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

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

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

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

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

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

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

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

Izreel, care în ebraică înseamnă „Dumnezeu sădește” 
este o zonă frumoasă a Galileii acoperită de teren fertil. 

Cunoscută și sub numele de Câmpia Meghido, a fost 
câmpul de luptă al multor bătălii. Acolo va avea loc războiul 
final, conform pasajului biblic din Apocalipsa 16:16, unde 
împăraţii pământului se vor strânge să se lupte împotriva 
lui Dumnezeu. Locaţia este numită Armaghedon, ceea ce 
înseamnă „Dealul Meghido,” care străjuiește Valea Izreel. 

Valea Izreel
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Prin păcatul lui Adam, moartea a trecut asupra tuturor 
oamenilor. Ce este moartea? Mulţi cred că moartea 

este sfârşitul vieţii, dar este mai mult decât atât. În primul rând, 
moartea înseamnă îndepărtarea prezenţei lui Dumnezeu, a 
Duhului Său şi a influenţei Lui din orice făptură.

 Viaţa vine de la Dumnezeu; prin urmare, tot ce nu are 
prezenţa lui Dumnezeu sau Duhul Lui, nu poate avea viaţă. Ştiinţa, 
cu toate descoperirile ei, nu poate crea sau da viaţă; trebuie să ia 
viaţa de la ceva ce a fost deja creat de Dumnezeu. Totul se poate 
fabrica, dar nu va avea viaţă, cu excepţia cazului în care intră în 
contact direct sau indirect cu ceva care are deja viaţă.

 În al doilea rând, moartea a apărut din cauza coruperii 
creaţiei şi rezultatul ei este dizolvarea în componenţii iniţiali. Tot ce 
are viaţă a fost influenţat de Dumnezeu; are prezenţa lui Dumnezeu 
şi a fost atins de Duhul Lui. Dar Satan, care deţinea puterea 
morţii, s‑a ridicat împotriva acestui fapt. Aşa că, el a întreprins şi 
întreprinde tot felul de acţiuni pentru a elimina acea prezenţă 
divină din creaţie. Moartea începe prin coruperea creaţiei.

 Dacă ai apă pură într‑un vas şi scapi o mică impuritate 
în acel vas, deja ai contaminat‑o într‑un anumit procent; nu 
mai este apă pură sută la sută acolo. Moartea începe prin 

VIAŢA LUCREAZĂ                                    
ÎN TINE

VINERI

De aceea, după cum printr‑un singur 
om a intrat păcatul în lume şi prin păcat 

a intrat moartea, şi astf el moartea 
a trecut asupra tuturor oamenilor, 

din pricină că toţi au păcătuit…                                                           
(Romani 5:12).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că ai adus la lumină viaţa şi 
nemurirea prin Evanghelie. În timp ce moartea lucrează 
în această lume, viaţa acţionează în mine şi în tot ce 
are legătură cu mine. Isus a pus capăt morţii, iar acum 
că El trăieşte, trăiesc şi eu; am viaţa indestructibilă a lui 
Dumnezeu în mine. Aleluia! 

contaminarea unei creaţii; o schimbare în ceva ce este mai puţin 
glorios decât ar trebui să fie. Satan aspiră la alterarea creaţiei 
până când aceasta ajunge să se dizolve în elementele din care 
a fost constituită la origine. De exemplu, atunci când o persoană 
moare, duhul pleacă, iar trupul într‑un final se va descompune în 
apă şi în ţărână.

 Satan urăşte creaţia lui Dumnezeu şi încearcă să 
o distrugă. De aceea boala atacă trupul. Este o corupere, o 
alterare a sănătăţii fiinţei umane. Dar mulţumiri să‑I fie aduse lui 
Dumnezeu! Isus a pus capăt morţii! Biblia spune: „… Isus Cristos, 
care a abolit moartea şi a adus viaţa şi nemurirea la lumină 
prin Evanghelie” (2 Timotei 1:10, versiunea Fidela). Aleluia! 
Moartea a fost abolită.

 În Cristos, ai fost adus în „viaţa veşnică!” În timp ce în 
lumea naturală totul se degradează, în tine şi în tot ceea ce este 
conectat cu tine acţionează viaţa, deoarece tu eşti în tărâmul 
vieţii. Ai trecut din moarte la viaţă (Ioan 5:24). Iar în Romani 5:17 
Biblia declară: „... cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi 
darul neprihănirii vor domni în viaţă prin acel unul singur, care 
este Isus Cristos!”

Ioan 2:12‑25 & 1 Împăraţi 6

Efeseni 6:10‑24 & Isaia 31‑32

1 Ioan 5:11‑12; Ioan 5:24; 2 Corinteni 4:7‑12



Atunci când ai mărturisit domnia lui Isus peste 
viaţa ta, neprihănirea Lui a fost transferată 

instantaneu în duhul tău; neprihănirea Lui a devenit 
neprihănirea ta. Acum trăieşti  în neprihănirea lui Isus 
Cristos.

 Isus a fost neprihănit înaintea lui Dumnezeu; El a 
fost singurul care S‑a născut fără păcat şi care a trăit fără 
păcat. Prin urmare, El S‑a califi cat să fi e jertf a substi tuti vă 
pentru omenire. El a împlinit pentru noi toate cerinţele 
neprihănite ale dreptăţii. El a devenit păcat pe cruce în 
locul nostru, ca noi să putem fi  făcuţi neprihăniţi. El ne‑a 
califi cat să fi m neprihăniţi. Aleluia!

 Biblia spune că păcatul lui Adam i‑a făcut pe toţi 
oamenii păcătoşi; în acelaşi mod, ascultarea lui Cristos a 
făcut toţi oamenii neprihăniţi. În aceasta constă aspectul 
legal – de drept – al mântuirii înaintea lui Dumnezeu. 
Pe cale de consecinţă, oricine recunoaşte ascultarea şi 
jertf a lui Cristos şi mărturiseşte Domnia Sa, este imediat 
propulsat în experienţa vitală – de facto – a mântuirii şi a 
vieţii de neprihănire.

EL NE-A CALIFICAT                       
PENTRU NEPRIHĂNIRE

2 SÂMBĂTĂ

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

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

acel unul singur, care este Isus Cristos                                        
(Romani 5:17).
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Am neprihănirea lui Isus Cristos. Prin urmare, am abilitatea 
de a fi corect, de a trăi drept şi de a produce roadele şi 
faptele neprihănirii. Mă bucur nespus în Domnul, care m‑a 
adus în uniune desăvârşită cu El, să am părtăşie cu El în 
dragoste şi să fiu glorificat în neprihănirea Lui. Aleluia!

 În Romani 5:1 Biblia spune: „Deci, fiindcă 
suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem pace cu 
Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Cristos.” A fi „socotit 
neprihănit” înseamnă a fi achitat prin credinţa ta în Isus 
Cristos; eşti declarat neprihănit ca şi cum niciodată nu ai 
fi păcătuit, datorită a ceea ce a făcut Isus. Acum eşti în 
unitate cu Dumnezeu, în părtăşie cu El prin Isus Cristos. 
Aceasta este ceva măreţ; din păcate, mulţi nu au înţeles 
aceasta; şi drept rezultat, ei încă se străduiesc să fie 
neprihăniţi. Nu este nimic din ceea ce ai putea face astăzi 
sau ai fi putut face vreodată, care să te facă neprihănit 
înaintea lui Dumnezeu; de aceea El ţi‑a dat neprihănirea 
Lui. Cât de mult ne‑a iubit El!

 Fiind născut din nou, eşti la fel de neprihănit 
cum este Isus. El a înlocuit natura ta păcătoasă cu natura 
Lui neprihănită; gândeşte‑te la aceasta! Acum poţi avea 
părtăşie cu Dumnezeu fără să îţi fie teamă sau ruşine, ci 
cu îndrăzneală, cu încredere şi cu bucurie, ştiind că El te 
iubeşte necondiţionat. Aleluia!

Ioan 3:1‑8 & 1 Împăraţi 7

Filipeni 1:1‑30 & Isaia 33‑34

2 Corinteni 5:21; Efeseni 2:8‑9; Filipeni 3:7‑9



Biblia spune în Apocalipsa 1:6 că Domnul Isus „... a făcut 
din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl 

Său; ale Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.ˮ  Aşadar, în 
Cristos, eşti un preot înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi este 
chemat la această slujbă, care implică nişte responsabilităţi.

 Prima responsabilitate a preoţilor este să Îi slujească 
Domnului. Atunci când Aaron era să fie uns preot, Dumnezeu i‑a spus 
lui Moise: „... Apropie‑i de tine pe fratele tău Aaron şi pe fiii săi, şi i‑ai 
din dintre copiii lui Israel şi pune‑i deoparte în slujba Mea ca preoţi...ˮ  
(Exod 28:1). Dar cum Îi slujim lui Dumnezeu în calitate de preoţi?

 În 1 Petru 2:5 Biblia spune: „Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi 
zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi 
jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Cristos.ˮ  Noi 
nu aducem tauri şi ţapi ca jertfă, aşa cum făceau cei din Vechiul 
testament, ci jertfe spirituale; lauda buzelor noastre (Osea 14:2). 
Aleluia! 

 În al doilea rând, preoţii au făcut cunoscut Cuvântul lui 
Dumnezeu. Atunci când Isus ne‑a dat marea însărcinare în Matei 
28:19‑20, aceasta era pentru noi – preoţii lui Dumnezeu. El a zis: 
„Duceţi‑vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându‑i 
în Numele Tatălui şi al Fiului, şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi‑i să 
păzească tot ce v‑am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, 
până la sfârşitul veacului. Amin.ˮ

RESPONSABILITĂŢILE          
PREOŢILOR

3 DUMINICĂ

Departe iarăşi de mine să păcătuiesc 
împotriva Domnului, încetând să 
mă rog pentru voi! Vă voi învăţa 

calea cea bună şi cea dreaptă                                                                  
(1 Samuel 12:23).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul de a fi de 
partea Ta, de a fi partenerul Tău în stabilirea voii Tale în 
viaţa altora. Îţi mulţumesc pentru autoritatea pe care ai 
învestit‑o în mine de a putea efectua schimbări în lume, 
utilizând Numele Domnului Isus. Amin! 

 Tu trebuie să faci ucenici din cei din lumea ta; învaţă‑i despre 
Dumnezeu şi despre viaţa din Împărăţia Lui; ajută‑i să cunoască 
fundamentele Împărăţiei glorioase în care am fost aduşi. Biblia 
spune: „Este slujba preoţilor să înveţe adevărul. Oamenii trebuie 
să se uite spre ei pentru călăuzire...ˮ  (Maleahi 2:7, versiunea The 
Message, Mesajul n.tr.). Aceasta este lucrarea ta în calitate de preot; 
este chemarea ta şi responsabilitatea ta să le faci cunoscut Cuvântul 
lui Dumnezeu celor din jur; oamenii ar trebui să caute şi să găsească 
la tine cunoştinţe despre viaţa de neprihănire.

 A treia responsabilitate a preoţilor este mijlocirea. Suntem 
asemenea lui Isus, Marele nostru Preot, despre care Biblia spune: 
„De aceea şi poate să‑i mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce 
se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să 
mijlocească pentru ei” (Evrei 7:25). Versetul tematic ni‑l arată pe 
Samuel, un preot învăţător care nu înceta să se roage pentru oameni. 
Fii asemenea lui. Roagă‑te des pentru toţi oamenii din ţara ta.

 Dumnezeu ne‑a dat puterea şi autoritatea de a schimba 
cursul evenimentelor pe pământ, folosind Numele lui Isus. Prin urmare, 
haidem să împlinim voia Lui pe pământ, în viaţa celor din jurul nostru, 
în oraşele şi în naţiunile noastre. Ocupă‑ţi locul de preot slujindu‑I 
Domnului, învăţându‑i pe oameni şi mijlocind pentru ei. Aleluia!

Ioan 3:9‑21 & 1 Împăraţi 8

Filipeni 2:1‑18 & Isaia 35‑37

Apocalipsa 5:10; Maleahi 2:7; 1 Petru 2:9



Copii lui Dumnezeu sunt soldaţi; suntem creaţi 
să rezistăm în situaţii grele şi să triumfăm 

asupra încercărilor şi adversităţilor vieţii. În armata lui 
Dumnezeu nu sunt fricoşi. Nu tremura în ziua încercării. 
Biblia spune: „Dacă slăbeşti  în ziua necazului, mică îţi 
este puterea” (Proverbe 24:10).

 Fii puternic şi dârz pentru Cristos! Indiferent 
cu câtă înverşunare eşti  persecutat pentru Evanghelie, 
îndură totul cu bucurie! În 2 Corinteni 4:17 Biblia spune: 
„Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează 
pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă.”

 Biblia mai spune: „Ca un bun soldat al lui Cristos 
Isus, fi i pregăti t să rezişti  în situaţii difi cile” (2 Timotei 
2:3, versiunea BVA). Unii oameni îndură cu lacrimi, 
dar versetul temati c spune să o facem cu bucurie. 
Aminteşte‑ţi întotdeauna că vânturile potrivnice te fac 
să te înrădăcinezi mai adânc. Calitatea personalităţii tale 
trebuie să fi e testată. Cu cât este mai mare încercarea, cu 
atât va fi  mai mare victoria. Fără presiune s‑ar putea ca 
măreţia ta să nu se manifeste vreodată.

CREAT PENTRU A BIRUI
4 LUNI

De aceea, şi noi, din ziua când am 
auzit aceste lucruri, nu încetăm să 
ne rugăm pentru voi şi să cerem să 
vă umpleţi de cunoşti nţa voii Lui... 

întăriţi cu toată puterea, potrivit cu 
tăria slavei Lui, pentru orice răbdare 

şi îndelungă răbdare cu bucurie...                                                   
(Coloseni 1:9‑11).
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Trăiesc în victorie absolută şi în excelenţă! Indiferent 
de dificultăţi sau de adversităţi, duc o viaţă de victorie 
neîntreruptă, plină de bucurii şi de stăpânire peste 
circumstanţe. Provocările şi crizele din viaţă sunt pentru 
promovarea mea, pentru că am fost creat să biruiesc. 
Aleluia!

 Prin urmare, în faţa opoziţiei, declară: „Mai mare 
este Cel ce este în mine decât cel ce este în lume!” În 
Iacov 1:2 ni se spune: „Fraţii mei, să priviţi ca o mare 
bucurie când treceţi prin felurite încercări.” De ce ţi‑ar 
spune Dumnezeu să te bucuri în încercare? Deoarece 
victoria este în duhul tău.

Pavel spune: „... Ne bucurăm chiar şi în necazurile 
noastre, căci ştim că necazul aduce răbdare” (Romani 
5:3). Să îţi aminteşti întotdeauna că Cel ce este în tine 
este mai mare decât toate probleme pe care le‑ai putea 
înfrunta vreodată. Având Cuvântul Lui în tine, vei trece 
orice test! Tu întotdeauna învingi. Slăvit să fie Dumnezeu!

Ioan 3:22‑36 & 1 Împăraţi 9

Filipeni 2:19‑3:11 & Isaia 38‑39

Proverbe 12:13; Psalmul 40:2‑3; 1 Ioan 4:4



Tu ai tot ceea ce îţi trebuie pentru a învinge, indiferent 
de adversităţile cu care te‑ai putea confrunta în 

viaţă. Dacă te afl i într‑o situaţie difi cilă, fi i încurajat la gândul că 
există Cineva care locuieşte înăuntrul tău, Cineva care este mult 
mai mare şi mai puternic decât Satan, decât lumea cu toate 
problemele, elementele şi circumstanţele ei. Este vorba despre 
Duhul Sfânt. Tu eşti  împuternicit de Duhul Sfânt.

 Nu este de mirare că Ioan a zis: „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). Conşti enti zează 
tot mai mult prezenţa, puterea, slava şi lucrarea Duhului Sfânt în 
viaţa ta.

 Chiar şi în rugăciune, trebuie să te bazezi pe El pentru 
a te ruga efi cient. Unii oameni se roagă, dar nu se întâmplă 
nimic, deoarece ei rostesc cuvinte care nu au fost împuternicite, 
comunicate sau inspirate de Duhul Sfânt. Puterea Duhului Sfânt 
este elementul lipsă din viaţa multora; aceasta explică de ce ei 
trăiesc ca nişte victi me în ti mp ce Dumnezeu i‑a făcut învingători.

 În Efeseni 5:18‑19, Apostolul Pavel ne spune: „Nu vă 
îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fi ţi 

ÎMPUTERNICIT DE DUHUL SFÂNT
5 MARŢI

Atunci el a luat din nou cuvântul 
şi mi‑a zis: „Acesta este cuvântul 

Domnului către Zorobabel, şi sună 
astf el: «Lucrul acesta nu se va face 

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

(Zaharia 4:6).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta faţă de mine pe 
care Ţi‑ai arătat‑o trimiţându‑L pe Duhul Sfânt să locuiască în 
mine; acum sunt întărit, capabil să fac toate lucrurile şi să‑Ţi 
aduc Ţie slavă. Sunt împuternicit de Duhul Sfânt să fac semne 
şi minuni, să efectuez schimbări pozitive în sănătatea mea, în 
familia mea, în lucrarea mea de slujire, în finanţele mele, la 
locul de muncă şi în lumea mea, în Numele lui Isus. Amin.

plini de Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi 
cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi‑I din toată inima 
laudă Domnului.” A fi plin de Duhul Sfânt este soluţia. Atunci 
când eşti plin de Duhul Sfânt, activezi puterea supranaturală a lui 
Dumnezeu pentru a susţine cuvintele tale şi tot ceea ce faci sub 
călăuzirea Lui.

 Duhul Sfânt realizează diferenţa; El este puterea 
lui Dumnezeu, iar El locuieşte în tine în toată plinătatea; în 
toată slava şi în toată puterea Lui. Cum ar putea viaţa ta să fie 
obişnuită? În cartea Faptele apostolilor, apostolii au înţeles şi 
au slujit mereu în şi prin puterea Duhului Sfânt. Deseori, ei erau 
descrişi ca fiind oameni plini de Duhul Sfânt; de exemplu, Ştefan 
(Faptele apostolilor 6:5). Apoi în versetul 8 ni se spune: „Ştefan 
era plin de har şi de putere, şi făcea minuni şi semne mari în 
norod.”

 La fel ar trebui să se spună şi despre tine, că eşti plin 
de Duhul Sfânt şi de putere, deoarece în Faptele apostolilor 1:8 
citim: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt 
peste voi...” Tu poţi avea rezultate extraordinare în viaţa ta şi în 
slujirea ta deoarece eşti împuternicit de Duhul Sfânt! Aleluia!

Ioan 4:1‑9 & 1 Împăraţi 10‑11

Filipeni 3:12‑4:3 & Isaia 40‑41

Luca 24:49; Faptele apostolilor 1:8; Efeseni 5:18‑19



Uneori, sunt lucruri care li se întâmplă anumitor 
persoane, familii, oraşe, comunităţi sau chiar 

naţiuni din cauza păcatului – a răului şi a nelegiuirii 
care prosperă în mijlocul lor; şi astf el de oameni devin 
capti vi pe drept. Însă datorită milei lui Dumnezeu, noi 
putem să îi eliberăm prin rugăciune. Această afi rmaţie 
face parte din ceea ce citi m în versetul temati c. Cum 
faci aceasta?

 În două etape. Prima etapă este aceea în care tu 
emiţi cuvinte de credinţă în Numele lui Isus Cristos, iar a 
doua este aceea în care te angajezi în mijlocire conti nuă, 
din toată inima. Din moment ce ei, prin acţiunile lor, 
au devenit capti vi în mod legal, nu îi poţi elibera doar 
rosti nd cuvinte de credinţă. Trebuie să mijloceşti  în 
rugăciune. Poate că va fi  nevoie să te uneşti  cu alţi 
creşti ni care împărtăşesc aceeaşi viziune de a mijloci 
pentru familiile, oraşele sau naţiunile respecti ve.

 Una dintre regulile mijlocirii este că trebuie să 
persişti  şi să conti nui să te rogi atâta ti mp cât trebuie 
pentru a vedea rezultatele dorite. Poţi să pui capăt 

ELIBERAREA CELOR CARE             
SUNT PE DREPT CAPTIVI

6 MIERCURI

Se poate lua prada de la cel tare? 
Şi vor fi  eliberaţi cei care sunt pe 
drept capti vi? Pentru că aşa zice 

Domnul: „Chiar şi celui tare i se vor 
lua capti vii şi prada celui asupritor va 
scăpa: şi Mă voi lupta cu cei care se 
luptă cu ti ne şi îi voi salva pe fi ii tăi”                                                                      

(Isaia 49:24‑25, versiunea GBV).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, toate naţiunile pământului Îţi aparţin. Declar 
că acţiunile diavolului din naţiuni sunt paralizate, iar 
lumina Ta străluceşte în toate naţiunile cu mântuire şi cu 
neprihănire, în Numele lui Isus. Amin.

dominaţiei sau influenţei diavolului în familia ta, în 
comunitatea ta, în oraşul tău sau în ţara ta şi să eliberezi 
bărbaţii şi femeile din captivitatea lui, în Numele lui 
Isus, prin mijlocire continuă, din toată inima. Aleluia!

Ioan 4:10‑18 & 1 Împăraţi 12

Filipeni 4:4‑23 & Isaia 42‑43

Ezechiel 22:29‑31; Luca 4:18‑19



O, cât de mult trebuie să predice şi să înveţe 
Biserica despre viaţa veşnică! Mulţi nu au 

înţeles niciodată acest lucru, deoarece nu au fost învăţaţi 
despre aceasta. În 1 Ioan 5:13, apostolul Ioan spune: 
„V‑am scris aceste lucruri ca să şti ţi că voi, care credeţi 
în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.” El a 
vrut ca cei credincioşi în Cristos să şti e că au viaţa veşnică, 
deoarece mulţi nu şti au. Şi încă mai există şi astăzi destul 
de mulţi care nu şti u acest lucru. Aşa se face că încă se 
găsesc mulţi creşti ni care trăiesc ca nişte victi me, loviţi de 
toate capriciile şi elementele acestei lumi.

 Acesta este moti vul pentru care mulţi suferă de 
răceli, de dureri de cap, de febră şi de alte boli şi afecţiuni. 
Din păcate, mulţi chiar cred că este în regulă să fi e bolnavi. 
Nu; boala nu este normală pentru un creşti n! Viaţa pe care 
o avem este divină. Dacă ai o rană în trup, aminteşte‑ţi 
că ai viaţa divină în ti ne; aceasta acţionează în ti ne – în 
fi ecare fi bră a fi inţei tale. Prin urmare, vindecă acea rană! 
Porunceşte‑i să se închidă şi totul să revină la normal. 
Trebuie să practi ci aceasta.

 În 1 Timotei 4:15 spune: „Pune‑ţi pe inimă aceste 
lucruri, îndeletniceşte‑te în totul cu ele...” Expresia 
„pune‑ţi pe inimă” provine din traducerea din original a 

PRACTICĂ VIAŢA VEȘNICĂ
7 JOI

Şi mărturisirea este aceasta: 
Dumnezeu ne‑a dat viaţa veşnică, 

şi această viaţă este în Fiul Său                                                      
(1 Ioan 5:11).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Viaţa divină acţionează în mine; întreaga mea fiinţă este 
inundată şi susţinută de această viaţă. Trăiesc deasupra 
elementelor şi a forţelor corupte din această lume 
întunecată, în Numele lui Isus. Amin.

termenului grecesc „Meletao” care înseamnă a medita, 
dar şi a practica (1 Timotei 4:15, versiunea NTR). Acum 
mulţi ani, pe când începusem să învăţ aceasta, m‑am tăiat 
la mână şi rana sângera abundent. Dar nu m‑am agitat. 
Practicam conştientizarea vieţii veşnice. Aşa că am pus 
degetul peste tăietură şi am spus: „sângerare opreşte‑te şi 
mână, fii vindecată, în Numele lui Isus!”

 Şi ce credeţi? Nu numai că sângerarea a încetat, dar 
nu mai era nicio urmă a acelei răni! Aleluia. Este important 
să înveţi să trăieşti viaţa pe care ţi‑a dat‑o Dumnezeu; 
practic‑o. Aminteşte‑ţi că atunci când erai un copil, a 
trebuit să fii învăţat cum să vorbeşti şi cum să mergi; şi 
nu ai vorbit şi nici nu ai mers perfect peste noapte, dar ai 
crescut prin exersare, până ai ajuns la perfecţiune.

 În acelaşi mod, acum că eşti născut din nou, 
exersează trăirea vieţii veşnice. Suprapune puterea acelei 
vieţi divine peste trupul tău fizic, prin meditaţie asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu, prin rugăciune (în special 
rugăciune în Duhul Sfânt) şi prin afirmaţii consecvente din 
Cuvântul Lui. 

Ioan 4:19‑29 & 1 Împăraţi 13

Coloseni 1:1‑23 & Isaia 44‑45

1 Ioan 5:11‑13; Romani 8:11



 
 Doar Cuvântul lui Dumnezeu merită să aibă 
răspândire şi penetrare la scară globală, iar pentru 
Îngerul Mesager Rapsodia Realităţilor acesta este 
obiecti vul principal. 
 În acest sezon, partenerii Rapsodiei 
Realităţilor vor inunda diferite oraşe şi sate din 
toată lumea cu Cuvântul lui Dumnezeu în cadrul 
campaniilor de distribuire masivă de ti p ReachOut. 
 Alătură‑te acestei echipe globale de câşti gători 
de sufl ete care duc Evanghelia în naţiuni, organizând 
o campanie de distribuire masivă ReachOut pe strada 
ta, sau în oraşul tău. 
 Pentru mai multe informaţii, te rugăm să 
trimiţi un email pe adresa reachoutcampaigns@
loveworld360.com, sau să ne contactezi la numărul 
de telefon: +234 802 501 3846, sau +234 1 888 
8186.    
 De asemenea, poţi accesa site‑ul:
www.reachoutcampaigns.org

Este sezonul campaniilor
ReachOut!



N
O

T
E

NOTE



În versetul temati c se face referire la Biserica 
lui Isus Cristos, nu la Israelul din Mileniu. Când 

citeşti  despre domnia de o mie de ani, tot ce relatează 
Biblia trebuie să se întâmple mai întâi cu Biserica. Aşadar, 
înainte să se construiască Templul în Ierusalim în Mileniu, 
Domnul Îşi va construi Templul, care este Biserica.

În Zaharia 6:12, Biblia spune „... Aşa vorbeşte 
Domnul oşti rilor: «Iată că un om al cărui nume este 
Odrasla va odrăsli din locul Lui şi va zidi Templul 
Domnului.»” Aici, apelati vul Odrasla, se referă la Isus, care 
va construi Templul Domnului, iar acest proces a început 
în ziua Cincizecimii, când Duhul Sfânt S‑a coborât peste 
ucenici. În Efeseni 2:22 ni se arată veridicitatea acestei 
construcţii: „Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să 
fi ţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.”

Isus Îşi construieşte deja Templul duhovnicesc 
al Bisericii, iar El spune că noi facem parte din această 
clădire. Aleluia! În Evrei 12:22‑23 citi m: „Ci v‑aţi apropiat 
de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului cel viu, 
Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în 
sărbătoare a îngerilor, de Biserica celor întâi născuţi, 
care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul 
tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi.” 

TEMPLUL LUI DUHOVNICESC
8 VINERI

Da, Domnul va zidi iarăşi 
Sionul şi Se va arăta în slava Sa                                        

(Psalmul 102:16).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, ce binecuvântare este să locuieşti în mine prin 
Duhul Sfânt. Conştientizez prezenţa Ta divină în mine, în 
timp ce mă conduci prin Duhul Sfânt şi prin Cuvântul Tău 
în voia Ta desăvârşită. Îţi mulţumesc că mi‑ai înfrumuseţat 
viaţa cu gloria prezenţei Tale, în Numele lui Isus. Amin.

Biserica, în acest context, este Sionul.
În procesul de zidire a Bisericii Sale, El a dat 

apostoli, proroci, evanghelişti, păstori şi învăţători pentru 
desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru 
zidirea trupului lui Cristos (Efeseni 4:11‑12). Când va fi 
terminat zidirea Bisericii Lui, El va apărea în glorie! Până 
atunci, Biserica va domni în Numele Lui peste puterile 
întunericului şi peste elementele acestei lumi, căci El a 
zis: „Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi 
zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor 
birui” (Matei 16:18). Apoi a mai zis: „Adevărat vă spun 
că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi orice 
veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer” (Matei 
18:18).

Ioan 4:30‑42 & 1 Împăraţi 14

Coloseni 1:24‑2:5 & Isaia 46‑47

Efeseni 2:21‑22; Faptele apostolilor 20:32; 1 Petru 2:5



Atunci când Domnul Isus a zis: „şi orice veţi cere 
în Numele Meu, voi face,” El nu Se referea la 

rugăciune. Verbul „a cere” provine aici din traducerea din 
original a termenului grecesc „aiteo” care este sinonim 
cu verbul „a solicita.” Acesta diferă de ceea ce avem în 
Ioan 16:23 unde Isus a spus: „În ziua aceea, nu Mă veţi 
mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că, 
orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da.”

În textul al doilea, verbul „a cere” provine din 
traducerea din original a termenului grecesc „erotao,” 
care înseamnă rugăciune. Aici, Isus ne arăta cum să ne 
rugăm Tatălui în Numele Lui. Dar „a cere” în versetul 
temati c se referă la o solicitare pe care o faci în Numele 
lui Isus.

În Faptele apostolilor 3,1‑6, Biblia ne ilustrează cum 
Petru şi Ioan au aplicat aceasta. Ei au întâlnit un om olog 
din naştere care cerşea zilnic la poarta Templului. Petru 
i‑a zis „Argint şi aur n‑am, dar ce am, îţi dau: În Numele 
lui Isus Cristos din Nazaret, scoală‑te şi umblă!” (Faptele 
apostolilor 3:6). Aceasta nu consti tuie o rugăciune; Petru 

DECLARĂ ÎN NUMELE LUI CEEA CE 
DOREȘTI

9 SÂMBĂTĂ

Adevărat , adevărat vă spun că cine crede 
în Mine va face şi el lucrările pe care le 

fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari 
decât acestea, pentru că Eu mă duc la 

Tatăl: şi orice veţi cere în Numele Meu, voi 
face, pentru ca Tatăl să fi e proslăvit în Fiul 

(Ioan 14:12‑13).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

În Numele lui Isus, vin împotriva demonilor întunericului, 
a demonilor de înşelare, de confuzie şi de haos, împotriva 
duhurilor de violenţă care cauzează distrugeri în naţiunile 
lumii; Le paralizez acţiunile! Declar că aceştia nu prevalează. 
Frâng influenţa şi stăpânirea diavolului de peste naţiuni şi 
de peste liderii acestora, în Numele puternic al Domnului 
Isus. Amin!

a făcut o solicitare (a poruncit, a proclamat) în Numele 
lui Isus.

Multe dintre lucrurile rele care se petrec acum în 
lume sunt cauzate de demoni. Dar cu Numele lui Isus, 
noi învingem. De fiecare dată când te confrunţi cu situaţii 
stresante, declară ceea ce vrei să se întâmple în Numele 
lui Isus şi astfel vei efectua schimbări, la standardul 
Cuvântului Său. Este vorba despre autoritatea din 
spatele acestui Nume. Fă uz de Numele lui Isus pentru 
a‑ţi menţine trupul sănătos, pentru a potoli furtunile 
din jurul tău şi pentru a efectua schimbări în casa ta, în 
familia ta, în comunitatea ta, în oraşul tău şi în ţara ta.

Ioan 4:43‑54 & 1 Împăraţi 15

Coloseni 2:6‑23 & Isaia 48‑49

Faptele apostolilor 14:8‑10; Marcu 16:17‑18



Fiind născut din nou, deşi trupul tău este templul lui 
Dumnezeu, tu eşti  administratorul sau custodele 

acestuia. Este responsabilitatea ta să‑ţi administrezi trupul 
corect şi să‑l menţii sănătos, în cea mai bună formă pentru 
ca Dumnezeu să‑l poată folosi. Satan poate încerca să facă 
orice ca să‑ţi deterioreze trupul; poate încerca să facă ravagii 
în trupul tău, dacă îi permiţi; însă tu trebuie să‑i spui: „Nu!”

Aminteşte‑ţi ce am citi t în versetul temati c: „... să 
aduceţi trupurile voastre ca o jertf ă vie...” Dumnezeu nu 
face această înfăţişare în locul tău; ci îţi spune ţie să o faci. 
Ţi‑a dat autoritate să‑ţi administrezi trupul. De aceea unii 
credincioşi, chiar dacă L‑au primit pe Duhul Sfânt, tot se mai 
confruntă cu boli în trupul lor. Moti vul constă în faptul că 
ei aşteaptă ca Domnul să le administreze trupul alungând 
bolile, când de fapt ei sunt cei care deţin administrarea 
trupului lor. Dumnezeu are dreptul să îţi stăpânească trupul, 
dar te‑a desemnat pe ti ne să îl administrezi pentru El.

Imaginează‑ţi un primar; el are autoritate să conducă 
oraşul, dar el nu manageriază căminele individuale ale celor 
din oraş. El lasă administrarea casei tale în seama ta. La fel 
este şi cu trupul tău; nu‑i permite celui rău să se apropie de 

ADMINISTRAREA                        
TRUPULUI TĂU

10 DUMINICĂ

Vă îndemn dar, fraţilor, pentru 
îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi 

trupurile voastre ca o jertf ă vie, sfântă, 
plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi  din 
partea voastră o slujbă duhovnicească             

(Romani 12:1). 



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Boala nu este în natura mea. Sunt o nouă creaţie în Isus 
Cristos, iar El Şi‑a isprăvit lucrarea şi în ceea ce priveşte 
sănătatea mea divină; prin urmare, refuz să fie bolnav! 
Am Zoe, viaţa supranaturală a lui Dumnezeu care mă face 
sănătos în mod divin. Slavă lui Dumnezeu!

nicio parte a trupului tău. Foloseşte autoritatea învestită în 
tine în Cristos; utilizează Numele lui Isus.

Mai mult, Biblia spune că tu ai fost cumpărat cu un 
preţ; prin urmare, glorifică‑L pe Dumnezeu în trupul tău şi 
în duhul tău, care sunt ale Domnului (1 Corinteni 6:20). Tu 
eşti un duh; ai un suflet şi locuieşti într‑un trup. Sufletul tău 
cuprinde mintea ta, emoţiile tale şi voinţa ta. Dumnezeu 
nu‑ţi controlează voinţa, nici emoţiile, nici mintea; îţi zice 
ţie s‑o faci.

Biblia spune: „Şi nu vă conformaţi acestei lumi; 
ci fiţi transformaţi prin înnoirea minţii voastre, pentru a 
deosebi care este voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi 
desăvârşită” (Romani 12:2, versiunea Fidela). Aşa cum este 
responsabilitatea ta să‑ţi administrezi mintea, la fel este 
responsabilitatea ta să‑ţi administrezi şi trupul. Înnoirea sau 
managementul minţii se face prin intermediul Cuvântului lui 
Dumnezeu, meditând la acesta! Tot aşa îţi menţii şi corpul 
sănătos. Biblia zice despre Cuvântul lui Dumnezeu că este 
medicament, sănătate pentru trupul fizic (Proverbe 4:22).

Ioan 5:1‑9 & 1 Împăraţi 16

Coloseni 3:1‑4:1 & Isaia 50‑51

Proverbe 4:20‑22; Isaia 33:24



Ce înseamnă când spune Biblia „să te rogi 
neîncetat?” Mai mult decât atât, este oare 

posibil? Dumnezeu nu ne‑a cerut niciodată să facem ceva 
ce ne depăşeşte posibilităţile. În primul rând, este nevoie 
să înţelegi că, în versetul temati c, apostolul Pavel nu se 
adresează unei persoane, ci bisericii din Tesalonic. Însă, cum 
s‑ar fi  putut ruga membrii acelei biserici fără încetare? Este 
simplu; şi‑au programat rugăciunile, astf el încât, în orice 
moment al zilei, să existe oameni care să se roage.

 Aceeaşi metodă de rugăciune am aplicat‑o şi noi din 
anul 2020, cu Maratonul de Rugăciune cu Pastorul Chris în 
Direct. Am stabilit un program, astf el încât să ne putem ruga 
fără încetare, non‑stop, în fi ecare zi, pe tot parcursul anului, 
într‑un lanţ neîntrerupt de rugăciune. Prin rugăciunile 
noastre sincere şi conti nue producem schimbările dorite în 
lume şi împlinim voia Tatălui, aici, pe pământ.

 Nu considera niciodată că acest îndemn spiritual 
este exagerat; ia Cuvântul lui Dumnezeu în serios. Prin 
reinterpretarea unei instrucţiuni atât de clare a Duhului 
Sfânt, poţi să îi slăbeşti  semnifi caţia şi apoi să îi pierzi 
puterea. Dacă intenţionezi să te rogi un anumit număr de 
ore în familie sau într‑un grup de părtăşie, angajează‑te în 
această lucrare. Creează un lanţ de rugăciune; stabileşte un 

RUGĂCIUNEA NECURMATĂ
11 LUNI

Rugaţi‑vă neîncetat                                             
(1 Tesaloniceni 5:17).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că ai ridicat o armată în aceste 
vremuri din urmă care se roagă zi şi noapte, instaurând 
voia Ta pe pământ prin rugăciunea fierbinte, din inimă şi 
continuă, care este eficientă şi dinamică în acţiune. Mă 
rog ca neprihănirea Ta să fie stabilită pe pământ şi în inima 
oamenilor, în Numele lui Isus. Amin.

program şi organizează membrii familiei sau ai grupului să 
se roage, pe rând, de‑a lungul zilei.

 Să presupunem că o persoană stabileşte că poate 
să aloce rugăciunii un anumit număr de minute; apoi este 
urmată de un alt frate sau de o altă soră, şi aşa mai departe, 
astfel încât nimeni să nu întrerupă lanţul rugăciunii. Dacă 
vei face acest lucru cu sârguinţă, vei fi uimit de progresele 
pe care le vei experimenta în duh. Dumnezeu nu ne‑a cerut 
să ne rugăm neîncetat în zadar. Bucuria rugăciunii constă în 
răspunsurile pe care le primim de la El. Aleluia!

 Nu uita, Biserica este singura forţă ce poate împiedica 
manipularea şi tirania lui Satan. Prin rugăciunile noastre 
ne luptăm pentru sufletele oamenilor şi anulăm planurile 
malefice ale diavolului, împlinind voia lui Dumnezeu pe 
pământ. Beneficiază din plin de privilegiul, de oportunitatea 
şi de binecuvântările rugăciunii. Când vine timpul să te 
rogi, evită orice lucru care îţi poate distrage atenţia. Dacă 
vrei să umbli mereu în binecuvântările neobişnuite ale lui 
Dumnezeu, trebuie să te rogi fără încetare.

Ioan 5:10‑18 & 1 Împăraţi 17‑18

Coloseni 4:2‑18 & Isaia 52‑53

1 Timotei 2:1‑3; Luca 18:1; Iacov 5:16



În Scripturi, există o mulţime de relatări în care 
oamenii au ati ns poala hainei lui Isus şi s‑au 

vindecat de bolile lor. De exemplu, în capitolul al optulea 
din Evanghelia după Luca, Biblia vorbeşte despre femeia 
care suferea de doisprezece ani de o scurgere de sânge, 
cheltuindu‑şi în zadar toată averea cu doctorii. Însă Biblia 
spune că „... s‑a ati ns de poala hainei lui Isus. Îndată, 
scurgerea de sânge s‑a oprit” (Luca 8:44).

 Cuvântul „poală” din acest verset provine din 
traducerea din original a termenului grecesc „Kraspedon” 
şi înseamnă franjuri sau ciucuri. De asemenea, în Matei 
14, când Isus a sosit în ţara Ghenezaretului, localnicii s‑au 
îndreptat grăbiţi spre El pentru a fi  vindecaţi, iar Biblia 
spune că: „Îl rugau să le dea voie numai să se ati ngă 
de poala hainei Lui. Şi toţi câţi s‑au ati ns s‑au vindecat” 
(Matei 14:36).

 Tot ce trebuiau să facă bolnavii aduşi la Isus era să 
ati ngă poalele veşmântului Său. Uluitor! În Marcu 6:56, 
Biblia spune: „Oriunde intra El, în sate, în cetăţi sau în 
cătune, îi puneau pe bolnavi în pieţe şi Îl rugau să le dea 
voie doar să se ati ngă de poalele hainei Lui. Şi toţi câţi 
se ati ngeau de El erau tămăduiţi.”

VINDECARE SUB ARIPILE LUI
12 MARŢI

Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele 
Meu, va răsări Soarele neprihănirii 
şi tămăduirea va fi  sub aripile Lui; 

veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd                      
(Maleahi 4:2).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta minunată. 
Mă rog pentru copiii Tăi care se confruntă cu vreo boală 
în trupul lor, ca ei să se ridice din acel loc de limitare şi de 
robie astăzi şi să fie însănătoşiţi şi întăriţi, în Numele lui 
Isus. Amin.

 Ce era atât de special la poala veşmintelor lui Isus? 
Orice evreu avea aceiaşi ciucuri la veşminte ca Domnul 
(Numeri 15:37‑38). Aşadar, nu poate fi vorba despre 
tiparul hainelor Sale, ci despre Posesorul acestora. Cei 
care L‑au atins pentru a fi vindecaţi au crezut că El este 
Mesia; prin urmare, tot ceea ce reprezenta El, inclusiv 
marginile veşmintelor, deveneau vindecătoare.

 Acest aspect este amintit şi în versetul tematic: 
„... Soarele neprihănirii şi tămăduirea va fi sub aripile 
Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd...” Cuvântul 
„aripi” provine aici din traducerea din original a 
termenului ebraic „kânâph” şi înseamnă aripă, margine, 
poala hainei, ciucure. Isus aducea vindecare prin poala 
veşmintelor Sale, iar cei care credeau cu adevărat 
cunoşteau acest adevăr! Slavă lui Dumnezeu! Această 
putere este încă disponibilă şi astăzi în Numele Lui. 
Aşadar, dacă tu sau un cunoscut de‑al tău se confruntă 
cu o boală, foloseşte Numele lui Isus împotriva acestei 
boli, slăbiciuni sau infirmităţi; vindecarea este garantată. 
Aleluia!

Ioan 5:19‑27 & 1 Împăraţi 19

1 Tesaloniceni 1:1‑2:16 & Isaia 54‑56

Ioan 10:10; Faptele apostolilor 3:16; Luca 8:43‑48



În Vechiul Testament, Dumnezeu a descris duhul 
anti cristului sub diverse forme, ajutându‑ne să 

înţelegem cum va acţiona acesta în diferite faze, până când 
îşi va manifesta pe deplin puterea prin intermediul unui 
om. Însă, atât ti mp cât noi ne afl ăm pe pământ, înainte 
de Răpirea Bisericii, Satan şi armatele întunericului nu au 
nicio şansă să îşi stabilească ordinea malefi că. Noi avem 
ceva la care ei nu pot rezista: Numele lui Isus şi Cuvântul 
lui Dumnezeu, rosti t prin puterea Duhului Sfânt.

 Citeşte cu atenţie versetul temati c; expresia 
„glasul Domnului” se referă la Cuvântul lui Dumnezeu 
rosti t prin puterea Duhului Sfânt. Aceasta înseamnă 
Cuvântul „rhema” al lui Dumnezeu, sabia Duhului; 
care distruge planurile diavolului şi ale căpeteniilor 
întunericului.

 Satan îi înrobeşte pe oamenii obişnuiţi şi îi 
transformă pe conducători în ti rani. Gândeşte‑te la un 
om politi c care, deşi era solidar cu poporul înainte de 
alegeri, a devenit un ti ran de îndată ce a ocupat un post 
de conducere. De ce? Satan a pus stăpânire pe el. Astf el 
s‑a întâmplat în unele ţări. Dintr‑o dată, unii lideri s‑au 
transformat în dictatori cruzi şi nemiloşi, privând poporul 
de drepturi şi de libertăţi.

NOI AVEM CEVA LA CARE EI NU 
POT REZISTA 

13 MIERCURI

Atunci, asirianul va tremura de glasul 
Domnului, care îl va lovi cu nuiaua Sa 

(Isaia 30:31).
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Prin puterea Duhului Sfânt, vrăjmaşul este înfrânt şi 
planurile lui sunt risipite. Inimile oamenilor din toată lumea 
sunt înflăcărate şi întemeiate în neprihănire; gloria lui 
Dumnezeu se manifestă şi preia controlul în toate naţiunile, 
punând capăt tuturor formelor de rău, de hărţuire şi de 
teroare pe care diavolul vrea să le dezlănţuie în lume, spre 
lauda binecuvântatului nostru Domn, Isus. Amin. 

 Însă, în Isaia 30:30‑31, Biblia spune: „Şi Domnul 
va face să răsune glasul Lui măreţ, Îşi va arăta braţul 
gata să lovească, în mânia Lui aprinsă, în mijlocul 
flăcării unui foc mistuitor, în mijlocul înecului, al furtunii 
şi al pietrelor de grindină. Atunci, asirianul va tremura 
de glasul Domnului, care îl va lovi cu nuiaua Sa.” 

 „Asirianul” este unul dintre numele profetice 
ale Anticristului. Astfel, prin Cuvântul lui Dumnezeu în 
gura noastră noi doborâm la pământ şi tăiem în bucăţi 
acest prinţ al întunericului, zădărnicindu‑i planurile. Câtă 
vreme noi, Biserica lui Isus Cristos, ne aflăm pe pământ, 
se vor împlini doar voia şi planul lui Dumnezeu. Slavă lui 
Dumnezeu!

Ioan 5:28‑32 & 1 Împăraţi 20

1 Tesaloniceni 2:17‑3:13 & Isaia 57‑58

Isaia 10:24‑27; Marcu 16:17; Efeseni 6:17



Cristos în ti ne este cea mai mare asigurare a 
sănătăţii divine. Niciun creşti n nu ar trebui să 

fi e bolnav, deoarece Domnul Isus a desăvârşit planul 
sănătăţii divine. Biblia spune că El a adus la lumină viaţa 
şi neputrezirea (2 Timotei 1:10); aşadar, moartea a fost 
nimicită şi viaţa a devenit o certi tudine; legea Duhului de 
viaţă acţionează în ti ne (Romani 8:2).

 Preia controlul asupra sănătăţii tale şi 
stăpâneşte‑ţi trupul prin Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă 
observi vreo problemă de sănătate, declară cu încredere: 
„În Numele lui Isus, alung această boală din corpul meu.” 
Poate că o migrenă puternică îţi afectează randamentul 
la serviciu sau la studii; ati nge‑ţi capul şi spune: „Cap, în 
Numele lui Isus, îţi poruncesc să fi i vindecat!” Nu scuza 
boala; nu îi permite bolii să te împiedice să realizezi 
impact durabil în lumea ta cu Evanghelia!

 Boala de inimă de care suferi nu îţi este de niciun 
folos; este ti mpul să înţelegi cine eşti  tu de fapt! Pune 
mâna pe piept şi declară: „Inimă, revino la normal, 
în Numele lui Isus!” Şi aşa se va întâmpla. Refuză să te 
supui bolii. Sănătatea divină este dreptul tău în Cristos; 
este voia lui Dumnezeu pentru ti ne. În 3 Ioan 1:2, Biblia 

TRĂIEȘTE ÎN SĂNĂTATE
14 JOI

Nu şti ţi că trupul vostru este Templul 
Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi 
pe care L‑aţi primit de la Dumnezeu? 

Şi că voi nu sunteţi ai voştri                                               
(1 Corinteni 6:19)?
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Refuz să mă las clătinat de ceea ce simt sau de ceea ce 
percep pe cale senzorială. Boala nu are loc în trupul meu. 
Sunt un asociat al Dumnezeirii, având viaţa indestructibilă 
a lui Dumnezeu în mine. Sunt sănătos şi puternic! Viaţa 
lui Dumnezeu acţionează în fiecare fibră a fiinţei mele, în 
fiecare celulă a sângelui meu şi în fiecare os al trupului 
meu. Aleluia!

spune: „Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să îţi 
meargă bine şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum 
sporeşte sufletul tău.”

 Cuvântul lui Dumnezeu este cel mai bun 
medicament pentru trupul tău (Proverbe 4:22). Alege 
să fii sănătos şi puternic. Trăieşte după Cuvântul lui 
Dumnezeu şi refuză să acorzi atenţie unor deşertăciuni 
mincinoase (Iona 2:8). Slavă Domnului!

Ioan 5:33‑47 & 1 Împăraţi 21

1 Tesaloniceni 4:1‑18 & Isaia 59‑60

Ioan 1:12‑13; Isaia 33:24; Romani 8:11



 Ediţia de octombrie a Serviciilor de vindecare 
Healing Streams („Râuri de vindecare”) cu Pastorul Chris se 
va desfăşura între zilele de 29 şi 31 ale lunii. Slujbele vor fi  
transmise în direct în toate naţiunile lumii şi mulţi oameni 
vor fi  conduşi într‑o atmosferă supranaturală de credinţă şi 
de minuni. 
 La ediţiile din marti e şi din iulie, minuni fenomenale 
de tot felul au fost înregistrate în lumea întreagă, inclusiv 
în centrele de vindecare organizate de parteneri. Această 
ediţie se prefi gurează a fi  şi mai glorioasă, pe măsură ce tot 
mai mulţi oameni vor fi  inundaţi de puterea vindecătoare a 
lui Dumnezeu. 

 Începe să te pregăteşti  pentru a parti cipa la acest 
program transformator, rugându‑te şi invitându‑i şi pe alţii 
să parti cipe.

 Pentru mai multe informaţii, te rugăm să accesezi 
site‑ul de internet: h� ps://healingstreams.tv/ 

Pregătește-te pentru 

în direct cu 



N
O

T
E

NOTE



Versetul temati c îi descrie pe cei necredincioşi ca 
străini de Dumnezeu şi vrăjmaşi prin gândurile 

şi prin faptele lor rele. Cu alte cuvinte, se poziţionau drept 
vrăjmaşi ai lui Dumnezeu în mintea lor din cauza faptelor 
rele săvârşite. Însă Dumnezeu nu i‑a declarat duşmani, 
deoarece El este Cel care a înfăptuit reconcilierea. În 2 
Corinteni 5:19, Biblia spune: „Că adică, Dumnezeu era 
în Cristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându‑le în 
socoteală păcatele lor...”

 Un alt exemplu similar este întâlnirea lui 
Dumnezeu cu Adam din grădina Eden. Adam păcătuise 
împotriva lui Dumnezeu şi, când I‑a auzit paşii, s‑a ascuns 
de faţa Lui (Geneza 3:8). Însă Dumnezeu l‑a căutat, 
l‑a chemat şi i‑a spus: „Unde eşti ?” Cât de milosti v 
este Dumnezeu! Chiar dacă păcătuiserăm în faţa Lui, 
Dumnezeu nu ne‑a considerat duşmani; El Se gândea 
cum să ne aducă la Sine; avea un plan de mântuire.

 În Coloseni 1:22, Biblia spune că scopul şi esenţa 
lucrării răscumpărătoare a lui Cristos a fost „... Să vă 
facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfi nţi, fără prihană şi 
fără vină.” El şti a ce avea să facă încă de la început. În 
Romani 5:6, Biblia spune: „Căci, pe când eram noi încă 
fără putere, Cristos, la vremea cuvenită, a murit pentru 

EL A MURIT PENTRU CEI 
NELEGIUIŢI

15 VINERI

Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi 
vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele 

voastre rele, El v‑a împăcat acum 
(Coloseni 1:21).
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Tată Sfânt, Îţi mulţumesc că mi‑ai încredinţat slujba 
împăcării; Îţi sunt recunoscător pentru privilegiul de a fi 
co‑lucrător cu Tine în câştigarea de suflete. Pe măsură ce 
Evanghelia este propovăduită în toată lumea şi astăzi, mă 
rog ca în inimile oamenilor să fie stârnită credinţa ca să 
poată primi mesajul şi să fie mântuiţi, în Numele lui Isus. 
Amin.

cei nelegiuiţi.” Este atât de emoţionant.
 Isus nu a aşteptat ca noi să devenim evlavioşi. 

Din contră, El a făcut primul pas spre împăcare: „Căci, 
dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu 
Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult 
acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin 
viaţa Lui” (Romani 5:10). Aleluia! Fie ca şi tu să simţi 
aceeaşi iubire pentru cei necredincioşi în timp ce le 
propovăduieşti Evanghelia. Spune‑le că Dumnezeu nu le 
poartă ranchiună; ei se pot întoarce la Domnul aşa cum 
sunt şi vor fi acceptaţi.

 În Isaia 1:18, Dumnezeu spune: „… De vor fi 
păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca 
zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.” 
Dumnezeu este Cel care îi spală, îi sfinţeşte şi îi socoteşte 
neprihăniţi pe cei necredincioşi, în Numele Domnului 
Isus şi prin Duhul Dumnezeului nostru (1 Corinteni 6:11). 
Aleluia!

Ioan 6:1‑14 & 1 Împăraţi 22

1 Tesaloniceni 5:1‑28 & Isaia 61‑63

Romani 5:6‑8; Faptele apostolilor 13:38‑39; Romani 4:5‑8



Versetul tematic dezvăluie un detaliu 
semnificativ despre Dumnezeu. Pentru 

Dumnezeu cuvintele au foarte mare relevanţă. Isus 
a subliniat importanţa cuvintelor în repetate rânduri 
în învăţăturile Sale. În Matei 12:36, Domnul spune: 
„... Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da 
socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care îl vor 
fi rostit.” Acesta este un avertisment serios.

 Isus nu spune că oamenii vor da socoteală 
pentru unele cuvinte nefolositoare pe care le‑au 
rostit, ci pentru orice cuvânt nefolositor. Cuvintele 
nefolositoare sunt cuvinte goale, lipsite de substanţă; 
glume şi divagaţii; limbaj grosolan. În Efeseni 4:29, ni 
se spune: „Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din 
gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie 
ca să le dea har celor ce îl aud.”

 Cuvintele tale nu trebuie să fie doar ziditoare 
şi pline de har mereu, ci trebuie să fie totodată şi 
cuvinte de credinţă. Cuvintele sunt lucruri; au 
substanţă; pot crea sau distruge. „Moartea şi viaţa 
sunt în puterea limbii” (Proverbe 18:21). Nu spune 
cuvinte la întâmplare. Cuvintele tale te reprezintă; 
sunt viaţa ta.

AI GRIJĂ LA CUVINTELE TALE
16 SÂMBĂTĂ

Samuel creştea, Domnul era 
cu el şi nu a lăsat să cadă la 

pământ niciunul din cuvintele sale                                                      
(1 Samuel 3:19).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai impregnat cuvintele 
cu puterea Ta divină pentru a genera transformări 
pozitive, sănătate şi bunăstare. Din prisosul inimii 
mele, rostesc viaţă, tărie şi curaj, dispersând astfel 
frica, slăbiciunea şi eşecul. Îmi influenţez lumea cu 
binecuvântări prin cuvintele mele, în Numele lui Isus. 
Amin.

 Biblia spune: „Adevărat vă spun că oricine 
îi va zice muntelui acestuia: «Ridică‑te şi aruncă‑te 
în mare», şi nu se va îndoi în inima lui, ci va crede 
că ceea ce spune se face, va avea orice va spune” 
(Marcu 11:23, versiunea GBV). Tu eşti ceea ce spui. În 
Matei 12:37, Isus declară: „Căci din cuvintele tale vei 
fi scos fără vină şi din cuvintele tale vei fi osândit.”

 Chiar şi mântuirea este activată prin cuvinte. 
În Romani 10:9‑10, Biblia spune: „Dacă Îl mărturiseşti 
deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima 
ta că Dumnezeu L‑a înviat din morţi, vei fi mântuit. 
Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea 
şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.” 
Ia cuvintele în serios!

Ioan 6:15‑21 & 2 Împăraţi 1‑2

2 Tesaloniceni 1:1‑12 & Isaia 64‑66

Matei 12:36‑37; Iacov 3:2



Apostolul Pavel a fost pasionat de Evanghelie 
şi a propovăduit‑o cu toată pasiunea, cu 

tot curajul, cu toată îndrăzneala, cu toată credinţa şi 
cu toată convingerea de care a fost capabil. În Romani 
1:16‑17, acesta mărturiseşte: „Căci mie nu mi‑e ruşine 
de Evanghelia lui Cristos, fi indcă ea este puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuirea fi ecăruia care crede: 
întâi a iudeului, apoi a grecului; deoarece în ea este 
descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin 
credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: Cel 
neprihănit va trăi prin credinţă.”

 Dacă Îl iubeşti  pe Isus, vei fi  plin de pasiune 
în slujirea Lui şi în vesti rea mesajului Său. Dacă eşti  cu 
adevărat convins că mesajul Evangheliei ţi‑a schimbat 
viaţa, îl vei propovădui cu îndrăzneală la scenă deschisă; 
vei avea curaj să împărtăşeşti  Evanghelia la rândul tău.

 Să nu îţi fi e niciodată ruşine de Isus, de mesajul 
Evangheliei sau de identi tatea ta în Cristos. Predică 
Evanghelia ori de câte ori ai ocazia. Poate te gândeşti : 
„Bine, dar nu şti u ce să spun”; începe cu mărturia ta 

FII ÎNDRĂZNEŢ                                       
CU PRIVIRE LA EL

17 DUMINICĂ

Sunt deosebit de onorat să proclam 
acest Mesaj extraordinar despre planul 
puternic al lui Dumnezeu de a mântui 
pe oricine se încrede în El, începând 

cu iudeii şi conti nuând cu toţi ceilalţi!                      
(Romani 1:16, versiunea Message – 

Mesajul, n.tr. )
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Dragă Tată, Tu eşti îndurător şi bun; Îţi mulţumesc pentru 
dragostea Ta statornică şi nesfârşită şi pentru credincioşia 
Ta de neclintit. Îţi mulţumesc pentru harul Tău – harul 
mântuirii – care se extinde peste toţi oamenii. Îţi 
mulţumesc că toţi copiii Tăi primesc curaj şi călăuzire de la 
Duhul Sfânt, pe măsură ce predică şi astăzi Evanghelia, în 
Numele lui Isus. Amin.

despre Cristos – cum ţi‑a schimbat El viaţa. Vorbeşte 
despre uniunea noastră veşnică cu El, despre dragostea 
Sa necondiţionată, care se revarsă asupra tuturor, despre 
harul, despre mila şi despre bunătatea Lui.

 Nu îţi cere scuze pentru că Îl iubeşti pe Isus. Nu fi 
stânjenit de identitatea ta în El; nu te ruşina de credinţa 
ta în faţa nimănui. În Luca 9:26, Isus spune: „Căci de 
oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, Se va 
ruşina şi Fiul omului de el, când va veni în slava Sa şi 
a Tatălui şi a sfinţilor îngeri.” Dacă într‑adevăr crezi că 
Isus ţi‑a schimbat viaţa, vorbeşte cu îndrăzneală despre 
acest lucru; exprimă‑te cu îndrăzneală; mărturiseşte‑le şi 
celorlalţi ce înseamnă Isus Cristos pentru tine şi spune‑le 
ce a făcut El în viaţa ta. Tu eşti un martor al lui Cristos.

Ioan 6:22‑29 & 2 Împăraţi 3

2 Tesaloniceni 2:1‑17 & Ieremia 1‑2

Matei 28:18‑20; 2 Corinteni 5:18‑20



Orice este construit pe o fundaţie solidă este 
menit să reziste şi să dureze în ti mp. Aşadar, 

credinţa fi ecărui creşti n trebuie să fi e clădită pe temelia 
corectă a Cuvântului lui Dumnezeu şi a învăţăturii lui 
Cristos. Dacă încă nu ai această temelie, începe prin a 
sorbi cu nesaţ Cuvântul pur şi neînti nat al lui Dumnezeu. 
Nimic în afară de Cuvântul lui Dumnezeu nu îţi poate 
garanta creşterea spirituală.

 Scripturile subliniază importanţa creşterii spre 
desăvârşire, începând cu înţelegerea fundamentelor. Luca 
relatează cum apostolul Pavel i‑a învăţat din Cuvântul lui 
Dumnezeu pe cei ce voiau să asculte, în fi ecare zi, ti mp de 
doi ani, în şcoala lui Tiran (Faptele apostolilor 19:1‑10).

 Pavel i‑a împărţit pe oamenii veniţi să îl asculte 
pe categorii, în funcţie de etapele lor de învăţare, 
asigurându‑se, însă, că toţi au dobândit cunoşti nţele de 
bază ale credinţei. După ce se asimilează fundamentele 
însă, este important să se treacă la o clasă superioară, 
la învăţături avansate: „De aceea, să lăsăm adevărurile 
începătoare ale lui Cristos şi să mergem spre cele 
desăvârşite, fără să mai punem din nou temelia 
pocăinţei de faptele moarte şi a credinţei în Dumnezeu, 

TEMELIA CORECTĂ
18 LUNI

Şi, ca nişte prunci născuţi de curând, 
să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, 

pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire                
(1 Petru 2:2).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, mă dedic cu totul Ţie şi Cuvântului harului Tău, 
care mă poate zidi sufleteşte şi îmi poate da moştenirea 
împreună cu toţi cei sfinţiţi. Sunt zidit pe o temelie de 
stâncă în Cuvântul Tău şi cresc prin intermediul Scripturii 
şi al Duhului Sfânt. Sunt transformat din slavă în slavă şi 
poziţionat să împlinesc destinul Tău şi planul Tău pentru 
viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

învăţătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, 
despre învierea morţilor şi despre judecata veşnică. Şi 
vom face lucrul acesta, dacă va voi Dumnezeu” (Evrei 
6:1‑3).

 Toate aceste învăţături pun bazele unei vieţi 
creştine împlinite şi ale unei slujiri încununate de succes.

 Cuvintele lui Isus despre temelia durabilă a vieţii 
tale de creştin ar trebui să îţi dea de gândit; meditează 
întotdeauna asupra lor. În Matei 7:24‑27, Isus spune: 
„... Pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, 
îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi‑a zidit 
casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au 
suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu 
s‑a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. 
Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le face 
va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi‑a zidit casa 
pe nisip. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat 
vânturile şi au izbit în casa aceea: ea s‑a prăbuşit, şi 
prăbuşirea i‑a fost mare.”

Ioan 6:30‑40 & 2 Împăraţi 4

2 Tesaloniceni 3:1‑18 & Ieremia 3‑4

1 Corinteni 3:2; Evrei 5:12‑14



Există anumite situaţii peste care poţi trece rugându‑te 
o singură dată. Însă există şi situaţii mai difi cile, 

pentru care este nevoie să persişti  în rugăciune. Cuvântul 
lui Dumnezeu ne învaţă despre diferite ti puri de rugăciuni şi 
despre regulile aferente acestora.

 De exemplu, atunci când ai de‑a face cu alţi oameni, mai 
ales când este vorba despre alegerile şi despre convingerile lor 
greşite, nu te poţi ruga doar o dată. Este nevoie de o rugăciune 
conti nuă, prin care să mijloceşti  pentru aceşti a, mustrând 
demonul care îi înşală. Trebuie să exerciţi în mod repetat 
presiuni asupra vrăjmaşului, până când acesta îi eliberează şi se 
produce o schimbare.

 Există atât de mult rău în lume, iar planul diavolului este 
să aducă în scenă lumea anti cristului înainte de vreme. Însă noi 
trebuie să împiedicăm acest lucru. Biblia spune că rugăciunea 
fi erbinte şi conti nuă a celui neprihănit îi pune la dispoziţie 
o putere extraordinară (Iacov 5:16, versiunea Amplifi cată). 
Vom conti nua să intensifi căm presiunea în domeniul spiritual, 
răsturnând planurile şi faptele întunericului.

 Dumnezeu nu a considerat niciodată că Satan 
reprezintă o problemă, deoarece El ne‑a dat autoritate asupra 
demonilor şi asupra puterilor întunericului. Din păcate însă, 
unii dintre copiii lui Dumnezeu s‑au concentrat mai mult pe 

CONTINUĂ SĂ TE ROGI
19 MARŢI

Rugaţi‑vă neîncetat                                             
(1 Tesaloniceni 5:17).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Frâng puterea diavolului de peste sufletele oamenilor şi 
declar că Evanghelia pătrunde în inima multor oameni din 
toată lumea şi astăzi, aducându‑i din întuneric la lumină, 
iar neprihănirea lui Cristos se stabileşte în inima lor. Orice 
obstacol din calea Evangheliei este distrus în Numele lui 
Isus Cristos şi are loc un mare seceriş de suflete în naţiuni. 
Amin.

câştigurile personale decât pe credinţa de a salva suflete. 
Lumea noastră ar fi cu siguranţă un loc mai bun dacă ne‑am 
concentra mai mult asupra sufletelor oamenilor, aducându‑i 
înaintea lui Dumnezeu în rugăciuni, în mijlociri, în cereri, în 
mulţumiri şi propovăduindu‑le Cuvântul Său.

 Aceasta este sarcina pe care ne‑a încredinţat‑o 
Domnul. Cunoaştem deja rezultatul final şi metodele pe 
care trebuie să le folosim: „Vă îndemn dar, înainte de toate, 
să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi 
oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în 
dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, 
cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun 
şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 
care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la 
cunoştinţa adevărului” (1 Timotei 2:1‑4). Împlineşte Cuvântul 
lui Dumnezeu şi roagă‑te astfel!

 În Luca 18:1, Isus le‑a spus ucenicilor că „... trebuie 
să se roage necurmat şi să nu se lase.” Dacă urmăm porunca 
Domnului şi ne rugăm aşa cum ne îndeamnă Duhul Sfânt, 
putem cuceri întreaga lume pentru Isus Cristos. Slăvit să fie 
Dumnezeu!

Ioan 6:41‑51 & 2 Împăraţi 5 

1 Timotei 1:1‑20 & Ieremia 5‑6

1 Timotei 2:1‑4; Iacov 5:16



Într‑o zi, Isus i‑a luat cu El pe Petru, pe Iacov 
şi pe Ioan, i‑a dus pe un munte înalt şi S‑a 

schimbat la faţă înaintea lor. Apoi li s‑au arătat Ilie 
şi Moise stând de vorbă cu El. Un nor luminos i‑a 
acoperit cu umbra lui. Experienţa cerească a fost atât 
de puternică şi de slăvită, încât Petru i‑a spus lui Isus: 
„Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, am să fac 
aici trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise şi 
una pentru Ilie” (Matei 17:4).

 Există astfel de momente în care Duhul lui 
Dumnezeu ne copleşeşte şi devenim atât de conştienţi 
de prezenţa Sa divină, încât nu vrem să mai plecăm 
nicăieri. Mulţi însă nu sunt conştienţi de prezenţa 
Sa divină în ei şi cu ei, reducând, astfel, importanţa 
creştinismului la o simplă religie. Aceştia nu ştiu ce 
înseamnă să porţi cu tine prezenţa Duhului Sfânt. Şi 
fără Duhul Sfânt, nu există creştinism. El este TOTUL! 
Dacă ai încredere în El, El te va conduce pe calea vieţii 
şi a slavei.

 Mulţi nu Îl cunosc cu adevărat şi, prin urmare, 
nu I‑au predat cu totul viaţa lor. Predă‑I controlul vieţii 
tale. Lasă‑L să îţi conducă viaţa. Vorbeşte cu El mai 
mult decât cu oricine altcineva. Vorbeşte cu El despre 

SUPUNE-TE CĂLĂUZIRII LUI
20 MIERCURI

Pe când vorbea el încă, iată că i‑a 
acoperit un nor luminos cu umbra lui... 

(Matei 17:5).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc binecuvântarea şi pentru 
privilegiul de a fi umplut cu Duhul Sfânt, fiind condus 
de El pe cărarea pregătită de Tine mai dinainte pentru 
mine. Mă supun în totalitate Duhului Sfânt; slava şi 
binecuvântările Lui se exprimă în şi prin mine şi astăzi, 
în timp ce influenţez lumea mea cu prezenţa Lui divină, 
în Numele lui Isus. Amin.

oricine şi despre orice. Vei fi uimit cât de bine te va 
ghida prin viaţă. Bucuria Lui este să te vadă împlinind 
destinul lui Dumnezeu pentru viaţa ta.

 Există prea mulţi creştini care vorbesc despre 
Duhul Sfânt, însă nu I se supun. Fiecare creştin trebuie 
să înveţe să I se predea cu totul Duhului Sfânt. Chiar 
dacă eşti pastor, cântăreţ, sportiv, scriitor sau politician 
şi ai multe înzestrări, dacă nu te supui călăuzirii Duhului 
Sfânt, nu vei cunoaşte slava lui Dumnezeu. Duhul Sfânt 
este slava lui Dumnezeu. Cu cât I te dăruieşti mai mult, 
cu atât gloria Lui creşte şi se revarsă prin tine.

Ioan 6:52‑60 & 2 Împăraţi 6

1 Timotei 2:1‑15 & Ieremia 7‑8

2 Corinteni 13:14; Ioan 14:16‑18



Nu contează cum a fost viaţa ta înainte de a‑I 
da lui Cristos inima ta; eul tău vechi, slab, 

bolnăvicios, sărac şi frământat, a murit împreună cu 
Cristos pe cruce. Noua ta persoană a venit la viaţă odată 
cu învierea Lui. Aşadar, nu îţi mai fi xa atenţia asupra 
lucrurilor fi zice, ci priveşte prin Duhul Sfânt. Acum că 
eşti  în Cristos, şi Cristos este în ti ne, slava, plinătatea, 
perfecţiunea, succesul şi bunăstarea sunt garantate în 
viaţa ta.

 Biblia spune: „... Cristos în voi, nădejdea 
slavei” (Coloseni 1:27). Cristos în tine este siguranţa 
faptului că nimic nu lipseşte şi nimic nu este frânt în 
viaţa ta. Poate cineva va spune: „Eu I‑am predat viaţa 
mea lui Cristos; El este în mine acum, dar eu încă sunt 
orb!” sau „Încă sunt invalid!” Am veşti bune pentru 
tine!

 În Faptele apostolilor, capitolul 9, apostolul 
Petru vizita bisericile şi a ajuns într‑o localitate numită 
Lida. Acolo, el a întâlnit un om numit Enea, care era 
paralizat de opt ani. Chiar dacă Enea devenise creştin, 
încă era paralizat. Dar, ce să vezi? Petru i‑a spus doar 
atât: „Enea,... Isus Cristos te vindecă: scoală‑te şi fă‑ţi 

CRISTOS ÎN TINE ESTE 
RĂSPUNSUL

21 JOI

Şi dacă Cristos este în voi, trupul 
vostru, da, este supus morţii, din 

pricina păcatului, dar duhul vostru 
este viu, din pricina neprihănirii                                 

(Romani 8:10).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cristos este în mine, în fiecare fibră a fiinţei mele, în fiecare 
os al trupului meu şi în fiecare celulă a sângelui meu! Umblu 
în victorie şi în glorie. Sunt un succes; am biruit, pentru că 
mai mare este Cel care este în mine, decât cel care este în 
lume. Sunt păzit de tot ce este rău, având stăpânire peste 
boală, peste maladie şi peste forţele întunericului, pentru 
că sunt în Cristos şi Cristos este în mine! Aleluia!

patul...” (Faptele apostolilor 9:34). Biblia spune că el a 
sărit din pat, complet vindecat şi întregit. 

 Dacă Isus Cristos este în tine, El este sfârşitul 
paraliziei! Este sfârşitul orbirii, al surzeniei şi al oricărui 
tip de boală, de neputinţă, de eşec sau de moarte! 
Aleluia! Cristos în tine este răspunsul. Versetul tematic 
spune că, dacă Isus Cristos este în tine, chiar dacă 
trupul tău este mort din cauza păcatului, Duhul Sfânt 
îi dă viaţă datorită neprihănirii. De ce să mai găzduieşti 
astmul în trupul tău, dacă Isus Cristos este în tine? 
Trebuie să declari cu îndrăzneală: „Refuz să fiu bolnav, 
infectat sau afectat în vreun fel!”

 Nu sunt suficiente boli în lume ca să poată 
birui viaţa lui Cristos din tine. Tu eşti protejat în El. De 
aceea, El a spus: „... nimic nu vă va putea vătăma” 
(Luca 10:19). Viaţa ta este divină. Hotărăşte‑te în 
mintea ta că vei trăi viaţa pe care ţi‑a dat‑o Cristos şi 
că vei fi tot ce te‑a chemat El să fii! Aleluia!

Ioan 6:61‑71 & 2 Împăraţi 7‑8

1 Timotei 3:1‑16 & Ieremia 9‑10

Coloseni 1:27; 1 Ioan 4:4



 
 Programată în perioada 15‑21 noiembrie în 
Lagos, Nigeria, Conferinţa Internaţională a Pastorilor şi 
Partenerilor va fi  un ti mp de împrospătare, de inspiraţie şi 
de revigorare divină.
  Ediţia din acest an va cuprinde:
·  ‑ Sesiuni pline de ungere din Cuvântul lui 
Dumnezeu cu omul lui Dumnezeu şi cu alţi slujitori 
puternici ai Evangheliei
·  ‑   Expoziţia LoveWorld
 ‑   Excepţionalele Premii LoveWorld
 ‑   Conferinţa Internaţională a Conectorilor Media
 ‑ Premiile Internaţionale de Muzică şi Artă 
LoveWorld şi multe altele!
 

 Începe să‑ţi planifi ci parti ciparea.

 
Notă: Parti ciparea se face pe bază de invitaţie.

CONFERINŢA

Internaţională a Pastorilor
 și Partenerilor 
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Voia lui Dumnezeu în Isus Cristos cu privire la ti ne este 
să Îi mulţumeşti  pentru toate lucrurile. Ce înseamnă 

să mulţumeşti ? A „mulţumi” sau a „veni cu mulţumire” 
înseamnă a rosti  binecuvântări. Atunci când studiem Evanghelia, 
vedem modul în care a adus mulţumiri Domnul Isus în mai multe 
ocazii, şi anume, rosti nd binecuvântări. În Matei 26:26, Biblia ne 
relatează cum a mulţumit Isus, chiar înainte de a fi  trădat: „Pe 
când mâncau ei, Isus a luat o pâine şi, după ce a binecuvântat, 
a frânt‑o şi le‑a dat‑o ucenicilor, zicând: «Luaţi, mâncaţi, acesta 
este trupul Meu.»” 

 Cu altă ocazie, înainte de a hrăni o mulţime de oameni 
cu cinci pâini şi doi peşti , „El... Şi‑a ridicat ochii spre cer, şi a rosti t 
binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile şi li le‑a dat ucenicilor, ca ei 
să le împartă norodului. Asemenea şi cei doi peşti , i‑a împărţit 
la toţi” (Marcu 6:41). Observăm ce a făcut în ambele situaţii: El 
„a binecuvântat.”

 Marcu, în scrierile sale, ne ajută să înţelegem şi mai bine 
ce a făcut Isus: El „a mulţumit.” Spune astf el: „Apoi a luat un pahar, 
şi, după ce I‑a mulţumit lui Dumnezeu, li l‑a dat, şi au băut toţi din 
el” (Marcu 14:23). Iar în Marcu 8:6 ne spune: „Atunci a poruncit 
norodului să şadă pe pământ; a luat cele şapte pâini; şi, după ce 
I‑a mulţumit lui Dumnezeu, le‑a frânt şi le‑a dat ucenicilor Săi ca 
să le împartă; şi ei le‑au împărţit poporului.”

 Aşadar, atunci când Biblia spune că Isus a luat pâinea şi 

MULŢUMEȘTE-I LUI DUMNEZEU
22 VINERI

Mulţumiţi‑I lui Dumnezeu pentru toate 
lucrurile; căci aceasta este voia lui 

Dumnezeu, în Cristos Isus, cu privire la voi 
(1 Tesaloniceni 5:18).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, rostesc binecuvântări peste toate lucrurile; 
îmi binecuvântez familia şi invoc bunăstarea Ta peste locul meu 
de muncă, peste finanţele mele, peste sănătatea mea, peste 
lucrarea de slujire şi peste tot ceea ce are legătură cu mine. 
Îţi mulţumesc pentru harul Tău, pentru puterea Ta şi pentru 
dragostea Ta care se manifestă în toate domeniile vieţii mele, în 
Numele lui Isus. Amin.

a binecuvântat‑o, El de fapt I‑a mulţumit Tatălui; cuvintele pe care 
El le‑a rostit au fost cuvinte de mulţumire. Învaţă să binecuvântezi. 
Ţine minte, Dumnezeu vorbeşte prin tine; El foloseşte gura ta ca 
să „binecuvânteze”; ca să schimbe circumstanţele, ca să aducă 
eliberare şi mântuire în viaţa altora. El foloseşte gura ta ca să 
corecteze probleme, astfel că, indiferent ce se întâmplă în viaţa ta 
sau în jurul tău, El poate redresa situaţia.

 Biblia spune: „Prin credinţă înţelegem că au fost urzite 
lumile prin Cuvântul lui Dumnezeu...” (Evrei 11:3, versiunea 
Fidela). Altfel spus, prin Cuvântul „rhema” al lui Dumnezeu, 
El vorbeşte prin gura ta şi rosteşte o binecuvântare acolo unde 
altcineva intenţionase un blestem; El aduce bunăstare, pace şi 
victorie acolo unde cel rău planificase sărăcie, eşec, înfrângere şi 
distrugere. Aleluia!

 Declară adesea: „Tată, Îţi mulţumesc în Numele lui Isus; 
Îţi aduc mulţumiri pentru şi în această situaţie, pentru că ea este 
corectată; ea lucrează pentru binele meu, şi se întâmplă voia 
Ta desăvârşită!” Aleluia! Chiar şi atunci când Îl binecuvântezi 
pe Domnul, este valabil acelaşi principiu; Îl binecuvântezi 
aducându‑I mulţumiri. Dacă nu ar veni împreună cu mulţumiri, 
binecuvântarea ar fi superficială.

Ioan 7:1‑10 & 2 Împăraţi 9

1 Timotei 4:1‑16 & Ieremia 11‑12

Coloseni 3:17; Psalmul 118:1; Psalmul 105:1‑2; Psalmul 
41: 13



În 1 Petru 2:5 Biblia ne învaţă că noi, ca nişte 
pietre vii, suntem zidiţi împreună ca să fi m o casă 

duhovnicească – o preoţie sfântă – pentru a aduce jertf e 
spirituale plăcute înaintea lui Dumnezeu prin Isus Cristos. 
Aceste jertf e nu mai sunt taurii sau viţeii care se aduceau pe 
altarul de aramă, ci sunt rodul buzelor noastre. În Evrei 13:15 
Biblia spune: „Prin El să Îi aducem totdeauna lui Dumnezeu 
o jertf ă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc 
Numele Lui.” În versiunea Fidela, acest verset este redat 
astf el: „De aceea prin El să oferim tot ti mpul sacrifi ciul laudei 
către Dumnezeu, care este rodul buzelor noastre, aducând 
mulţumiri Numelui Său.” 

 Rodul buzelor noastre sunt „cuvinte,” aşa cum citi m 
în versetul temati c. Expresia „aducând mulţumiri” provine din 
traducerea din original a termenului grecesc „homologeo” 
şi înseamnă a face mărturisiri; aşadar trebuie să facem 
mărturisiri, adică să rosti m cuvinte care aduc mulţumire 
Numelui Său. Spune, de exemplu: „Tată, Tu eşti  mai mare 
decât toţi; Tu eşti  Dumnezeul Suveran, bun şi plin de har; 
veşnic iubitor, credincios şi adevărat, extraordinar de bun! 
Regele regilor şi Domnul domnilor; Îţi mulţumesc pentru 
dragostea Ta, pentru măreţia Ta şi pentru bunătatea Ta!”

CUVINTELE SUNT RODUL 
BUZELOR NOASTRE

23 SÂMBĂTĂ

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

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

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



RUGĂCIUNE
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îţi mulţumesc, binecuvântatule Tată, pentru măreţia 
Ta şi pentru bunătatea Ta. Eşti singurul Dumnezeu 
adevărat şi înţelept, care domneşte peste oameni; eşti 
binecuvântatul şi singurul Suveran. Toată gloria, toată 
onoarea, toată maiestatea, toată domnia şi toată lauda 
Îţi aparţin doar Ţie, în Numele lui Isus. Amin.

 Astfel tu aduci ca jertfă rodul buzelor tale, rostind 
cuvinte care mărturisesc măreţia, puterea, dragostea, 
bunătatea, credincioşia şi lucrarea Lui în viaţa ta. Aceste 
„roade ale buzelor noastre” care sunt cuvinte pe care le 
aducem ca jertfă, trebuie aduse neîncetat, la fel cum aduceau 
jertfe preoţii din Vechiul Testament.

 Biblia ne spune ce trebuiau ei să facă: „Ei aveau să 
stea în fiecare dimineaţă şi în fiecare seară, ca să Îl laude 
şi să Îl mărească pe Domnul, şi să aducă neîncetat înaintea 
Domnului toate arderile de tot Domnului, în zilele de Sabat, 
de lună nouă şi de sărbători, după numărul şi obiceiurile 
rânduite” (1 Cronici 23:30‑31).

 În Noul Testament, ni se cere şi nouă să aducem jertfe 
spirituale neîncetat, prin cuvintele noastre. Poţi exersa chiar 
acum! Rosteşte cuvinte care descriu măreţia Sa şi unicitatea 
Numelui Său, dintr‑o inimă plină de mulţumire şi de laudă. 
Adu‑I jertfe de laudă Maiestăţii Sale! Slăveşte măreţia Sa şi 
închină‑te înaintea Numelui Său sfânt. Ţine minte, nimeni nu 
este ca El, pentru că Împărăţia şi domnia Lui sunt eterne!

Ioan 7:11‑19 & 2 Împăraţi 10 

1 Timotei 5:1‑25 & Ieremia 13‑14

Osea 14:2; Evrei 13:15



Atunci când ne rugăm pentru bolnavi, trebuie 
să fi m conşti enţi de anumite lucruri, altf el 

ne putem ruga de la răsărit până la apus fără a avea 
rezultate prea mari. În primul rând, trebuie să înţelegem 
şi să conşti enti zăm faptul că Dumnezeu vrea ca ei să 
fi e sănătoşi; nu El este Cel care le‑a „dat” boala.  
Unii cred că Dumnezeu foloseşte boala pentru a‑Şi duce 
la îndeplinire planul sau pentru a‑i pedepsi pe copiii Săi; 
aceasta este o minciună din adâncul iadului. Nici o boală 
sau maladie nu vine de la Dumnezeu! 

În al doilea rând, doreşte persoana respecti vă 
să se însănătoşească? Aceasta este o întrebare foarte 
importantă. Isus i‑a întrebat pe mai mulţi oameni în 
Biblie: „Ce vrei să îţi fac?” deşi era evident că starea lor 
de sănătate nu era bună. Aşadar, este foarte important 
ca persoana să dorească şi să fi e gata să fi e vindecată şi 
să existe credinţă de ambele părţi. 

În al treilea rând, trebuie să fi i sincronizat cu Duhul 
Sfânt. El îţi poate spune dacă boala respecti vă este 
cauzată de un duh necurat sau nu. De exemplu, în cazul 
femeii cocoşate din Luca 13, Isus ne arată că Satan era 

RUGĂCIUNEA                                     
PENTRU BOLNAVI

24 DUMINICĂ

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).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am primit autoritatea în Numele lui Isus să vindec bolnavii 
şi să scot demoni. Sunt complet supus Duhului Sfânt 
şi sunt umplut cu cunoştinţa voii lui Dumnezeu în toată 
înţelepciunea şi discernământul spiritual în rezolvarea 
oricărei situaţii. Aleluia!

responsabil de infirmitatea ei. În momentul în care Isus a 
scos din ea duhul necurat, femeia a fost vindecată.

 Să nu te temi niciodată de demoni sau de duhuri 
rele. Numele lui Isus este mai mare decât toţi. Noi scoatem 
duhurile rele din oameni prin cuvinte, la fel cum a făcut şi 
Isus. În Matei 10:8, în Luca 9:2 şi în Luca 10:9 este scris că 
Isus i‑a însărcinat pe ucenici să vindece bolnavii, nu le‑a 
spus să se roage Lui sau Tatălui ca să vindece bolnavii. În 
mod evident, Isus ne‑a dat nouă autoritatea de a vindeca 
bolnavii şi de a aduce sănătate şi bucurie într‑o lume care 
moare. Îndeplineşte această însărcinare cu îndrăzneală! 
Slavă lui Dumnezeu!

Ioan 7:20‑31 & 2 Împăraţi 11‑12

1 Timotei 6:1‑21 & Ieremia 15‑16

Luca 9:1‑2; Matei 10:8



În al treilea capitol al cărţii Faptele apostolilor, citim cum 
Petru a vindecat un om care era paralizat din naştere. 

Omul, plin de bucurie, se ţinea de Petru şi de Ioan, slăvindu‑L pe 
Dumnezeu în extaz. Toţi oamenii care îl cunoşteau s‑au adunat 
în fugă la Pridvorul lui Solomon ca să vadă minunea cu ochii lor. 
Când Petru a văzut că s‑a adunat mulţimea, s‑a folosit de ocazie şi a 
început să le predice oamenilor despre Cristos.

 În capitolul 4, Petru face o afirmaţie extraordinar de 
profundă. El spune: „În nimeni altul nu este mântuire; căci nu 
este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim 
mântuiţi” (Faptele apostolilor 4:12). Aici, Petru se referă la Numele 
lui Isus! Unii se întreabă: „De ce este Numele lui Isus atât de special? 
Există şi astăzi oameni în lume care se numesc aşa.”

 Nu contează neapărat cum se scrie sau cum se pronunţă 
un nume. Pot exista o mie unu de alţi oameni care au acelaşi nume 
ca preşedintele ţării tale, însă unul singur are puterea şi autoritatea 
peste ţara ta în acel moment. În unele părţi ale lumii, cum ar fi 
America de Sud, există oameni care poartă numele „Isus.” Aşadar, 
ideea este că nu contează cum se scrie sau cum sună numele în 
sine, ci contează autoritatea Celui care poartă acel Nume.

 Nu poţi separa un om de numele lui. Numele identifică 

OMUL ȘI NUMELE LUI
25 LUNI

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                                                      

(Filipeni 2:9‑10).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, fac uz de Numele lui Isus cu încredere şi 
trăiesc în fiecare zi în şi prin puterea acestui Nume. 
Vorbesc în Numele lui Isus, ştiind că vorbele mele poartă 
aceeaşi putere şi aceeaşi autoritate în gura mea ca şi 
cum Isus însuşi ar vorbi. Decretez chiar acum că toate 
lucrurile îmi sunt supuse. Sunt mai mult decât biruitor, în 
Numele lui Isus. Amin.

un om, iar autoritatea care i se dă acelui om este asociată cu 
numele său. În cazul lui Isus Cristos din Nazaret, I‑a fost dată toată 
autoritatea în cer, pe pământ şi sub pământ. Astfel, atunci când 
spui: „Vin în Numele lui Isus” sau afirmi ceva în Numele Lui, tu 
invoci autoritatea Sa.

 Acesta este singurul Nume în care este învestită toată 
puterea lui Dumnezeu. Acest Nume are putere şi va deschide 
orice uşă, va distruge orice boală, şi te va face să umbli în slavă 
şi în victorie fără sfârşit. Cel paralizat nu poate umbla în numele 
lui propriu, sau în numele preşedintelui ţării sale, dar în Numele 
lui Isus, chiar şi membrele ciunte sunt restaurate. Chiar acum, 
primeşte putere în tine în Numele lui Isus. Dacă ai fost bolnav sau 
afectat în vreun fel, fii întregit; fii vindecat în Numele lui Isus. Chiar 
acum, bucură‑te şi mulţumeşte‑I Lui pentru vindecarea din tine şi 
comportă‑te ca atare.

 Biblia spune: „Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, 
să faceţi totul în Numele Domnului Isus, şi mulţumiţi‑I prin El lui 
Dumnezeu Tatăl” (Coloseni 3:17). Învaţă să faci uz de Numele Lui 
şi să trăieşti în acest Nume, care pune capăt eşecului, sărăciei, bolii, 
lipsei şi întunericului o dată pentru totdeauna. Aleluia!

Ioan 7:32‑44 & 2 Împăraţi 13‑14 

2 Timotei 1:1‑18 & Ieremia 17‑18

Ioan 14:13‑14; Matei 28:18‑19



În al treilea capitol al Epistolei către creşti nii galateni, Pavel 
le reproşează faptul că respinseseră mesajul credinţei. Ei 

părăsiseră mesajul simplu al harului în Cristos pentru a ţine Legea 
lui Moise, crezând că aşa vor fi  îndreptăţiţi. Afl ând că acceptaseră 
doctrinele unor învăţători mincinoşi, Pavel îi mustră: „O, Galateni 
nechibzuiţi! Cine v‑a fermecat...?” (Galateni 3:1).

 Mai sunt şi astăzi astf el de oameni în Biserică. Au 
început bine, dar apoi au urmat doctrine neadevărate şi s‑au 
rătăcit. Au devenit certăreţi, cusurgii, indisciplinaţi, dezordonaţi, 
nerespectuoşi şi nesupuşi în Casa lui Dumnezeu, iar unii pur şi 
simplu au părăsit părtăşia Bisericii cu totul.

 Atunci când ai un frate sau o soră în Domnul, sau o familie 
întreagă care refuză să mai asculte de adevărul Cuvântului lui 
Dumnezeu şi umblă contrar îndrumării Duhului Sfânt, înseamnă 
că un duh de nebunie le atacă mintea; este momentul să înduri 
durerile naşterii din nou până când Cristos ia chip în ei, cum a 
făcut şi apostolul Pavel.

 De ce a trebuit Pavel să simtă iar durerile naşterii pentru 
galateni? El suportase deja aceste dureri mai înainte, atunci când 
ei deveniseră creşti ni. Însă vedem că el este hotărât să facă acest 
lucru din nou, din moment ce ei alunecaseră de la adevăr. Aceste 
dureri ale naşterii sunt rugăciuni de mijlocire, de travaliu, care 
duc la mântuirea şi la eliberarea celui care este pierdut sau care a 
alunecat de pe cale.

RUGĂCIUNEA DE TRAVALIU
26 MARŢI

Copilaşii mei, pentru care iarăşi 
simt durerile naşterii, până 
ce va lua Cristos chip în voi                                               

(Galateni 4:19).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântarea şi pentru privilegiul 
rugăciunii şi pentru oportunitatea de a intra în travaliu pentru noii 
convertiţi până când Cristos ia chip ei şi pentru cei care s‑au depărtat de 
calea credinţei. Chiar acum, mă rog pentru copii Tăi, ca înţelepciunea 
Ta să le călăuzească inima şi să le guverneze mintea să producă faptele 
neprihănirii pentru Împărăţia Ta şi să aibă rădăcina şi temelia puse în 
dragoste, fiindu‑Ţi plăcuţi în toate lucrurile, în Numele lui Isus. Amin.

 Aceasta trebuie să faci şi tu pentru aceşti oameni; te rogi 
din nou şi din nou, mijlocind şi postind – în rugăciune de travaliu, 
pentru ca viaţa lui Cristos să prevaleze în ei, iar ei să se supună din 
nou Cuvântului lui Dumnezeu şi să fie întemeiaţi în adevărul şi în 
neprihănirea Lui.

 Cuvintele „... iarăşi simt durerile naşterii până ce va 
lua Cristos chip în voi” ne arată faptul că viaţa lui Cristos nu se 
manifesta în ei; deveniseră lumeşti, trăind pe baza unei informaţii 
greşite care le distrugea credinţa. De aceea, învaţă să te rogi cu 
foc în Duhul Sfânt pentru noii convertiţi şi pentru noii membri 
din bisericile lui Cristos din toată lumea. Roagă‑te ca ei să crească 
în cunoaşterea şi în revelaţia lui Cristos şi să fie înrădăcinaţi în 
credinţă prin lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu şi a Duhului 
Sfânt, împlinindu‑şi scopul şi conducându‑i şi pe alţii la Cristos.

 De asemenea, roagă‑te şi pentru cei care trec prin 
perioade grele şi prin persecuţii, pentru cei a căror credinţă se 
clatină, ca să fie întăriţi cu puterea Duhului Său în omul dinăuntru, 
întemeiaţi şi înrădăcinaţi în dragoste, să Îi fie plăcuţi Domnului în 
toate lucrurile, în Numele lui Isus. Amin.

Ioan 7:45‑53 & 2 Împăraţi 15‑16

2 Timotei 2:1‑26 & Ieremia 19‑22

Efeseni 3:14‑17; Coloseni 1:9‑11



În vremurile pe care le trăim, când vedem 
atâta necaz şi atâtea crize, iar răul pare că se 

răspândeşte copleşitor în toată lumea, mulţi se gândesc: 
„Oare mai există vreo speranţă?” Însă atunci când studiezi 
Scripturile, înţelegi planul divin al lui Dumnezeu pentru 
copiii Săi, într‑o lume tulburată. Să luăm ca exemplu 
Psalmul 91; primul verset este încurajator şi reconfortant. 
Spune astf el: „Cel ce locuieşte în locul tainic al Celui 
Preaînalt va trăi la umbra Celui Atotputernic” (Psalmul 
91:1, versiunea Fidela).

 Localizarea ta în Duhul Sfânt este „locul tainic al 
Celui Preaînalt”; psalmistul a spus‑o excelent. În versetul 
următor lucrurile sunt şi mai clare; scrie astf el: „Voi 
spune despre Domnul: «El este locul meu de scăpare şi 
fortăreaţa mea, Dumnezeul meu; în El mă voi încrede»” 
(Psalmul 91:2, versiunea Fidela). Aceasta înseamnă 
că Domnul însuşi este acel loc tainic, pentru că El este 
refugiul tău şi fortăreaţa ta. De aceea, faptul că locuieşti  
în locul tainic al Celui Preaînalt înseamnă că locuieşti  în 
El. În Noul Testament, acel loc este numit Cristos „... dacă 
este cineva în Cristos...” (2 Corinteni 5:17).

 Observă expresia subliniată: „în Cristos,” care 
ne arată că Cristos nu este doar o Persoană, ci este şi un 

LOCUL ASCUNS                                        
AL CELUI PREAÎNALT

27 MIERCURI

Doamne, Tu ai fost locul nostru 
de adăpost, din neam în neam                    

(Psalmul 90:1). 



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru gloria Ta în viaţa mea, pentru 
prezenţa Ta în mine şi în jurul meu. Nicio armă făurită împotriva 
mea nu va prospera, pentru că locuiesc în locul tainic al Celui 
Preaînalt, şi pentru că mă odihnesc la umbra Celui Atotputernic. 
Cel care este mai mare locuieşte în mine, iar în El şi prin El 
domnesc în mod glorios şi sunt triumfător asupra diavolului şi a 
elementelor acestei lumi, în Numele lui Isus. Amin.

loc în Dumnezeu. Cum ar putea fi cineva dezavantajat 
în Cristos? Este imposibil! În Cristos este doar slavă – 
întotdeauna, pe vecie! În Cristos este viaţă eternă; eşti 
protejat de rău, de primejdie şi de distrugere. De aceea, 
nu este de mirare că psalmistul declară: „O mie vor cădea 
alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu 
se va apropia” (Psalmul 91:7, versiunea Fidela).

Ioan 8:1‑11 & 2 Împăraţi 17‑18

2 Timotei 3:1‑17 & Ieremia 23‑25

Isaia 43:2; Ioan 16:33



Dumnezeul nostru este îndurător şi bun; 
gândeşte‑te la ceea ce tocmai am citi t! Copiii 

lui Israel erau trişti , pentru că la citi rea Legii au realizat cât 
se abătuseră de la poruncile lui Dumnezeu. Dar, în ti mp 
ce ei plângeau şi se pocăiau, Domnul le‑a spus: „Mergeţi 
şi sărbătoriţi, pentru că această zi în care v‑aţi adunat 
ca să ascultaţi Cuvântul Meu este sfântă; nu vă tânguiţi, 
pentru că bucuria Domnului este tăria voastră.” Aleluia!

 Versetele unsprezece şi doisprezece spun 
astf el: „Leviţii potoleau tot poporul zicând: «Tăceţi, 
căci ziua aceasta este sfântă; nu vă mâhniţi!» Şi tot 
poporul s‑a dus să mănânce şi să bea. Şi au trimis 
câte o parte şi altora...” Acum, nu mâncarea şi băutura 
erau subiectul principal, pentru că Biblia spune: „Căci 
Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, 
ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 
14:17). Subiectul principal este bucuria pe care o ai în 
Dumnezeu prin Domnul Isus Cristos, prin care ai primit 
acum răscumpărarea (Romani 5:11).

 În Neemia 12:43, după ce au terminat de reclădit 
zidurile Ierusalimului şi era momentul să sărbătorească, 

BUCURIA DOMNULUI
28 JOI

Ei le‑au zis: „Duceţi‑vă de mâncaţi cărnuri 
grase şi beţi băuturi dulci, şi trimiteţi 

câte o parte şi celor ce n‑au nimic 
pregăti t, căci ziua aceasta este închinată 

Domnului nostru; nu vă mâhniţi, căci 
bucuria Domnului va fi  tăria voastră”                 

(Neemia 8:10).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Debordez de fericire şi de laude la adresa Domnului, 
pentru că bucuria Domnului este tăria mea. Bucuria 
mea nu depinde de circumstanţe; provine din omul meu 
lăuntric şi trece dincolo de circumstanţele fizice. Bucuria 
mea este permanentă şi mă ţine puternic şi viu. Slavă lui 
Dumnezeu!

Biblia spune că: „În ziua aceea s‑au adus multe jertfe, şi 
a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o 
mare pricină de bucurie. Se bucurau şi femeile şi copiii, 
şi strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau 
până departe.” Uau! Biblia numeşte bucuria noastră 
„... veselie de nespus şi plină de glorie” (1 Petru 1:8, 
versiunea Fidela). Bucuria lor se auzea de departe! Ei se 
bucurau cu exuberanţă.

 În ciuda lucrurilor groaznice care se întâmplă 
în lumea de astăzi, tu poţi fi plin de bucurie în fiecare 
zi; exprimă această bucurie din plin. Sărbătoreşte‑L 
pe Domnul – măreţia, bunătatea, dragostea, harul şi 
îndurarea Lui – în fiecare zi, aşa cum nu ai mai făcut‑o 
până acum. Nu lăsa loc tristeţii în viaţa ta. Bucuria este 
unul dintre roadele duhului tău uman recreat; de aceea, 
eliberează‑o din tine. Isus a spus: „V‑am spus aceste 
lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi 
bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15:11). Slavă lui 
Dumnezeu!

Ioan 8:12‑21 & 2 Împăraţi 19‑20

2 Timotei 4:1‑22 & Ieremia 26‑28

Isaia 12:3; Galateni 5:22; 1 Petru 1:7‑8



 Cu fi ecare cântec cuprins în aplicaţia de mobil 
LoveWorld Worship App, eşti  purtat într‑o călătorie 
înălţătoare care îţi aduce prezenţa lui Dumnezeu prin 
laudă şi închinare.

 Delectează‑te cu excelentele programe din 
cuprins cum ar fi  Momente de închinare cu Pastorul 
Chris, Cântăreţii LoveWorld, Arte creati ve şi altele. Te poţi 
bucura de acces facil şi fără telefon vizitând site‑ul de 
internet www.loveworldworship.com

 Este uşor de uti lizat, are aspect deosebit şi îţi 
oferă diverse opţiuni, cum ar fi :
• Creare de profi l personal
• Adăugare de comentarii
• Crearea propriei liste de cântece
• Streaming nelimitat
• Descărcare offl  ine

 Conectează‑te chiar acum la o nouă experienţă 
de muzică plină de Duh Sfânt!

Disponibilă pe platf ormele App Store şi Google Play Store, 
precum şi pe site‑ul www.lmam360.com

Bucură-te de o nouă experienţă 
de închinare 

cu aplicaţia de mobil 

LOVEWORLD 
WORSHIP APP!
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În 1 Corinteni 3:21, apostolul Pavel întăreşte prin 
Duhul Sfânt porţiunea subliniată din versetul 

temati c. El spune: „... toate lucrurile sunt ale voastre.” 
Iar acest lucru este adevărat datorită faptului că toate 
lucrurile sunt în Cristos, iar Cristos este în ti ne. De 
aceea, toate lucrurile de acum şi cele viitoare sunt ale 
tale! Puterea Sa divină – nu abilitatea sau înţelepciunea 
ta omenească – ţi‑a dat TOT ce priveşte viaţa şi evlavia. 
Aceasta înseamnă că nu ar trebui să te mai confrunţi 
vreodată cu vreo lipsă sau vreo nevoie.

 Citeşte versetul temati c din nou: „Dumnezeiasca 
Lui putere ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia...” 
Atunci când Dumnezeu spune că a făcut ceva, tu trebuie 
să crezi acest lucru şi să acţionezi în consecinţă. De 
exemplu, tu probabil ai bani în bancă; atunci când ai 
făcut o depunere, probabil ai primit un mesaj sau un 
email de confi rmare că suma XYZ a intrat în contul tău, 
iar tu îl crezi. Atunci când ai avut nevoie să cheltuieşti , nu 
ai „încercat” să accesezi banii; pur şi simplu şti ai că banii 
sunt ai tăi şi că îţi sunt accesibili.

 Şti ai că pentru ti ne Cuvântul lui Dumnezeu este 
mesajul de confi rmare că ai tot ce El spune că ai, şi că 

CREDE CUVÂNTUL SĂU ȘI 
ACŢIONEAZĂ PE BAZA LUI

29 VINERI

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

chemat prin slava şi puterea Lui                                              
(2 Petru 1:3).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat tot ceea ce am 
nevoie pentru a trăi o viaţă victorioasă şi pentru a fi un 
succes. M‑ai chemat la glorie şi la virtute şi mi‑ai dat o 
viaţă de slavă şi de mulţumire. Îţi mulţumesc că eşti atât 
de îndurător şi de bun. Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău 
care prevalează în şi prin mine mereu, în Numele lui Isus. 
Amin.

eşti cine spune El că eşti, şi că poţi face tot ce spune El 
că poţi face? Crede Cuvântul Său şi acţionează pe baza 
sa; vei fi uimit de calitatea vieţii pe care o vei trăi. Te poţi 
baza sută la sută pe Cuvântul Său! Credinţa ta în Cuvântul 
Lui să fie temelia pe care îţi clădeşti încrederea în viaţă – 
garantul tău că vei învinge întotdeauna şi vei fi mereu un 
succes.

 Dacă astăzi ţi se pare că te lupţi din greu să treci 
prin viaţă, trăind ca o victimă, cel mai probabil nu crezi 
suficient Cuvântul lui Dumnezeu. În loc să dai vina pe 
circumstanţe, pe conducerea ţării tale sau pe alţi oameni 
pentru situaţia în care te găseşti, umblă conştient şi 
consecvent în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Nu 
există nici un lucru pe care să ţi‑l doreşti sau de care să ai 
nevoie pentru a duce o viaţă sfântă care să nu fie deja al 
tău în Cristos. Întrebarea este: eşti tu conştient de acest 
lucru? Dacă da, atunci înaintea ta se întinde o viaţă de 
posibilităţi nesfârşite: nimic nu îţi este imposibil (Marcu 
9:23). Pune în aplicare Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa ta 
şi vei fi victorios întotdeauna.

Ioan 8:22‑32 & 2 Împăraţi 21‑22

Tit 1‑2 & Ieremia 29‑30

2 Corinteni 1:20; Iacov 1:22‑25



În Ioan 5:26, Isus a spus: „Căci, după cum Tatăl 
are viaţa în Sine, tot aşa I‑a dat şi Fiului să aibă 

viaţa în Sine.” Aceasta înseamnă că Isus avea aceeaşi 
viaţă ca Dumnezeu, atunci când umbla pe Pământ. 
Trebuia să fi e aşa, pentru că El Însuşi este Dumnezeu. El 
a spus în Ioan 10:38: „... să ajungeţi să cunoaşteţi şi să 
şti ţi că Tatăl este în Mine şi Eu sunt în Tatăl.”

 Ceea ce am citi t mai sus este pur şi simplu 
extraordinar; este exact relaţia pe care Şi‑a dorit‑o 
Dumnezeu dintotdeauna cu omul, moti vul pentru care 
l‑a creat pe om: ca să fi e în noi, şi noi în El, astf el încât 
să fi m una cu El – fi inţe care Îl refl ectă pe El – asociaţi 
ai Dumnezeirii, imaginile Sale umblătoare pe pământ. 
Aleluia! Acest lucru s‑a întâmplat atunci când ai fost 
născut din nou. Biblia spune: „Dar cine se lipeşte de 
Domnul este un singur Duh cu El” (1 Corinteni 6:17).

 Chiar dacă ai fost născut dintr‑o fi inţă umană, 
această uniune cu Cristos te face supranatural, pentru 
că viaţa care este în ti ne reprezintă viaţa şi natura lui 
Dumnezeu; acum Cristos este viaţa ta. Citi m acest lucru 
în versetul temati c. În 1 Ioan 5:11‑12 Biblia spune: „Şi 
mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne‑a dat viaţa 
veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine Îl are 

VIAŢA LUI CRISTOS                                
DIN TINE

30 SÂMBĂTĂ

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

(Coloseni 3:4).



PROCLAMAŢIE
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Viaţa mea este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu; Cristos 
este viaţa mea! Viaţa de păcat, de eşec, de înfrângere şi 
de ruşine a fost pironită pe cruce, iar eu am înviat în mod 
victorios cu Cristos la o viaţă de neprihănire, de onoare, 
de pace şi de slavă. Natura mea umană a fost înlocuită cu 
natura Sa divină. Binecuvântat să fie Numele Lui în veci!

pe Fiul, are viaţa; cine nu‑L are pe Fiul lui Dumnezeu, 
n‑are viaţa.” Binecuvântat să fie Dumnezeu!

 Dacă Îl ai pe Isus, ai viaţa divină în tine acum. În 
Romani 6:23 Biblia spune că darul lui Dumnezeu este 
viaţa veşnică prin Isus Cristos. Acesta este unul dintre 
adevărurile fundamentale ale Evangheliei. Pe măsură 
ce înţelegi tot mai profund Evanghelia, vei descoperi că 
Isus nu stă deoparte şi îţi dă viaţa veşnică; El însuşi este 
viaţa veşnică! Atunci când îţi dă viaţa veşnică, El Se dă 
practic pe Sine. Ce poate fi mai glorios?

Ioan 8:33‑43 & 2 Împăraţi 23

Tit 3:1‑15 & Ieremia 31‑32

Coloseni 1:26‑27; 1 Ioan 5:11‑13



Fiind născut din nou, eşti  acum superior 
diavolului; l‑ai înfrânt pe Satan în şi împreună cu 

Isus Cristos – pe propriul său teren, în Locuinţa morţilor! 
În Coloseni 2:15 Biblia spune: „A dezbrăcat domniile şi 
stăpânirile, şi le‑a făcut de ocară înaintea lumii, după 
ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.” Atunci când Isus 
a făcut acest lucru, erai şi tu în El (Romani 6:4). Aleluia!

 De aceea, tu nu eşti  sub autoritatea, sub 
stăpânirea, sub jurisdicţia sau sub puterea întunericului; 
acestea nu îţi mai pot afecta viaţa. Tu eşti  într‑un domeniu 
la care întunericul nu poate ajunge, de care nu se poate 
apropia; eşti  în Împărăţia Fiului dragostei lui Dumnezeu 
(Coloseni 1:13). Tu nu ar trebui să fi i la mila demonilor. 
Dar problema este că mulţi oameni din Biserică nu şi‑au 
exercitat autoritatea şi stăpânirea asupra diavolului şi a 
puterilor întunericului.

 Atunci când ai de‑a face cu Satan, nu e nevoie de 
argumente sau de agitaţie inuti lă. Isus nu a spus: „Veţi 
«împinge» la o parte demonii sau vă veţi lupta cu ei în 
Numele Meu”; El a spus: „Scoateţi dracii” (Marcu 16:17); 
adică aruncă afară, izgoneşte, expulzează forţat. Tu le 
porunceşti . Aleluia! Trebuie să pui Cuvântul lui Dumnezeu 
în aplicare.

STĂPÂNIRE ASUPRA 
ÎNTUNERICULUI

31 DUMINICĂ

Mulţumindu‑I Tatălui, care... 
ne‑a izbăvit de sub puterea 

întunericului şi ne‑a strămutat 
în Împărăţia Fiului dragostei Lui                                                                    

(Coloseni 1:12‑13).
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Domnul mi‑a dat autoritate să calc peste şerpi şi peste 
scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului şi nimic, în 
nici un fel nu mă va vătăma. Satan nu are niciun drept să 
intervină în viaţa mea, nici în casa mea şi nici în viaţa celor 
dragi mie, pentru că am fost învestit cu toată puterea şi cu 
toată autoritatea în cer şi pe pământ ca să supun demonii şi 
circumstanţele şi să preiau controlul în lumea mea. Aleluia!

 Dacă, de exemplu, diavolul te face să ai convulsii 
– îţi face mâinile, capul, pieptul, vocea sau picioarele să 
se scuture ritmic sau incontrolabil – spune: „Diavole, 
stop! Eu aparţin Împărăţiei lui Cristos, nu tărâmului 
întunericului. De aceea, în Numele lui Isus, trupule, îţi 
poruncesc ca această anomalie să înceteze!” Şi problema 
respectivă se va încheia. Atunci când insişti, trupul tău se 
va conforma, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este lege! 
Nimic nu se poate împotrivi puterii care este în Numele 
lui Isus!

 Domnul ţi‑a dat putere (autoritate) să calci peste 
şerpi şi peste scorpioni, şi peste toată puterea (sau 
abilitatea) vrăjmaşului şi nimic, în nici un fel nu te va 
vătăma (Luca 10:19, versiunea Fidela). Satan nu are nici 
un drept să dirijeze lucrurile în viaţa ta, sau în casa ta, 
sau în viaţa celor dragi, pentru că tu eşti una cu Cristos, 
învestit cu toată puterea şi cu toată autoritatea în cer şi pe 
pământ ca să‑l supui pe cel rău, să domini circumstanţele 
şi să preiei controlul în lumea ta. Slavă lui Dumnezeu!

Ioan 8:44‑59 & 2 Împăraţi 24‑25

Filimon 1:1‑25 & Ieremia 33

Marcu 1:25‑27; Coloseni 2:15; Luca 10:19; Efeseni 4:27



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

„Provizii supranaturale prin intermediul Rapsodiei”

Am avut nevoie de fonduri ca să‑mi pot mobila noul 
apartament, dar nu aveam destui bani la momentul respectiv. 
Încrezându‑mă în Dumnezeu pentru un miracol, am aşezat 
copii ale Rapsodiei realităţilor în locurile unde îmi voiam 
patul şi canapeaua şi am rostit o rugăciune. La puţin timp, 
am primit un telefon de la un coleg care voia să‑mi dea 
un pat. La câteva zile, am primit o canapea şi un frigider 
de la două persoane diferite! Am rămas uimit şi nu mă 
puteam opri din a‑I mulţumi lui Dumnezeu pentru proviziile 
supranaturale prin intermediul Rapsodiei. Slavă lui Dumnezeu!

„Rapsodia mi‑a adus Adevărul!”

Ani de zile am stat în casă, din cauza unor probleme de 
sănătate, emoţionale şi mintale. Eram diabetic, subnutrit şi nu 
puteam să umblu fără baston. Viaţa devenise insuportabilă. 
Într‑o zi, am primit gratuit o Rapsodie a Realităţilor. Am 
crescut într‑un mediu religios în care nu am învăţat nimic 
despre identitatea mea în Cristos, dar Rapsodia Realităţilor 
m‑a expus la adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Am început 
să meditez şi să rostesc proclamaţiile din ea. Acum sunt 
complet vindecat! Slavă lui Dumnezeu!

„Rapsodia m‑a făcut un succes!”

Când eram în sesiune, am citit Rapsodia Realităţilor şi am 
dat peste o lecţie care punea accent pe vorbirea în alte limbi. 
Am început să mă rog în alte limbi şi să fac proclamaţii în 
fiecare zi. Când am susţinut examenele scrise, eram sigur că 
voi avea succes. Şi cu adevărat le‑am luat cu brio pe toate! 
Rapsodia mi‑a uşurat munca. Slavă lui Dumnezeu!

‑A; Nigeria

‑T; Africa de Sud

L; Canada



PRAYING THE RIGHT WAY

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

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

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
CĂRȚI DISPONIBILE DE LA EDITURA

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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647–341–9091 

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


