
Rapsodia 
Realităților

CHRIS OYAKHILOME

... UN DEVOȚIONAL COTIDIAN



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

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

ISSN 1596‑6984

Ediţia de Iulie 2021
Drept de autor © 2021 LoveWorld Publishing, Believers’ LoveWorld Inc. 

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

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

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

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

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII Și comenzi SUNAŢI:

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

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

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

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

Rapsodia Realităţilor ... un devoţional cotidian 

MAREA BRITANIE: AFRICA DE SUD:

CANADA:

SUA:
SUA:

CANADA:

NIGERIA:

ROMÂNIA:



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

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

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

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

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

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a ajuns să 
fie disponibil acum în 3000 limbi, iar numărul acestora este 
în continuă creştere. Ediţia 2021 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru a 
te poziţiona pentru un succes răsunător pe tot parcursul 
anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de rodire 
şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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– Pastor Chris Oyakhilome
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țeluri pentru această lună 

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

La o intersecție importantă din Ierihon se află un sicomor 
numit Copacul lui Zacheu. Se spune că acest copac are peste 

2000 de ani și este situat în aceeași zonă cu sicomorul 
descris în Biblie, în care s‑a suit Zacheu, un om bogat, șeful 
vameșilor (perceptorilor) din regiune, ca să Îl vadă pe Isus 

care trecea prin Ierihon, în drum spre Ierusalim. Zacheu era 
mic de statură și și‑a dat seama că nu avea cum să vadă 

ceva prin mulțimea aceea de oameni, așa că a luat‑o înainte 
și s‑a cățărat în acel copac. Iar atunci când Isus a ajuns 

în acel punct, S‑a uitat în sus și i S‑a adresat pe nume lui 
Zacheu, spunându‑i să coboare, pentru că voia să îi viziteze 

casa. 

Copacul lui Zacheu
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După răpirea Bisericii, conform Scripturilor, pe 
pământ va veni Necazul cel Mare, în special 

în a doua jumătate a tratatului de şapte ani, care va fi  
semnat între Israel şi o coaliţie a Anti cristului, omul 
fărădelegii.

În ti mpul acestei perioade, 144.000 de evrei vor 
fi  unşi de Dumnezeu pentru a predica Evanghelia şi a 
pregăti  oamenii pentru a doua venire a lui Cristos. În 
perioada aceasta, ei vor trebui să fi e însemnaţi din cauza 
diferitelor judecăţi care vor fi  revărsate pe pământ. Toţi 
oamenii vor fi  afectaţi, cu excepţia celor cu sigiliul lui 
Dumnezeu pe frunte (Apocalipsa 9:4), la fel cum noi, cei 
care formăm Biserica, am fost pecetluiţi în ti mpul epocii 
Bisericii pe pământ.

Biblia spune: „Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul 
adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut 
în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese 
făgăduit” (Efeseni 1:13). Iar în 2 Corinteni 1:21‑22, este 
scris: „Şi cel ce ne întăreşte împreună cu voi, în Cristos, 
şi care ne‑a uns este Dumnezeu. El ne‑a şi pecetluit 
şi ne‑a pus în inimă arvuna Duhului.” Atunci când ai 
primit Duhul Sfânt ai fost sigilat de Dumnezeu. Datorită 

PECETLUIŢI CU DUHUL SFÂNT
JOI

Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici 
copacii până nu vom pune pecetea pe 

fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru 
(Apocalipsa 7:3).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că L‑ai trimis pe Duhul Sfânt, care 
este arvuna sau avansul moştenirii şi prin care sunt pecetluit 
pentru slavă veşnică. Beneficiez de lucrarea, de ajutorul, de 
călăuzirea, de sfatul, de întărirea şi de mângâierea Lui până la 
venirea Domnului Isus; domnesc în viaţă ca un campion prin 
El, astăzi şi întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin.

acestui lucru, tu ai aprobarea, autoritatea şi protecţia lui 
Dumnezeu. 

Prin urmare, indiferent ce se întâmplă în lume, 
refuză să te temi. Există un decret în vigoare care afirmă 
că tu nu trebuie să fi vătămat ca ceilalţi; tu eşti separat, 
eşti despărţit de pieire, deoarece tu crezi în Isus Cristos. 
Aşadar, nu amesteca teama cu credinţa. Împărăţia 
căreia îi aparţii şi viaţa pe care Dumnezeu ţi‑a dat‑o, 
funcţionează în absenţa fricii.

Meditează din nou asupra versetului din Ioan 3:16: 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L‑a 
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să 
nu piară...” (1 Timotei 2:1‑2) Aleluia! 

Luca 6:1‑11 & Deuteronom 29

Faptele apostolilor 15:22‑35 & Estera 5‑7

2 Corinteni 1:21‑22; Ioan 14:16‑17



În Vechiul Testament, Domnul le‑a poruncit 
preoţilor să ardă tămâie dimineaţa şi seara în 

Cortul întâlnirii. De asemenea, trebuia ca ei să aducă 
jertf e dimineaţa şi seara. Totuşi, Biblia spune că totul era 
o umbră a lucrurilor viitoare (Evrei 10:1). Dumnezeu voia 
ceva mai bun, ceva spiritual.

Mulţi ani mai târziu, Apostolul Ioan pătrunde în 
locurile cereşti  într‑o descoperire prin Duhul Sfânt şi vede 
acest adevăr uimitor: „... poti re pline de aur, pline cu 
tămâie, care sunt rugăciunile sfi nţilor” (Apocalipsa 5:8). 
Binecuvântat să fi e Dumnezeu! Atunci când ne rugăm pe 
pământ, rugăciunea urcă la Dumnezeu precum tămâia. 
Regele David a avut o revelaţie despre aceasta; Domnul 
l‑a călăuzit să înţeleagă faptul că rugăciunile noastre sunt 
aduse înaintea lui Dumnezeu ca tămâia. În Psalmul 141:2, 
el a spus: „Ca tămâia să fi e rugăciunea mea înaintea Ta 
şi ca jertf a de seară să fi e ridicarea mâinilor mele!”

Rugăciunea la care se face referire mai sus este de 
închinare şi de mijlocire. În închinare, Îi oferim jertf e de 
laudă Domnului prin rodul buzelor noastre – cuvinte de 

RUGĂCIUNILE NOASTRE                  
SUNT CA TĂMÂIA

2 VINERI

Când a luat cartea, cele patru 
făpturi vii şi cei douăzeci şi patru 

de bătrâni s‑au aruncat la pământ 
înaintea Mielului, având fi ecare câte 

o alăută şi poti re de aur pline cu 
tămâie, care sunt rugăciunile sfi nţilor                                                                         

(Apocalipsa 5:8).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, prin Cristos, Îţi dau jertfe de laudă, rugăciuni 
de închinare şi de mijlocire, rodul buzelor mele prin care 
recunosc, mărturisesc şi glorific Numele Tău. Tu eşti Sfântul 
şi Singurul Suveran, Regele regilor şi Domnul domnilor. 
Eşti vrednic de toată lauda şi de toată adorarea, în veci de 
veci. Amin. 

laudă şi de mulţumire (Evrei 13:15). Rugăciunile noastre 
de mijlocire se ridică înaintea lui Dumnezeu, zădărnicind 
planurile duşmanului şi schimbând lucrurile din tărâmul 
ceresc. Aceasta este o lucrare cerească!

Gândeşte‑te la aceasta: pe măsură ce ne rugăm, 
noi trimitem tămâie – o jertfă bine primită, de bună 
mireasmă înaintea lui Dumnezeu – având drept rezultat 
schimbări pozitive pe pământ! De aceea trebuie să ne 
rugăm întotdeauna. În 1 Tesaloniceni 5:17 Biblia spune: 
„Rugaţi‑vă neîncetat.” Iar în 1 Timotei 2:1‑4 spune: 
„Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, 
cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru 
împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii...” 
În calitate de sfinţi ai lui Dumnezeu, ni s‑a încredinţat 
lucrarea rugăciunii. Este responsabilitatea noastră să ne 
rugăm pentru păcătoşi ca ei să fie mântuiţi. Totodată, 
fiecare dintre noi are o lucrare principală de închinare, 
de a‑I sluji Domnului. Aceste rugăciuni de mijlocire şi de 
închinare sunt ca tămâia înaintea Tatălui.  

Luca 6:12‑19 & Deuteronom 30

Faptele apostolilor 15:36‑16:15 & Estera 8‑10

Apocalipsa 5:8; Apocalipsa 8:4; Evrei 13:15



Într‑o zi, în ti mp ce mă rugam, am început să cânt 
un imn care sună aşa: „Toţi salută puterea Numelui 

lui Isus, îngerii să se aplece în închinare; aduceţi diadema 
regală şi încoronaţi‑L ca Domn al tuturor.” Deodată, Domnul 
m‑a oprit şi mi‑a zis: „Încoronează‑L ca Domn al tuturor? Nu 
poţi face aceasta.”

Pentru prima dată m‑am gândit la aceasta şi am 
realizat că niciun om nu Îl poate încorona; nici lumea 
întreagă nu ar putea. Cu ce L‑ar putea încorona? Nu avem 
o coroană destul de bună ca să I‑o dăm, nici autoritatea de 
a I‑o da. Mai mult, nu Îl poţi încorona pe Cel ce are toată 
autoritatea. Toată puterea este a Lui.

Aceasta explică de ce unii dintre cercetătorii biblici 
au difi cultăţi în a înţelege anumite porţiuni din Scriptură, 
precum Apocalipsa 6:2. Acest verset spune: „M‑am uitat şi 
iată că s‑a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc; 
i s‑a dat o cunună şi a pornit biruitor şi ca să biruiască.”

Unii cred că cel care stă pe cal este Isus, dar nu este El. 
Mai întâi, se spune că cel care stă pe cal are un arc. Isus nu a 
folosit niciodată un arc; Biblia spune că El (Isus) are o sabie 
(Apocalipsa 2:12). În Apocalipsa 6:2, citi m: „... i s‑a dat o 
cunună...” Dar lui Isus nu I s‑a dat o cunună; El este Regele 

EL ESTE DOMNUL CARE 
ÎNCORONEAZĂ

3 SÂMBĂTĂ

M‑am uitat şi iată că s‑a arătat 
un cal alb. Cel ce stătea pe el 

avea un arc; i s‑a dat o cunună şi 
a pornit biruitor şi ca să biruiască                                                                

(Apocalipsa 6:2).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, inima mea este luminată să Ţi se închine 
conform Cuvântului Tău, în duh şi în adevăr. Pe măsură ce 
proclam Cuvântul Tău prin psalmi, prin cântări de laudă 
şi prin cântări duhovniceşti, compunând cântări inima 
mea pentru Tine, stabilesc o atmosferă de mulţumire şi 
de minuni. Îţi mulţumesc pentru lucrarea Duhului Sfânt în 
viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin. 

regilor. Descrierea: „... şi a pornit biruitor şi ca să biruiască” 
nu este despre Isus, ci despre Anticrist.

Isus Se va lupta cu naţiunile răzvrătite doar la a doua Sa 
venire. Atunci El va călări pe un cal alb şi va judeca naţiunile 
cu dreptate. Apocalipsa 19:11‑12 spune: „Apoi am văzut 
cerul deschis şi iată că s‑a arătat un cal alb! Cel ce stătea pe 
el se cheamă «Cel credincios» şi «Cel adevărat» şi El judecă 
şi Se luptă cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului; capul 
îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti şi purta un 
nume scris pe care nimeni nu‑l ştie, decât numai El singur.” 
Observă că nu I s‑a dat o cunună; mai degrabă, El are multe 
cununi şi El dă cununi (Iacov 1:12; 1 Petru 5:4).

Este important să ştii cine este Isus cu adevărat şi să 
Îi cânţi cântări adecvate în închinare. El este: „... fericitul 
şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul 
domnilor, singurul care are nemurirea, care locuieşte 
într‑o lumină de care nu poţi să te apropii, pe care niciun 
om nu L‑a văzut nici nu‑L poate vedea şi care are cinstea şi 
puterea veşnică! Amin” (1 Timotei 6:15‑16).

Luca 6:20‑30 & Deuteronom 31

Faptele apostolilor 16:16‑40 & Iov 1‑2

1 Cronici 16:8‑12; 1 Petru 5:4; Iacov 1:12



Atunci când vom ajunge în cer, nu Îi vom vedea pe 
Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt stând pe tronuri 

diferite; vom vedea Unul şezând în plinătatea lui Dumnezeu 
pe tron, al cărui Nume este Isus. El este Mielul din mijlocul 
scaunului de domnie (Apocalipsa 7:17). El este expresia 
exterioară a Dumnezeirii. În Coloseni 2:9 Biblia spune: „Căci 
în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” 
Totuşi, uitându‑ne la versetul temati c, am putea întreba: 
dacă Isus este aşezat pe tron, cine este Mielul care stătea în 
picioare în mijlocul scaunului de domnie?

Studiind cartea Apocalipsa, trebuie să înţelegi că în 
Biblie, viziunea profeti că şi revelaţiile sunt deseori transmise 
sau comunicate prin simboluri. La fel este şi în cazul lui Ioan, 
scriitorul acestei cărţi. Mielul aici era simbolic. 

Ioan nu a zis că a văzut un om, ci un Miel; însă 
Mielul reprezintă o ti pologie a lui Isus Cristos. Acest lucru 
era simbolic pentru relaţia Tatălui cu Isus; era caracteristi c 
ati tudinii şi smereniei lui Isus. Vedem mai multe despre 
smerenia Lui în Filipeni 2:6‑9: „El, măcar că avea chipul lui 
Dumnezeu, totuşi n‑a crezut ca un lucru de apucat să fi e 
deopotrivă cu Dumnezeu, ci S‑a dezbrăcat pe Sine Însuşi 

MIELUL LUI DUMNEZEU
4 DUMINICĂ

Şi am privit şi, iată, în mijlocul tronului 
şi al celor patru fi inţe vii şi în mijlocul 

bătrânilor, a stat în picioare un Miel ca 
înjunghiat, având şapte coarne şi şapte 

ochi, care sunt cele şapte Duhuri ale 
lui Dumnezeu, trimise pe tot pământul 

(Apocalipsa 5:6, versiunea Fidela).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Domnul Isus a plătit preţul suprem 
pentru păcat, pe care omul nu‑l putea achita fără să moară. 
Acum, prin Mielul lui Dumnezeu, Isus Cristos, jertfit pentru noi, 
am fost eliberat să trăiesc viaţa victorioasă în Cristos, întronat 
cu El în locurile cereşti şi aşezat cu El într‑un loc de putere, de 
autoritate şi de domnie. Aleluia!

şi a luat un chip de rob, făcându‑se asemenea oamenilor. 
La înfăţişare a fost găsit ca un om, S‑a smerit şi S‑a făcut 
ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. De 
aceea şi Dumnezeu L‑a înălţat nespus de mult şi I‑a dat 
Numele care este mai presus de orice nume.”

Amintiţi‑vă cuvintele spuse de profetul Isaia, care, 
de asemenea, a subliniat smerenia şi ascultarea Lui: 
„Când a fost chinuit şi asuprit, n‑a deschis gura deloc, 
ca un miel pe care Îl duci la măcelărie, şi ca o oaie mută 
înaintea celor ce o tund: n‑a deschis gura” (Isaia 53:7).

Isus este Mielul care a fost înjunghiat de la 
întemeierea lumii (Apocalipsa 13:8) pentru păcatele 
oamenilor. Ioan Botezătorul L‑a numit Mielul lui 
Dumnezeu în Ioan 1:29 şi Petru, a spus la fel în epistolele 
sale, în 1 Petru 1:19. Acum, Dumnezeu ne‑a întronat 
cu El în locurile cereşti. Suntem aşezaţi împreună cu 
El (Efeseni 2:6) ca prin noi, El să Îşi arate nemărginita 
bogăţie a harului, a gloriei şi a puterii Lui (Efeseni 2:7). 
Binecuvântat să fie Numele Lui în veci!

Luca 6:31‑38 & Deuteronom 32

Faptele apostolilor 17:1‑15 & Iov 3‑5

Ioan 1:29; Ioan 1:36



Biblia ne spune că după Răpire, în ceruri va avea 
loc un război. Satan şi demonii lui se vor lupta 

pentru a‑şi păstra locul în ceruri, dar Mihail şi îngerii săi îi 
vor învinge, iar Satan va fi  alungat pe pământ, însemnând 
că nu va mai avea loc în ceruri. 

Cineva s‑ar putea întreba: „Înseamnă că în prezent 
Satan are un loc în ceruri?” Biblia spune că are: „Căci 
noi nu 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).

În Efeseni 2:2, Biblia mai spune: „în care trăiaţi 
odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul 
puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fi ii 
neascultării.” Deseori, atunci când este haos, anarhie şi 
tulburare în societate, mulţi nu realizează că diavolul se 
afl ă în spatele acestor lucruri.

Din locul lui, din tărâmurile atmosferei, Satan 
infl uenţează familii, oraşe, regate şi naţiuni, determinând 
o mulţime de lucruri care se întâmplă în acestea. El este 

ÎNVESTIT CU                                       
TOATĂ PUTEREA

5 LUNI

Şi în cer s‑a făcut un război. Mihail 
şi îngerii lui s‑au luptat cu balaurul. 

Şi balaurul cu îngerii lui s‑au 
luptat şi ei, dar n‑au putut birui; şi 
locul lor nu li s‑a mai găsit în cer                                            

(Apocalipsa 12:7‑8).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Vorbesc în autoritatea Domnului Isus şi decretez că voia, 
planurile şi scopurile lui Dumnezeu pentru Biserică şi 
pentru naţiunile lumii se îndeplinesc; neprihănirea Lui 
domneşte în inima oamenilor şi în naţiuni, pentru că toate 
sufletele şi naţiunile Îi aparţin lui Isus Cristos! Împărăţia lui 
Dumnezeu este stabilită pe pământ şi în inimile oamenilor, 
precum în cer, în Numele lui Isus. Amin.

restricţionat – eforturile, operaţiunile şi maşinaţiile sale 
sunt zădărnicite de rugăciunile sfinţilor lui Dumnezeu. 
Atunci când ne rugăm, mila lui Dumnezeu este eliberată 
şi îngerii sunt trimişi la cererea noastră şi conform voii 
Lui. 

De aceea nu îţi poţi permite să fii nepăsător sau să 
te resemnezi în timp ce diavolul face ravagii în familia ta, 
în afacerea ta, în oraşul tău sau în naţiunea ta. Trebuie 
să înveţi cum să te rogi şi mai ales cum să te rogi corect. 
Trebuie să înveţi cum să faci uz de Numele lui Isus şi să 
te opui puterilor demonice care îi împing pe oameni la 
distrugere şi stârnesc necazuri în naţiunile lumii şi în jurul 
tău.

Am fost învestiţi cu toată puterea şi cu toată 
autoritatea în ceruri şi pe pământ pentru a supune, a 
domina şi a decima puterile şi acţiunile satanice, precum 
şi pentru a prelua controlul asupra lumii noastre. Ai 
autoritatea de a determina ceea ce se întâmplă în viaţa 
ta, în viaţa celor dragi, în naţiunea ta şi în jurul lumii, 
utilizând Numele lui Isus.

Luca 6:39‑49 & Deuteronom 33

Faptele apostolilor 17:16‑34 & Iov 6‑8

Filipeni 2:9‑11; Matei 28:18‑20



Este revigorant să şti i că, în calitate de copil al lui 
Dumnezeu, tu poţi învinge şi poţi avea o viaţă 

glorioasă în fi ecare zi; o viaţă de care poţi fi  fericit, zi de 
zi. Un factor cheie pentru a te bucura de viaţa ta este să 
înveţi să te bucuri de procesul de creştere; să înveţi să 
recunoşti  şi să fi i sati sfăcut de realizările actuale, în ti mp 
ce aspiri la lucruri mai mari.

Unii oameni nu sunt niciodată mulţumiţi de viaţa 
lor. Ei au un aer de tristeţe şi de nemulţumire tot ti mpul. 
Această ati tudine le înrăutăţeşte situaţia, aşa că ei 
niciodată nu şti u ce înseamnă să fi i bucuros cu adevărat. 
Bucuria adevărată stă în împlinirea scopului dat de 
Dumnezeu – a fi  în locul lui Dumnezeu, la vremea lui 
Dumnezeu, pentru scopul dat de Dumnezeu, în modul lui 
Dumnezeu. Nimic nu poate fi  mai împlinitor decât atât.

Uită paşii greşiţi de ieri. Nu te îngrijora cu privire la 
ziua de mâine. Bucură‑te de ziua de astăzi. Regretele zilei 
de ieri şi frica de ziua de mâine sunt duşmanii bucuriei de 
astăzi. Dacă nu eşti  mulţumit de ziua de astăzi, visul zilei 
de mâine ar putea să nu se materializeze niciodată.

A fi  mulţumit de ziua de astăzi nu înseamnă să dai la 

FII MULŢUMIT DE ZIUA DE ASTĂZI
6 MARŢI

[Şi este, într‑adevăr, o sursă de imens 
profi t pentru că] evlavia însoţită de 

mulţumire (acea mulţumire care este 
un simţământ de împlinire lăuntrică) 

este un câşti g mare şi abundent                                     
(1 Timotei 6:6, 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 că eşti bucuria mea şi împlinirea 
mea. Mă bucur de cine sunt şi de tot ce ai realizat în mine 
şi prin mine în Isus Cristos. Trăiesc victorios şi astăzi, 
conştient şi mulţumitor că Tu desăvârşeşti tot ceea ce are 
legătură cu mine; prin urmare, îmi menţin inima veselă 
mereu, în Numele lui Isus. Amin.

o parte visele pentru un mâine mai bun; ci doar subliniază 
speranţa, pregătirea, anticiparea şi entuziasmul pentru 
un viitor mai plin de satisfacţii. Aleluia!

Luca 7:1‑10 & Deuteronom 34

Faptele apostolilor 18:1‑23 & Iov 9‑11

Matei 6:25‑26; Filipeni 4:12‑13



Pentru a‑ţi vedea viaţa înaintând din har în 
har, pentru a face paşi de uriaş şi pentru a 

experimenta puterea înălţătoare a lui Dumnezeu, trebuie 
să iei anumite decizii. Prima este să te conectezi la sursa 
corectă de informaţie, care nu poate fi  decât Cuvântul lui 
Dumnezeu.

Dacă nu te dedici Cuvântului lui Dumnezeu aşa cum 
ar trebui, alte informaţii vor ajunge la ti ne, preponderent 
negati ve, ca să te ţină departe de a trăi o viaţă de victorie. 
Ia decizia de a studia Cuvântul lui Dumnezeu şi de a medita 
asupra sa în mod deliberat; Cuvântul lui Dumnezeu să 
locuiască din belşug în ti ne (Coloseni 3:16). Disciplinează‑te 
să asculţi Cuvântul lui Dumnezeu în fi ecare zi.

Poate că spui: „Toată lumea este ocupată; cum aş 
mai putea să îmi fac ti mp să ascult sau să studiez Cuvântul 
lui Dumnezeu cu consecvenţă?” În ti mp ce te îmbraci 
dimineaţa, pregăti ndu‑te să mergi la lucru, sau chiar atunci 
când eşti  pe drum, ascultă un mesaj pe dispoziti vul pe care 
îl ai cu ti ne. Acesta este un mod sigur de a‑ţi bombarda 
mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu în mod consecvent, 
astf el încât credinţa ta să crească pentru a face faţă 
provocărilor şi crizelor vieţii din această vreme.

RĂMÂI ÎN CUVÂNTUL LUI                        
ÎN MOD DELIBERAT

7 MIERCURI

Tu îl vei ţine în desăvârşită pace, pe 
cel a cărui minte este fi xată asupra 

ta, pentru că el se încrede în ti ne                                     
(Isaia 26:3, versiunea Fidela).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea de a 
fi binecuvântat de Cuvântul Tău preţios şi astăzi. Rămân în 
Cuvântul Tău în mod deliberat prin studiu şi prin meditare: 
prin urmare, credinţa mea rămâne puternică şi biruitoare 
în ziua adversităţii, în Numele lui Isus. Amin.

Dacă rămâi în Cuvântul lui Dumnezeu, credinţa ta 
va fi puternică. În Romani 10:17 Biblia spune: „Astfel, 
credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul 
lui Cristos.” Poate că faci naveta zilnic până la locul de 
muncă; maximizează acel timp. Dacă eşti în autobuz sau 
în tren, pune‑ţi căştile; închide vocea lumii şi ascultă‑L pe 
Dumnezeu. Dacă nu conduci maşina, ia una dintre cărţile 
noastre, fie tipărită, fie în format digital şi inundă‑ţi mintea 
cu gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu.

Duhul tău are urechi care sunt diferite de urechile 
fizice; aşadar, nu te opri din a asculta Cuvântul lui 
Dumnezeu. Iar dacă apare vreo criză în viaţa ta, credinţa 
ta va triumfa; vei câştiga întotdeauna. Foloseşte‑te de 
platformele noastre, precum Librăria digitală a Pastorului 
Chris (PCDL), aplicaţia Rapsodia Realităţilor (de unde poţi 
descărca Rapsodia Realităţilor şi alte cărţi) şi consolidează‑ţi 
viaţa folosind Cuvântul lui Dumnezeu. Ascultă şi studiază 
aceste materiale, nu doar o dată, ci în mod repetat, până 
când mesajul va intra în duhul tău şi va rămâne acolo. 
Aceasta va produce rezultatele dorite.

Luca 7:11‑17 & Iosua 1‑2

Faptele apostolilor 18:24‑19:7 & Iov 12‑14

1 Ioan 5:4; 2 Corinteni 3:18



 
 În această lună, între 9 şi 11 iulie, Serviciile de 
vindecare Healing Streams („Râuri de vindecare”) cu Pastorul 
Chris vor fi transmise în direct în toate naţiunile lumii. Mulţi 
oameni vor fi conduşi într‑o atmosferă supranaturală de 
credinţă şi de minuni prin sesiuni de rugăciune, de închinare, 
de profeţie şi de vindecări de tot felul prin Duhul Sfânt. 

Pentru a participa la acest program transformator, accesează 
site‑ul de internet https://healingstreams.tv/ 

Pregătește-te pentru 

Healing Streams                     
(„Râuri de vindecare”) 

Serviciile de vindecare 



N
O

T
E

NOTE



Mulţi oameni, inclusiv lideri, au uitat scopul şi 
misiunea Bisericii. Se lasă purtaţi de iureşul 

lucrării atât de mult, încât au uitat obiecti vul. Este ca şi 
cum s‑ar afl a într‑o călătorie, uitând însă desti naţia. Se lasă 
distraşi de plăcerile, de peisajele şi de multele atracţii care 
se ivesc pe parcurs.

Tu pentru ce trăieşti ? Care este scopul tău? În 2 
Corinteni 1:8‑9, apostolul Pavel a spus: „În adevăr, fraţilor, 
nu voim să vă lăsăm în necunoşti nţă despre necazul care 
ne‑a lovit în Asia, de care am fost apăsaţi peste măsură 
de mult, mai presus de puterile noastre, aşa că nici nu mai 
trăgeam nădejde de viaţă. Ba încă ne spunea gândul că 
trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu 
în noi înşine, ci în Dumnezeu, care înviază morţii.” Doar în 
momentul în care îţi înţelegi misiunea, poţi avea asemenea 
ati tudine şi mentalitate. 

Fără o conşti inţă orientată asupra misiunii, te poţi 
bucura de călătorie, dar nu ajungi nicăieri. Prin urmare, 
trebuie să trăieşti  ca unul care are o desti naţie, un scop divin. 
Astf el, nimic de pe acest pământ nu te mai poate clăti na; 

FOCALIZEAZĂ-TE                          
ASUPRA MISIUNII

8 JOI

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi 
Desăvârşirea credinţei noastre, adică 

la Isus, care, pentru bucuria care‑I 
era pusă înainte, a suferit crucea, a 
dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta 

scaunului de domnie al lui Dumnezeu                                
(Evrei 12:2).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Refuz să mă las distras de circumstanţe, de experienţe, 
sau de adversităţi. Îmi concentrez atenţia asupra lui 
Cristos, a Cuvântului şi a destinului Lui pentru viaţa mea. 
Sunt pasionat de agenda Domnului, îndreptându‑mi inima 
neîncetat asupra Sa ca să fac voia Lui. Privesc dincolo de 
această lume şi sunt tot mai puternic în Domnul. Amin.

lucrurile pământeşti nu mai au nicio valoare pentru tine, 
pentru că mintea ta rămâne concentrată asupra misiunii 
tale şi a scopului tău.

La fel a fost şi în cazul lui Isus, care: „... pentru bucuria 
care‑I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit 
ruşinea...” (Evrei 12:2). Nu a mai contat că sângera de la 
cununa de spini pe care romanii I‑au îndesat‑o pe cap; nu 
au mai contat durerile cumplite provocate de piroanele cu 
care L‑au răstignit; El le‑a îndurat pe toate.

Indiferent de provocările cu care te confrunţi în viaţă, 
concentrează‑te asupra destinaţiei. Nu lăsa ca lucrurile care 
se întâmplă să te distragă de la finalizarea alergării tale. 
Pavel, a spus în Faptele apostolilor 20:22‑24: „Şi acum, iată 
că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să ştiu ce mi 
se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înştiinţează 
din cetate în cetate că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri. 
Dar eu nu ţin numaidecât la viaţa mea, ca şi cum mi‑ar fi 
scumpă, ci vreau numai să‑mi sfârşesc cu bucurie calea şi 
slujba pe care am primit‑o de la Domnul Isus, ca să vestesc 
Evanghelia harului lui Dumnezeu.”

Luca 7:18‑35 & Iosua 3‑4

Faptele apostolilor 19:8‑41 & Iov 15‑18

1 Corinteni 15:19; Isaia 50:7; 2 Timotei 4:7‑8



Atunci când analizez ceea ce se întâmplă în 
lume, îmi amintesc de devotamentul lui 

Şadrac, Meşac şi Abednego. Ei i‑au spus regelui: „Nu ne 
vom închina statuii tale de aur.” Iar regele s‑a mâniat şi i‑a 
ameninţat că‑i va arunca într‑un cuptor încins. Dar ei au 
răspuns plini de îndrăzneală: „Dumnezeul nostru poate 
să ne scoată din cuptorul aprins. Şi, chiar dacă nu ne va 
scoate, nu le vom sluji dumnezeilor tăi” (Citi ţi Daniel 3).

Ei nu refuzat să se închine statuii ridicate de împărat 
pentru că se aşteptau ca Dumnezeu să îi salveze. Nu a contat 
pentru ei dacă urma să fi e sau nu scăpaţi din foc. Ei au rămas 
fermi pe poziţie datorită angajamentului lor faţă de Domnul, 
recunoscându‑L ca Singurul Dumnezeu adevărat. Prin 
urmare, în ciuda inti midării, nu s‑au clinti t! Câtă convingere!

Aşa a fost şi în cazul lui Daniel. Se dăduse un decret 
care interzicea rugăciunea către orice dumnezeu, în afară 
de rege, ti mp de 30 de zile. Dar Daniel a conti nuat să se 
roage; Biblia spune că atunci când a afl at de acel decret, el a 
conti nuat să se roage ca şi până atunci, şti ind că era urmărit 
(Daniel 6:6‑10).

FII DE NECLINTIT PENTRU 
EVANGHELIE

9 VINERI

Ba încă şi acum privesc toate aceste 
lucruri ca o pierdere, faţă de preţul 
nespus de mare al cunoaşterii lui 

Cristos Isus, Domnul meu. Pentru El 
am pierdut toate şi le socotesc ca 
un gunoi, ca să Îl câşti g pe Cristos                                                           

(Filipeni 3:8).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt convins şi constrâns de adevărul Evangheliei; şi refuz 
să mă tem de persecuţie pentru că proclam Evanghelia lui 
Isus Cristos. Nimic din această lume nu‑mi poate diminua 
dragostea pentru Cristos şi pasiunea pentru Evanghelie. O 
predic cu îndrăzneală pretutindeni, iar El este în mine şi 
cu mine, confirmându‑Şi Cuvântul prin semne şi minuni. 
Slavă lui Dumnezeu!

Din cauza faptului că nu a respectat decretul absurd 
al regelui, Daniel a fost aruncat în groapa cu lei. Nu este 
consemnat nicăieri că Daniel s‑ar fi rugat să fie eliberat din 
acea groapă; a fost gata mai degrabă să fie mâncat de lei, 
decât să îşi renege credinţa în Dumnezeu. Acestea sunt 
exemple pentru noi. Situaţia noastră de astăzi nu este cu 
mult diferită. Când vine vorba să alegem între ceea ce a 
spus Dumnezeu şi ceea ce spune un om, alegerea este uşor 
de făcut; pentru noi, există doar o cale – cea a Domnului 
Isus! Noi pe El Îl slujim. Când vine vorba de Evanghelie, fie că 
murim, fie că trăim, noi suntem ai Domnului (Romani 14:8). 
Aleluia!

Nu te lăsa niciodată intimidat când trebuie să‑ţi 
exprimi convingerile despre Cristos şi despre mesajul 
Evangheliei. Trebuie să fim pregătiţi. Facem parte din linia 
genealogică a celor care au dat totul şi nu au solicitat izbăvire; 
ei şi‑au dorit o înviere mai bună, una victorioasă. Orice ar 
veni, fii de neclintit; fii curajos cu privire la credinţa ta în Isus 
Cristos. Fii convins şi constrâns de adevărul Evangheliei şi 
predică‑l cu îndrăzneală.

Luca 7:36‑50 & Iosua 5

Faptele apostolilor 20:1‑16 & Iov 19‑21

2 Timotei 3:12; Faptele apostolilor 20:22‑24



Bunăstarea nu are legătură cu cât de mult te rogi 
sau posteşti ; este lucrarea Domnului. Dumnezeu 

este Cel care te face prosper. El Îşi găseşte plăcerea în 
bunăstarea ta (Psalmul 35:27, versiunea Fidela). Nu 
trebuie să te întrebi dacă El vrea sau nu ca tu să prosperi. 
El nu vrea să‑ţi pui încrederea în calculele etapizate ale 
oamenilor, pentru că nu vor funcţiona. S‑ar putea să pară 
că funcţionează o vreme, dar nu vor dura mult. Bunăstarea 
adevărată şi durabilă vine prin har.

În Marcu 10, este relatată o pildă despre ati tudinea 
unui conducător tânăr faţă de bogăţie. El a vrut să şti e ce 
trebuie făcut ca să moştenească viaţa veşnică. Isus i‑a spus 
să respecte decalogul; dar tânărul a spus: „Învăţătorule, 
toate aceste lucruri le‑am păzit cu grijă încă din ti nereţea 
mea” (Marcu 10:20). Biblia spune că Isus S‑a uitat la el 
cu dragoste şi i‑a spus: „... du‑te de vinde tot ce ai, dă la 
săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia‑ţi crucea 
şi urmează‑Mă” (Marcu 10:21). La auzul acestor vorbe, 
tânărul a plecat trist. Era legat de posesiunile sale, pentru 
că Biblia spune că avea multe avuţii, sau cum bine a spus 
cineva: „avuţiile lui multe îl aveau pe el.”

BUNĂSTARE PRIN HAR
10 SÂMBĂTĂ

Ci adu‑ţi aminte de Domnul 
Dumnezeul tău, căci El îţi va da 

putere să le câşti gi, ca să întărească 
legământul încheiat cu părinţii 

voştri prin jurământ, cum face astăzi                                                     
(Deuteronomul 8:18).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Scopul meu în viaţă este să stabilesc neprihănirea lui 
Dumnezeu pe pământ şi în inima oamenilor din toată 
lumea. Iar eu sunt binecuvântat cu tot ceea ce am nevoie 
pentru a face aceasta. Aşadar, sunt angajat în avansarea 
agendei lui Dumnezeu, favorizând cauza Sa neprihănită cu 
timpul meu şi cu resursele mele, pentru slava Sa. Amin.

Isus S‑a uitat împrejurul Lui şi le‑a zis ucenicilor: 
„Cât de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei 
ce au avuţii!” (Marcu 10:23). Isus le spune că mântuirea 
nu se primeşte pe bani sau prin mari avuţii, ci prin Duhul 
lui Dumnezeu. Isus a vrut ca tânărul bogat să‑şi pună 
încrederea, nu în bogăţia lui, ci în Dumnezeu, dătătorul 
bogăţiei.

Bunăstarea ta nu depinde de niciun om, nici de 
afacerea ta, nici de sistemele şi guvernele acestei lumi, nici 
de economie, ci depinde de Dumnezeu. Este prin harul Lui. 
Acum poţi să înţelegi de ce Pavel spune în 2 Corinteni 9:8: 
„Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, 
având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi 
în orice faptă bună” (2 Corinteni 9:8). Puterea pe care 
le‑o dă Dumnezeu copiilor Săi să fie prosperi este o putere 
spirituală, nu politică şi nici economică. Este puterea pe 
care El i‑o dă fiecărui creştin ca să propage calea Lui. Slavă 
lui Dumnezeu!

Luca 8:1‑10 & Iosua 6

Faptele apostolilor 20:17‑38 & Iov 22‑24

1 Cronici 29:12; 2 Corinteni 9:8; Psalmul 35:27



Versetul temati c vorbeşte despre desăvârşirea 
sau maturitatea creşti nului în Cristos şi despre 

modul în care se poate măsura: „Dacă nu greşeşte cineva 
în vorbire, este un om desăvârşit...” În Matei 12:37, Isus 
declară: „Căci din cuvintele tale vei fi  scos fără vină şi 
din cuvintele tale vei fi  osândit,” accentuând importanţa 
cuvintelor pe care le rosteşti .

Altf el spus, cuvintele tale sunt măsura judecăţii 
tale şi pot hotărî dacă mergi în cer sau în iad. Când te‑ai 
născut din nou, viaţa ta a venit prin cuvinte, atunci când ai 
mărturisit credinţa ta în Isus; şi de aceea întotdeauna va 
depinde de cuvinte. Unii oameni nu înţeleg acest adevăr 
şi sunt nechibzuiţi la vorbă, folosind cuvinte profane şi 
dispreţuitoare, în special atunci când sunt supăraţi sau 
nefericiţi.

Nu te mândri cu capacitatea ta de a îi umili pe 
ceilalţi prin cuvinte urâte şi jignitoare. Iar dacă cineva ţi‑a 
mărturisit anumite lucruri, iar după o vreme a apărut o 
problemă între voi, nu o considera aceasta o bună ocazie 
de a denigra, de a expune acea prersoană. Gândeşte‑te 
la lucrarea Duhului Sfânt din viaţa ta: chiar dacă El şti e 
totul despre ti ne, niciodată nu te acuză şi nici nu te 

EXPRIMĂ DRAGOSTE – ÎN SPECIAL 
PRIN CUVINTE

11 DUMINICĂ

Toţi greşim în multe feluri. Dacă 
nu greşeşte cineva în vorbire, 

este un om desăvârşit şi poate 
să îşi ţină în frâu tot trupul                                                               

(Iacov 3:2).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Rostesc doar cuvinte binevoitoare şi pline de iubire. Îmi 
umplu inima în mod consecvent cu Cuvântul lui Dumnezeu 
şi vorbesc din acea abundenţă, exprimând dragostea lui 
Dumnezeu prin cuvinte, edificându‑i şi influenţându‑i pe 
cei care mă aud cu prezenţa Lui divină, cu puterea şi cu 
slava Lui, în Numele lui Isus. Amin.

denigrează în faţa nimănui. El te iubeşte şi te protejează 
întotdeauna.

Şi Isus a procedat la fel. Deşi ştia totul despre 
oameni, El S‑a raportat la aceştia cu dragoste. În Ioan 
12:47, Biblia spune că în timp ce le slujea unora dintre 
cei care I‑au respins mesajul, Isus a declarat: „Nu Eu îi 
judec.” Cât de milostiv este El! Acesta este exemplul pe 
care trebuie să îl urmăm. Dacă El nu te acuză niciodată, 
dacă El nu te condamnă, dacă nu te dojeneşte prin 
cuvinte dispreţuitoare, de ce crezi că ar fi potrivit ca tu să 
procedezi astfel cu fraţii şi cu surorile tale? Exprimă doar 
dragoste, în special prin cuvintele pe care le rosteşti.

Luca 8:11‑18 & Iosua 7

Faptele apostolilor 21:1‑16 & Iov 25‑28

Coloseni 4:6; Efeseni 4:2; Efeseni 4:29; Luca 6:45



Niciodată nu a existat o perioadă mai oportună 
pentru a te întări în Domnul, benefi ciind din 

plin de puterea tăriei Sale, decât în   aceste zile din urmă. 
Trebuie să fi i puternic în duh. În Efeseni 6:10, Apostolul 
Pavel spune: „Încolo, fraţilor, întăriţi‑vă în Domnul şi 
în puterea tăriei Lui.” Cât de important este acest lucru 
pentru noi în aceste zile.

În vremuri de încercare în viaţa ta, trebuie să rămâi 
în Domnul. În jurul tău se pot întâmpla o mulţime de 
lucruri; provocările pot deveni copleşitoare şi furtunile 
dezlănţuite; însă tu întăreşte‑te în Domnul şi în harul Său. 
În 1 Corinteni 15:58, Biblia spune: „De aceea, preaiubiţii 
mei fraţi, fi ţi tari, neclinti ţi, sporiţi totdeauna în lucrul 
Domnului...”

În Matei 10:22, Isus ne asigură că: „... Cine va 
răbda până la sfârşit va fi  mântuit.” Şi nu doar că trebuie 
să rabzi până la sfârşit, ci să sfârşeşti  mai puternic decât 
ai început. Aceasta este calea celui neprihănit: „... A cărei 
strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei” 
(Proverbe 4:18).

În Cristos, devenim tot mai puternici, iar gloria 
conti nuă să crească. De la un nivel de credinţă la următorul 
nivel de credinţă (Romani 1:17), din slavă în slavă (2 

MAI PUTERNIC ÎN FIECARE ZI
12 LUNI

Tu dar, copilul meu, întăreşte‑te 
în harul care este în Cristos Isus                                       

(2 Timotei 2:1).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îţi mulţumesc, Tată ceresc, că după bogăţia Ta în slavă, m‑ai 
întărit cu puterea Duhului Tău în omul meu lăuntric. Sunt 
în permanenţă întărit dinăuntru şi revigorat cu abilitatea 
de a face minuni, în Numele lui Isus. Amin.

Corinteni 3:18) şi din har în har (Ioan 1:16). Aceasta este 
viaţa pe care ne‑a dat‑o El. Atâta timp cât eşti puternic în 
Domnul – menţinând Cuvântul Său în inima ta şi în gura 
ta – vei umbla în biruinţă şi în stăpânire.

Într‑adevăr, sunt şi încercări, greutăţi şi provocări în 
umblarea ta de credinţă, dar Biblia spune: „Dacă slăbeşti 
în ziua necazului, mică îţi este puterea” (Proverbe 
24:10). A fi laş sau lacom atunci când o situaţie îţi pune 
credinţa la încercare, înseamnă a‑ţi anula şansele de 
promovare. Aminteşte‑ţi ce spune Duhul Sfânt în Iacov 
1:2: „Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi 
prin felurite încercări.” El ştie că victoria se află în duhul 
nostru.

Nu te lăsa niciodată copleşit de nicio circumstanţă, 
deoarece Cel ce te întăreşte — Duhul Sfânt locuieşte 
în tine. În şi prin El, tu deja ai învins: „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” (1 Ioan 
4:4). Slavă Domnului!

Luca 8:19‑25 & Iosua 8

Faptele apostolilor 21:17‑36 & Iov 29‑31

2 Corinteni 12:10; Efeseni 3:14‑16



În Osea 4:6, Dumnezeu spune: „Poporul Meu piere 
din lipsă de cunoşti nţă...” Iar în Ioan 8:32, Isus declară: 

„Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” 
Mulţi umblă în întuneric fără să conşti enti zeze acest lucru, 
deoarece nu cunosc adevărul; nu cunosc Scripturile. Deşi îşi 
doresc să afl e adevărul şi vor să Îl cunoască pe Dumnezeu, Îl 
caută în locuri greşite.

Doar pentru că ai auzit unii oameni spunând: „Strigă 
aleluia şi aplaudă‑L pe Isus,” nu înseamnă neapărat că aceşti a 
fac parte cu adevărat din Biserica Lui Isus Cristos. Este nevoie 
ca duhul tău să aibă discernământ. În Faptele apostolilor 
16, pe când mergeau către locul de rugăciune, Pavel şi Sila 
au întâlnit o roabă care avea un duh de ghicire. Biblia spune: 
„Roaba aceasta s‑a luat după Pavel şi după noi şi striga: 
«Oamenii aceşti a sunt robii Dumnezeului cel Preaînalt şi ei 
vă vestesc calea mântuirii»” (Faptele apostolilor 16:17).

Avea această femeie dreptate? Cu siguranţă! Însă, în 
versetul 18, Biblia relatează că: „... Pavel, necăjit, s‑a întors 
şi i‑a zis duhului: «În Numele lui Isus Cristos îţi poruncesc să 
ieşi din ea. Şi a ieşit chiar în ceasul acela.»” Cuvintele femeii 
au fost frumoase, însă aceasta avea un duh de ghicire. Pavel a 
putut discerne acest lucru, deoarece, în ti mp ce roaba vorbea, 
Biblia specifi că faptul că el era necăjit.

DISCERNE PRIN DUHUL SFÂNT
13 MARŢI

Vegheaţi şi rugaţi‑vă, ca să nu cădeţi 
în ispită; duhul, în adevăr, este plin de 
râvnă, dar carnea este neputi ncioasă 

(Matei 26:41).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Neprihănitule Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai sensibilizat duhul 
şi că mi‑ai dat abilitatea să discern voia Ta desăvârşită şi să 
umblu în ea mereu. Cuvântul Tău este adevărata lumină 
care îmi dă direcţie şi călăuzire. Iar acum, Doamne, mă 
rog ca toţi cei care merg în direcţia greşită să audă astăzi 
vocea Ta şi să urmeze adevărul Evangheliei, în Numele lui 
Isus. Amin.

Când Duhul lui Dumnezeu vorbeşte, copiii Săi nu sunt 
întristaţi în duhul lor; ci, dimpotrivă, sunt edificaţi. Când auzi 
o voce sau un mesaj, trebuie să discerni originea duhului 
care transmite acel mesaj. Mulţi creştini au ascultat vocea lui 
Satan şi au confundat‑o cu vocea lui Dumnezeu, deoarece nu 
şi‑au dezvoltat discernământul spiritual.

Ne aflăm în zilele din urmă şi Isus ne‑a avertizat că 
aceste lucruri se vor întâmpla. În Matei 26:41, El ne îndeamnă: 
„Vegheaţi şi rugaţi‑vă, ca să nu cădeţi în ispită,” iar în Matei 
10:16, ne sfătuieşte: „Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în 
mijlocul lupilor. Fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi fără răutate ca 
porumbeii.” Apoi Pavel ne spune să nu fim neînţelepţi, ci să 
discernem întotdeauna voia lui Dumnezeu: „Aşadar vedeţi 
să umblaţi cu băgare de seamă [trăind viaţa cu onoare, cu 
scop şi cu curaj; evitându‑i pe cei care tolerează şi abilitează 
răul], nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi [oameni 
sensibili, inteligenţi, cu discernământ]” (Efeseni 5:15, 
versiunea Amplificată). 

Luca 8:26‑39 & Iosua 9

Faptele apostolilor 21:37‑22:21 & Iov 32‑35

Ioan 10:27; 1 Ioan 2:27; Isaia 30:21; Psalmul 32:8



Este important să conşti enti zezi cine eşti  cu 
adevărat în Cristos. Trebuie să înţelegi şi să 

recunoşti  cine şi ce reprezintă Cristos pentru ti ne şi în 
ti ne. 

Ioan pune accentul în versetul temati c pe verbul „să 
şti ţi,” care provine din traducerea din original a termenului 
grecesc „eidō” care înseamnă conşti enti zare. Aşadar, Ioan 
spune: „V‑am scris aceste lucruri ca să conşti enti zaţi că 
voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi 
viaţa veşnică.” Tu crezi deja; şi şti i deja că Isus Cristos este 
Fiul lui Dumnezeu; tu şti i deja în adâncul duhului tău că ai 
primit viaţa veşnică; însă conşti enti zezi oare acest adevăr 
în fi ecare moment al vieţii tale?

El vorbeşte despre un anumit ti p de cunoaştere 
care îţi infl uenţează comportamentul obişnuit, deciziile 
şi opiniile curente. Vrea ca acţiunile tale coti diene să fi e 
ghidate de această conşti enti zare. El vrea să şti i că atunci 
când te‑ai născut din nou, te‑ai născut în eternitate. Acesta 
este moti vul pentru care apostolul Petru afi rmă în 2 Petru 
1:3‑4 că suntem asociaţi ai Dumnezeirii: „Dumnezeiasca 
Lui putere ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, 
prin cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat prin slava şi 
puterea Lui, prin care El ne‑a dat făgăduinţele Lui nespus 

CONȘTIENTIZAREA                     
NATURII TALE DIVINE

14 MIERCURI

V‑am scris aceste lucruri ca să şti ţi 
că voi, care credeţi în Numele Fiului 
lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică                         

(1 Ioan 5:13).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Ştiu cine sunt! Indiferent de opoziţiile, de provocările sau 
de vânturile potrivnice care ar putea veni în calea mea, 
rămân liniştit, neclintit şi bucuros, pentru că ştiu că sunt 
mai mult decât biruitor. Am ajuns la cunoştinţa faptului că 
viaţa mea este pentru slava lui Dumnezeu. Conştientizez 
speranţa chemării Sale pentru viaţa mea şi moştenirea pe 
care El mi‑a disponibilizat‑o în Cristos. Aleluia!

de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii 
dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este 
în lume prin pofte.”

Având această conştientizare, atunci când te confrunţi 
cu provocări, rămâi neclintit, deoarece acum ştii cine eşti. 
Meditează la Cuvântul Domnului, iar acesta va induce 
sănătate în tot trupul tău (Proverbe 4:22). Conştientizează 
rădăcinile tale în Cristos, linia ta genealogică şi moştenirea 
ta de origine divină. Conştientizează faptul că viaţa ta 
trebuie trăită pentru slava lui Dumnezeu; tu eşti mai mult 
decât biruitor (Romani 8:37). Aleluia!

Luca 8:40‑56 & Iosua 10

Faptele apostolilor 22:22‑23:11 & Iov 36‑39

1 Corinteni 2:12‑13; Efeseni 1:17‑18



În 20 de ani, Îngerul Mesager a ajuns cel mai răspândit 
şi mai tradus devoţional zilnic din lume cu peste 22 
miliarde de exemplare ti părite în peste 3700 de limbi. 
Cu adevărat, cunoşti nţa slavei Domnului acoperă 
pământul precum apele acoperă adâncul mării. Însă 
mai sunt multe de făcut pentru ca devoţionalul să 
ajungă lunar în mâinile oamenilor vorbitori de atâtea 
limbi. 

 Iar tu ne poţi ajuta să realizăm acest lucru prin:
• Sponsorizarea distribuirii rapsodiei în aceste 3700 
de limbi din întreaga lume
• Sponsorizarea distribuirii devoţionalului pe diferite 
grupe de vârstă
• Sponsorizarea ediţiei în limbaj Braille
• Sponsorizarea ediţiei în limbajul semnelor

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

STRĂLUCIRE ÎN 
3700

LIMBI DE TRADUCERE
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În 2 Ioan 1:1, Biblia spune: „Prezbiterul către 
aleasa Doamnă şi către copiii ei, pe care îi iubesc 

în adevăr; şi nu numai eu, ci toţi cei ce cunosc adevărul.” 
Nimeni nu a scris despre adevăr şi despre folosirea 
acestui concept ca Ioan. De ce a fost el atât de dornic să 
vorbească despre adevăr şi de ce a fost atât de conşti ent 
de acesta? Deoarece el a înţeles semnifi caţia cuvintelor 
lui Isus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa...” (Ioan 14:6).

Deşi niciun alt scriitor al Evangheliilor nu a mai citat 
această afi rmaţie a lui Isus, Ioan a considerat‑o deosebit 
de importantă. În 3 Ioan 1:1, el scrie: „Prezbiterul către 
preaiubitul Gaius, pe care îl iubesc în adevăr.” În 2 Ioan 
1:1 şi în alte pasaje biblice Ioan numeşte Evanghelia lui 
Cristos, Adevărul.

Adevărul este realitatea însăşi. Cuvântul lui 
Dumnezeu care ne‑a fost dat este adevărul: „... Cuvântul 
Tău este adevărul” (Ioan 17:17). Dacă vrei să te bucuri de 
sănătate sau să trăieşti  o viaţă îmbelşugată şi încununată 
de succes, trebuie doar să îţi antrenezi mintea să rămână 
în permanenţă conectată la adevărul Cuvântului lui 
Dumnezeu.

CUNOAȘTE ADEVĂRUL                              
ȘI UMBLĂ ÎN EL

15 JOI

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

şi pentru care ai făcut acea frumoasă 
mărturisire înaintea multor martori (1 

Timotei 6:12).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Adevărul lui Dumnezeu este revelat în duhul meu, iar 
eu umblu în adevăr. Am devenit una cu adevărul. Sunt 
constrâns de cunoştinţa adevărului să umblu în voia 
desăvârşită a lui Dumnezeu pentru viaţa mea şi să 
stabilesc neprihănirea Lui pe pământ, în Numele lui 
Isus. Amin.

Indiferent ce auzi sau ce ţi se spune, fie că este 
vorba despre sănătatea ta, despre familia ta, despre 
banii tăi sau despre afacerea ta, dacă nu corespunde 
adevărului lui Dumnezeu, nu reprezintă un factor decisiv. 
Adevărul nu este determinat de manifestările fizice sau 
de percepţiile senzoriale.

Atunci când cunoşti adevărul, nu vei fi tulburat 
dacă diavolul îţi spune că vei muri de cancer sau de orice 
altă boală. Când îţi şopteşte astfel de gânduri, opreşte‑l, 
răspunzându‑i cu adevărul lui Dumnezeu: „Duhul 
Celui ce L‑a înviat pe Isus din morţi locuieşte în mine şi 
El revitalizează şi trupul meu muritor! Duhului Sfânt 
patrulează în mine. Aleluia!”

Iată ce înseamnă să umbli în adevăr! Există anumite 
lucruri pe care le vei interzice complet în viaţa ta – şi 
anume tot ce nu este din Dumnezeu – fiind constrâns de 
cunoştinţa adevărului. Glorie în veci Numelui Său!

Luca 9:1‑9 & Iosua 11

Faptele apostolilor 23:12‑35 & Iov 40‑42

1 Ioan 2:21; Evrei 2:1; Ioan 8:32



Orice om intuieşte că este mai mult decât un animal 
(„evoluat”) şi are dreptate. Isus este întruchiparea 

naturii dumnezeieşti , revelaţia lui Dumnezeu, înti părirea Fiinţei 
Lui, strălucirea slavei lui Dumnezeu (Evrei 1:3). Iar El S‑a întrupat 
ca noi să putem vedea şi înţelege planul, scopul şi aşteptările lui 
Dumnezeu.

În Ioan 1:4, Biblia spune: „În El era viaţa, şi viaţa era 
lumina oamenilor,” iar în 1 Ioan 5:11‑12, conti nuă astf el: „Şi 
mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne‑a dat viaţa veşnică 
şi această viaţă este în Fiul Său. Cine Îl are pe Fiul are viaţa; 
cine nu Îl are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa...” Când 
te‑ai născut din nou, duhul tău a primit viaţa divină; din acel 
moment, ai devenit părtaş al naturii dumnezeieşti  – un asociat 
al Dumnezeirii.

Oamenii şi‑au dorit acest lucru dintotdeauna, în mod 
conşti ent sau inconşti ent! Iată taina, mărturia şi puterea 
creşti nismului: realitatea uniunii noastre cu Dumnezeirea! Din 
nefericire, unii nesocotesc puterea, importanţa şi impactul 
vieţii divine care sălăşluieşte în ei, nefi ind conşti enţi de faptul 
că, în calitate de creşti ni, noi suntem nişte vase purtătoare de 
Dumnezeu, pline de Dumnezeire.

NATURA LUI                              
DUMNEZEU ÎN TINE

16 VINERI

Prin aceste lucruri, El ne‑a dăruit 
promisiunile Lui preţioase şi foarte 

mari, pentru ca, prin acestea, 
scăpând de depravarea care este în 
lume din cauza poft elor, să deveniţi 

părtaşi ai naturii dumnezeieşti                                                                     
(2 Petru 1:4, versiunea NTR).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântat să fie Dumnezeu; viaţa pe care o am nu 
poate fi coruptă de boală, de maladie sau de moarte; 
sunt indestructibil, pentru că sunt părtaş al naturii 
divine. Divinitatea acţionează în mine. Cristos este viaţa 
mea şi slava mea. Amin.

Trezeşte‑te la acest adevăr până când ajunge să se 
reflecte în limbajul tău. Dacă te numeri printre cei care spun: 
„M‑am speriat de moarte;” sau „Era să mor,” înseamnă că 
nu ai conştientizat încă faptul că ai primit viaţa şi natura lui 
Dumnezeu în duhul tău! Nu realizezi încă cine eşti cu adevărat.

Noi nu murim! Viaţa lucrează în noi. Nu am primit un 
duh de frică, ci de dragoste, de putere şi de minte sănătoasă 
(2 Timotei 1:7, versiunea Fidela). Fiind născut din nou, tu te 
afli în clasa făpturilor lui Dumnezeu. Viaţa din tine nu poate fi 
contaminată, coruptă sau afectată de boală, de suferinţă sau 
de moarte. Însă, cei care nu cunosc acest adevăr continuă să 
trăiască asemenea unor victime. 

Nu este de mirare că, în Psalmul 82:6‑7, Biblia spune: „... 
Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt. Însă veţi 
muri ca nişte oameni, veţi cădea ca un domnitor oarecare.” 
Cât de trist! Conştientizează şi exprimă viaţa şi natura lui 
Dumnezeu care se află în tine. Nu trăi asemenea oamenilor 
obişnuiţi, deoarece Cristos te‑a făcut extraordinar. Aleluia!

Luca 9:10‑17 & Iosua12

Faptele apostolilor 24:1‑27 & Psalmii 1‑6

2 Petru 1:3‑4; 1 Ioan 4:4



Verbul „să cunoască” din versetul tematic, 
provine din traducerea din original a 

termenului grecesc „gnōrizō” şi înseamnă a certifica, 
a declara, a face cunoscut sau a da de înţeles. Biserica 
este concepută de Dumnezeu pentru a găzdui, pentru 
a exprima sau a manifesta înţelepciunea felurită a lui 
Dumnezeu. Este extraordinar!

Înseamnă că Biserica le va face cunoscută 
domniilor şi stăpânirilor din locurile cereşti uimitoarea 
şi nesfârşita înţelepciune a lui Dumnezeu. Aceasta 
face parte din chemarea vieţii noastre; Dumnezeu 
caută să Îşi demonstreze puterea şi înţelepciunea 
prin noi chiar ACUM.

Întrebarea este: cum este posibil acest lucru? 
Este destul de simplu: El ne‑a umplut de înţelepciune. 
În 1 Corinteni 1:24, Biblia spune că Isus Cristos este 
puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Prezenţa lui 
Cristos în tine este marele răspuns al lui Dumnezeu 
la toate nevoile oamenilor. Cristos în tine este slava 
ta şi înţelepciunea ta. Dacă nu înţelegi acest lucru, 
s‑ar putea să nu beneficiezi niciodată de el. De 
aceea, există o mulţime de creştini care acţionează 

ÎNŢELEPCIUNEA LUI             
REFLECTATĂ PRIN NOI

17 SÂMBĂTĂ

Pentru ca domniile şi stăpânirile 
din locurile cereşti  să cunoască 
azi, prin Biserică, înţelepciunea 

nespus de felurită a lui Dumnezeu                                             
(Efeseni 3:10).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Cristos a fost făcut pentru mine înţelepciune, neprihănire, 
sfinţire şi răscumpărare! Prin urmare, nu duc lipsă de 
înţelepciune, deoarece Cristos, în care sunt ascunse toate 
comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei, locuieşte în mine. 
Am discernământ în descoperirea tainelor. Slavă lui 
Dumnezeu!

în confuzie şi umblă în întuneric, deşi ei sunt lumina 
lumii.

Cristos este înţelepciunea ta. Afirmă plin de 
încredere: „Eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu în 
Cristos”; declară cu îndrăzneală faptul că această 
resursă vitală a dumnezeirii – înţelepciunea divină – 
izvorăşte din adâncimile duhului tău şi este prezentă 
în toate faptele şi acţiunile tale.

Aminteşte‑ţi faptul că a fi plin de Duhul Sfânt 
înseamnă a fi plin de Cristos, iar El este înţelepciunea 
lui Dumnezeu. Chiar acum, afirmă cu îndrăzneală 
că Isus este înţelepciunea ta; El te conduce în 
înţelepciune; tu vorbeşti şi acţionezi cu înţelepciune 
în toate domeniile vieţii. Slavă lui Dumnezeu!

Luca 9:18‑27 & Iosua 13

Faptele apostolilor 25:1‑12 & Psalmii 7‑10

Efeseni 1:16‑17; 1 Corinteni 2:6‑7; Proverbe 24:3‑4



În Luca 13, o femeie gârbovită a intrat în 
sinagogă, iar Biblia spune despre ea că ti mp de 

optsprezece ani nu‑şi putuse îndrepta spatele. Isus a 
înţeles că problema femeii era cauzată de un duh rău, 
aşa că a întrebat norodul: „... Dar femeia aceasta, care 
este o fi ică a lui Avraam şi pe care Satan o ţinea legată 
de optsprezece ani, nu trebuia oare să fi e dezlegată de 
legătura aceasta în ziua Sabatului?” (Luca 13:16).

Cine s‑ar fi  gândit că acea femeia fusese legată de 
un duh de neputi nţă? Medicii ar fi  încercat să afl e ce 
s‑a întâmplat cu oasele, cu muşchii, cu tendoanele sau 
cu ligamentele ei – efectuând teste care până la urmă 
s‑ar fi  dovedit inuti le. Însă Isus a avut discernământ şi a 
recunoscut duhul de neputi nţă de cum a văzut‑o.

Este important să poţi discerne adevărul şi să Îi 
permiţi Duhului Sfânt să îţi călăuzească mintea. Duhul 
Sfânt care locuieşte în ti ne este Duhul cunoşti nţei. Prin 
revelaţia şi prin lumina pe care El le împărtăşeşte duhului 
tău, poţi cunoaşte adevărul despre orice situaţie. El 
este Duhul adevărului şi o parte din slujirea Lui în viaţa 
ta este să te călăuzească în tot adevărul (Ioan 16:13). 
Astf el poţi discerne întotdeauna cauzele unei probleme 
sau situaţii.

CONȘTIENTIZEAZĂ                 
DOMENIUL SPIRITUAL

18 DUMINICĂ

Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul 
vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu 

care răcneşte şi caută pe cine să înghită 
(1 Petru 5:8).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Ochii înţelegerii mele sunt inundaţi de lumină şi sunt 
conştient de domeniul spiritual mereu. Pe măsură ce 
vorbesc în alte limbi, sunt umplut de Duhul Sfânt, iar 
sensibilitatea mea spirituală şi discernământul meu sunt 
la cote maxime. Având Cuvântul lui Dumnezeu şi Numele 
lui Isus în gura mea, domnesc asupra circumstanţelor, a 
diavolului şi a lumii! Aleluia!

De asemenea, nu este suficient să cunoaştem 
aceste cauze sau să simţim prezenţa duhurilor rele. 
Învaţă din faptele lui Isus; în Luca 13:12‑13 Biblia spune: 
„Când a văzut‑o Isus, a chemat‑o şi i‑a zis: «Femeie, eşti 
dezlegată de neputinţa ta.» Şi a întins mâinile peste 
ea: îndată s‑a îndreptat şi Îl slăvea pe Dumnezeu.” 
Aleluia! 

Isus a declarat că femeia fusese legată de cel 
rău şi, dacă diagnosticul Său ar fi fost greşit, reţeta 
sau răspunsul Lui nu ar fi dat niciun rezultat. Isus a 
interpretat şi a tratat întotdeauna problemele din 
perspectivă spirituală. Şi tu trebuie să Îl laşi pe Duhul 
Sfânt să îţi călăuzească faptele şi gândurile. Ascultă 
îndemnurile Duhului lui Dumnezeu; studiază Scriptura 
şi meditează asupra sa; roagă‑te des în Duhul Sfânt şi vei 
vedea că sensibilitatea ta spirituală şi discernământul 
tău vor fi întotdeauna la cote maxime.

Luca 9:28‑36 & Iosua 14

Faptele apostolilor 25:13‑26:1 & Psalmii 11‑16

Coloseni 1:9; 1 Corinteni 2:14‑16; 1 Ioan 4:1‑4



Cu mult ti mp în urmă, am citi t aceste versete şi ceea 
ce mi‑a atras atenţia a fost faptul că Pavel era profund 

preocupat pentru credincioşii bisericii din Filipi şi îşi dorea să le 
slujească. Însă nu îi putea vizita, deoarece se afl a în închisoare. 
Prin urmare le‑a spus că Timotei era singurul pe care li‑l putea 
trimite, întrucât: „... toţi umblă după foloasele lor, şi nu după ale 
lui Isus Cristos” (Filipeni 2:21). Ce semnal de alarmă!

Şi astăzi există mulţi oameni de acest fel în Biserică, 
preocupaţi doar de binele propriu, trăind doar pentru ei; 
oameni egoişti . Însă în 2 Corinteni 5:15, Biblia spune: „... Şi 
El (Cristos) a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu 
mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat 
pentru ei.”

Oamenii egoişti  nu pot umbla în adevăr şi nu pot umbla 
cu adevărat în dragostea lui Dumnezeu. Egoismul este contrar 
Cuvântului lui Dumnezeu. Când ai un vis cu privire la ceva ce 
vrei să faci, chiar dacă este pentru Dumnezeu, este important 
să te întrebi care este moti vaţia ta reală. Este posibil să realizezi 

PUNE ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU 
PE PRIMUL LOC

19 LUNI

Nădăjduiesc în Domnul Isus să vi‑l 
trimit în curând pe Timotei, ca să fi u 

şi eu cu inimă bună când o să am şti ri 
despre voi. Căci nu am pe nimeni care 
să îmi împărtăşească simţirile ca el şi 
să se îngrijească într‑adevăr de starea 
voastră. Ce este drept, toţi umblă după 

foloasele lor, şi nu după ale lui Isus Cristos             
(Filipeni 2:19‑21).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne, Îţi mulţumesc pentru cuvintele Tale de îndemn şi 
de sfătuire. Trăiesc fiecare zi pentru scopul Tău, slujindu‑Ţi 
cu viaţa mea, pentru slava Ta. Mai presus de toate, caut 
extinderea Împărăţiei Tale, slujindu‑Ţi în dragoste, cu 
toată inima şi cu toată bunăvoinţa, în Numele lui Isus. 
Amin.

că în interiorul tău se duce o luptă între iubirea de Dumnezeu 
şi iubirea de sine, între slujirea lui Isus şi slujirea intereselor 
proprii.

Aceasta este semnificaţia cuvintelor lui Pavel din versetul 
tematic. Acesta este motivul pentru care l‑a ales pe Timotei 
dintre toţi oamenii care îi erau alături, trimiţându‑l să slujească 
în biserica din Filipi. Pavel era convins că Timotei va face lucrarea 
dintr‑o inimă curată; că faptele sale vor fi dezinteresate şi pline 
de iubire. Însă îndemnul lui Pavel nu l‑a vizat doar pe Timotei; şi 
noi suntem chemaţi să procedăm asemenea lui.

În Matei 6:33, Isus ne îndeamnă: „Căutaţi mai întâi 
Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste 
lucruri vi se vor da pe deasupra.” El nu afirmă că trebuie să 
căutăm mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi apoi şi alte lucruri. 
Nu; El ne îndeamnă să fim conştienţi de Împărăţia lui Dumnezeu, 
să urmărim extinderea acesteia şi stabilirea neprihănirii lui 
Dumnezeu în lume. Caută mai întâi acest lucru şi niciodată nu vei 
mai avea nevoie să te lupţi pentru vreun lucru în viaţă.

Încredinţează‑I lui Dumnezeu viaţa ta; slujeşte‑L cu o 
inimă curată şi vei vedea cum te conduce din slavă în slavă.

Luca 9:37‑48 & Iosua 15 

Faptele apostolilor 26:2‑18 & Psalmii 17‑18

2 Cronici 25:1‑2; Matei 6:31‑33



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

„egkrateia” şi înseamnă autocontrol; abilitatea şi voinţa 
de a‑ţi controla impulsurile, de a întârzia sati sfacerea 
imediată pentru un câşti g pe termen lung. Altf el spus: 
abilitatea de a aştepta sau de a amâna, spunând „nu” sau 
„nu acum” impulsurilor de moment.

Aceasta a fost virtutea demonstrată de Moise,   
după ce a fost crescut ca prinţ în casa faraonului. În Evrei 
11:24‑25, Biblia spune: „... Prin credinţă Moise, când s‑a 
făcut mare, nu a vrut să fi e numit fi ul fi icei lui Faraon, 
ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui 
Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale 
păcatului.” Este posibil să te întrebi: „Dar ce să fac dacă 
nu am autocontrol?”

Odată născut din nou, dobândeşti  virtutea 
înfrânării poft elor; Biblia spune că aceasta este o rodire a 
Duhului Sfânt în duhul uman recreat (Galateni 5:22‑23). 
Omul care doreşte să opereze efi cient în această virtute 
trebuie să înveţe să îşi controleze simţurile. Şi acest lucru 
poate fi  realizat prin antrenarea trupului.

STĂPÂNEȘTE-ŢI TRUPUL
20 MARŢI

De aceea, daţi‑vă şi voi toate silinţele 
ca să uniţi cu credinţa voastră 
fapta; cu fapta, cunoşti nţa; cu 

cunoşti nţa, înfrânarea; cu înfrânarea, 
răbdarea; cu răbdarea, evlavia                                                

(2 Petru 1:5‑6).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt un ostaş în armata lui Dumnezeu! Mi‑am răstignit 
firea pământească împreună cu patimile şi cu poftele 
ei. Prin urmare, îmi stăpânesc trupul. Am abilitatea şi 
voinţa să‑mi controlez impulsurile, să întârzii satisfacerea 
imediată pentru un câştig pe termen lung, pentru slava 
lui Dumnezeu. Îi spun trupului meu ce să facă şi se 
conformează! Aleluia!

Trebuie să îţi disciplinezi trupul; stăpâneşte‑l 
aşa cum se stăpâneşte un cal îndărătnic care trebuie 
îmblânzit până când face ce îi spui tu, nu ce vrea el. Dacă 
trupul tău nu poate fi îmblânzit, atunci înseamnă că tu 
eşti robul trupului tău. Şi nu poţi face nimic serios pentru 
Dumnezeu dacă eşti controlat de trupul tău.

În 1 Corinteni 9:27, Pavel spune: „… Ci mă port 
aspru cu trupul meu şi‑l ţin în stăpânire...” De exemplu, 
poţi lua hotărârea să nu adormi niciodată când te afli în 
Biserică, când studiezi Biblia sau când asculţi Cuvântul lui 
Dumnezeu; aceasta este o manifestare a autocontrolului.

De asemenea, când posteşti, nu te lăsa biruit, 
umblând după mâncare după doar o oră de post. Una 
dintre semnificaţiile postului este aceea de a te împotrivi 
poftelor naturale, pentru a îţi aduce trupul sub stăpânirea 
duhului tău. Ai capacitatea şi voinţa de a îţi controla 
impulsurile, de a‑ţi supune trupul şi de a‑i spune ce să 
facă, iar trupul tău se va conforma. 

Luca 9:49‑62 & Iosua 16‑17

Faptele apostolilor 26:19‑32 & Psalmii 19‑20

Galateni 5:22‑23; 1 Corinteni 9:24‑27



Este foarte important să înţelegem că există mai 
multe aplicaţii şi defi niţii ale neprihănirii. Însă 

neprihănirea, în primul rând, este natura lui Dumnezeu. 
Natura Lui poate fi  descrisă din perspecti ve diferite. De 
exemplu, atunci când spunem: „Dumnezeu este dragoste,” 
afi rmăm că natura Sa este dragoste. Dar atunci când discutăm 
despre neprihănire, descriem o altă natură a Sa.

Neprihănirea ca natură a lui Dumnezeu este abilitatea 
Sa de a face întotdeauna doar ce este drept. Este perfecţiunea, 
acurateţea şi disti ncţia Lui în slavă. Neprihănirea face ca 
Dumnezeu să Se deosebească în slavă de oricine altcineva. 
Acum, această neprihănire este imposibil de obţinut de 
vreun om sau de vreo altă făptură. De aceea, Dumnezeu, 
în bunăvoinţa Sa, ne atribuie un ti p de neprihănire care se 
numeşte „Îndreptăţire,”sau „Bună stare,” sau conformitate 
cu standardele lui Dumnezeu.

Poate ai auzit că în unele ţări există „certi fi cate de 
conformitate”; imaginea aceasta te va ajuta să înţelegi ce este 
neprihănirea, sau conformitatea cu standardele lui Dumnezeu. 
Aceste certi fi cate atestă faptul că un anumit produs este 
conform cu standardele sau specifi caţiile sti pulate de lege. 
Există şi „certi fi cate de bună stare,” care dovedesc faptul că o 

SUPUNE-TE NEPRIHĂNIRII LUI
21 MIERCURI

Astf el s‑a împlinit Scriptura care zice: 
„Avraam L‑a crezut pe Dumnezeu, 

şi i s‑a socoti t ca neprihănire” şi el a 
fost numit „prietenul lui Dumnezeu”                           

(Iacov 2:23).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Prin har am primit natura de neprihănire a lui Dumnezeu 
şi am fost strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, unde 
domnesc împreună cu El. Am stăpânire asupra diavolului şi 
a circumstanţelor şi trăiesc în neprihănirea lui Dumnezeu, 
fiind eu însumi neprihănirea lui Dumnezeu. Nimic şi 
nimeni nu mă mai poate condamna, deoarece Dumnezeu 
m‑a îndreptăţit şi m‑a achitat. Slavă lui Dumnezeu!

firmă este înregistrată corect din punctul de vedere al statului, 
având actualizate toate documentele necesare pentru a i se 
permite legal să facă afaceri în statul respectiv. 

Acum, la fel cum este certificatul de bune practici, sau 
certificatul de bună stare pentru autorităţile pământeşti, 
neprihănirea este abilitatea de a sta drept înaintea lui 
Dumnezeu şi de a fi acceptat. Acum putem avea părtăşie 
cu El, fără teamă şi fără ruşine. Cea mai frumoasă parte este 
aceea că El nu a aşteptat ca tu să îţi „depui documentaţia 
necesară” sau să te „conformezi standardelor” mai întâi; ci 
El te‑a declarat neprihănit datorită a ceea ce a făcut Isus în 
locul tău.

Să ne aducem aminte ce am citit în versetul tematic: 
„Avraam L‑a crezut pe Dumnezeu şi i s‑a socotit ca 
neprihănire...” Dumnezeu i‑a dat lui Avraam un certificat de 
bună stare, sau de conformitate, pentru că a crezut. Tot aşa, 
neprihănirea ţi s‑a dat şi ţie ca rezultat al credinţei tale în Isus 
Cristos. Este darul lui Dumnezeu – un dar al harului care li s‑a 
dat tuturor oamenilor, care intră în vigoare în momentul în 
care cineva se supune domniei lui Isus Cristos.

Luca 10‑1:9 & Iosua 18

Faptele apostolilor 27:1‑26 & Psalmii 21‑22

Romani 3:26‑28; Romani 4:5‑8



 Reţeaua Internaţională a Traducătorilor (TNI) este 
o reţea de traducători dedicaţi în comunicarea efi cientă a 
mesajului acestui „Înger mesager” pentru mulţi oameni 
din întreaga lume în limba inimii lor. Şi chiar mai mult decât 
o simplă reţea de traducători, această reţea este o unitate 
de elită a unor voluntari specializaţi în diverse domenii 
cum ar fi  dezvoltare de site‑uri de internet, editare video, 
blogging, promovare online a Evangheliei, formare de 
opinie pe platf orme de socializare şi altele. 

Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi face 
parte din această unitate de elită, accesează site‑ul www.
tniglobal.org/ 
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Dumnezeu nu Se aşteaptă ca doar unii dintre 
noi să fi m efi cienţi în lucrare, în ti mp ce 

ceilalţi din Biserică să fi e doar spectatori. Lucrarea 
Evangheliei este pentru fi ecare creşti n. În 2 Corinteni 
5:18 Biblia spune: „Şi toate lucrurile acestea sunt de la 
Dumnezeu, care ne‑a împăcat cu El prin Isus Cristos, şi 
ne‑a încredinţat slujba împăcării.”

Observă partea subliniată: Dumnezeu NE‑A 
încredinţat – nu doar apostolilor, profeţilor, învăţătorilor, 
evanghelişti lor şi pastorilor – slujba împăcării! Nimeni 
nu este lăsat pe dinafară. Scopul pentru care El ne 
învaţă Cuvântul Său este acela de a ne creşte astf el 
încât să trăim viaţa Împărăţiei Lui; să supunem lumea 
aceasta şi să aducem neprihănirea Sa pe pământ şi în 
inimile oamenilor.

Şi pe măsură ce îndeplinim lucrarea de slujire, 
lumea se va mira de viaţa de slavă, de victorie şi de 
bunăstare pe care o trăim. Acest lucru se va întâmpla 
pentru că suntem ambasadorii Lui; lumina din mijlocul 
întunericului. Este momentul ca cei din jurul tău care 
nu au viaţa divină să se întrebe dacă nu cumva eşti  
un înger, în ti mp ce le vesteşti  Evanghelia cu putere, 

SFINŢI ÎN ACŢIUNE
22 JOI

Şi El i‑a dat pe unii apostoli, pe alţii 
proroci, pe alţii evanghelişti , pe alţii 

păstori şi învăţători pentru desăvârşirea 
sfi nţilor, în vederea lucrării de slujire... 

(Efeseni 4:11‑12).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt ambasadorul lui Cristos, purtătorul adevărului 
Său şi distribuitorul vieţii veşnice. Prin mine, lumina 
Evangheliei slavei Sale se manifestă, slava Lui se 
descoperă, iar oamenii se întorc de la întuneric la lumină 
şi de sub puterea diavolului la Dumnezeu. Aleluia!

demonstrând realitatea supranaturalului. Au spus 
acelaşi lucru şi despre Ştefan în vremurile Biblice 
(citeşte Faptele apostolilor 6:15).

Versetul 5 spune că Ştefan era un om al credinţei, 
plin de Duhul Sfânt; nu era apostol şi nici profet. Fusese 
numit diacon în Biserica primară pentru că era plin de 
credinţă, de putere şi de înţelepciunea lui Dumnezeu.

Acesta este momentul în care să străluceşti 
puternic cu lumina Evangheliei, aducând bărbaţi şi 
femei în Împărăţia lui Dumnezeu. Oriunde eşti, lasă 
ca oamenii să vadă faptele tale bune şi să‑I dea slavă 
Tatălui tău, care este în ceruri. După cum spune Biblia: 
„Neamuri vor umbla în lumina ta, şi împăraţi în 
strălucirea razelor tale” (Isaia 60:3). Cu alte cuvinte, 
atunci când Îl arăţi pe Cristos oriunde mergi, purtând 
adevărul Evangheliei slavei Sale, oamenii se vor întoarce 
de la întuneric la lumină, şi de sub puterea diavolului la 
Dumnezeu. Aleluia!

Luca 10:10‑24 & Iosua 19

Faptele apostolilor 27:27‑44 & Psalmii 23‑25

Marcu 16:15‑18; 1 Petru 2:9; Coloseni 4:17



Biblia spune: „Tot aşa şi noi, când eram 
nevârstinici, eram sub robia învăţăturilor 

începătoare ale lumii” (Galateni 4:3). Acest pasaj face 
referire la cei care, din punct de vedere spiritual, sunt 
prunci – „nepios” (greceşte); ei sunt cei care astăzi sunt 
răciţi, iar mâine au dureri de cap şi probleme cu inima. 

Dacă eşti în această categorie, poţi depăşi acest 
nivel crescând în cunoştinţă. Este nevoie de instruire; 
iar această instruire te aduce în „epignosis” (greceşte) 
– cunoaşterea exactă sau precisă a lui Dumnezeu, 
cunoaştere deplină în intimitate. Se numeşte 
cunoştinţa părinţilor.

În rugăciunea sa pentru Biserică, apostolul Pavel 
ne arată prin Duhul Sfânt cum să dobândim această 
cunoaştere a lui Dumnezeu. El spune: „Şi mă rog ca 
Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, 
să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în 
cunoaşterea Lui” (Efeseni 1:17). Atunci când meditezi 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu, ţi se descoperă 
secrete despre viaţa Împărăţiei Lui şi cum să umbli în 
realitatea Cuvântului Său. Din acel moment ştii cum să 
trăieşti în slavă, având stăpânire peste circumstanţe. 

CUNOȘTINŢA „PĂRINŢILOR”
23 VINERI

Vă scriu, părinţilor, fi indcă L‑aţi 
cunoscut pe Cel ce este de la început...                             

(1 Ioan 2:13).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântările Tale 
extraordinare din viaţa mea. Îţi mulţumesc că mi‑ai 
transferat credinţă în duhul meu prin Cuvântul Tău. Îţi 
mulţumesc că m‑ai adus în conştientizarea adevărului, 
pentru a umbla în biruinţă, în slavă, în stăpânire şi în 
onoare, în veci de veci, în Numele lui Isus. Amin.

Mă rog ca tot mai mulţi oameni din poporul 
lui Dumnezeu să realizeze cine sunt şi ce au în Isus 
Cristos! Cum poţi avea viaţa lui Dumnezeu în tine şi 
încă să suferi de probleme cu rinichii, cu inima sau de 
orice altă boală sau afecţiune? Este o anomalie, nu 
aşa ar trebui să fie.

Viaţa din tine nu poate fi afectată de infirmităţi; 
este superioară diavolului şi elementelor acestei 
lumi. De aceea, în loc să te agiţi când simţi simptome 
de boală, declară cu îndrăzneală: „Am viaţa lui 
Dumnezeu în mine şi această viaţă îmi pătrunde 
întreaga fiinţă şi elimină orice anomalie.”

Declară acest lucru din nou şi din nou şi în 
scurt timp vei experimenta literalmente puterea lui 
Dumnezeu trecând prin tot trupul tău. Aşa răspund 
creştinii maturi la circumstanţele şi la situaţiile 
cu care se confruntă; ei răspund prin Cuvântul lui 
Dumnezeu! Nu sunt robii elementelor acestei lumi, ci 
trăiesc deasupra lor. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Luca 10:25‑37 & Iosua 20‑21

Faptele apostolilor 28:1‑16 & Psalmii 26‑29

2 Petru 1:2; 2 Petru 3:18; Efeseni 4:14‑15



Să trecem în revistă trei pasaje din Scripturi care 
vorbesc despre faptul că Isus Şi‑a îndeplinit 

lucrarea. Primul se găseşte în Ioan 17:4, unde El Îi spune 
Tatălui: „... Am sfârşit lucrarea pe care Mi‑ai dat‑o s‑o 
fac.”

A doua ocazie cu care ne întâlnim cu aceste 
cuvinte este pe cruce, unde El a spus: „S‑a isprăvit” 
(Ioan 19:30). Al treilea pasaj este în Evrei 10:12‑13 şi 
spune: „El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertf ă 
pentru păcate, S‑a aşezat pentru totdeauna la dreapta 
lui Dumnezeu şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să‑I 
fi e făcuţi aşternut al picioarelor Lui.” Astăzi, Domnul 
Isus este aşezat şi aşteaptă ca duşmanii Săi să‑I fi e făcuţi 
aşternut al picioarelor Lui. 

El nu ar sta aşezat dacă nu Şi‑ar fi  îndeplinit 
scopul. Dar problema este că mulţi oameni nu au înţeles 
niciodată ce anume a venit El să facă. Atunci când citeşti  
Efeseni 3:3‑5, descoperi că scopul real pentru care a 
venit El a fost o taină. Există multe profeţii scrise despre 
Mesia şi despre momentul în care El urma să Se nască 
în lume, iar El a împlinit toate lucrurile minunate scrise 

EL ȘI-A ÎNDEPLINIT SCOPUL
24 SÂMBĂTĂ

Taina ţinută ascunsă din 
veşnicii şi în toate veacurile, dar 
descoperită acum sfi nţilor Lui... 
Cristos în voi, nădejdea slavei                                                                  

(Coloseni 1:26‑27).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Slava lui Dumnezeu se reflectă în finanţele mele, în 
sănătatea mea, în afacerile mele, în familia mea şi în 
lucrarea mea de slujire. Cristos în mine este speranţa 
mea pentru o viaţă sănătoasă, prosperă, vibrantă şi 
victorioasă, o viaţă de stăpânire asupra diavolului şi a 
circumstanţelor. Aleluia!

despre El. Dar scopul venirii Sale a rămas o taină pentru 
profeţi.

Care era această taină? Citim despre ea în versetul 
tematic: Cristos ÎN voi, nădejdea slavei! Aceasta este 
taina ascunsă de veacuri şi de generaţii, dar care acum 
a fost descoperită sfinţilor Lui! Slavă lui Dumnezeu!

Aşadar, există o asigurare, o garanţie că viaţa ta 
este glorioasă, pentru că Isus Cristos este în tine! Aceasta 
este baza speranţei tale de a avea o viaţă sănătoasă, 
prosperă, vibrantă şi plină de succes! Ai dreptul să ieşi 
din orice situaţie precară; poţi ieşi din sărăcie, lipsă şi 
neajuns datorită a ceea ce a făcut Cristos pentru tine. 
Trebuie doar să devii mai conştient de prezenţa şi de 
slava Lui în viaţa ta.

Luca 10:38‑42 & Iosua 22

Faptele apostolilor 28:17‑31 & Psalmii 30‑31

Romani 8:10‑11; Efeseni 3:3‑6; Ioan 10:10



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

grecesc „merismos” care înseamnă „distribuiri.” 
Versiunea Douay‑Rheims chiar foloseşte acest termen: 
„... Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi 
felurite minuni, şi cu distribuirile Duhului Sfânt, împărţite 
după voia Sa.” Versiunea Dumitru Cornilescu Literală 
redă acest verset astf el: „Dumnezeu de asemenea dând 
mărturie împreună cu ei prin semne şi minuni şi felurite 
puteri şi prin împărţirile Duhului Sfânt după voia Lui”  
(Evrei 2:4, versiunea VDCL).

Ce vrea Biblia să spună prin „distribuirile” sau 
„împărţirile” Duhului Sfânt? Acţiunile Domnului Isus din 
Ioan 20:22 ne ajută să înţelegem acest lucru. Biblia spune 
că El a sufl at peste ucenici şi a spus: „Luaţi Duh Sfânt!” 
(Ioan 20:22). El le‑a „distribuit,” le‑a „împărţit,”sau le‑a 
transferat Duhul Sfânt. Aleluia!

Noi suntem slujitori ai Noului Testament, nu 
ai slovei, ci ai Duhului (2 Corinteni 3:6). Noi suntem  
distribuitorii Duhului Sfânt. Să ne aducem aminte ce am 
citi t în versetul temati c! Cine erau cei prin care se făceau 
semne, minuni şi miracole? Apostolii! Dumnezeu făcea 

„DISTRIBUIREA” DUHUL SFÂNT
25 DUMINICĂ

În ti mp ce Dumnezeu întărea 
mărturia lor cu semne, puteri şi 

felurite minuni şi cu darurile Duhului 
Sfânt, împărţite după voia Sa                                                           

(Evrei 2:4).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt un purtător al adevărurilor veşnice, un distribuitor 
şi un administrator al Duhului Sfânt. Sunt în permanenţă 
umplut cu Duhul Sfânt; prin urmare, oriunde merg, 
distribui binecuvântările Noului Testament şi mulţi 
oameni sunt umpluţi cu Duhul Sfânt şi aduşi în Împărăţia 
lui Dumnezeu. Amin.

semne, minuni, miracole şi „distribuia Duhul Sfânt” prin 
ei.

Pe lângă faptul că suntem slujitori ai Noului 
Testament şi ai Duhului Sfânt, Biblia mai spune că 
suntem şi administratori ai tainelor lui Dumnezeu (1 
Corinteni 4:1, versiunea GBV). Aleluia! Noi suntem 
distribuitorii Duhului Sfânt şi împărţim binecuvântările 
Noului Testament, ca un chelner care serveşte într‑un 
restaurant. Astfel, ca Pavel, şi tu poţi spune: „Sunt un 
slujitor al Duhului Sfânt.”

Tu poţi să îţi pui mâinile peste cineva spunând: 
„Primeşte Duhul Sfânt” şi persoana aceea să fie umplută 
de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt din tine poate intra în alţi 
cinci, zece, o sută de oameni, sau mai mulţi. Slavă lui 
Dumnezeu! El ne‑a chemat să facem acest lucru în 
calitate de slujitori şi de ambasadori ai Săi; noi suntem 
purtătorii ordinii divine. Aleluia!

Luca 11:1‑13 & Iosua 23

Romani 1:1‑17 & Psalmii 32‑34

Faptele apostolilor 8:14‑17; 2 Corinteni 3:4‑6



Nu este minunat să şti i că viaţa plină de 
binecuvântări este moştenirea ta în Isus 

Cristos? Dumnezeu te‑a binecuvântat deja fără măsură; 
El te‑a binecuvântat cu TOATE binecuvântările spirituale 
în locurile cereşti  în Cristos (Efeseni 1:3). În conformitate 
cu Scripturile, El te‑a binecuvântat chiar înainte ca tu 
să‑L cunoşti . Cât de bun este Domnul!

Cu toate acestea, una este să fi i chemat să 
moşteneşti  o binecuvântare, şi cu totul altceva este 
chiar să umbli în ea. Pentru a umbla în binecuvântările 
lui Dumnezeu, trebuie să recunoşti  şi să conşti enti zezi 
faptul că eşti  binecuvântat. Trebuie să te vezi aşa cum te 
vede Dumnezeu şi să te numeşti  aşa cum te numeşte El.

Ori de câte ori Se uită Dumnezeu la ti ne, El vede 
un succes, un învingător, o persoană de excelenţă. În 
1 Petru 2:9, versiunea Amplifi cată, El spune: „Dar voi 
sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, o 
naţiune dedicată, poporul special [al lui Dumnezeu] 
pe care Şi l‑a câşti gat pentru Sine, ca să înfăţişaţi 
lucrările Lui minunate şi să manifestaţi virtuţile şi 
perfecţiunile Celui care v‑a chemat din întuneric la 
lumina Sa minunată.” Cuvântul lui Dumnezeu este 

UMBLAREA ÎN BINECUVÂNTĂRI
26 LUNI

Nu întoarceţi rău pentru rău, nici 
ocară pentru ocară; dimpotrivă, 

binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost 
chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea                                         

(1 Petru 3:9).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt ce spune Dumnezeu că sunt; El m‑a făcut un 
pachet de binecuvântări divine, întruchiparea plinătăţii 
binecuvântărilor Sale! Refuz să umblu în lipsă, în sărăcie, 
în maladie şi în orice altceva care vine de la cel rău, pentru 
că am fost chemat să moştenesc binecuvântarea. Aşadar, 
trăiesc la nivelul chemării mele. Amin. 

Cuvântul înţelepciunii Sale pentru viaţa ta: rosteşte‑l în 
mod continuu.

În 1 Corinteni 2:12‑13 Biblia spune: „Şi noi n‑am 
primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, 
ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le‑a dat 
Dumnezeu prin harul Său. Şi vorbim despre ele...”

Prin faptul că afirmi binecuvântările pe care 
le‑ai primit de la Dumnezeu, tu le stabileşti în viaţa ta. 
Trebuie să declari că eşti neprihănirea lui Dumnezeu, 
chiar dacă te simţi condamnat. Trebuie să declari că ai 
şi trăieşti în sănătate divină chiar dacă simţi durere în 
trupul tău.

Declară întotdeauna statutul şi posesiunile pe 
care le ai în Cristos. Tu eşti comoştenitor cu Cristos al 
lui Dumnezeu (Romani 8:17). În 1 Corinteni 3:21 Biblia 
spune: „... toate lucrurile sunt ale voastre...” Ai fost 
chemat la o viaţă de glorie, de onoare, de stăpânire 
şi de putere; conştientizează acest adevăr, afirmă‑l şi 
umblă în conformitate cu el. 

Luca 11‑14‑26 & Iosua 24

Romani 1:18‑32 & Psalmii 35‑37

Efeseni 1:3; Geneza 12:2‑3; Galateni 3:29



Orice schimbare poziti vă îţi doreşti , în 
conformitate cu standardul Scripturii, este 

posibilă în Numele lui Isus, prin puterea Duhului Sfânt. 
Dacă studiezi Biblia, găseşti  multe exemple de oameni 
care doreau cu disperare o schimbare şi vezi ce au 
făcut pentru a o obţine. Şi tu poţi învăţa lecţiile pe care 
le‑au învăţat ei, poţi acţiona ca ei şi poţi obţine acelaşi 
rezultat. Să o luăm pe Ana de exemplu. Timp de mulţi 
ani, ea nu a putut avea copii, până când s‑a hotărât că 
trebuie neapărat să primească un miracol. S‑a dus în 
casa Domnului, a căzut cu faţa la pământ înaintea lui 
Dumnezeu şi s‑a rugat, a făcut un jurământ şi a biruit.

Cât de moti vat eşti  să îţi schimbi statutul fi nanciar? 
Cât de moti vat eşti  să schimbi situaţia sănătăţii tale? Cât 
de puternică este dorinţa ta de a trece la următorul nivel 
şi de a experimenta supranaturalul în umblarea ta zilnică, 
în lucrarea ta, în educaţia ta, în afacerea ta sau în cariera 
ta?

Succesul şi progresul în orice domeniu necesită 
nişte principii foarte simple, de bază. Unul dintre acestea 
este o dorinţă foarte puternică, moti vatoare. Dorinţa 
ta trebuie să fi e sufi cient de puternică pentru a te 

O PUTERNICĂ DORINŢĂ DE 
SCHIMBARE

27 MARŢI

... Rugăciunea fi erbinte (din 
inimă, conti nuă) a celui neprihănit 

disponibilizează o putere 
extraordinară [dinamică în acţiune]                                
(Iacov 5:16, versiunea Amplifi cată).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îţi mulţumesc, dragă Tată, pentru viaţa mea victorioasă în 
Cristos. Sunt un succes. Umblu în victorie, în înţelepciune 
divină şi în stăpânirea Duhului Sfânt, deoarece credinţa 
mea este activă, iar eu privesc şi trăiesc prin lumina 
autentică a Cuvântului Tău, în Numele lui Isus. Amin.

determina să întreprinzi acţiunile necesare. În Marcu 
5:25‑29 vedem un alt exemplu de dorinţă fierbinte după 
schimbare. Este relatarea despre femeia cu o scurgere 
de sânge care, după ce a suferit doisprezece ani lungi, s‑a 
hotărât să primească un miracol.

Motivată de dorinţa ei, ea şi‑a făcut loc printr‑o 
mulţime imposibil de străbătut ca să ajungă la Isus, 
sfidând legea care îi interzicea să atingă alţi oameni. 
Hemoragia pe care o avea o făcea necurată din punct 
de vedere ceremonial; de aceea ea înfrunta riscul de a fi 
omorâtă cu pietre dacă era descoperită în mulţime, după 
legea ebraică aflată în vigoare atunci (Levitic 15:25‑27).

Cu toate acestea, dorinţa ei după libertate, după 
vindecare, au făcut‑o să acţioneze pe baza credinţei ei şi 
astfel a obţinut un miracol. În Marcu 9:23, Isus a spus: „... 
toate lucrurile îi sunt cu putinţă celui ce crede.” Astfel, 
indiferent unde te afli în viaţa ta astăzi, totul este posibil. 
Acţionează pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. Exprimă‑ţi 
credinţa prin fapte şi fii hotărât cu privire la rezultatul pe 
care doreşti să îl obţii, şi aşa va fi.

Luca 11:27‑36 & Judecători 1

Romani 2:1‑29 & Psalmii 38‑41

Luca 18:1‑8; Evrei 11:32‑33; Marcu 5:25‑29



Care sunt limitele pe care vrei să le depăşeşti  în 
viaţă, în carieră, în lucrarea de slujire, în afacere, 

la slujbă sau în educaţie? Există noi recorduri pe care vrei 
să le stabileşti ? Vrei să trasezi noi orizonturi? Ce vrei să 
obţii? Duhul Sfânt care locuieşte în ti ne este avantajul 
tău! Puterea şi harul Lui sunt cele care te abilitează să 
realizezi lucruri extraordinare şi inimaginabile!

Dacă ţi s‑a dat o însărcinare, poate la şcoala ta, la 
locul de muncă sau în Biserica locală din care faci parte, 
du‑o la bun sfârşit prin puterea, prin înţelepciunea şi prin 
îndrumarea Duhului Sfânt. Conşti enti zează faptul că eşti  
capabil să o duci la îndeplinire pentru că Cel care este 
mai mare locuieşte în ti ne, lucrând în şi prin ti ne.

Biblia spune: „Căci Dumnezeu este Acela care 
lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi 
înfăptuirea” (Filipeni 2:13). În Zaharia 4:6 este scris: „... 
Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice 
Domnul Oşti rilor.” 

Acelaşi Duh este în ti ne şi astăzi, iar El aduce 
slava lui Dumnezeu în viaţa ta, conferindu‑ţi direcţie şi 
înzestrându‑te cu înţelepciunea şi cu abilitatea de a trece 
prin „ziduri” şi de a trasa drumuri noi. El te‑a umplut cu 

DUHUL SFÂNT – AVANTAJUL TĂU
28 MIERCURI

Ci voi veţi primi o putere (abilitate, 
efi cienţă şi tărie), când Se va coborî Duhul 

Sfânt peste voi...                               
(Faptele apostolilor 1:8, versiunea 

Amplifi cată).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Duhule Sfânt şi binecuvântat, Te iubesc mult! Te recunosc ca 
fiind avantajul meu. Tu eşti Cel de care am nevoie pentru a 
fi un succes absolut în viaţă. Îţi mulţumesc pentru abilitatea 
Ta, pentru tăria Ta şi pentru înţelepciunea Ta care lucrează 
cu tărie în mine. Umblu în sănătate, în victorie, în tărie, în 
bunăstare şi în glorie, pe măsură ce desăvârşeşti voia Ta în 
mine şi mă ajuţi să Îţi fiu plăcut, în Numele lui Isus. Amin.

abilitatea supranaturală de a face lucruri care nu pot fi 
explicate omeneşte.

În 2 Corinteni 3:5 Biblia spune: „Nu că noi înşine 
suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. 
Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu.” 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Repetă‑ţi în fiecare zi: 
„Pot face toate lucrurile prin puterea Duhului Sfânt care 
locuieşte în mine!”

Beneficiază de Persoana, de puterea, de harul şi 
de lucrarea Duhului Sfânt din viaţa ta! El este avantajul 
tău. El te abilitează să vezi, să gândeşti, să spui şi să faci 
lucruri pe care oamenii obişnuiţi nu le pot face.

Luca 11:37‑44 & Judecători 2‑3

Romani 3:1‑31 & Psalmii 42‑44

Ioan 14:16‑17; Coloseni 1:26‑29



 Reţeaua de Distribuire Globală a Rapsodiei 
(RGDN) este o reţea globală de persoane şi de organizaţii 
dedicate în ati ngerea sferei lor de contact prin procurarea 
şi distribuirea devoţionalului Rapsodia Realităţilor. 

 În celebrarea aniversării a 20 de ani sub ti par a 
acestui „Înger Mesager,” membrii reţelei vor înscrie câte 
20 de persoane care să achiziţioneze cel puţin 100 de 
rapsodii fi ecare, pentru distribuire în diverse naţiuni ale 
lumii. 

 Cum poţi parti cipa:
  ●Înscrie‑te pe www.rgdn.org pentru a‑ţi crea contul 
personal
    ●Obţine link‑ul tău de plată 
    ● Distribuie acel link de plată în cercul tău de prieteni 
 ●Mobilizează‑ţi prietenii din lista de contacte să 
achiziţioneze rapsodii pentru evanghelizare folosind 
link‑ul tău de plată 
    ● Antrenează mai mulţi oameni şi conti nuă să postezi pe 
platf ormele disponibile 

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

Realizează un impact global cu

Reţeaua de 
Distribuire Globală a 

Rapsodiei
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Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar 
cum poţi avea o viaţă de succes, roditoare, 

producti vă şi efi cientă: prin înnoirea minţii tale cu 
Cuvântul lui Dumnezeu. De ce este mintea ta atât de 
importantă? Pentru că Dumnezeu a creat mintea ca 
instrument al transformării tale.

Mintea ta este nelimitată în potenţialul de a crea 
orice îţi doreşti . Atunci când acti vezi puterea minţii tale, 
posibilităţile sunt nelimitate. Nu există limită la ceea ce 
poţi realiza şi nici margini superioare până la care te poţi 
propulsa în viaţă.

Bunăstarea ta este esenţialmente determinată 
de conţinutul şi de calitatea minţii tale, pentru că, 
prin mintea ta, tu poţi schimba absolut tot ceea ce te 
priveşte: îţi poţi desăvârşi structura şi administrarea vieţii 
tale şi te poţi bucura la maximum de viaţa specială şi de 
binecuvântările pe care ţi le‑a dat Dumnezeu.

Deschide‑ţi mintea pentru Cuvântul lui Dumnezeu 
prin studiu şi prin meditare asupra a ceea ce ai citi t. În 2 
Timotei 2:15 Biblia spune: „Caută să te înfăţişezi înaintea 
lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care 

MINTEA: INSTRUMENTUL PENTRU 
TRANSFORMAREA TA

29 JOI

Şi nu vă conformaţi acestei lumi; 
ci fi ţi transformaţi prin înnoirea 
minţii voastre, pentru a deosebi 
care este voia lui Dumnezeu, cea 

bună şi plăcută şi desăvârşită                                                              
(Romani 12:2, versiunea Fidela).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Domn, pe măsură ce meditez în mod 
deliberat asupra Scripturilor, mintea mea este înnoită, 
organizată şi programată să producă excelenţă. Mintea 
mea este păzită de Cuvântul Tău şi complet supusă ideilor, 
gândurilor şi mesajelor adecvate; umblu în niveluri 
superioare de slavă, de victorie şi de bunăstare, în Numele 
lui Isus. Amin.

n‑are de ce să‑i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvântul 
adevărului.” Mintea ta este organizată şi programată 
pentru excelenţă, pentru măreţie şi pentru succes prin 
meditarea deliberată asupra Cuvântului lui Dumnezeu. 
Conţinutul şi procesele ei sunt sincronizate cu gândurile 
lui Dumnezeu şi cu voia Sa desăvârşită pentru viaţa ta. 
Acest lucru aduce transformarea.

Cine eşti tu astăzi este exprimarea exterioară a 
lucrării minţii tale. Prin Cuvântul lui Dumnezeu, tu poţi 
acţiona asupra minţii tale şi îi poţi schimba conţinutul, 
iar această schimbare se va vedea în viaţa ta ca o trecere 
la un nivel superior, reflectându‑se în caracterul tău şi în 
rezultatele pe care le produci.

Luca 11:45‑54 & Judecători 4

Romani 4 & Psalmii 45‑48

Proverbe 4:23; Filipeni 4:8



Nu accepta niciodată ceva contrar cu ceea ce 
spune Cuvântul lui Dumnezeu despre ti ne. Nu 

pune niciodată la îndoială Cuvântul Lui. Crede, acceptă şi 
afi rmă că eşti  ceea ce spune Dumnezeu că eşti , că ai ceea 
ce spune El că ai şi că poţi face ceea ce spune El că poţi face.

Permite‑i Cuvântului lui Dumnezeu să îţi dea o 
mentalitate nouă, un nou mod de gândire. Nu spune că 
eşti  bolnav doar pentru că ai simţit simptome de răceală 
în trupul tău. A vorbi aşa înseamnă a te situa împotriva 
Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul Lui spune că, dacă Duhul 
Celui ce L‑a înviat pe Isus din morţi trăieşte în ti ne (şi slavă 
Domnului că aşa este), acelaşi Duh va vitaliza şi trupul tău 
muritor (Romani 8:11).

Astf el, tu trebuie să declari aşa întotdeauna: „Sunt 
vitalizat de Duhul Sfânt; sănătatea divină este natura mea şi 
una dintre multele binecuvântări pe care le am şi de care mă 
bucur în Cristos Isus.”

Dacă experimentezi slăbiciune, îndoială, descurajare 
sau lipsă, nu accepta aceste anomalii ca fi ind realitatea pe 
care ar trebui să o trăieşti  în viaţă; viaţa ta este pentru slava 
lui Dumnezeu.

Biblia spune: „Dar voi sunteţi o seminţie aleasă, o 
preoţie împărătească, o naţiune dedicată, poporul special 

STABILEȘTE CUVÂNTUL                        
LUI ÎN VIAŢA TA

30 VINERI

„Pentru totdeauna, Doamne, 
Cuvântul tău este întemeiat în cer”                    
(Psalmul 119:89, versiunea Fidela)



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Viaţa mea a fost modelată de Dumnezeu pentru excelenţă. 
Umblu în sănătate divină, în bunăstare şi în neprihănire. 
Cristos este destoinicia mea; iar prin El, toate lucrurile îmi 
sunt posibile. Ştiu cine sunt; ştiu ce am; ştiu că pot face 
toate lucrurile prin Cristos; potenţialul meu nu are limite. 
Aleluia!

[al lui Dumnezeu] pe care Şi l‑a câştigat pentru Sine, ca să 
înfăţişaţi lucrările Lui minunate şi să manifestaţi virtuţile şi 
perfecţiunile Celui care v‑a chemat din întuneric la lumina 
Sa minunată” (1 Petru 2:9, versiunea Amplificată). Cuvântul 
lui Dumnezeu este practic; atunci când citeşti un verset ca 
acesta, trebuie să răspunzi. Spune: „Binecuvântat să fie 
Dumnezeu! Viaţa mea este plină de slavă, de  frumuseţe, de 
înţelepciune şi de excelenţa Duhului Sfânt, iar eu manifest 
aceste lucruri în cercul meu de influenţă!”

Biblia spune: „... Toate lucrurile îi sunt cu putinţă 
celui ce crede” (Marcu 9:23); răspunde şi tu: „Da, Doamne, 
potenţialul meu este nelimitat datorită abilităţii Tale care 
acţionează în mine; am capacitatea de a realiza tot mai 
mult.”

Cuvântul lui Dumnezeu va funcţiona pentru tine 
doar atunci când reacţionezi în mod adecvat. Da, Cuvântul 
lui Dumnezeu este atotputernic şi stabilit în ceruri, dar tu 
trebuie să îl stabileşti şi să‑l implementezi în viaţa ta prin 
afirmaţiile tale: „El Însuşi a zis... aşa că putem zice...” (Evrei 
13:5‑6). Aleluia!

Luca 12:1‑12 & Judecători 5

Romani 5:1‑11 & Psalmii 49‑51

Isaia 55:10‑11; Marcu 13:31



Unul dintre adevărurile foarte importante pe 
care trebuie să le înţeleagă orice creştin este 

că Satan şi toţi demonii lui au fost detronaţi şi înfrânţi 
total şi fără echivoc de Isus. De aceea, nici un creştin 
nu ar trebui să se teamă de Satan; el nu mai este un 
factor demn de luat în considerare. Gândeşte‑te la 
faptul că primul lucru pe care a spus Isus că‑l putem 
face în Numele Lui a fost să scoatem draci; acest lucru 
ne arată cât de mult a fost paralizat cel rău.

Chiar dacă ţi‑ai dat viaţa lui Cristos cu doar câteva 
momente în urmă, ai autoritate asupra diavolului şi 
poţi izgoni draci. Pentru că, atunci când ai fost născut 
din nou, ai primit viaţa lui Dumnezeu şi neprihănirea 
lui Cristos; tu ai autoritatea lui Isus. De aceea, a‑l ţine 
pe Satan la distanţă nu atârnă de cât de „spiritual” crezi 
că eşti; contează doar ce a făcut Isus şi autoritatea pe 
care ţi‑a dat‑o El de a umbla şi a trăi în Numele Lui.

Satan nu are dreptul de a controla lucrurile în 
viaţa ta, în căminul tău, în oraşul tău, în naţiunea ta 
sau în viaţa celor dragi; alungă‑l! Exercită autoritatea 
pe care o ai în Cristos asupra lui. Dă‑l afară în orice zi, 
în orice moment şi în orice loc, folosind Numele lui 
Isus. Atunci când i te adresezi diavolului în Numele lui 

ŢINE-L PE SATAN                                   
LA LOCUL LUI

31 SÂMBĂTĂ

Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor 
crede: în Numele Meu vor scoate draci... 

(Marcu 16:17).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

M‑am născut învingător şi trăiesc victorios asupra 
diavolului şi a circumstanţelor. Trăiesc o viaţă superioară, 
mult deasupra influenţelor corupte ale lumii prin puterea 
Celui care este mai mare şi care locuieşte în mine. Umblu 
în lumina neprihănirii mele în El, manifestând domnia 
Sa şi descoperind înţelepciunea Sa care este în mine 
permanent. Amin.

Isus, el reacţionează ca şi cum Isus însuşi ar rosti acele 
cuvinte.

Poate te întrebi: „Dar dacă demonul nu pleacă 
atunci când încerc să‑l dau afară?” Aceasta nu este o 
opţiune, dacă o faci în Numele lui Isus; atunci când eşti 
conştient de ceea ce reprezintă acest Nume. Înţelege 
că: noi umblăm în Numele Lui, şi a umbla în Numele 
Lui înseamnă a recunoaşte puterea şi autoritatea 
Numelui Său; a trăi conştient de ceea ce reprezintă 
acest Nume.

În Filipeni 2:9‑10 Biblia spune: „De aceea şi 
Dumnezeu L‑a înălţat nespus de mult, şi I‑a dat 
Numele care este mai presus de orice nume, pentru 
ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi al 
celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ.” Este 
imposibil să ştii acest lucru şi să negociezi cu demonii; 
pur şi simplu îi dai afară! Nici un demon nu poate sta 
împotriva Numelui lui Isus; ei ştiu ce reprezintă acest 
Nume pentru că ştiu că, în Locuinţa morţilor, Isus 
le‑a înfrânt domniile şi stăpânirile şi le‑a umilit public 
(Coloseni 2:15). Aleluia!

Luca 12:13‑21 & Judecători 6

Romani 5:12‑21 & Psalmii 52‑55

1 Ioan 4:4; Luca 10:18‑19; Faptele apostolilor 16:16‑18



NOTE

N
O

T
E



N
O

T
E

NOTE



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

Comunicare plină de graţie prin Rapsodie

O persoană pe care am întâlnit‑o recent, a început să mă înjure 
fără să aibă vrun motiv întemeiat. Însă mai devreme în acea zi, 
studiasem lecţia intitulată: „Refuză să te laşi ofensat.” Şi în loc să 
răspund cu mânie cum ar fi făcut mulţi în focul evenimentului, 
eu am răspuns în dragoste şi am rostit cuvinte frumoase. 
Prin intermediul Rapsodiei, acum ştiu importanţa rostirii unor 
cuvinte pline de graţie şi de har, în concordanţă cu natura mea de 
neprihănire, cuvinte care‑i edifică pe alţii. Slavă lui Dumnezeu!

Călăuzit de Îngerul Mesager!

Acum câteva luni, a trebuit să rezolv o problemă, aşa că am 
decis să mă rog cu pasiune şi cu insistenţă în alte limbi, după 
ce am studiat ce a scris Pastorul Chris în lecţia din Rapsodie 
intitulată: „Umblă în voia Lui desăvârşită.” Prin intermediul 
acestui sfat divin, am putut să‑mi acordez duhul la frecvenţa 
Duhului Sfânt, ca să primesc direcţie şi călăuzire în duhul 
meu. Rapsodia Realităţilor mi‑a dat înţelepciunea să rezolv 
conflictul paşnic. Slavă lui Dumnezeu!

Un mesager al luminii

Când un pastor a adus Îngerul mesager în oraşul meu în 
timpul unei evanghelizări, am fost încurajată. Am fost 
personal binecuvântată de mesajul devoţionalului, pentru 
că mi‑a întărit credinţa. Ştiam că nu pot să ţin vestea bună 
doar pentru mine, aşa că am împărtăşit‑o cu alţi studenţi la 
facultatea mea. Multe mărturii au fost înregistrate şi mulţi 
au fost mântuiţi. Într‑adevăr, Rapsodia realităţilor mi‑a 
luminat facultatea şi a adus speranţă în oraşul meu. Slavă 
lui Dumnezeu!

‑S.L; Nigeria

‑I; Brazilia

‑T; Tailanda



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   


