel în fiecare zi, vă asiguraţi de rezultatele pe 
care Cuvântul lui Dumnezeu le produce, tot ceea ce 
mărturisiţi devenind realitate.  

Parcurgeţi Biblia cu ajutorul planului de citire a Bibliei 
într‑un an sau în doi ani.

De asemenea, puteţi împărţi fiecare fragment zilnic, 
astfel încât o parte să fie citită dimineaţa şi restul seara. 

Folosiţi devoţionalul pentru a vă nota ţelurile propuse 
în fiecare lună, apoi măsuraţi‑vă progresul şi sărbătoriţi 
fiecare victorie sau realizare.

Bucuraţi–vă de prezenţa glorioasă a Domnului şi de victoria 
Sa, savurând porţia zilnică din Cuvântul Său! Dumnezeu să vă 
binecuvânteze!

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a ajuns 
să fie disponibil acum în 2010 limbi, iar numărul 

acestora este în continuă creştere. Ediţia din 2020 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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     – Pastor Chris Oyakhilome
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Imaginea de pe copertă surprinde parteneri ai 
Rapsodiei Realităţilor în Durban, Africa de Sud.
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Tu ai mai multă infl uenţă asupra desti nului tău 
decât realizezi. Dacă trăieşti  sau mori, dacă 

reuşeşti  sau eşuezi, dacă eşti  bogat sau sărac, dacă 
eşti  puternic sau slab, dacă trăieşti  în măreţie sau în 
mediocritate, toate acestea depind mai mult de ti ne 
decât de Dumnezeu. Dacă ai tot aşteptat ca Dumnezeu 
să facă ceva legat de viaţa ta, nu mai aştepta, deoarece 
El a făcut deja tot ceea ce trebuia pentru ca tu să ai cea 
mai bună viaţă.

Biblia spune că lucrarea Lui a fost isprăvită încă de 
la întemeierea lumii (Evrei 4:3). Tot ceea ce trebuie să faci 
acum este să te bucuri de toate lucrurile pe care moartea, 
îngroparea şi învierea lui Isus Cristos ţi le‑au făcut 
disponibile. În 2 Petru 1:3 Biblia spune: „Dumnezeiasca 
Lui putere ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, 
prin cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat prin slava şi 
puterea Lui...” Ţi s‑a dat tot ceea ce îţi trebuie pentru a 
trăi triumfător, fericit şi împlinit în viaţă. Dar cheia constă 
în răspunsul tău.

De fi ecare dată când vorbeşti , îţi modelezi viaţa 
şi viitorul; fi e pentru a se alinia la proviziile divine şi 
la desti nul lui Dumnezeu pentru ti ne, fi e pentru a fi  în 
contradicţie cu acestea. Unde te afl i astăzi – starea ta 
actuală şi ceea ce deţii – reprezintă rezultatul a ceea 

DEPINDE DE TINE
DUMINICĂ

Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; 
oricine o iubeşte, îi va mânca roadele 

(Proverbe 18:21).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cuvântul lui Dumnezeu este viaţa mea; este susţinerea 
mea şi m‑a făcut să rodesc în orice lucrare bună. Trăiesc în 
sănătate divină, în abundenţă supranaturală şi în victorie 
neîntreruptă. Cuvântul lui Dumnezeu îmi luminează calea 
şi toate lucrurile lucrează împreună spre binele meu, în 
Numele lui Isus. Amin.

ce ai rostit ieri. Prin urmare, următorii cinci sau zece 
ani vor produce pentru tine secerişul cuvintelor tale 
de astăzi. Cuvintele sunt puternice şi importante; ele 
creează sau distrug. Tu determini cum vrei să fie viaţa 
ta, în concordanţă sau în contradicţie cu Cuvântul lui 
Dumnezeu.

Atunci când întâmpini provocări, menţine‑ţi 
încrederea în Domnul şi fii radical în afirmarea Cuvântului 
lui Dumnezeu. Pe măsură ce vorbeşti, Duhul Sfânt va face 
ca lucrurile să se alinieze la cuvintele tale; El are nevoie 
de ceea ce rosteşti. Declară cu regularitate: „Sunt sănătos 
şi puternic, deoarece am viaţa lui Dumnezeu în mine!” 
Nu aştepta ca simptomele să apară în trupul tău pentru 
a face o astfel de proclamaţie. Vorbeşte aşa şi aceasta 
va ţine boala la distanţă de tine. Depinde de tine să îţi 
faci viaţa triumfătoare şi viitorul binecuvântat, având 
cuvintele lui Dumnezeu în gura ta.

Faptele apostolilor 23:1‑10 & Psalmii 50‑51

Marcu 9:14‑32 & Numeri 7‑8

Marcu 11:23; 1 Petru 3:10; 2 Petru 1:3‑4



Odată o femeie a sunat‑o pe fi ica ei, care locuia 
în Anglia, şi i‑a spus la telefon: „O să vin la 

ti ne împreună cu două prietene periculoase, deoarece în 
secta din care fac eu parte, este rândul meu să îmi sacrifi c 
fi ica. Aşa că, noi trei vom veni să te vizităm.” Acum, ele 
trăiau pe conti nente diferite, dar ea i‑a spus fi icei: „Vom 
veni în casa ta prin uşa din faţă, sub formă de insecte – ca 
nişte mici lăcuste.”

Apoi, a averti zat‑o: „Voi fi  prima insectă, celelalte 
două mă vor urma, dar tu trebuie să le omori imediat, 
deoarece misiunea lor este să te omoare.” În ziua stabilită, 
fi ica aştepta în Anglia şi, acele trei insecte au intrat 
într‑adevăr printr‑o crăpătură a uşii, una după cealaltă. 
Chiar dacă era îngrozită, a făcut cum i‑a zis mama ei. 
Iar atunci când a omorât ulti mele două insecte, prima 
(mama ei), a dispărut. Curând după aceea, au apărut şti ri 
în ţara ei natală despre cele două femei, care au murit 
subit.

Aceasta nu este o simplă poveste. Dacă studiezi 
Scriptura, vei observa că duhurile demonice sunt reale 
şi au intrat în casa şi în viaţa oamenilor prin intermediul 
animalelor, păsărilor, insectelor etc. Aminteşte‑ţi că în 
cartea Genezei, Satan a venit cu înfăţişare de şarpe. Ce îţi 

VIAŢA ESTE SPIRITUALĂ
2 LUNI

Pentru ca, în Numele lui Isus, să se 
plece orice genunchi al celor din 

ceruri, de pe pământ şi de sub pământ                      
(Filipeni 2:10).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am primit împuternicire legală de a face uz de Numele lui 
Isus! Prin urmare, interzic activităţile demonice în viaţa 
mea, în jurul meu şi în viaţa celor dragi. Chiar acum frâng 
stăpânirea şi influenţa diavolului de peste oricine sau 
orice din jurul meu, în Numele lui Isus. Amin.

spune aceasta? Nu orice animal este normal. Unii oameni 
au fost înţepaţi de o insectă şi au ignorat‑o, neştiind că 
insecta era de fapt o înfăţişare a duhului din spatele ei. O 
legiune de demoni au cerut permisiunea lui Isus să intre 
într‑o turmă de porci (Marcu 5:11‑13).

Viaţa este spirituală. Sunt lucruri pe care nu le poţi 
ignora sau trata cu uşurinţă. Tratează inclusiv „durerile 
uşoare” folosind Cuvântul lui Dumnezeu şi Numele lui 
Isus. Anumite probleme grave cu care s‑au confruntat unii 
au apărut din lucruri minore, care ulterior au degenerat. 
Ei nu au folosit niciodată ceea ce Isus le‑a dat: Numele şi 
autoritatea Lui; prin urmare, starea lor s‑a înrăutăţit.

Foloseşte‑ţi discernământul şi alungă demonii cu 
îndrăzneală, indiferent sub ce formă vin. Înainte să începi 
să te gândeşti la medicamente pentru a înlătura durerea 
sau simptomele din trupul tău, mustră diavolul, care, 
cel mai probabil, este vinovat de acestea. Aminteşte‑ţi, 
Isus a spus că vom alunga demonii în Numele Lui (Marcu 
16:17).

Faptele apostolilor 23:11‑21 & Psalmii 52‑54

Marcu 9:33‑50 & Numeri 9‑10

Filipeni 2:9‑10; Marcu 16:17



Domnul Isus este Soarele neprihănirii, iar atunci 
când te focalizezi asupra Lui, nu mai vezi 

infl uenţele negati ve din jurul tău. Prea mulţi oameni se 
concentrează asupra provocărilor şi a problemelor; ei se 
tot gândesc la necazurile şi la greutăţile din lume, când ar 
trebui să se concentreze asupra lui Cristos. Cristos este 
totul pentru ti ne. El este viaţa ta (Coloseni 3:4). Cristos 
este soluţia fi ecărei probleme. Aleluia!

Aceasta înseamnă că, dacă eşti  în Cristos, dacă 
eşti  născut din nou, nu ai de ce să te temi; nu trebuie să 
te îngrijorezi cu privire la probleme, la încercări, sau la 
adversităţi. Aceasta deoarece în Cristos, tu eşti  învingător 
(Romani 8:37). Biblia spune sa ne bucurăm când trecem 
prin diverse încercări (Iacov 1:2). Iar în Coloseni 1:27, 
spune: „Cristos în voi, nădejdea slavei.” Ce înseamnă 
aceasta? Nu înseamnă că poţi spera că vei avea cândva 
slavă, întrucât Cristos este în ti ne; ci  înseamnă că ai o 
garanţie, o certi tudine că totul în viaţă va produce slavă 
pentru ti ne, deoarece Cristos este în ti ne.

Cristos în ti ne este asigurarea sau certi tudinea că 
sănătatea divină este a ta. Cristos în ti ne, este încrederea 
ta că niciodată nu vei fi  înfrânt, falit sau descurajat în 

CONCENTREAZĂ-TE                        
ASUPRA LUI CRISTOS

3 MARŢI

Când umblu în mijlocul strâmtorării, 
Tu mă înviorezi, Îţi înti nzi mâna 

spre mânia vrăjmaşilor mei, 
şi dreapta Ta mă mântuieşte                                                               

(Psalmul 138:7).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Tu eşti totul pentru mine; tot ce contează 
pentru mine este să Te cunosc mai mult şi să Te slujesc. 
În faţa oricăror probleme, încercări sau împotriviri, rămân 
netulburat, ştiind că în Cristos nu voi fi niciodată înfrânt, 
falit, sau deznădăjduit în Numele lui Isus. Amin.

viaţă. Cristos în tine este asigurarea ta că viaţa ta va fi 
întotdeauna excelentă şi plină de slavă. Acesta este 
motivul pentru care trebuie să îţi îndrepţi atenţia asupra 
lui Cristos în fiecare moment. În Romani 8:10 Biblia spune: 
„Şi dacă Cristos este în voi, trupul vostru, da, este supus 
morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, 
din pricina neprihănirii.”

Indiferent ce se întâmplă sau ce s‑a întâmplat în 
trupul tău, Cristos este răspunsul! Cristos în tine îţi dă 
excelenţă şi sănătate. Meditează la Cristos, la cine este 
El pentru tine, la cine eşti tu în El şi la lucrarea Lui în tine 
astăzi. În 1 Ioan 4:4 Biblia spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi 
din Dumnezeu; şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi, 
este mai mare decât cel ce este în lume.” Prezenţa Lui 
în tine te face mai mult decât învingător (Romani 8:37). 
Aleluia!

Faptele apostolilor 23:22‑35 & Psalmul 55

Marcu 10:1‑31 & Numeri 11‑13

Evrei 11:2; Isaia 50:7; Coloseni 3:1‑4



Apostolul Pavel şi‑a asumat pe deplin 
responsabilitatea pentru vesti rea Evangheliei. 

Cuvintele lui din versetul temati c arată că, pentru el, 
Evanghelia era un lucru sfânt care i‑a fost încredinţat. În 1 
Corinteni 9:16, el a spus: „… căci trebuie să o vestesc; şi vai 
de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!” Din nou, în 1 Timotei 
1:12, el a declarat: „… Îi mulţumesc lui Isus Cristos, Domnul 
nostru, care m‑a întărit, că m‑a socoti t vrednic de încredere, 
şi m‑a pus în slujba Lui.” 

Convingerea ta cu privire la Evanghelie trebuie să 
fi e absolută. Gândeşte‑te la aceasta: mântuirea sufl etelor 
pierdute este pasiunea primordială a lui Dumnezeu; este ceea 
ce contează pentru cer. Totuşi, Dumnezeu ne‑a încredinţat o 
însărcinare atât de mare mie şi ţie. Aceasta este ceva sfânt; 
este sacrosanct; este o însărcinare prea înaltă pentru a o trata 
cu uşurinţă.

În Marcu 16:15, Isus a spus: „… Duceţi‑vă în toată 
lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură”; aceasta 
este Marea Însărcinare. Întrebarea este: „Poate Dumnezeu să 
aibă încredere în ti ne că vei îndeplini ceea ce ţi‑a încredinţat?” 
Eşti  dedicat acestui lucru, sau încă eşti  ocupat să‑ţi urmezi 
visele? Fie ca Evanghelia şi răspândirea ei în jurul lumii să 
însemne mai mult pentru ti ne decât orice altceva în această 

O ÎNCREDINŢARE                              
SFÂNTĂ

4 MIERCURI

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

(1 Timotei 1:11).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Cuvântul Tău şi Duhul Sfânt îmi insuflă 
îndrăzneală să predic Evanghelia, iar eu fac acest lucru 
cu bucurie, ca un martor eficient al lui Isus Cristos. Îţi 
mulţumesc pentru împlinirea inegalabilă pe care o trăiesc 
în timp ce câştig suflete şi îi conduc pe mulţi în neprihănire, 
în Numele lui Isus. Amin.

lume. Fii dedicat Evangheliei, indiferent de opoziţiile pe care 
le‑ai putea întâmpina.

Ia exemplu de la Pavel; chiar şi atunci când Duhul Sfânt 
i‑a arătat în mod expres că va suferi şi că va fi întemniţat când 
va merge să predice în Ierusalim (Faptele apostolilor 20:23), 
el a rămas neclintit. Răspunsul lui a fost: „Dar niciunul dintre 
aceste lucruri nu mă mişcă, nici nu consider a mea viaţă de 
preţ pentru mine însumi, aşa încât să îmi termin alergarea 
cu bucurie şi serviciul pe care l‑am primit de la Domnul Isus, 
să adeveresc Evanghelia harului lui Dumnezeu” (Faptele 
apostolilor 20:24, versiunea Fidela). Vorbeşte oare despre 
arderea tuturor punţilor de legătură cu orice te‑ar putea 
distrage de la împlinirea chemării divine? Sigur că da!

Fii militant pentru Evanghelie! Niciuna dintre 
adversităţile cu care te confrunţi nu te poate înfrânge dacă 
eşti ferm şi refuzi să renunţi. Aminteşte‑ţi că Dumnezeu te‑a 
socotit vrednic de încredere şi ţi‑a încredinţat Evanghelia; 
El crede în tine. Aşadar, fii un martor eficient al Domnului 
Isus Cristos şi împlineşte Marea Însărcinare cu pasiune şi cu 
bucurie. Aleluia!

Faptele apostolilor 24:1‑9 & Psalmul 56

Marcu 10:32‑52 & Numeri 14‑15

Marcu 16:15; Faptele apostolilor 20:20‑27



Există oameni care se întreabă ce a vrut Duhul 
Sfânt să spună prin apostolul Pavel: „Faceţi 

în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni 
şi cereri.” Dar este foarte clar. O altă traducere spune: 
„... toată rugăciunea” (Efeseni 6:18, versiunea Fidela). 
El ne transmite: „Vreau să vă rugaţi prin Duhul Sfânt în 
toate felurile de rugăciuni.” Cu alte cuvinte, există mai 
multe feluri de rugăciuni. Acum, fi e că este o rugăciune 
a credinţei, o rugăciune de mulţumire, o rugăciune de 
mijlocire, o rugăciune de învoire, o rugăciune de dedicare 
sau consacrare, sau o rugăciune profeti că, trebuie ca 
acesteia să îi adaugi rugăciunea în Duhul Sfânt.

Rugăciunea în Duhul Sfânt este un ti p de 
rugăciune, dar apostolul Pavel ne spune că ori de câte 
ori înălţăm o rugăciune de orice fel, trebuie să ne rugăm 
şi prin Duhul Sfânt. Nu spune: „Nu mă rog în Duhul 
Sfânt astăzi, deoarece fac o rugăciune de mijlocire.” Nu, 
nu putem exclude Duhul Sfânt atunci când vine vorba 
de rugăciuni; trebuie să ne rugăm în alte limbi. Aceasta 
înseamnă rugăciunea în Duhul; înseamnă că rugăciunea 
provine din inspiraţia pe care ţi‑o dă Duhul Sfânt şi este 
rosti tă în alte limbi. 

ROAGĂ-TE ÎNTOTDEAUNA                      
ÎN DUHUL SFÂNT

5 JOI

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

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

(Efeseni 6:18).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea rugăciunii! 
Îţi mulţumesc că mi‑ai dat lumină să mă rog eficient prin 
Duhul Sfânt. Sunt inspirat şi energizat să activez o putere 
nemaipomenită prin rugăciune, zidindu‑mă pe credinţa 
mea cea mai sfântă şi având ca rezultat o viaţă de stăpânire 
absolută în Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

De exemplu, atunci când vrei să te rogi rugăciunea 
de credinţă, poţi să începi prin a te ruga în alte limbi şi 
abia apoi să rosteşti acele declaraţii de credinţă. Este ca 
şi cum ţi s‑ar spune: „Bea şi apă la mâncare”; însemnând 
că indiferent ce mănânci, o masă de proteine sau de 
legume, indiferent de tipul de mâncare, bea şi apă la 
acea masă. Apostolul Pavel, pe când le împărtăşea acest 
adevăr celor din Biserica din Corint, a spus: „Fiindcă 
dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar 
mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă 
voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi 
cânta cu duhul dar voi cânta şi cu mintea” (1 Corinteni 
14:14‑15).

Ia această îndrumare în serios; roagă‑te mereu 
prin Duhul Sfânt, iar viaţa ta se va dezvolta pentru a te 
bucura de slavă tot mai mare; vei fi vibrant şi exuberant 
în laude la adresa Domnului tot timpul; vei fi mai eficient 
în umblarea ta de credinţă şi circumstanţele vor fi sub 
picioarele tale. Aleluia!

Faptele apostolilor 24:10‑21 & Psalmii 57‑58

Marcu 11:1‑26 & Numeri 16‑17

Efeseni 6:18; Iuda 1:20



Instrucţiunile spirituale s‑ar putea să vină în 
cel mai neaşteptat sau neobişnuit mod, dar 

grăbeşte‑te să le îndeplineşti . Biblia spune: „Ţine strâns 
de instruire; nu o lăsa să plece; păzeşte‑o, fi indcă ea 
este viaţa ta” (Proverbe 4:13, versiunea Fidela). Uneori, 
tot ceea ce îţi trebuie pentru a trece la următorul nivel 
nu este „o idee strălucită,” ci îndeplinirea unei simple 
instrucţiuni.

De exemplu, ia în considerare instrucţiunile pe care 
Domnul i le‑a dat lui Iosua. El a fost instruit să cucerească 
şi să supună Ierihonul (Iosua 6:2‑5). Din punct de vedere 
omenesc, era o misiune imposibilă, deoarece Ierihonul 
era una dintre cele mai forti fi cate cetăţi ale acelor 
ti mpuri. Dar Iosua a urmat instrucţiunea Domnului şi 
rezultatul s‑a consti tuit într‑o mare victorie pentru copiii 
lui Israel.

Unii oameni ar da orice pentru nişte factori 
secundari cum ar fi  de pildă banii, relaţiile umane şi 
anumite fi lozofi i, în încercarea lor de a ati nge succesul. 
Dar ei ignoră cea mai sigură metodă pentru un progres 
garantat în viaţă: împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu – 
realizarea lucrurilor în modul lui Dumnezeu. Instrucţiunile 
Lui transmit înţelepciunea Lui, iar dacă sunt urmate, vor 
conduce la succes, la excelenţă şi la slavă.

UN FACTOR IMPORTANT               
PENTRU SUCCES

6 VINERI

Primeşte instruirea mea, şi nu argint; şi 
cunoaştere, mai degrabă decât aur ales 

(Proverbe 8:10, versiunea Fidela).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cuvântul lui Dumnezeu este viaţa mea, iar instrucţiunile Lui 
sunt meditaţiile inimii mele şi forţa care îmi propulsează 
acţiunile. Înregistrez succes supranatural pe măsură ce 
acord atenţie Cuvântului lui Dumnezeu şi îl împlinesc, în 
Numele lui Isus. Amin.

Înţelege faptul că în viaţă, victoriile tale sunt şi vor 
fi în totalitate dependente de strategiile divine pe care 
Dumnezeu ţi le dă prin Duhul Sfânt şi prin Cuvântul Lui. 
Prin urmare, practică în mod deliberat părtăşia cu Duhul 
Sfânt şi cu Cuvântul lui Dumnezeu. De acolo primeşti 
îndrumările şi călăuzirea care te vor propulsa deasupra 
circumstanţelor şi adversităţilor vieţii.

Fiecare instrucţiune a Duhului Sfânt este 
înrădăcinată în principiile infailibile ale Cuvântului 
lui Dumnezeu. Astfel de instrucţiuni se poate să 
nu fie spectaculoase, dar ele întotdeauna produc 
supranaturalul. Prin urmare, acţionează întotdeauna 
pe baza instrucţiunilor Duhului Sfânt în înţelepciune 
divină. Dacă vei face aşa, indiferent de „zidurile” care îţi 
vor sta înainte în viaţa ta, fie ele ziduri de boală sau de 
probleme financiare, toate se vor nărui în faţa ta. Slavă 
lui Dumnezeu!

Faptele apostolilor 24:22‑27 & Psalmii 59‑60

Marcu 11:27‑12:17 & Numeri 18‑19

Proverbe 13:18; 2 Timotei 3:16; Iosua 1:8



Un anumit pastor a fost învesti t într‑o biserică 
pentru o slujire nouă; biserica respecti vă nu 

crescuse de mulţi ani. Aşa că el s‑a decis să postească şi 
să se roage. Într‑o zi, pe când se ruga în clădirea bisericii, 
a văzut în spiritual un animal mare, o fi ară şi, pe când 
se întorcea spre aceasta, fi ara i‑a zis: „Nu îţi voi permite 
să îmi iei oamenii. Controlez această biserică de mulţi 
ani.” Drept răspuns, pastorul i‑a zis: „Ei sunt oamenii 
lui Dumnezeu; nu îţi aparţin, iar tu vei părăsi această 
biserică astăzi şi nu te vei mai întoarce niciodată.”

Animalul s‑a înfuriat şi s‑a repezit spre el; dar 
neinti midat, pastorul a declarat: „În Numele Domnului Isus 
Cristos, pleacă de aici ACUM!” Fiara a căzut la podea şi a 
fugit din biserică pentru totdeauna. La următorul serviciu 
divin, când oamenii au venit la biserică, L‑au lăudat pe 
Dumnezeu şi I s‑au închinat ca niciodată. Era evident că 
se declanşase o nouă mişcare a Duhului Sfânt, iar biserica 
a început să experimenteze o creştere fără precedent. 
Demonul fusese dat afară.

Membrii bisericii nu au şti ut că acolo fusese o 
forţă demonică ce afecta oamenii din biserică. Dar slavă 
Domnului că pastorul a şti ut exact ce să facă. Noi nu 
negociem cu „vrăjmaşul” – acesta este unul dintre numele 
lui Satan (1 Petru 5:8, versiunea GBV). Acest nume îţi 

MUSTRĂ VRĂJMAȘUL
7 SÂMBĂTĂ

Din ceruri se luptau, de pe cărările lor, 
stelele se luptau împotriva lui Sisera, 

(Judecători 5:20).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Declar că cel rău nu are autoritate şi nici loc în viaţa mea şi 
în afacerile mele. Numele Domnului Isus are toată puterea 
şi toată autoritatea. Prin urmare, în Numele lui Isus, sunt 
învingător asupra oricăror adversari şi adversităţi.

spune ceva: el este cel care ţi se împotriveşte în toate. Nu 
îl tolera şi nu te obişnui cu el în jurul tău; treci la ofensivă.

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.” Observă că a spus: „Nu avem 
de luptat împotriva cărnii şi sângelui,” nu că „nu avem 
deloc de luptat.” Mulţi se zbat în viaţă, neputând să‑şi 
împlinească visele, nerealizând că sunt în război. Atunci 
când vezi că se ridică anumite forţe împotriva ta, ceva este 
în spatele lor. Prin urmare, foloseşte ceea ce ai; apelează 
la Numele lui Isus. Nu‑ţi încrucişa braţele să priveşti cum 
toate merg rău; operează în Duhul Sfânt; mustră vrăjmaşul 
şi păstrează ceea ce Domnul ţi‑a dat.

Faptele apostolilor 25:1‑12 & Psalmii 61‑64

Marcu 12:18‑44 & Numeri 20‑21

1 Petru 5:8‑9; 2 Corinteni 10:3‑5; Efeseni 6:10‑13



de tipar

2 0  d e  p r o i e c t e  î n  2 0 2 0

În celebrarea celui de‑al 20‑lea an de tipar al 
devoţionalului numărul unu din lume, disponibil în 

prezent în peste 2010 limbi, partenerii sunt hotărâţi să lanseze 
în 20 de proiecte în 2020. Unele dintre aceste proiecte implică 
distribuirea de milioane de exemplare în diferite naţiuni, 
adoptarea şi distribuirea de noi limbi de traducere, constituirea 
şi consolidarea forţei de muncă pentru Evanghelie în diferite 
naţiuni, proiecte de dezvoltarea şi de organizarea comunităţii şi 
multe altele. Aceste proiecte sunt următoarele: 

Vino alături de noi şi ajută‑ne să realizăm un impact în toată 
lumea prin oricare dintre aceste proiecte în 2020. Pentru mai 
multe informaţii despre 20 de Proiecte în 2020, te rugăm să 
apelezi numărul de telefon +23418888186 sau să trimiţi un email 
la adresa: info@rhapsodyofrealities.org

Celebrăm 

Celebrăm 

2 0  d e  p r o i e c t e  î n  2 0 2 02 0  d e  p r o i e c t e  î n  2 0 2 0
al 20-lea an de tipar cu

1. Un milion de Campanii de 
distribuire în masă a Rapsodiei pe 
tot globul
2. Studioul de clasă mondială 
Rhapsody (Rapsodia)
3. Canalul de 24 de ore Rhapsody 
TV
4. Fundaţia misionară ReachOut 
Nigeria
5. Misiunea Myanmar
6. Misiunea Indonezia
7. Misiunea Pakistan
8. Misiunea Sri Lanka
9. Misiunea America de Sud

10. Misiunea Arabă
11. Impact Papua Noua Guinee 
12. Impact India, 
13. Impact China
14. Impact Europa
15. Impact Cuba
16. ZÂMBETE în Africa
17. Misiunea în Braille şi în 
limbajul semnelor
18. Celebrarea Zilei Copilului
19. Campania Înapoi la Şcoală
20. Campania de Ziua Mondială a 
Tineretului



N
O

T
E

NOTE



Cuvintele sunt cele mai importante posesiuni din 
lume, valorând mai mult decât aurul şi decât 

diamantele. Nu există altceva care să îţi transforme viaţa 
şi situaţia, oferindu‑ţi succes permanent în viaţă, mai 
mult decât cuvintele – cuvintele adecvate. Cine înţelege 
şi funcţionează în acest adevăr este un om realizat în 
viaţă. Studiază Biblia: toate personajele despre care citi m 
şi pe care le admirăm au fost modelate prin cuvinte.

În ce a constat secretul formării şi ridicării lui 
David? În cuvinte! Ce anume l‑a ajutat să‑l înfrângă pe 
Goliat? Ai putea spune că „cele cinci pietre netede,” dar 
nu; cuvintele au făcut aceasta. Când a luat pietrele, s‑a 
bazat pe cuvinte; studiază pasajul biblic din 1 Samuel 17. 
El era sigur de victoria sa împotriva lui Goliat, pentru că 
şi‑a exprimat credinţa prin cuvinte. 

Cuvintele sunt lucruri; sunt încărcate cu energie 
spirituală. Întreaga lume a fost creată prin cuvinte. Şi cine 
este Isus Cristos însuşi? Cuvântul lui Dumnezeu întrupat 
(Ioan 1:1). Isus este întruparea Cuvântului rosti t de Tatăl. 
În Scripturi, Moise este descris ca un om puternic în 
cuvinte; la fel a fost descris şi Isus. 

CUVINTELE SUNT CELE MAI 
VALOROASE POSESIUNI

8 DUMINICĂ

Aduceţi cu voi cuvinte de căinţă şi 
întoarceţi‑vă la Domnul. Spuneţi‑I: 

„Iartă toate nelegiuirile, primeşte‑ne 
cu bunăvoinţă, şi Îţi vom aduce în 

loc de tauri, lauda buzelor noastre”                    
(Osea 14:2). 



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Inima mea este un pământ bun pentru Cuvântul lui 
Dumnezeu, care rodeşte în mine victorii şi transformări 
incontestabile. Viaţa mea este aliniată la gândurile, la 
preceptele şi la direcţia lui Dumnezeu, pentru a‑mi împlini 
destinul pe care El l‑a creat pentru mine. Viaţa mea este 
excelentă şi plină de slavă, în Numele lui Isus. Glorie lui 
Dumnezeu!

Investeşte‑ţi viaţa în cuvinte. Aşa cum umblă unii 
după aur şi îi testează calitatea, tu caută cuvinte de 
preţ. Umple‑ţi inima, mintea şi viaţa cu vorbe de calitate 
superioară. Nu înmagazina orice cuvinte, pentru acestea 
fie omoară, fie oferă viaţă. În Coloseni 3:16 Biblia ne 
spune tipul de cuvinte pe care să le depozităm în noi: 
„Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug în voi”; 
păstrează Cuvintele lui Dumnezeu în inima ta (Proverbe 
4:21).

Fă‑ţi timp să studiezi Biblia, ca să înveţi şi să 
depozitezi în tine Cuvântul lui Dumnezeu. De aceasta ai 
nevoie pentru a birui în ziua încercării şi pentru a avea 
o viaţă extraordinară de succes. Versetul nostru tematic 
spune: „Aduceţi cu voi cuvinte”; nu poţi să iei cu tine ceea 
ce nu este în tine. Prin urmare, investeşte în lucrurile cele 
mai de preţ: cuvintele! Nu plânge în faţa situaţiei de criză. 
Nu te panica. Rosteşte cuvinte de credinţă. Isus a spus 
că vei avea ceea ce spui (Marcu 11:23); aşadar, vorbeşte 
şi efectuează schimbări, la standardul Cuvântului lui 
Dumnezeu. Aleluia!

Faptele apostolilor 25:13‑27 & Psalmii 65‑66

Marcu 13:1‑37 & Numeri 22‑23

Proverbe 18:21; Eclesiastul 8:4; Matei 12:37



În calitate de creşti n, trebuie să ai gândirea 
orientată spre binecuvântare. Declară 

întotdeauna că eşti  binecuvântat şi favorizat oriunde, 
oricând, în orice situaţie. Când îţi asumi această 
conşti enti zare, chiar dacă mergi undeva şi eşti  respins, 
rămâi neclinti t. Aceasta pentru că tu şti i cine eşti , iar cei 
care te‑au respins nu şti u. Dacă te‑ar fi  cunoscut, nu te‑ar 
fi  respins.

Imaginează‑ţi‑L pe Isus la fântâna din Samaria: 
atunci când i‑a cerut apă femeii samaritene, aceasta a 
refuzat să‑I dea. Ea I‑a zis: „Cum Tu, iudeu, ceri să bei 
de la mine, femeie samariteană?” (Ioan 4:9). L‑a respins 
pe Isus! De ce? Nu şti a că I se adresează lui Mesia; dar 
Domnul nu a fost ofensat. I‑a spus pur şi simplu: „Dacă 
ai fi  cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi cine este Cel ce‑ţi 
zice: «Dă‑Mi să beau!», tu singură ai fi  cerut să bei, şi El 
ţi‑ar fi  dat apă vie” (Ioan 4:10).

Isus şti a cine este; prin urmare, nu a fost afectat 
de acea respingere. Un copil al lui Dumnezeu poate fi  
respins, atunci când adevărata sa natură în Cristos nu este 
cunoscută. Se poate ca nici măcar el să nu şti e cine este. 
Dar atunci când descoperi că eşti  un moştenitor al lui 
Dumnezeu, un distribuitor sfi nţit al adevărurilor divine, 

UN DISTRIBUITOR SFINŢIT DE 
BINECUVÂNTĂRI

9 LUNI

Voi face din ti ne un neam mare şi 
te voi binecuvânta; îţi voi face un 

nume mare şi vei fi  o binecuvântare                              
(Geneza 12:2).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt un pachet divin de binecuvântări; dispensez adevăruri 
eterne în lumea mea! Sunt roditor şi productiv în orice 
lucrare bună, aducând roadele neprihănirii şi mântuire în 
lumea mea cu impactul perfecţiunilor Duhului Sfânt. Ştiu 
cine sunt! Aleluia!

lucrurile se schimbă. Vei merge peste tot cu îndrăzneală 
şi dacă eşti respins în vreun loc, aceasta nu te va afecta. 
Doar vei spune: „Dacă m‑ar fi cunoscut, era altceva!”

În versetul tematic citim că Dumnezeu i‑a spus lui 
Avraam: „Te voi binecuvânta şi te voi face o binecuvântare.” 
Tu eşti sămânţa lui Avraam; aceasta înseamnă că orice 
loc în care ajungi este binecuvântat prin prezenţa ta. 
Influenţa divină se aşază peste locurile în care mergi 
şi peste oamenii cu care interacţionezi. Este ceva care 
vine după tine; se numeşte: „binecuvântare,” „har”! 
Când pătrunzi într‑o clădire, mântuirea pătrunde acolo! 
Binecuvântările încep să se manifeste. Binecuvântat să 
fie Dumnezeu!

Dacă ţi s‑a refuzat un post sau un contract, aceasta 
nu te face un eşec; nicidecum! Munca ta sau afacerea 
ta reprezintă o oportunitate de a‑ţi binecuvânta lumea; 
reprezintă uşa către lumea ta, ca să te poţi manifesta 
exprimând perfecţiunile pe care Dumnezeu le‑a pus în 
sistemul tău. Aleluia!

Faptele apostolilor 26:1‑11 & Psalmii 67‑68

Marcu 14:1‑26 & Numeri 24‑26

1 Petru 2:9; Efeseni 1:3; Geneza 12:2‑3



În Hagai 2:8, la fel ca în versetul temati c, Domnul 
subliniază suveranitatea Sa peste resursele pământului 

zicând: „«Al Meu este argintul şi al Meu este aurul», zice 
Domnul oşti rilor.” Nici David nu a spus ceva diferit despre 
aceasta, recunoscându‑L pe Domnul ca fi ind Creatorul şi 
Stăpânul tuturor lucrurilor: „Al Domnului este pământul cu tot 
ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!” (Psalmii 24:1). 

Ce înseamnă aceasta în cazul nostru? Înseamnă 
că suntem posesorii bogăţiilor pământului la fel cum este 
Dumnezeu, pentru că noi suntem moştenitori ai Săi. În Romani 
8:17 Biblia spune: „Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: 
moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună‑moştenitori cu 
Cristos.” Din păcate, în pofi da acestui adevăr, mulţi credincioşi 
încă se confruntă cu probleme în fi nanţe, neputând să‑şi 
împlinească visele pe care li le‑a dat Dumnezeu. În mare parte, 
problema este necunoşti nţa. Ei nu şti u sau nu conşti enti zează 
faptul că Dumnezeu, sursa lor, locuieşte în ei şi prin urmare, 
toate fi nanţele şi toată bunăstarea de care vor avea nevoie, 
rezidă înăuntrul lor.

În 2 Petru 1:3 Biblia spune: „Dumnezeiasca Lui putere 
ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea 
Celui ce ne‑a chemat prin slava şi puterea Lui.” Bunăstarea 
ta este în ti ne; scoate‑o la iveală. Isus a spus în Matei 12:35: 

PRIVEȘTE DINCOLO                                  
DE CANALE

10 MARŢI

Căci ale Mele sunt toate dobitoacele 
pădurilor, toate fi arele munţilor cu miile 
lor. Eu cunosc toate păsările de pe munţi, 

şi tot ce se mişcă pe câmp este al Meu 
(Psalmul 50:10‑11).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că din duhul meu curg râuri 
de bunăstare! Din inima mea scot lucruri bune, bogăţii 
durabile, bunăstare, tărie, sănătate şi victorie, în Numele 
lui Isus. Amin.

„Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, 
dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.” 
Nu te lamenta zicând că nu poţi să îţi realizezi proiectele din 
lipsă de fonduri pentru materiale şi pentru salariile muncitorilor. 
Acestea sunt canale, dar Dumnezeu este sursa ta. Şi tot ceea ce 
îţi trebuie, El ţi‑a pus deja la dispoziţie în Isus Cristos.

Refuză să‑ţi limitezi finanţele la ceea ce vezi sau la 
aşa‑zisele resurse pământeşti. Adevărul este că nu există resurse 
pământeşti; acestea sunt toate nişte canale, iar tu trebuie să 
vezi dincolo de canale! Adevărata şi singura ta sursă este Tatăl 
tău ceresc, iar tu eşti conectat la proviziile Sale eterne, care nu 
se epuizează niciodată. El este Marele Furnizor şi locuieşte în 
tine. Dacă vrei o facilitate pentru afacerea ta sau o sponsorizare 
pentru proiectele tale, mai întâi scoate resursele din interiorul 
tău! Atunci când vine vorba de finanţele tale, priveşte dincolo 
de guvern, de oameni, de angajatorul tău şi de membrii familiei 
tale. Aleluia! Ei pot fi nişte canale, dar sursa ta este Dumnezeu. 

Faptele apostolilor 26:12‑23 & Psalmii 69‑70

Marcu 14:27‑52 & Numeri 27‑28

1 Corinteni 8:6; Ieremia 17:5‑8



În versetul temati c, cuvântul „lumile” provine din 
traducerea din original a termenului grecesc „aion” 

care înseamnă epocă, dar şi „cursul vieţii,” lumea parti culară 
a unui om; modul în care îţi structurezi şi îţi administrezi viaţa; 
întâmplările care au loc în viaţa ta, în jurul tău şi inclusiv modul 
în care acestea îţi afectează speranţele şi aspiraţiile. Versetul 
temati c arată că, prin credinţă şi prin Cuvântul lui Dumnezeu, 
îţi poţi structura cursul vieţii şi îl poţi aduce în concordanţă cu 
planul desăvârşit al lui Dumnezeu pentru ti ne.

Reciteşte versetul temati c; Biblia spune că prin 
credinţă, sistemul acestei lumi (care include structurile 
socio‑economice şi managementul mediului înconjurător) 
a fost programat prin cuvinte rosti te de însuşi Dumnezeu. 
Aceasta este puterea profeţiei! Lumea de astăzi este rezultatul 
unor cuvinte profeti ce rosti te cu mult ti mp în urmă.

Faptul că epoci întregi, împreună cu oamenii şi cu 
societăţile din care aceşti a făceau parte, sunt rezultatul 
cuvintelor profeti ce ale lui Dumnezeu, precum şi faptul că 
noi suntem făcuţi după chipul şi asemănarea Lui, ne arată că 
avem dreptul să hotărâm ce ar trebui să se întâmple în viaţa 
noastră, în lumea noastră. Trebuie să îţi reprogramezi viaţa şi 
viitorul cu ajutorul cuvintelor pe care le rosteşti . Dacă nu ai 

STRUCTUREAZĂ-ŢI                                  
„AION”-UL

11 MIERCURI

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

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



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Mintea mea este înnoită prin Cuvântul lui Dumnezeu 
să gândească şi să producă cuvintele potrivite care 
îmi transformă viaţa şi circumstanţele. Structura şi 
administrarea vieţii mele sunt aliniate la voia desăvârşită 
a lui Dumnezeu pentru viaţa mea, iar eu locuiesc în 
sănătate, în pace şi în abundenţă în fiecare zi, în Numele 
lui Isus. Amin.

făcut încă acest lucru, poţi începe chiar acum să îţi structurezi 
viaţa, lumea şi vremurile în care trăieşti, la standardul 
Cuvântului lui Dumnezeu! Ce fel de viaţă vrei să ai în următorii 
zece, douăzeci sau treizeci de ani? Totul depinde de tine.

Mulţi oameni care acum au datorii şi experimentează 
înfrângere, deznădejde, boală şi frustrare, şi‑au croit viaţa în 
acest fel prin cuvintele rostite de ei cu mult timp în urmă. 
Dacă şi ţie ţi s‑a întâmplat acelaşi lucru, vestea bună este că 
îţi poţi reprograma oricând viaţa prin Cuvântul lui Dumnezeu, 
iar aceasta începe prin a‑ţi schimba modul de gândire. 
Apostolul Pavel ne îndeamnă: „Şi nu vă conformaţi acestei 
lumi; ci fiţi transformaţi prin înnoirea minţii voastre, pentru 
a deosebi care este voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută 
şi desăvârşită” (Romani 12:2, versiunea Fidela).

Lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa ta te 
schimbă definitiv – viaţa şi împrejurările ei se transformă din 
slavă în slavă. De‑a lungul vieţii vei reuşi să verifici şi să elimini 
din „aion”‑ul tău tranzacţiile şi importurile ilegale, cum ar fi 
boala, sărăcia, moartea, înfrângerea etc. Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

Faptele apostolilor 26:24‑32 & Psalmii 71‑72

Marcu 14:53‑72 & Numeri 29‑31

Iosua 1:8; Evrei 11:1



În Biblie există multe descrieri frumoase şi 
glorioase ale noii creaţii. Unul dintre moti vele 

pentru care trebuie să studiezi Biblia este acela de a 
cunoaşte tot mai mult lucrurile pline de slavă rosti te 
şi scrise despre ti ne. Cum te numeşte Dumnezeu? 
Răspunde la acel nume, pentru că altf el te înşeli pe ti ne 
însuţi.

În Geneza 17:5, Dumnezeu îi spune lui Avraam: 
„Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi  Avraam, 
căci te fac tatăl multor neamuri.” Deşi „Avram” 
înseamnă tată înălţat, Dumnezeu a avut un plan diferit 
cu acest bărbat şi I‑a numit „tatăl multor neamuri.”

Avraam s‑a adaptat imediat la noua lui realitate, 
la noua lui identi tate, prezentându‑se cu noul său nume. 
Poate că unii au glumit pe seama lui, în special pentru că 
Sara, soţia lui, era stearpă.

Însă Avraam a fost pe deplin convins de Cuvântul 
lui Dumnezeu şi şi‑a însuşit numele pe care i l‑a dat 
Dumnezeu. În acelaşi mod, trebuie să înveţi şi tu să te 
învoieşti  cu Dumnezeu şi cu Cuvântul Său. Acceptă‑ţi 
noua identi tate şi noua ta realitate în Cristos. El 
te‑a numit sfânt, drept, prosper, victorios, mai mult 
decât biruitor etc. Umblă în învoire cu Dumnezeu, cu 
descrierea şi cu percepţia Lui despre ti ne.

NOUA TA IDENTITATE ÎN CRISTOS
12 JOI

Lucruri pline de slavă au fost spuse despre 
ti ne, cetate a lui Dumnezeu! – (Oprire) 

(Psalmul 87:3).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, îmi însuşesc noua realitate şi noua identitate 
în Cristos. Sunt sfânt, fără prihană şi fără vină înaintea 
Ta, pentru că sunt născut din nou, având natura Ta de 
neprihănire în duhul meu. Trăiesc în stăpânire absolută 
peste circumstanţele din viaţa mea, în Numele lui Isus. 
Amin.

Când Pavel le‑a vorbit creştinilor la Efes, i‑a numit 
sfinţi şi credincioşi (Efeseni 1:1). Aceasta este descrierea 
care ţi se potriveşte. Dacă nu eşti sfânt, înseamnă că 
nu te‑ai născut din nou, deoarece cei care s‑au născut 
din nou sunt sfinţi. În Coloseni 1:22, Dumnezeu te 
numeşte sfânt, fără vină şi fără prihană. Acceptă aceste 
adevăruri, umblă în lumina lor şi întotdeauna vei fi 
roditor în umblarea ta de credinţă şi de neprihănire.

Faptele apostolilor 27:1‑8 & Psalmul 73

Marcu 15:1‑20 & Numeri 32‑33

1 Petru 2:9; Efeseni 2:10; Coloseni 1:22‑23



În Numeri 13, Biblia relatează cum Dumnezeu 
îl instruieşte pe Moise să trimită câte un om 

din fi ecare seminţie să cerceteze ţara Canaanului. 
Doisprezece bărbaţi urmau să pornească în această 
incursiune de cercetare şi apoi să îi raporteze lui Moise ce 
au văzut. Iar când s‑au întors în tabără, toţi au confi rmat 
că această ţară era magnifi că – o ţară unde curgea lapte şi 
miere – aducând drept dovadă o parte din roadele culese 
acolo.

Însă, din păcate, zece dintre cei doisprezece bărbaţi 
şi‑au exprimat slăbiciunea faţă de poporul puternic din 
Canaan, care locuia în cetăţi întărite şi foarte mari. Şi mai 
grav, s‑au lamentat apoi descriind ce frică i‑a cuprins la 
vederea descendenţilor uriaşului Anac. Citeşte vorbele 
lor în Numeri 13:31, 33.

Vestea despre modul în care ţara îşi devora 
locuitorii i‑a descurajat pe israeliţi. Însă doi dintre bărbaţii 
trimişi de Moise – Caleb şi Iosua – aveau păreri diferite. Ei 
au văzut victorii şi posibilităţi; prin urmare, au întrerupt 
oamenii spunând: „Haidem să ne suim şi să punem mâna 
pe ţară, căci vom fi  biruitori” (Numeri 13:30). Şi apoi au 
îndemnat oamenii: „Numai nu vă răzvrăti ţi împotriva 

VIZUALIZEAZĂ VICTORII ȘI 
OPORTUNITĂŢI

13 VINERI

Caleb a potolit poporul care cârtea 
împotriva lui Moise. El a zis: 

„Haidem să ne suim şi să punem 
mâna pe ţară, căci vom fi  biruitori!”                                      

(Numeri 13:30).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Văd doar victorii şi oportunităţi; sunt îndrăzneţ şi curajos. 
Eu înving, indiferent de provocările şi de circumstanţele cu 
care mă confrunt; acestea sunt uşor de digerat ca „pâinea” 
pentru mine. Pe măsură ce‑mi fixez atenţia asupra 
Cuvântului nepieritor al lui Dumnezeu, umblu mereu în 
victorie, în sănătate, în bunăstare şi în neprihănire, în 
Numele lui Isus. Amin.

Domnului şi nu vă temeţi de oamenii din ţara aceea, 
căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin: Domnul 
este cu noi, nu vă temeţi de ei” (Numeri 14:9).

Nu te lăsa niciodată intimidat de cei care te 
denigrează şi te duşmănesc. Dacă eşti un om de 
afaceri, de exemplu, nu te lăsa copleşit de gândul că ai 
competitori mai influenţi care s‑au înmulţit în jurul tău. 
Nu te lăsa tulburat de numeroasele multinaţionale de 
succes cărora trebuie să le faci faţă. Tu eşti sămânţa lui 
Avraam; prin urmare, eşti în avantaj.

Priveşte şi vorbeşte diferit faţă de cei din jurul tău. 
Priveşte prin ochii Duhului Sfânt. Priveşte prin Cuvântul 
lui Dumnezeu. Indiferent de provocările descurajante 
cu care te‑ai putea confrunta, vizualizează‑ţi victoria, 
succesul, triumful, progresul. Slavă lui Dumnezeu!

Faptele apostolilor 27:9‑20 & Psalmul 74

Marcu 15:21‑47 & Numeri 34‑36

Numeri 13:25‑30; 2 Corinteni 4:18



Cuvântul „înnoit” din versetul temati c provine 
din traducerea din original a termenului 

grecesc „anakainoo” şi înseamnă o diferenţă calitati vă în 
ceea ce priveşte noutatea şi calitatea. Este un termen care 
descrie un cuvânt‑cheie în pasajul biblic din 2 Corinteni 
3:18: „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într‑o 
oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi 
chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”

Cuvântul „schimbat” provine în acest verset 
din traducerea din original a termenului grecesc 
„metamorphoo” care înseamnă o schimbare de stare, 
de formă, de ti p, de calitate sau de slavă; o transformare 
conti nuă. Dar cum are loc această transformare? 
Răspunsul este prin cunoaştere, printr‑o cunoaştere 
deplină, exactă (termenul grecesc este „epignosis”). 
Aceasta nu se rezumă doar la cunoaşterea unei 
persoane mai mult sau mai puţin apropiate, ci la un ti p 
de cunoaştere care te leagă de acea persoană. Tu eşti  
înnoit în această cunoaştere deplină a lui Dumnezeu, pe 
care o obţii prin meditaţie şi prin revelaţie.

TRANSFORMARE CONTINUĂ
14 SÂMBĂTĂ

Şi v‑aţi îmbrăcat cu omul [eul 
spiritual] cel nou, care este [mereu în 
procesul de a fi ] înnoit şi remodelat 
în [deplină şi desăvârşită cunoşti nţă 

peste] cunoşti nţă, după chipul 
(asemănarea) Celui ce l‑a creat                                                           

(Coloseni 3:10, versiunea Amplifi cată).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru cunoaşterea Cuvântului 
Tău şi pentru transformarea pe care o aduce în duhul meu. 
Pe măsură ce meditez la Cuvântul Tău, inima şi mintea mi 
se deschid pentru o părtăşie şi mai profundă cu acesta. 
Astfel, cresc în har, iar gloria Ta, puterea Ta, frumuseţea 
Ta şi perfecţiunile Tale se manifestă mereu în mine şi prin 
mine, în Numele lui Isus. Amin.

În cunoaşterea „epignosis,” devii ceea ce cunoşti; 
cunoaşterea care ţi‑a fost dată îţi transformă viaţa. Pe 
măsură ce primeşti Cuvântul lui Dumnezeu, duhul tău 
este înnoit, împrospătat, şlefuit şi tu începi să străluceşti 
din ce în ce mai mult! Acesta este motivul pentru care 
trebuie să laşi cuvântul lui Dumnezeu să locuiască pe 
deplin în tine, deoarece cu cât Îl cunoşti mai mult, cu 
atât gloria, harul, înţelepciunea şi eficacitatea Duhului 
Sfânt se manifestă şi cresc în viaţa ta.

În Ioan 6:63, Domnul Isus spune: „Duhul este acela 
care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe 
care vi le‑am spus Eu sunt duh şi viaţă.” Doar Cuvântul 
lui Dumnezeu poate influenţa, transforma, lumina şi 
glorifica duhul omului.

Faptele apostolilor 27:21‑31 & Psalmii 75‑77

Marcu 16:1‑20 & Deuteronom 1‑2

Efeseni 1:17; Romani 12:2



Maratonul Global de Rugăciune de un an Pray‑a‑Thon 
este în plină desfăşurare. Acest maraton nonstop de 
rugăciune a început luni 6 ianuarie 2020 şi va conti nua 
tot anul până pe 6 ianuarie 2021!
Implică‑te cu toată inima în această glorioasă 
oportunitate de a‑ţi împli slujba preoţească în calitate 
de creşti n astf el: 

  > Rezervă‑ţi cel puţin 15 minute în fi ecare zi a 
săptămânii pentru a te alătura rugăciunilor globale
   >  Parti cipă la ti mpul stabilit de rugăciune de la orele 
12:00 şi 22:00 (ora locală/GMT) din zilele de luni, 
miercuri şi vineri

Pentru a urmări transmisiunea live pe internet 
a Maratonului Global Pray‑A‑Thon, te rugăm să 
urmăreşti  super user‑ul „Pastor Chris Live” de pe 
platf orma de socializare KingsChat.

Împlinește-ţi slujba preoţească 

MARATONUL GLOBAL DE 
RUGĂCIUNE DE UN AN

6 ianuarie 2020 – 6 ianuarie 2021
PRAY-A-THON
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În versetul temati c, Isus spune că vorbele Lui erau 
poruncile Tatălui; tot ceea ce El spunea, venea 

de la Tatăl. Cu alte cuvinte, Tatăl I‑a poruncit ce ar trebui 
să spună sau despre ce ar trebui să vorbească. Iar ceea 
ce declară în Ioan 12:50 este şi mai înălţător: „Şi şti u 
că porunca Lui este viaţa veşnică. De aceea lucrurile 
pe care le spun, le spun aşa cum Mi le‑a spus Tatăl.” 
Uimitor!

În Ioan 20:21, Isus conti nuă: „… Pace vouă! Cum 
M‑a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” El 
nu vorbea doar cu Iacov, cu Ioan, cu Petru sau cu ceilalţi 
apostoli, ci şi cu noi, cei din prezent. Prin urmare, şi noi 
trebuie să rosti m cuvintele cereşti  în acelaşi fel în care 
Isus a rosti t cuvintele Tatălui; cuvinte divine. Şi nouă 
ni s‑a poruncit ce ar trebui să spunem şi despre ce ar 
trebui să vorbim.

În calitate de creşti ni, noi nu trăim pentru noi 
înşine; trăim pentru El. Nu vorbim pentru noi sau în 
numele nostru; vorbim pentru El şi despre El, asemenea 
lui Isus. Ni s‑au dat cuvinte pe care trebuie să le rosti m. 

CUVINTE CEREȘTI
15 DUMINICĂ

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

spun şi cum trebuie să vorbesc. Şi şti u 
că porunca Lui este viaţa veşnică. 
De aceea lucrurile pe care le spun, 
le spun aşa cum Mi le‑a spus Tatăl                                                                                

(Ioan 12:49‑50).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Viaţa mea este mărturia harului lui Dumnezeu. Îndurările 
şi compasiunea Lui mă înconjoară în fiecare zi! Umblu 
în gloria şi în perfecţiunea Lui şi astăzi, manifestând 
neprihănirea Sa şi exercitând stăpânirea Duhului Sfânt în 
Numele lui Isus. Amin.

În Evrei 13:5‑6, Biblia spune „… căci El însuşi a zis… Aşa 
că putem zice plini de încredere…” Rosteşte cuvinte 
cereşti. Rosteşte cuvinte cereşti asemenea lui Isus şi 
trăieşte precum în cer aşa şi pe pământ.

Domnul a stabilit ca dumnezeirea să fie exprimată 
prin cuvinte! Cuvintele sunt nelimitate şi veşnice; ele 
pătrund în tărâmul spiritual. Poţi vorbi din cămăruţa ta 
şi cuvintele tale să aibă impact oriunde în lume. Prin 
urmare, atunci când trebuie să faci faţă unei situaţii 
dificile, meditează asupra Cuvântului lui Dumnezeu; 
lasă‑ţi duhul să fie îmbibat de Cuvântul Lui, până în 
punctul în care din gura ta să nu poată ieşi decât Cuvântul 
lui Dumnezeu, cuvinte divine şi cereşti. Aleluia!

Faptele apostolilor 27:32‑44 & Psalmul 78

Luca 1:1‑25 & Deuteronom 3‑4

Marcu 11:23; Proverbe 6:2; Romani 10:9‑10



Acest verset temati c este plin de învăţături, 
dezvăluind moti vul pentru care anumitor 

persoane le este greu să îşi încredinţeze inima lui Isus 
Cristos; Satan este de vină. Odată, i‑am slujit unui om 
care, deşi era dispus să îşi încredinţeze viaţa lui Cristos, a 
fost reti cent când a trebuit să mărturisească Domnia lui 
Isus peste viaţa lui. Şti ind care este problema, am spus: 
„În Numele lui Isus, diavol mincinos, ieşi acum din el!” 
Instantaneu, el a deschis gura şi a mărturisit Domnia lui 
Isus Cristos, născându‑se din nou. Glorie lui Dumnezeu!

Există persoane care nu şi‑au încredinţat viaţa lui 
Isus Cristos, deoarece duhurile rele nu le‑au permis. 
De aceea este important ca noi să mijlocim pentru cei 
pierduţi, mustrând diavolul şi întunericul din inimile lor, 
astf el încât ei să primească lumina glorioasă a Evangheliei 
lui Cristos. Odată un bărbat a plecat de acasă, vrând să 
meargă la biserică, însă, atunci când s‑a apropiat de casa 
Domnului, a refuzat să intre. Oricât de mult au încercat 
fraţii din biserică să îl convingă, el a fost de neclinti t. Un 

ORICINE POATE FI MÂNTUIT
16 LUNI

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).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îţi mulţumesc, binecuvântatule Tată, pentru lumina 
Evangheliei slavei lui Cristos care inundă pământul şi care 
aduce mântuire în masă pentru oamenii din toată lumea! 
Puterea şi influenţa diavolului sunt frânte, iar inima şi 
mintea multora se deschid să primească mesajul Împărăţiei 
Tale, în Numele lui Isus. Amin.

duh rău, care l‑a urmărit toată viaţa, îi permitea să intre 
oriunde, dar nu şi în biserică.

Cu toate acestea, în timp ce stătea în dreptul 
uşii, Cuvântul lui Dumnezeu era proclamat înăuntru. 
Şi, deodată, omul s‑a liniştit şi a intrat la predică. Când 
cei care încercaseră să îl convingă l‑au întrebat ce l‑a 
determinat să se răzgândească atât de brusc, el le‑a 
mărturisit: „Un duh rău a plecat de la mine.”

Imaginează‑ţi câţi oameni vor să vină la biserică 
sau câţi doresc să îşi încredinţeze viaţa lui Cristos, dar 
sunt împiedicaţi de cel rău. Însă aici intervenim noi; este 
datoria noastră să îi ajutăm. Isus ne‑a dat autoritatea de 
a scoate draci (Marcu 16:17); este unul dintre semnele 
naturii noastre divine. Aşadar, dacă atunci când predici 
Evanghelia, observi oameni care par să se împotrivească 
mesajului, nu ezita să mijloceşti pentru ei, astfel încât 
diavolul să îşi piardă dominaţia sau influenţa asupra lor. 
Nu renunţa la niciun om, pentru că oricine poate accepta 
Evanghelia lui Cristos şi poate fi mântuit.

Faptele apostolilor 28:1‑10 & Psalmii 79‑80

Luca 1:26‑56 & Deuteronom 5‑7

2 Corinteni 4:3‑4; 1 Timotei 2:1‑5



Înainte de înălţarea Sa la cer, Domnul Isus a 
spus: „Toată puterea Mi‑a fost dată în cer şi pe 

pământ. Duceţi‑vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, 
botezându‑i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh” (Matei 28:18‑19). Toată autoritatea din cer şi de pe 
pământ I‑a fost dată lui Isus. Tot ceea ce există în această 
lume şi dincolo ea se supune Numelui Său. Ce înseamnă 
acest lucru? Înseamnă că totul ţi se supune şi ţie, din 
moment ce trăieşti  în Numele Lui. Numele Lui îţi aparţine.

Când vorbeşti  în Numele Lui, cuvintele tale poartă 
aceeaşi putere şi autoritate ca şi când ar fi  rosti te de Isus însuşi. 
Numele Lui are putere deplină. Are putere asupra guvernelor, a 
demonilor, a domniilor şi a puterilor. Aleluia! Trebuie să faci uz 
de acest Nume!

Citeşte încă o dată versetul temati c. Acesta spune că poţi 
cere orice în Numele lui Isus şi toate lucrurile ţi se supun. Petru 
a acţionat astf el când i‑a spus bărbatului olog din naştere: „În 
Numele lui Isus Cristos din Nazaret, scoală‑te şi umblă!” Apoi, 
l‑a apucat de mâna dreaptă l‑a ridicat, şi îndată i s‑au întărit 
tălpile şi gleznele; a fost vindecat prin puterea lui Dumnezeu 
(Faptele apostolilor 3:6‑8).

TOATE LUCRURILE ÎŢI SUNT 
SUPUSE ÎN NUMELE LUI

17 MARŢI

Şi orice veţi cere în Numele Meu, 
voi face, pentru ca Tatăl să fi e 
proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere 
ceva în Numele Meu, voi face                                                                        

(Ioan 14:13‑14).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Umblu pe calea victoriei, pentru că funcţionez şi realizez 
toate lucrurile în Numele lui Isus. Viaţa mea este pentru 
glorie şi pentru excelenţă. Trăiesc triumfător şi domnesc 
peste circumstanţele vieţii, în Numele lui Isus. Amin.

Tu ai primit cea mai mare binecuvântare şi cel mai 
important dar din toate timpurile – Numele lui Isus; utilizează‑l 
oriunde şi oricând. Când ceri sau hotărăşti ceva în Numele 
Lui, Domnul face să se întâmple. Numele Lui este soluţia 
pentru orice problemă. Nu are importanţă în ce situaţie te afli; 
declară: „În Numele Domnului Isus, eu sunt mai mult decât 
biruitor. Toate mi se supun. Binecuvântat să fie Dumnezeu!” 
Dacă acţionezi în Numele Lui nu vei fi înfrânt niciodată; tu ai 
autoritate asupra diavolului şi asupra puterilor întunericului. 
Aleluia!

Faptele apostolilor 28:11‑20 & Psalmii 81‑82

Luca 1:57‑80 & Deuteronom 8‑10

Matei 28:18‑20; Luca 10:17‑19; Filipeni 2:8‑11



Acest verset se referă la două fenomene diferite. 
În primul rând este vorba despre botezul în 

Cristos şi, în al doilea rând, este vorba despre îmbrăcarea 
cu Cristos. Botezul în Cristos este precum apa turnată 
în apă; are loc o uniune inseparabilă; iar îmbrăcarea cu 
Cristos înseamnă să trăieşti  alături de El într‑o lume nouă, 
în noul Său mediu ambiant, având caracterul Lui. Tu te‑ai 
cufundat complet în Cristos, iar acum tot ce eşti , tot ce 
are legătură cu ti ne şi tot ce se vede în ti ne este Cristos.

Aceasta este noua ta realitate; odată ce te‑ai 
născut din nou, te‑ai îmbrăcat cu Cristos. Tu eşti  în El şi 
El este în ti ne: „Cunoaştem că rămânem în El şi că El 
rămâne în noi…” (1 Ioan 4:13). În Coloseni 3:3‑4, Biblia 
spune că viaţa ta este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu, 
iar Cristos este acum viaţa ta. Aleluia! Fie ca acest verset 
să devină conşti enti zarea ta şi mărturisirea ta de acum 
înainte. Declară cu regularitate: „Cristos este viaţa mea. 
Cristos este locuinţa mea. Trăiesc în mediul ambiant 
numit Cristos!”

În 2 Corinteni 5:17, Biblia spune: „Căci, dacă este 
cineva în Cristos...” Acesta este locul; este locuinţa slavei. 
Boala, neputi nţa, frica, necredinţa şi întunericul de orice 
fel nu au loc în Cristos. Când ai venit la Cristos, viaţa ta 
omenească decăzută, înfrântă şi zdrobită a fost înlocuită 

CUFUNDAT ÎN CRISTOS
18 MIERCURI

Toţi care aţi fost botezaţi pentru 
Cristos v‑aţi îmbrăcat cu Cristos                        

(Galateni 3:27).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Viaţa mea este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu; sunt 
complet cufundat în El. Tot ce priveşte viaţa mea este 
veşnic, excelent şi plin de slavă! Umblu fără teamă, plin 
de îndrăzneală, de credinţă şi de încredere, fiind protejat 
în mod divin de orice rău şi învingând în Cristos. Glorie lui 
Dumnezeu!

de natura lui Dumnezeu; ai intrat în neprihănire, în 
onoare, în pace şi în slavă. Ai fost mort, dar ai înviat în El.

Gândeşte‑te la următorul lucru: din moment ce 
eşti cufundat în Cristos, iar tot ce ţine de viaţa ta este 
Cristos, cum ai putea tu suferi de o boală incurabilă? 
Cum ai putea avea o afecţiune de sânge sau a inimii? Este 
imposibil! Problemele, întunericul, mizeria, durerile şi 
provocările care au fost asociate cu viaţa ta omenească, 
sunt lucruri vechi care s‑au dus, nu mai sunt în Cristos.

În continuarea versetului din 2 Corinteni 5:17, 
Biblia spune: „... Cele vechi s‑au dus. Iată că toate 
lucrurile s‑au făcut noi.” Dumnezeu Îşi doreşte ca tu să 
vezi, să recunoşti şi să conştientizezi că te afli într‑o nouă 
enclavă, într‑o nouă casă, numită Cristos, unde tot ce ţine 
de viaţa ta este veşnic, excelent şi plin de slavă! Aşadar, 
umblă fără teamă, plin de îndrăzneală, de credinţă şi 
de încredere, pentru că eşti în Cristos; Dumnezeu te 
protejează în mod divin de orice rău şi te face biruitor. 
Aleluia!

Faptele apostolilor 28:21‑31 & Psalmii 83‑84

Luca 2:1‑20 & Deuteronom 11‑12

Coloseni 3:3‑4; 1 Corinteni 6:17; Galateni 2:20



Cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna sigur; mai 
sigur decât experienţele tale. În Psalmul 18:30, 

Biblia spune: „Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, Cuvântul 
Domnului este încercat: El este un scut pentru toţi cei ce 
aleargă la El.” Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le practi ci 
în mod deliberat este să Îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt; să 
acţionezi pe baza Cuvântului Său, indiferent de circumstanţele 
sau situaţia în care te afl i. Cuvântul Lui are integritate.

În Isaia 55:11, Dumnezeu spune: „… Tot aşa şi 
Cuvântul Meu care iese din gura Mea nu se întoarce la 
Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile 
Mele.” Chiar dacă te confrunţi cu probleme de sănătate, 
Cuvântul Lui îţi garantează sănătatea divină. Nu este nevoie 
să plângi şi să Îl rogi pe Dumnezeu să te vindece; El ţi‑a 
oferit deja ceva mai bun decât vindecarea – viaţa Lui în ti ne. 
Aceasta reprezintă dreptul tău şi asigurarea ta pentru o viaţă 
de biruinţă asupra bolilor, a afecţiunilor şi a neputi nţelor.

Ai încredere în Cuvântul lui Dumnezeu. Acceptă 
că orice spune Biblia este adevărat şi apoi acţionează în 
consecinţă. Întreaga Scriptură relatează despre lucrarea de 
răscumpărare a lui Cristos, despre semnifi caţia faptelor pe 
care le‑a săvârşit pentru ti ne şi despre testamentul pecetluit 
prin moartea Sa. Însă, aceste relatări nu sunt doar autenti ce 
şi demne de încredere, ci ele ne‑au fost date pentru a le trăi.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ESTE 
ÎNTOTDEAUNA SIGUR

19 JOI

Cerul şi pământul vor trece, 
dar cuvintele Mele nu vor trece                                               

(Matei 24:35).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care este 
întotdeauna sigur. Chiar acum, Cuvântul Tău prevalează 
în mine, aducând roadele mesajului pe care îl conţine. 
Înving astăzi şi întotdeauna, prin puterea Cuvântului Tău. 
Locuiesc în gloria Ta mereu, în Numele lui Isus. Amin.

Aşadar, indiferent ce ai simţit, ce ai auzit, ce ai văzut, 
sau ce ai trăit de‑a lungul vieţii şi oricare a fost experienţa 
ta, Biblia spune: „Şi avem un mai sigur cuvânt al profeţiei, 
la care bine faceţi că luaţi seama, ca la o lumină ce 
străluceşte într‑un loc întunecat până ce se luminează 
de ziuă, şi steaua dimineţii răsare în inimile voastre” (2 
Petru 1:19, versiunea Fidela). Există ceva mai sigur, mai 
de încredere decât experienţa ta, decât durerea prin care 
s‑ar putea să treci; este Cuvântul harului Său. Ţine‑te strâns 
de Cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă lucrurile par să nu 
se schimbe în exterior, continuă să proclami Cuvântul lui 
Dumnezeu, până când credinţa se va ridica în tine ca un 
uriaş. Credinţa acceptă şi înalţă Cuvântul lui Dumnezeu mai 
presus de condiţiile naturale ale vieţii. Acesta este motivul 
pentru care este absolut vital să meditezi asupra Cuvântului 
lui Dumnezeu şi să îţi întăreşti credinţa. Când credinţa ta 
este puternică, indiferent ce vezi, ce auzi sau ce simţi – chiar 
şi atunci când lucrurile cu care te confrunţi par negative sau 
chiar imposibile – vei învinge întotdeauna. 

Romani 1:1‑12 & Psalmii 85‑86

Luca 2:21‑52 & Deuteronom 13‑15

Faptele apostolilor 20:32; Matei 24:35; Psalmul 119:89



Multe dintre provocările cu care unii oameni se 
confruntă în viaţă sunt cauzate de demoni, 

în special de cei pe care Biblia îi numeşte stăpânitorii 
întunericului acestui veac. Ei sunt în mare parte responsabili 
de furia, de frustrarea şi de depresia pe care oamenii le simt 
în fi ecare zi. Mulţi nu şti u aceasta, însă mânia, în special 
mânia necontrolată, duce adesea la fapte regretabile. De 
multe ori, în spatele furiei necontrolate se afl ă un demon.

Din versetul temati c reiese în mod clar că nu trebuie să 
lupţi împotriva cărnii şi a sângelui, adică împotriva semenilor 
tăi; nu oamenii sunt problema ta. Orice experienţă oribilă sau 
faptă îndreptată împotriva ta este adesea rezultatul acţiunii 
unui duh sau unei forţe malefi ce. Aşadar, adevăratul vinovat 
este diavolul. Datoria ta este alungi diavolul şi poţi face acest 
lucru fără a te confrunta în mod direct cu persoana sau cu 
situaţia respecti vă. Demonii te vor auzi şi te vor asculta chiar 
şi de la distanţă, deoarece distanţa nu reprezintă un factor în 
exercitarea autorităţii spirituale.

În calitate de creşti n, nu trata cu superfi cialitate şi 
nu ignora faptele demonilor. Rămâi neclinti t în Cuvântul lui 

FĂ CE ŢI-A SPUS ISUS                                  
SĂ FACI – ALUNGĂ DEMONII

20 VINERI

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                                             

(Efeseni 6:12).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am primit autoritatea şi abilitatea de a scoate demoni în 
Numele lui Isus şi exercit această stăpânire chiar acum, 
eliminând influenţa şi manipulările diavolului din mediul 
meu înconjurător. Satan nu are loc în trupul meu, acasă, 
la serviciu, în finanţe şi nici în cei dragi, în Numele lui Isus. 
Amin.

Dumnezeu şi nu ezita să îţi exerciţi stăpânirea în Cristos. De 
exemplu, ca părinte, te interesează şcoala unde merg copiii 
tăi sau spitalele la care poţi apela. Preia autoritatea asupra 
acestor locuri şi foloseşte discernământul în domeniul 
spiritual.

Uneori, poţi întâlni pastori şi slujitori ai Evangheliei 
care se confruntă cu diverse provocări din partea forţelor 
demonice în lucrarea lor. Ei adună congregaţia, însă 
deodată, demonii provoacă dezordine, tulburând slujba şi 
biserica, iar slujitorii Domnului trebuie să o ia de la început. 
În asemenea momente, oamenii se simt frustraţi deoarece 
nu înţeleg ce se întâmplă, şi de aceea nu acţionează conform 
învăţăturii lui Cristos, care ne cere să alungăm demonii.

Acesta este primul şi poate cel mai important lucru 
pe care Isus a spus că îl vom face în Numele Lui. Aşadar, 
având în vedere că Satan poate acţiona pe ascuns, trebuie 
să îţi menţii atenţia trează şi, de îndată ce îi vezi influenţa, 
să îl alungi. Nu înălţa rugăciuni împotriva oamenilor, 
ci îndepărtează forţele malefice din spatele lor şi vei fi 
martorul unor schimbări remarcabile.

Romani 1:13‑23 & Psalmii 87‑88

Luca 3:1‑38 & Deuteronom 16‑17

Luca 10:18‑19; Marcu 1:21‑27; Marcu 16:17



Versetul temati c ar trebui să îţi dea încredere 
neclinti tă în umblarea vieţii tale, pentru că îţi arată 

că viitorul tău este sigur. Gândeşte‑te la faptul că Dumnezeu 
însuşi este Cel care duce la bun sfârşit, Cel care desăvârşeşte 
tot ceea ce te priveşte! Aceasta înseamnă că nu trebuie să 
te mai îngrijorezi de nimic. Am fost atât de încântat când am 
descoperit acest lucru cu mulţi ani în urmă, când eram doar 
un ti nerel. M‑a făcut să înţeleg că viitorul meu este sigur. Cel 
care deţine ziua de mâine îmi desăvârşeşte viaţa şi tot ceea 
ce are legătură cu mine. Aleluia! Conşti enti zează şi rosteşte 
acest adevăr în fi ecare zi!

În Faptele apostolilor 14:17 Biblia spune că Domnul 
îţi dă ploaie din cer şi ti mpuri roditoare; El îţi dă hrană din 
belşug şi îţi umple inima cu bucurie. Binecuvântat să fi e 
Numele Lui! Încrede‑te în Domnul pentru tot ce priveşte 
viaţa ta. Nu spune: „Ei bine, nu şti u ce va aduce ziua de 
mâine; viaţa este plină de suişuri şi de coborâşuri.” Nu vorbi 
aşa! Ziua de mâine este stabilită pentru ti ne.

În Ieremia 29:11, Dumnezeu a spus: „Căci Eu şti u 
gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, 
gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor 
şi o nădejde.” Există o nădejde pentru ti ne; scenariul a fost 

EL ÎŢI DESĂVÂRȘEȘTE VIAŢA
21 SÂMBĂTĂ

Domnul va desăvârşi ceea ce este 
pentru mine; mila ta, Doamne, 

dăinuieşte pentru totdeauna; nu 
părăsi lucrările propriilor tale mâini                                                    
(Psalmul 138:8, versiunea Fidela).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Drag Tată, duhul meu este împrospătat în prezenţa Ta, iar 
bucuria Ta îmi umple sufletul, ştiind că Tu desăvârşeşti 
tot ceea ce mă priveşte. Sunt pe calea celor neprihăniţi 
care străluceşte tot mai tare, până la miezul zilei. Mi‑ai 
înfrumuseţat viaţa şi viitorul meu este strălucit. Îţi 
mulţumesc că mă conduci în victorie şi mă umpli cu gloria 
Ta, în Numele lui Isus. Amin.

scris: vei fi învingător întotdeauna! Ai învins deja, pentru 
că tot ce priveşte viaţa ta a fost programat în avantajul tău 
(Romani 8:28).

Citeşte Isaia 54:17 şi observă cum Se laudă Domnul 
cu invincibilitatea ta şi cu faptul că nu trebuie să te temi 
de nimic. El a spus: „Orice armă făurită împotriva ta va fi 
fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată 
împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor 
Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice 
Domnul.”

Viaţa ta este spre slava lui Dumnezeu. Nimic din 
lumea aceasta nu te poate înfrânge şi nu te poate doborî. 
Nu mai trebuie să te lupţi şi să încerci să biruieşti, pentru 
că ai triumfat deja în Cristos; refuză să gândeşti altfel. Nu 
le permite circumstanţelor să te jefuiască de bucurie, de 
împlinire şi de pace.

Pacea este consecinţa încrederii, iar încrederea este 
un produs al cunoaşterii. De aceea trebuie să‑L cunoşti pe 
Domnul într‑un mod foarte personal, studiind Cuvântul Lui 
şi meditând asupra sa. Aleluia!

Romani 1:24‑32 & Psalmul 89

Luca 4:1‑13 & Deuteronom 18‑21

Geneza 17:6; Coloseni 1:9‑10; Proverbe 4:18



 
 Sesiunea de toamnă a Şcolii de Vindecare din 
2020, programată să aibă loc în lunile marti e‑aprilie, 
în Johannesburg, Africa de Sud, le oferă 
oportunitatea multor oameni din lumea întreagă 
să li se împărtăşească puterea vindecătoare a lui 
Dumnezeu!

 Prin lucrarea de vindecare a omului lui 
Dumnezeu, Pastorul Chris, mulţi oameni au avut 
parte de restaurarea sănătăţii lor în prezenţa 
Duhului Sfânt. Această sesiune va fi  un nou prilej de 
demonstrare a iubirii lui Dumnezeu care Îşi manifestă 
puterea spre binele copiilor Săi. 

 Pentru a parti cipa la Sesiunea de toamnă 
2020 a Şcolii de Vindecare din Johannesburg, 
Africa de Sud, înregistrează‑te printr‑un email 
la adresa: applicati on@healing‑school.org, sau 
de pe dispoziti vul tău mobil pe site‑ul www.
enterthehealingschool.mobi.

 Pentru mai multe informaţii, accesează site‑ul 
www.enterthehealingschool.org.

A F R I C A  D E  S U D
C U  PA STO R U L  C H R I S

MARTIE-APRILIE 2020
SESIUNEA DE TOAMNĂ 
A ȘCOLII DE VINDECARE

DIN JOHANNESBURG
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După cum nici un alt apostol nu ne‑a oferit revelaţia 
Bisericii aşa cum a făcut‑o Pavel, nimeni nu a prezentat 

revelaţia Persoanei lui Isus, Cuvântul întrupat, aşa ca Ioan. El ne spune 
istoria Cuvântului lui Dumnezeu, de la începuturi. În Ioan 1:10‑14, 
el consemnează: „El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar 
lumea nu L‑a cunoscut... Şi Cuvântul S‑a făcut trup şi a locuit printre 
noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai 
ca slava Singurului născut din Tatăl.” Aleluia!

El era în lume, dar lumea nu L‑a cunoscut; despre cine este 
vorba? Despre Cuvântul lui Dumnezeu! În Versetul 14 citim: „Şi 
Cuvântul S‑a făcut trup şi a locuit printre noi...”; Ioan ne arată originea 
lui Isus. În timp ce celelalte Evanghelii (Matei şi Luca) îşi încep relatările 
cu genealogia pământească a lui Isus, Evanghelia lui Ioan ne arată 
divinitatea Sa, dezvăluindu‑ne adevărata origine a Omului Isus – Cine 
este El cu adevărat.

Isus Cristos este Cuvântul lui Dumnezeu care exista încă 
dinaintea creaţiei, şi prin care toate lucrurile au fost create (Ioan 1:1‑3). 
El era Vocea Domnului Dumnezeu” pe care o auzeau Adam şi Eva în 
Grădina Eden (Geneza 3:8). El este Înţelepciunea despre care au scris 
cu atâta pasiune David şi Solomon. Naşterea Sa pe pământ a fost o 
minune extraordinară pentru oştile cereşti; a fost un miracol mai mare 

ISTORIA CUVÂNTULUI                                 
LUI DUMNEZEU

22 DUMINICĂ

La început era Cuvântul, şi Cuvântul 
era cu Dumnezeu, şi† Cuvântul 
era Dumnezeu.El era la început 
cu Dumnezeu.Toate lucrurile au 

fost făcute prin El; şi nimic din ce 
a fost făcut n‑a fost făcut fără El.                                                                            

(Ioan 1:1‑3).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne Isuse, binecuvântatul meu Domn, Tu eşti 
Dumnezeu; eşti Stânca eternă a veacurilor; Cuvântul care 
a existat dinainte de creaţie şi prin care toate lucrurile 
au fost făcute. Ce mare eşti, Doamne! Eşti întruchiparea 
harului şi a adevărului, eşti Cuvântul şi lumina vieţii; eşti 
Pâinea vie din ceruri care le dă viaţă tuturor oamenilor. 
Binecuvântat să fie Numele Tău în veci!

decât orice văzuseră până atunci (Luca 2:13‑14).
Dintr‑o dată, ei Îl priveau pe Creatorul Universului, Cel 

Îmbătrânit de zile, înfăşat în scutece; Cuvântul din cer îi vizita pe oameni 
în trup! Fiecare pas pe care l‑a făcut Isus era Cuvântul lui Dumnezeu în 
mişcare. El era Cuvântul personificat. Slavă Numelui Său în veci!

Acum, cea mai frumoasă parte este că, în calitate de făpturi 
noi, şi originea noastră este tot în Cuvântul lui Dumnezeu. În Iacov 
1:18 Biblia spune: „El, de bunăvoia Lui, ne‑a născut prin Cuvântul 
adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui.” Iar în 1 Petru 
1:23 spune: „Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr‑o sămânţă 
care poate putrezi, ci dintr‑una care nu poate putrezi, prin Cuvântul 
lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” Astfel, tu eşti 
o odraslă a Cuvântului lui Dumnezeu. În 2 Corinteni 3:3 citim: „Voi 
sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Cristos, scrisă de noi, ca slujitori ai 
Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui Viu; nu pe nişte 
table din piatră, ci pe nişte table care sunt inimi de carne.” Aceasta 
este revelaţia noii făpturi şi adevăratul creştinism! Este lucrarea 
Cuvântului lui Dumnezeu în tine. Atunci când vorbeşti, Cuvântul Lui 
vorbeşte; atunci când acţionezi, Cuvântul Lui acţionează. Viaţa ta este 
manifestarea Cuvântului lui Dumnezeu. Aleluia!

Romani 2:1‑11 & Psalmul 90

Luca 4:14‑44 & Deuteronom 22‑24

Ioan 1:1‑14; 2 Corinteni 3:2‑‑3



Acest adevăr este atât de profund! Există comori 
în ti ne; comori divine! Aleluia! Îmi aduc aminte 

de cuvintele lui Isus din Matei 12:35: „Omul bun scoate 
lucruri bune din visti eria bună a inimii lui; dar omul rău 
scoate lucruri rele din visti eria rea a inimii lui.” Fiecare 
lucru bun de care ai nevoie în viaţă se găseşte deja în 
comoara depozitată în duhul tău; este în ti ne. Mulţi nu 
au învăţat însă cum să aducă la lumină din ei lucrurile de 
care au nevoie. Isus a spus că din noi vor curge râuri de 
apă vie (Ioan 7:38); nu a spus că aceste râuri vor curge 
din cer. Aşadar, cum acti vezi comoara care este în ti ne? 

În Filimon 1:6 (versiunea Fidela), Biblia ne dă un 
indiciu foarte important: „Astf el încât părtăşia credinţei 
tale să devină lucrătoare prin recunoaşterea oricărui 
lucru bun care este în voi, în Cristos Isus.” Sunt trei 
cuvinte cheie în acest verset. Primul este „părtăşie,” care 
provine din traducerea din original a termenului grecesc 
„koinonia” şi înseamnă a avea părtăşie sau a parti cipa. 
Al doilea cuvânt este „lucrătoare,” care provine din 
traducerea din original a termenului grecesc „energes” 
şi înseamnă a deveni acti v sau operati v. Domnul vrea ca 
parti ciparea sau părtăşia ta în credinţă să devină acti vă, să 

ACTIVEAZĂ COMORILE                            
DIN TINE

23 LUNI

Comoara aceasta o purtăm în nişte 
vase de lut, pentru ca această 
putere nemaipomenită să fi e 

de la Dumnezeu, şi nu de la noi                                                            
(2 Corinteni 4:7).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am viaţa lui Dumnezeu în mine; gloria şi neprihănirea 
Lui sunt în duhul meu. Îţi mulţumesc, neprihănitule Tată, 
pentru binecuvântările minunate pe care le‑ai depozitat 
în mine în Isus Cristos. Conştientizez pacea Ta şi bucuria 
Ta care îmi învăluie inima întotdeauna. Sunt binecuvântat 
peste măsură. Aleluia!

producă rezultate prin recunoaşterea oricărui lucru bun 
care este în tine în Isus Cristos. Acesta este al treia cuvânt 
cheie, „recunoaştere,” care provine din traducerea din 
original a termenului grecesc „epignosis.” „Epignosis” 
înseamnă discernământ deplin şi recunoaşterea 
adevărurilor spirituale. Adică participarea sau părtăşia 
ta la Evanghelia lui Cristos va deveni eficientă prin 
cunoaşterea deplină şi absolută a oricărui lucru bun pe 
care îl ai în duhul tău în virtutea uniunii tale cu Cristos. 
Recunoaşte cine eşti în Cristos şi moştenirea pe care o ai 
în El, de drept; totodată afirmă aceste adevăruri, pentru 
ca ele să devină o experienţă vitală, de facto, a vieţii tale 
zi de zi.

Studiază Cuvântul lui Dumnezeu ca să ştii mai 
multe despre comorile divine din tine. Dumnezeu a pus 
binecuvântări extraordinare în duhul tău, dar tu trebuie 
să le activezi prin conştientizare şi prin afirmare, astfel 
încât ele să producă rezultate în viaţa ta personală. Slavă 
lui Dumnezeu!

Romani 2:12‑20 & Psalmul 91

Luca 5:1‑16 & Deuteronom 25‑27

Psalmul 87:3; 1 Corinteni 2:12‑13



Aceste cuvinte au fost rosti te chiar de Domnul 
însuşi; El Şi‑a asumat personal responsabilitatea 

de a‑Şi zidi Biserica. Dar cum face El acest lucru? Şti m că 
Domnul Isus este în ceruri, dar Duhul Sfânt este cu noi şi 
în noi, conti nuând lucrarea Sa aici pe pământ. Astf el, El Îşi 
zideşte Biserica prin lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu este totul; este cel care 
ţi‑a dat naştere şi de aceea tot el te susţine în viaţă. În 
1 Petru 1:23 Biblia spune: „Fiindcă aţi fost născuţi din 
nou nu dintr‑o sămânţă care poate putrezi, ci dintr‑una 
care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, 
care este viu şi care rămâne în veac.” Iacov spune 
şi el acelaşi lucru: „El, de bunăvoia Lui, ne‑a născut 
prin Cuvântul Adevărului, ca să fi m un fel de pârgă a 
făpturilor Lui” (Iacov 1:18). Cuvântul lui Dumnezeu este 
viaţa ta, de aceea trebuie să îi dai voie să te zidească şi 
să te hrănească. Studiază Cuvântul Lui cu determinare. 
Meditează asupra Scripturilor. Astf el tu te supui domniei 
Cuvântului lui Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu este singurul ingredient 
care îţi poate transforma şi zidi viaţa pe toate cele trei 
niveluri: duh, sufl et şi trup. Atunci când Cuvântul lui 
Dumnezeu intră în duhul tău, el produce în ti ne lucrul 

EL NE EDIFICĂ PRIN                      
CUVÂNTUL SĂU

24 MARŢI

Şi Eu îţi spun: tu eşti  Petru, şi pe 
această piatră voi zidi Biserica Mea, şi 
porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui               

(Matei 16:18).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea 
Cuvântului Tău în viaţa mea; sunt zidit şi hrănit de Cuvântul 
Tău pentru o viaţă de măreţie şi de bucurie în Duhul Sfânt. 
Mintea mea este înnoită şi viaţa mea este transformată 
chiar acum, prin puterea şi prin gloria Cuvântului Tău. 
Aleluia!

despre care vorbeşte. De exemplu, Cuvântul despre 
mântuire este primul pas. În Romani 1:16 citim: „Căci 
mie nu mi‑e ruşine de Evanghelia lui Cristos; fiindcă ea 
este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia 
care crede...” Aceasta înseamnă că puterea lui Dumnezeu 
de a mântui pe cineva se află în Evanghelia lui Cristos – 
Cuvântul Său despre mântuire.

În Faptele apostolilor 20:3 (versiunea Fidela), Pavel 
scrie: „Şi acum fraţilor, vă încredinţez lui Dumnezeu şi 
Cuvântului harului Său, care este în stare să vă edifice şi 
să vă dea o moştenire printre toţi cei sfinţiţi.” Ia decizia 
importantă de a continua să îţi îmbunătăţeşti viaţa 
studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta îţi va aduce o 
viaţă eficientă de victorie neîntreruptă. Aleluia!

Romani 2:21‑29 & Psalmii 92‑93

Luca 5:17‑39 & Deuteronom 28

Matei 4:4; Iosua 1:8



Adevăratul succes este spiritual şi se bazează 
pe principii spirituale. Aşadar, dacă vrei să ai 

succes într‑un anumit lucru, trebuie să înveţi să preiei 
controlul în domeniul spiritual; şi principalul mod prin 
care poţi face aceasta este prin rugăciune. Atunci când vei 
învăţa să îţi pleci genunchii în rugăciune şi te vei disciplina 
să te rogi, nu va exista nici un lucru pe care să nu‑l poţi 
schimba sau împlini.

Unii creşti ni cred că viaţa este o glumă; se roagă 
trei minute şi spun că au terminat. Şi chiar şi atunci când 
se roagă, atenţia le este distrasă de multe alte lucruri; 
apoi, la sfârşitul zilei, se întreabă de ce s‑au întâmplat 
anumite lucruri care i‑au făcut să fi e victi me în viaţă. 
Disciplinează‑te să te rogi; acordă prioritate rugăciunii 
în ruti na ta zilnică. Orice coşmar se încheie odată ce 
descoperi efi cienţa rugăciunii. Atunci când preiei controlul 
şi schimbi lucrurile în domeniul spiritual, schimbările se 
vor manifesta şi în tărâmul fi zic. Atunci când Debora şi 
Barac au luptat împotriva lui Sisera şi a armatelor lui, 
Biblia spune: „Din ceruri se luptau, de pe cărările lor, 
stelele se luptau împotriva lui Sisera” (Judecători 5:20).

DISCIPLINEAZĂ-TE                                        
SĂ TE ROGI

25 MIERCURI

Atunci el a luat din nou cuvântul 
şi mi‑a zis: „Acesta este cuvântul 
Domnului către Zorobabel şi sună 
astf el: «Lucrul acesta nu se va face 

nici prin putere, nici prin tărie, ci prin 
Duhul Meu» – zice Domnul oşti rilor!”                                                              

(Zaharia 4:6).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea de a 
primi împărtăşirea Duhului Tău prin rugăciune. Pe măsură 
ce dau atenţie comuniunii cu Tine, ochii mei sunt deschişi 
să vadă realităţi spirituale, iar gândurile Tale sunt revelate 
în duhul meu, abilitându‑mă să umblu în stăpânire, în 
victorie şi în glorie tot mai mare, în Numele lui Isus. Amin.

Domeniul spiritual este locul în care setezi 
circumstanţele vieţii tale pentru a controla ce se întâmplă 
în domeniul fizic; şi astfel mergi râzând prin viaţă. Devii 
ca David – un mister şi o minune pentru lumea din care 
faci parte! Slavă lui Dumnezeu!

Romani 3:1‑12 & Psalmul 94

Luca 6:1‑16 & Deuteronom 29‑30

Romani 8:26‑27; Efeseni 6:12; 2 Corinteni 10:4‑5



Atunci când afi rmăm că fi ecare promisiune 
din Cuvântul lui Dumnezeu a fost împlinită în 

noi, în calitate de făpturi noi, unii se întreabă: „Dar cum 
rămâne cu cerul? Nu este tot o promisiune pentru noi?” 
Cerul nu este o promisiune, pentru că noi am fost născuţi 
acolo: „Ci v‑aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea 
Dumnezeului cel Viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, 
de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de Biserica celor 
întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri...” (Evrei 12:22‑23).

Reciteşte versetul temati c: spune că „cetăţenia 
noastră este în ceruri,” nu că „cetăţenia noastră va fi  
în ceruri.” Tu eşti  un cetăţean al cerului ACUM. Adu‑ţi 
aminte cuvintele Domnului Isus; El le‑a spus evreilor: 
„Eu sunt de sus” (Ioan 8:23); vorbind despre originea Sa 
cerească. Apoi, în ce ne priveşte, El a spus: „voi nu sunteţi 
din lumea aceasta,” (Ioan 15:19). chiar dacă trăim în 
lume. Acest lucru este posibil întrucât creşti nul trăieşte 
în două lumi în acelaşi ti mp.

Priveşte lucrurile astf el: să presupunem că eşti  un 
cetăţean al Statelor Unite ale Americii, care locuieşte 
în Anglia. Faptul că nu locuieşti  în Statele Unite nu 
anulează cetăţenia ta americană, nici nu face ca ea să 

CERUL NU ESTE O PROMISIUNE
26 JOI

Dar cetăţenia noastră este în 
ceruri, de unde Îl şi aşteptăm ca 

Mântuitor pe Domnul Isus Cristos                                   
(Filipeni 3:20).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Asemenea Domnului Isus, nici eu nu sunt din această 
lume; sunt născut din cer şi acum trăiesc viaţa cerului 
pe pământ! Conştientizez binecuvântările, drepturile şi 
privilegiile mele cereşti şi mă bucur de ele din plin. Aleluia!

fie doar o promisiune. Astfel, faptul că eşti pe pământ, 
nu te împiedică să te bucuri de toate binecuvântările, 
drepturile şi privilegiile cetăţeniei tale cereşti.

În conformitate cu Biblia, cerul este casa noastră; 
ne aparţine acum. Am fost născuţi acolo şi trăim acolo 
ACUM! Psalmul 87:4‑5 vorbeşte despre lucrul acesta. 
Spune astfel: „Eu pomenesc Egiptul şi Babilonul printre 
cei ce Mă cunosc; iată, ţara filistenilor, Tirul cu Etioptia: 
«În Sion s‑au născut.» ‑ Iar despre Sion este zis: «Toţi 
s‑au născut în el» şi Cel Preaînalt îl întăreşte.” Când 
studiezi contextul în care s‑a făcut această afirmaţie, 
observi că se referă la făptura nouă care s‑a născut în 
Sion, care este Ierusalimul ceresc din Evrei 12:22.

Atunci când am fost născuţi din nou, am fost 
strămutaţi în Împărăţia Fiului dragostei lui Dumnezeu 
(Coloseni 1:13). Aceasta nu este o promisiune; este un 
eveniment care a avut loc deja. Aceasta este o împărăţie 
cerească, şi operează din ceruri. Aleluia!

Romani 3:13‑19 & Psalmii 95‑96

Luca 6:17‑49 & Deuteronom 31‑32

Ioan 17:15‑16; 1 Corinteni 15:48‑49



Una dintre săgeţile arzătoare ale celui rău 
este frica. De aceea, în calitate de copil al lui 

Dumnezeu, nu trebuie să te laşi cuprins de frică în nici 
o situaţie! Atunci când duhul de frică aruncă o săgeată 
spre ti ne, răspunde‑i aşa: „NU! Eu sunt un copil al lui 
Dumnezeu! Refuz să‑mi fi e frică!” În Proverbe 3:25 
Biblia spune: „Nu te teme nici de spaimă năprasnică, 
nici de o năvălire din partea celor răi.” Refuză să fi i 
inti midat de demoni, de oameni, de circumstanţe, de 
lipsă sau de nevoie.

Atunci când se întâmplă lucruri sau apar 
circumstanţe care ti nd să stârnească frica în ti ne, afi rmă 
Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă teama ca nu cumva să 
duci lipsă încearcă să te cuprindă, afi rmă cu încredere: 
„Domnul este Păstorul meu; refuz să duc lipsă! Sunt 
conectat la proviziile Sale eterne şi infailibile!” Trebuie 
să mărturiseşti  încrederea pe care o ai în Cristos. De 
exemplu, dacă te găseşti  într‑un loc întunecat sau 
singurati c şi auzi un zgomot ciudat, nu te nelinişti ; ci 
declară: „Chiar dacă ar fi  să umblu prin valea umbrei 
morţii, nu mă tem de nici un rău; am biruit, căci mai 
mare este Cel ce este în mine decât cel care este în 
lume!”

RĂMÂI FERM ÎN CUVÂNTUL                 
LUI DUMNEZEU 

27 VINERI

Pe deasupra tuturor acestora, luaţi 
scutul credinţei, cu care veţi putea sti nge 

toate săgeţile arzătoare ale celui rău 
(Efeseni 6:16).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Refuz să mă las intimidat în această viaţă, pentru că mă 
întăresc în harul care este în Isus Cristos. Frica şi‑a pierdut 
puterea asupra mea, pentru că mai mare este Cel care este 
în mine, decât cel care este în lume. Cuvântul lui Dumnezeu 
mi‑a luat în stăpânire întreaga fiinţă: duhul, sufletul şi 
trupul şi se exprimă în şi prin mine. Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

Atunci când declari acest lucru, diavolul va fugi de 
la tine, pentru că adevărul este că lui îi este frică de tine. 
Aşadar, atunci când aruncă săgeţi arzătoare spre tine, 
neutralizează‑le mărturisind cu credinţă adevărurile 
lui Dumnezeu. Rosteşte cu îndrăzneală Cuvântul lui 
Dumnezeu. Afirmă cu tărie ce spune Dumnezeu despre 
tine! Declară deseori: „Întotdeauna voi avea succes. 
Întotdeauna voi umbla în sănătate divină! Refuz să mă 
tem!” Astfel de declaraţii sunt afirmaţii puternice, care 
arată că tu nu faci parte din această lume.

În 2 Timotei 1:7 Biblia spune: „Căci Dumnezeu nu 
ne‑a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de 
chibzuinţă.” De aceea, indiferent ce metode foloseşte 
duşmanul ca să te intimideze, refuză să te laşi clintit! 
Rămâi ferm pe adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu!

Romani 3:20‑25 & Psalmul 97

Luca 7:1‑35 & Deuteronom 33‑34

Romani 8:15; 2 Timotei 1:7; Deuteronom 31:6



Există o lume spirituală care este mai mare şi 
mai puternică decât lumea fi zică. Lumea fi zică 

este doar o regiune sau o parte din lumea spirituală. 
Biblia spune că Dumnezeu este Duh şi El a creat toate 
lucrurile; adică există o legătură spirituală cu tot ce a 
creat Dumnezeu. Nimic nu este detaşat de El. Aşadar, în 
domeniul spiritual, El a creat o regiune pentru omul fi zic, 
chiar dacă omul însuşi este şi el o fi inţă spirituală.

Dumnezeu i‑a dat fi ecărui om un trup fi zic în care 
să trăiască, în ti mp ce se afl ă în regiunea fi zică a lumii Sale 
spirituale. Astf el, Pământul nu este o enti tate separată 
de tărâmul lui Dumnezeu. Adu‑ţi aminte, în Geneza 1:2, 
Biblia spune că Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra 
apelor. Duhul lui Dumnezeu survola materia pusti e şi fără 
formă, ceea ce înseamnă că şi pământul se afl ă în raza 
de acţiune a Duhului Sfânt. Mulţi nu realizează aceasta 
şi, pentru că nu au înţeles importanţa acestui adevăr, îşi 
limitează viaţa la regiunea pământească a acestei lumi. 
Ei nu realizează că în lumea spirituală se întâmplă lucruri 
mult mai importante.

Biblia ne îndeamnă pe fi ecare dintre noi, care 
am fost născuţi din nou, să umblăm în Duhul Sfânt. 
Cum umbli în Duhul? Umblând în lumina Cuvântului lui 
Dumnezeu, în concordanţă cu principiile Împărăţiei Lui. 

CONȘTIENTIZEAZĂ PREZENŢA 
DUHULUI SFÂNT

28 SÂMBĂTĂ

Dacă trăim prin Duhul, 
să şi umblăm prin Duhul                                                           

(Galateni 5:25).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Ochii inimii mele sunt luminaţi să recunoască abilităţile 
mele divine în Isus şi să înţeleagă realităţile Împărăţiei 
cereşti căreia îi aparţin, în Numele lui Isus. Amin.

Conştientizează faptul că trăieşti în alt tărâm, un tărâm 
ceresc din care faci parte, care este mult mai mare 
decât această lume. Conştientizarea acestui adevăr te 
va plasa deasupra elementelor, eşecurilor, frustrărilor, 
întunericului şi corupţiei din această lume fizică.

Viaţa este spirituală, iar noi trăim în două lumi. Însă 
majoritatea oamenilor care îşi trăiesc viaţa de zi cu zi sunt 
conştienţi doar de tărâmul fizic. De aceea mulţi trec prin 
dureri şi probleme, sunt victime ale bolilor incurabile, 
pentru că nu pot controla viaţa din tărâmul spiritual. 
Biblia spune că tu eşti în lume, dar nu faci parte din ea. 
Tu ai fost născut din Cristos, al doilea Adam, Omul din 
cer; de aceea şi tu porţi chipul Celui ceresc (1 Corinteni 
15:48‑49). Tu faci parte din Împărăţia Fiului dragostei lui 
Dumnezeu (Coloseni 1:!3). Aleluia! Şi în acea Împărăţie, 
noi trăim după principii divine; strategiile şi armele cu 
care luptăm noi nu sunt din această lume (2 Corinteni 
10:4). Noi domnim prin harul neprihănirii (Romani 5:17) 
şi învingem cu şi prin Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia!

Romani 3:26‑31 & Psalmii 98‑100

Luca 7:36‑50 & Iosua 1‑2

Romani 8:9‑10; Romani 8:13‑14



 
 Aleargă în linia viziunii lui Dumnezeu pentru 
ti ne în 2020, Anul Desăvârşirii, descărcând mesajul 
de Anul Nou disponibil exclusiv în aplicaţia de mobil 
Pastor Chris Digital Library (Biblioteca digitală Pastorul 
Chris, n.tr.).
 Prin intermediul acestei platf orme mobile, te 
poţi îmbiba cu Cuvântul lui Dumnezeu prin mesajele 
Pastorului Chris disponibile în format audio şi video, 
cu teme privind diferite aspecte ale vieţii, cum ar fi : 
vindecare şi sănătate, credinţă, trăire creşti nă, părtăşie 
cu Duhul Sfânt, rugăciune, bunăstare şi fi nanţe.

Cum funcţionează
 Îţi descarcă mesajele achiziţionate pe 
dispoziti vul tău şi îţi sincronizează toate mesajele pe 
care le‑ai descărcat pe toate celelalte dispoziti ve atunci 
când le înregistrezi prin aplicaţie. Este simplu şi direct!

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

 Aplicaţia se poate descărca gratuit de pe 
platf ormele Google Play şi iTunes. 

Bucură-te de acces instantaneu 
la peste 300 de mesaje 

din Biblioteca digitală 
„Pastorul Chris”

Biblioteca digitală „Pastorul Chris”



N
O

T
E

NOTE



În calitate de copil al lui Dumnezeu, trebuie să 
şti i că nu conducerea ţării tale hotărăşte nivelul 

tău de bunăstare. Există o autoritate mai înaltă – cea 
care guvernează cerul – şi tu faci parte din ea. Sub 
conducerea guvernului cerului, bunăstarea ta fi nanciară 
este neafectată şi este disponibilă în orice vreme; există 
resurse pentru ti ne în fi ecare zi!

Spre deosebire de autorităţile pământeşti , la 
Dumnezeu nu există programe sociale sau de pensii. 
El este mult mai mare şi are planuri mult mai bune 
decât atât. El are un plan glorios pentru viaţa ta şi a 
pregăti t resurse pentru viitorul tău. Tu nu mai trebuie 
să îţi trăieşti  viaţa din pensie, din mila altora sau din 
programele sociale ale autorităţilor. Biblia spune că El 
ţi‑a dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia (2 Petru 1:3); tot 
ce ai nevoie pentru a nu fi  nevoit să cauţi ajutor sau 
susţinere. Aleluia!

Dumnezeu doreşte ca tu să fi i sufi cient de mare 
pentru a‑i ajuta pe alţii. El nu a intenţionat ca tu să fi i 
cel care are nevoie de ajutor. Biblia spune că izbăvitorii 
se vor sui pe Muntele Sionului (Obadia 1:21); este vorba 
despre ti ne şi despre mine. Noi suntem moştenitori 
ai lui Dumnezeu, şi prin noi El îi binecuvântează şi îi 
îmbogăţeşte pe mulţi. Există mulţi oameni în jurul 

BUNĂSTARE PENTRU FIECARE ZI
29 DUMINICĂ

Pâinea noastră cea de toate 
zilele dă‑ne‑o nouă astăzi                                                   

(Matei 6:11).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu care în fiecare zi 
mă încarcă cu binecuvântări! El a dirijat spre mine orice 
har, orice favoare şi binecuvântare pământească, din 
belşug, astfel încât să fiu autonom întotdeauna, indiferent 
de circumstanţe – având îndeajuns pentru a nu necesita 
ajutor – şi totodată să fiu aprovizionat din abundenţă 
pentru orice lucrare bună şi donaţie caritabilă. Aleluia!

nostru care sunt în nevoi mari, iar noi trebuie să auzim 
strigătul lor după ajutor şi să ne implicăm.

În versetul tematic am citit despre modul în care 
i‑a învăţat Domnul Isus pe ucenici să se roage. Parte 
din acea rugăciune este: „Pâinea noastră cea de toate 
zilele dă‑ne‑o nouă astăzi” (Matei 6:11). El ne‑a învăţat 
astfel că există zilnic resurse care au numele tău scris pe 
ele! Iar resursele pe care nu le‑ai revendicat niciodată 
s‑au acumulat şi te aşteaptă.

Este momentul să le revendici. Este momentul 
să spui: „Tată, sunt gata; primesc acum toate resursele 
zilnice pe care Tu mi le‑ai pregătit şi pe care nu le‑am 
revendicat niciodată!” Cheamă‑le cu îndrăzneală. 
Nu aştepta să ajungi în cer şi să descoperi că ai fi 
putut avea mult mai mult şi nu ai folosit lucrul acesta 
niciodată. Revendică ceea ce este al tău. Salariul, pensia 
sau profitul din afaceri nu sunt sursa bunăstării tale. 
Dumnezeu este sursa ta, iar El are resurse pregătite 
pentru tine ÎN FIECARE ZI! Slavă lui Dumnezeu!

Romani 4:1‑10 & Psalmul 101

Luca 8:1‑21 & Iosua 3‑4

1 Timotei 6:17; 2 Corinteni 9:8; Romani 8:32



În 2 Corinteni 10:3, Biblia spune: „Măcar că 
trăim în fi rea pământească, totuşi nu ne luptăm 

călăuziţi de fi rea pământească.” Noi nu suntem într‑o 
bătălie fi zică, ci spirituală, iar arma noastră este Cuvântul 
lui Dumnezeu, sabia Duhului Sfânt. În ti mp ce lansezi 
Cuvântul lui Dumnezeu de ti p rhema (revelaţia profeti că 
din Cuvântul lui Dumnezeu parti cularizată pentru ti ne 
şi rosti tă cu credinţă, n.tr.) treci în ofensivă în tărâm 
spiritual şi puterea lui Dumnezeu care este eliberată 
spulberă vrăjmaşul. Acesta este moti vul meditaţiei. 

Cuvântul lui Dumnezeu rosti t de ti ne este mult 
mai puternic după ce ai meditat asupra lui – după ce ai 
meditat cu determinare, pentru a îl înţelege şi a ţi‑l însuşi 
pe deplin, nu doar cu mintea, ci şi cu duhul. În ti mpul 
acestui ti p de meditaţie, îţi canalizezi întreaga atenţie 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu; nu laşi ca atenţia ta să 
fi e distrasă de nimic. Aici se vede diferenţa dintre cineva 
care a înţeles Scripturile doar cu mintea şi le recită pur şi 
simplu din memorie, şi cineva care rosteşte adevărurile 
din Scripturi pentru că au devenit parte din el. Aceasta 
l‑a diferenţiat pe David de toţi ceilalţi israeliţi. Toţi erau 
circumcişi, toţi şti au despre legământ, dar tremurau 
înaintea lui Goliat. Nici unul dintre ei nu putea să‑i facă 
faţă uriaşului.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU                 
ÎN DUHUL TĂU

30 LUNI

Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, 
care este Cuvântul lui Dumnezeu                

(Efeseni 6:17).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Din inima mea curg râuri de apă vie. Pe măsură ce primesc 
Cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie în duhul meu şi meditez 
asupra sa, acesta scoate la iveală neprihănire, înţelepciune şi 
revelaţie, bunăstare, victorie şi abundenţă. Slavă lui Dumnezeu!

Însă, când David a ajuns în tabără, se întreba cu 
uimire de ce tuturor le este atât de teamă de Goliat, şi 
a spus: „... Cine este filisteanul acesta, acest netăiat 
împrejur, ca să ocărască oştirea Dumnezeului cel Viu?” 
(1 Samuel 17:26). El spunea: „Noi suntem circumcişi, 
şi aceasta înseamnă că facem parte din tabăra lui 
Dumnezeu. Dar omul acesta nu este circumcis; el nu‑L 
are pe Dumnezeu de partea lui!” Circumcizia însemna 
pentru David ceva ce ceilalţi nu înţelegeau.

Aşa se întâmplă atunci când Cuvântul lui Dumnezeu 
ajunge în duhul tău. Isus a spus că din inima ta vor curge 
râuri – torente – de apă vie (Ioan 7:38). Iar în Coloseni 
3:16 citim: „Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug 
în voi...” Studiază Cuvântul lui Dumnezeu şi meditează 
asupra sa cu foame şi cu determinare. Cuvântul lui 
Dumnezeu să fie permanent în inima şi în gura ta; 
aceasta te va face o uimire pentru cei din jur şi îţi va da o 
mentalitate de învingător. Slavă lui Dumnezeu!

Romani 4:11‑25 & Psalmul 102

Luca 8:22‑39 & Iosua 5‑6

Iosua 1:8; 1 Timotei 4:15



Mulţi oameni care simt că sunt victi me în viaţă 
nu sunt de fapt victi me ale diavolului, ci ale 

necunoşti nţei. În Osea 4:6, Dumnezeu a spus: „Poporul 
Meu piere din lipsă de cunoşti nţă...” El nu a spus că 
poporul Său piere din cauza diavolului.

Gândeşte‑te la acest lucru: ce ai face sau cum ai 
trăi dacă ai descoperi că nici o boală nu se poate prinde 
de trupul tău? Dacă ai descoperi că viaţa pe care o ai în 
ti ne este incapabilă de eşec, fi ind o viaţă care nu poate 
fi  înfrântă sau distrusă; cum ţi‑ar schimba acest lucru 
mentalitatea? În mod sigur ţi‑ar schimba modul în care 
te priveşti  pe ti ne. Am descoperit aceste lucruri cu mulţi 
ani în urmă în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar mulţi oameni 
nu cunosc aceste adevăruri şi, în consecinţă, îşi măsoară 
viaţa după standardele lumii; după ceea ce pot percepe 
cu simţurile fi zice.

Viaţa ta este bazată pe informaţia pe care o ai. 
Standardul tău de viaţă se limitează la cunoşti nţa ta. 
Nimeni nu a trăit vreodată dincolo de nivelul său de 
cunoaştere. Dacă cunoşti  Cuvântul lui Dumnezeu, acesta 
va realiza o diferenţă majoră în viaţa ta. Versetul temati c 
spune astf el: „Dar ei nu vor să şti e de nimic, nu pricep 
nimic, ci umblă în întuneric...” Acesta este moti vul 

AFLĂ CINE EȘTI
31 MARŢI

Dar ei nu vor să şti e de nimic, nu pricep 
nimic, ci umblă în întuneric; de aceea 
se clati nă toate temeliile pământului 

(Psalmul 82:5).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Inima mea este inundată cu înţelepciune şi înţelegere spirituală. 
Ştiu cine sunt; sunt moştenitor al lui Dumnezeu şi comoştenitor 
cu Cristos. Ştiu ce îmi aparţine în Isus. Trăiesc deasupra lipsei, 
a bolii, a maladiei, a înfrângerii şi a tuturor elementelor acestui 
lumi. Viaţa mea merge doar înainte şi în sus, din slavă în slavă, 
din credinţă în credinţă şi din har în har! Amin.

pentru care unii copii ai lui Dumnezeu suferă şi se zbat 
în circumstanţele din viaţa lor. Ei nu ştiu cu adevărat cine 
este noua creaţie (2 Corinteni 5:17).

Atunci când înţelegi cu adevărat care este 
realitatea Cuvântului lui Dumnezeu şi cine eşti în Cristos, 
vei ajunge dintr‑o dată într‑o stare de încredere absolută 
şi de autonomie, realizând că nu lumea stabileşte ce se 
întâmplă cu tine. Devii ca Isus, care nu a avut sentimentul 
de lipsă. Aceasta este viaţa pe care El a venit să ne‑o 
dea; şi, pe măsură ce studiezi Cuvântul lui Dumnezeu şi 
meditezi asupra sa, vei descoperi moştenirea pe care o 
ai în Cristos şi vei primi şi credinţa de a te bucura de tot 
ceea ce Dumnezeu ţi‑a dat în El. Slavă Numelui Său în 
veci!

Romani 5:1‑11 & Psalmul 103

Luca 8:40‑56 & Iosua 7‑9

2 Petru 1:2‑3; 2 Corinteni 5:17‑18



RUGĂCIUNE 
PENTRU  MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

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

AFRICA DE SUD:

SUA:NIGERIA:

CANADA
ROMÂNIA:

MAREA BRITANIE:



DESPRE  AUTOR

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

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

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

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

„Rapsodia deschide uşi la propriu!”

Am fost ales să conduc o echipă de proiectare pe o platformă 
petrolieră maritimă din apele teritoriale ale Nigeriei. Într‑o 
zi, în timpul lucrului, am rămas închişi înăuntru accidental şi 
nu aveam codul de acces pentru a deschide uşa. Era atât de 
frig încât începeam să amorţim şi să ne pierdem puterile. Nu 
puteam contacta centrul de comandă, pentru că nici staţia 
radio nu mai funcţiona din cauza frigului. Colegii mei s‑au 
speriat, dar eu m‑am rugat şi L‑am întrebat pe Dumnezeu ce 
să fac. Am scos din buzunar Rapsodia Realităţilor şi am citit‑o 
cu voce tare. După ce am citit, Dumnezeu mi‑a spus să lipesc 
revista de uşă. Am făcut aşa şi imediat codul de acces s‑a 
resetat la valorile iniţiale şi uşa s‑a deschis. Am ieşit cu toţii 
teferi şi plini de bucurie. Aleluia!

„Căsnicie păzită de Îngerul Mesager”

I‑am dat Rapsodia Realităţilor colegului de serviciu şi doar mai 
târziu am aflat că plănuia să se sinucidă după ce soţia sa ceruse 
divorţul. Studiind devoţionalul zilnic, el a învăţat cum să aplice 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru a avea o căsnicie de succes. 
Astăzi el şi soţia lui trăiesc fericiţi. Lăudat să fie Domnul!

„Vindecat prin proclamaţiile mele de credinţă”

În 2015 am fost diagnosticat cu o problemă la inimă. Mă 
durea pieptul şi respiram cu dificultate. Am intrat în contact 
cu Rapsodia Realităţilor, am început să o citesc şi să proclam 
Cuvântul lui Dumnezeu cu glas tare în fiecare zi. Acum sunt 
vindecat şi pot respira normal. Glorie lui Dumnezeu!

O. Onofua; Nigeria

A. Owen; Zimbabwe 

M. Theresa; Canada



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   


