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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! 

                 – Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 1004 limbi şi încă 

mai numărăm. Ediţia 2019 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru 
a te poziţiona pentru un real succes 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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Fiind născut din nou, ai primit viaţa şi natura 
lui Dumnezeu în inima ta, adică în duhul tău. 

Transformarea ulterioară şi gloria evidentă în sufl etul tău 
şi în trupul tău sunt rezultatul impactului şi infl uenţei vieţii 
şi naturii lui Dumnezeu în duhul tău. De aceea Dumnezeu 
vrea să îţi hrăneşti  şi să îţi dezvolţi duhul.

Duhul tău este templul lui Dumnezeu; locuinţa Lui: 
acolo este Împărăţia lui Dumnezeu (Luca 17:20‑21). Nu 
este de mirare că suntem sfătuiţi să ne păzim inima mai 
mult decât orice: „Păzeşte‑ţi inima mai mult decât orice, 
căci din ea ies izvoarele vieţii” (Proverbe 4:23). Tot ceea 
ce îţi trebuie în viaţa ta se afl ă în inima ta, în duhul tău. 
Casa în care vei locui se afl ă în duhul tău; banii de care ai 
nevoie se găsesc în duhul tău; sănătatea trupului tău este 
în duhul tău! Viaţa în plinătatea ei se afl ă în duhul tău; 
prin urmare, învaţă să trăieşti  din inima ta. 

Atunci când trăieşti  din duhul tău, adică dinăuntru 
în afară, nu vei fi  deranjat de ce se întâmplă în afară; 
experienţele tale nu vor determina răspunsurile tale la 
situaţii. Economia lumii sau a ţării în care trăieşti  s‑ar 
putea să se zdruncine, dar tu eşti  de neclinti t, deoarece 
ai învăţat cum să te bucuri de bunăstarea ta şi cum să o 
acti vezi dinăuntrul tău.

PRIVEȘTE ȘI TRĂIEȘTE                                        
DIN INIMA TA

1 VINERI 

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

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



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, mă încred în Tine, trăind viaţa 
superioară pe care ai pregătit‑o mai dinainte pentru mine, 
urmând lumina şi îndrumarea Duhului Tău din duhul meu. 
Înaintez cu paşi de uriaşi, triumfând mereu, pentru că m‑ai 
pus pe înălţime şi mi‑ai poziţionat viaţa pentru glorie şi 
pentru bunăstare, în Numele lui Isus. Amin.

Învaţă să priveşti din inima ta. Ceea ce vezi cu 
duhul tău este mai real decât ceea ce vezi cu ochii tăi 
fizici. În 2 Corinteni 4:18, Biblia spune: „Pentru că noi nu 
ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; 
căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele 
ce nu se văd sunt veşnice.” A vedea cu inima înseamnă 
a‑ţi imagina şi a‑ţi însuşi realităţile Evangheliei şi ale 
Împărăţiei lui Dumnezeu cu duhul tău.

Cele mai importante lucruri ale vieţii, lucrurile 
veşnice, sunt în duhul tău; prin urmare, priveşte înăuntru 
şi trăieşte de acolo. În Isaia 12:3, Biblia spune: „Veţi 
scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii”; unde 
sunt acele izvoare? Ele se află în adâncul inimii tale!

 Matei 11:21‑30 & Geneza 32

 Matei 22:15‑46 & Exod 22‑23

 Eclesiastul 3:11; Proverbe 23:26; Luca 6:45



Fiecare creşti n are dreptul de a se ruga şi de a aştepta 
răspunsuri; acest drept face parte din moştenirea ta 

în Cristos. Şti ind aceasta, rugăciunea ar trebui să fi e pentru 
ti ne un moment de părtăşie şi de anti cipaţie. În 1 Corinteni 
1:9, Biblia spune: „Credincios este Dumnezeu, care v‑a 
chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Cristos, Domnul nostru.” 
Noi am fost chemaţi la comuniune acti vă cu dumnezeirea. 
Aceasta înseamnă că Îi poţi vorbi lui Dumnezeu direct, în 
calitate de prieten, iar El te va auzi şi îţi va răspunde.

Nu este de mirare că Isus a subliniat într‑o parabolă 
nevoia omului de a se ruga mereu şi de a persevera în 
rugăciune. Lui Dumnezeu Îi face plăcere să îţi răspundă la 
rugăciuni. În 1 Petru 3:12 citi m: „Căci ochii Domnului sunt 
peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile 
lor...”

 Prin rugăciune, duhul tău este înfl ăcărat să Îi răspundă 
lui Dumnezeu mai repede. În 1 Corinteni 14:4, Biblia spune: 
„Cine vorbeşte în altă limbă se zideşte pe sine însuşi...” Mai 
mult, atunci când te rogi în alte limbi, rosteşti  taine, secrete 
divine: „În adevăr, cine vorbeşte în altă limbă, nu le vorbeşte 
oamenilor, ci lui Dumnezeu... căci nimeni nu‑l înţelege, şi, 
cu duhul, el spune taine” (1 Corinteni 14:2). Poţi aduce în 
fi inţă secrete divine referitoare la familia ta, la afacerea ta, la 

PERSEVEREAZĂ                                                              
ÎN RUGĂCIUNE

2 SÂMBĂTĂ 

Isus le‑a spus o pildă, ca să le 
arate că trebuie să se roage 

necurmat, şi să nu se lase                                                                                                               
(Luca 18:1).



PROCLAMAȚIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, celebrez impactul glorios şi schimbările care au 
loc în şi pentru mine, în timp ce mă rog! Chiar acum sunt 
inundat de gloria prezenţei Tale, pe măsură ce dragostea 
Ta îmi umple inima şi îmi încântă sufletul. Aleluia!

educaţia ta şi la tot ceea ce te priveşte, dacă te rogi fierbinte 
în duhul.

Poate că nu ştii ce acţiuni să întreprinzi în anumite 
domenii ale vieţii tale, dar pe măsură ce te rogi în alte limbi, 
adevărurile îţi sunt descoperite din duhul tău. Cineva spune: 
„Dar m‑am rugat în alte limbi şi tot nu am primit direcţie 
sau încredinţare pentru lucrurile pe care vreau să le fac”; 
perseverează! Continuă să te rogi, ştiind că sigur vei primi 
răspunsuri. Biblia spune că atunci când norii sunt plini de 
ploaie, o varsă pe pământ (Eclesiastul 11:3). Continuă să îţi 
umpli norii cu rugăciuni fierbinţi, din inimă. 

Biblia spune că fiind neprihăniţi, rugăciunile noastre 
trebuie să fie fierbinţi şi neîntrerupte: „... Rugăciunea fierbinte 
(din inimă, continuă) a celui neprihănit disponibilizează o 
putere nemaipomenită [dinamică în acţiune]” (Iacov 5:16, 
versiunea Amplificată). Ai fost făcut neprihănit şi ai devenit 
neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos Isus (2 Corinteni 
5:21); prin urmare, rugăciunile tale declanşează o putere 
extraordinară, dinamică în acţiune. Aleluia!

 Matei 12:1‑9 & Geneza 33

 Matei 23 & Exod 24‑25

 1 Tesaloniceni 5:17; 1 Ioan 5:14‑15



În Cristos ai mai mult decât o simplă religie. Atunci 
când L‑ai primit pe Cristos în inima ta, ai primit 

viaţa şi natura lui Dumnezeu. Ai fost literalmente născut 
din nou; te‑ai născut din Dumnezeu. Biblia declară: „Însă 
tuturor celor ce L‑au primit, adică celor ce cred în Numele 
Lui, le‑a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu” 
(Ioan 1:12‑13, versiunea NTR).

Eşti  o nouă creaţie în Isus Cristos (2 Corinteni 
5:17), ai viaţa învierii, deoarece ai fost înviat împreună cu 
Cristos la o viaţă nouă. În pasajul biblic din Efeseni 2:4‑6 
citi m: „Dar Dumnezeu... ne‑a adus la viaţă împreună cu 
Cristos... El ne‑a înviat împreună, şi ne‑a pus să şedem 
împreună în locurile cereşti , în Cristos Isus.” Atunci când 
Isus a murit, ai murit şi tu împreună cu El. Atunci când El 
a fost îngropat, ai fost îngropat şi tu împreună cu El. Iar 
când Dumnezeu L‑a înviat din morţi, ai fost înviat şi tu 
împreună cu El.

Ai primit o viaţă nouă atunci când El a înviat din 
morţi. Atunci când Isus a înviat din morţi, El a fost născut 
din nou (Faptele apostolilor 13:33). El a înviat cu o viaţă 
nouă, viaţa învierii.

ÎNLOCUIREA                                                                    
VECHIULUI CU NOU

3 DUMINICĂ 

Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât 
v‑aţi dezbrăcat de omul cel vechi, 
cu faptele lui, şi v‑aţi îmbrăcat cu 

omul cel nou, care se înnoieşte spre 
cunoşti nţă, după chipul Celui ce l‑a făcut                                                                

(Coloseni 3:9‑10). 



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Neprihănitule Tată, Îţi mulţumesc pentru realitatea noii 
vieţi de neprihănire pe care am primit‑o în Cristos. Natura 
veche cu slăbiciunile şi înfrângerile ei a fost complet 
înlocuită de o viaţă nouă de neprihănire, de victorii şi de 
tărie. Umblu în realitatea acestei vieţi supranaturale, în 
Numele lui Isus. Amin.

Aşadar, atunci când Biblia spune: „Căci dacă este 
cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s‑au 
dus: iată că toate lucrurile s‑au făcut noi” (2 Corinteni 
5:17), aceasta înseamnă că viaţa veche a fost înlocuită cu 
viaţa învierii. Nu mai eşti vechiul om şi nu mai ai natura 
păcătoasă de dinainte. Acest sine vechi este mort; a murit 
în Cristos! Noua ta natură este identificată cu Cristos. 
„Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi 
împreună cu El, pentru ca, după cum Cristos a înviat din 
morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă 
nouă” (Romani 6:4).

Trecutul tău cu toate eşecurile, slăbiciunile şi 
înfrângerile a fost îngropat cu El. Acum tu ai o viaţă nouă 
în Cristos Isus. Aleluia!

 Matei 12:10‑21 & Geneza 34

 Matei 24:1‑35 & Exod 26‑27

 1 Corinteni 6:11; Efeseni 4:20‑24



Şti ai că odată ce te‑ai născut nou, este greşit să 
conti nui să te vezi ca fi ind „un păcătos?” Mulţi 

trăiesc cu această mentalitate şi aceasta arată de ce 
sunt inefi cienţi în umblarea lor de creşti n. Acum că eşti  
născut din nou, viaţa ta este nouă şi divină; prin urmare, 
însuşeşte‑ţi noua ta imagine. Tu eşti  neprihănirea lui 
Dumnezeu în Isus Cristos (2 Corinteni 5:21); cum este El, 
aşa eşti  şi tu în lumea aceasta (1 Ioan 4:17).

Conşti enti zează mai mult viaţa ta nouă în Cristos. 
Această nouă viaţă îţi dă putere să trăieşti  deasupra 
păcatului. Poate că întrebi: „Dacă aceasta este adevărat, 
de ce încă mai fac lucruri greşite şi mai am gânduri 
greşite?” Aceasta se întâmplă pentru că nu te‑ai predat 
pe deplin, nu te‑ai supus stăpânirii Cuvântului lui 
Dumnezeu, adică încă nu trăieşti  în şi prin Cuvântul Său. 

Aşa erau şi unii creşti ni din Corint, pe care apostolul 
Pavel i‑a mustrat pentru că modul lor de viaţă nu refl ecta 
noua natură a neprihănirii pe care o primiseră. Cu toate 
acestea, nu i‑a numit „păcătoşi.” El scrie: „Nu şti ţi că cei 
nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă 
înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii 
la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici 

ÎNSUȘEȘTE-ŢI                                                       
NOUA TA IMAGINE

4 LUNI 

Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost 
spălaţi, aţi fost sfi nţiţi, aţi fost socoti ţi 
neprihăniţi, în Numele Domnului Isus 

Cristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru 
(1 Corinteni 6:11).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos; aşadar, 
trăiesc cu îndrăzneală fără nicio urmă de frică, de vină sau 
de condamnare, crezând în Domnul care este neprihănirea 
mea şi care, în neprihănirea Lui, îi îndreptăţeşte pe cei 
neevlavioşi prin credinţă. Aleluia!

hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici 
hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu” (1 
Corinteni 6:9‑11).

Observă că nu a zis: „Şi aşa sunt unii dintre voi,” 
ci a spus: „şi aşa eraţi unii dintre voi,” deoarece acum că 
eşti în Cristos, ai fost curăţit de orice nelegiuire. Ai fost 
spălat, separat de păcat, pus deoparte pentru Dumnezeu 
şi declarat neprihănit, în Numele Domnului şi prin Duhul 
lui Dumnezeu!

Recunoaşte‑ţi noua identitate; însuşeşte‑ţi noua 
ta imagine şi trăieşte conform ei. Studiază Cuvântul 
lui Dumnezeu şi meditează asupra sa; acesta îţi 
arată adevărata ta glorie; îţi descoperă adevărata ta 
personalitate. Tu eşti neprihănirea lui Dumnezeu în Isus 
Cristos!

 Matei 12:22‑30 & Geneza 35

 Matei 24:36‑51 & Exod 28

 1 Ioan 2:1‑2; 1 Ioan 3:9; 2 Corinteni 5:21



La fel ca apostolul Pavel, indiferent de adversităţile 
cu care ne confruntăm, noi rămânem puternici 

şi fermi în Duhul Sfânt! Afi rmăm şi noi: „Niciunul dintre 
aceste lucruri nu mă clati nă.” Aleluia!

Ocazional, angajamentul tău faţă de Cristos şi 
convingerile tale faţă de Evanghelie vor fi  testate; în calitate de 
om care trăieşte prin Cuvântul lui Dumnezeu, cu siguranţă vei 
fi  persecutat. Dar bucură‑te, pentru că Cel ce este în ti ne este 
mai mare decât toate adversităţile şi persecutorii tăi la un loc 
(1 Ioan 4:4). Ei s‑ar putea să vină împotriva ta pe un drum, dar 
vor fugi dinaintea ta pe şapte drumuri (Deuteronom 28:7).

Să nu fi i tulburat de încercările care ar putea veni 
în calea ta; Domnul le îngăduie deoarece El şti e din ce eşti  
consti tuit! Tu eşti  mai mult decât biruitor (Romani 8:37); tu 
mereu învingi. Tu domneşti  şi conduci în uniune cu Cristos; 
nimic nu te poate doborî la pământ. Cu cât sunt mai feroce 
provocările cu care te confrunţi, cu atât sunt mai mari 
victoriile şi mărturiile tale. De aceea Iacov, în epistola lui, 

 PUTERNIC ȘI FERM                           
PRIN DUHUL SFÂNT

5 MARȚI 

Dar niciunul dintre aceste lucruri nu 
mă mişcă, nici nu consider a mea 
viaţă de preţ pentru mine însumi, 
aşa încât să îmi termin alergarea 
cu bucurie şi serviciul pe care l‑am 

primit de la Domnul Isus, să adeveresc 
Evanghelia harului lui Dumnezeu                                                                                    

(Faptele apostolilor 20:24,                                 
versiunea Fidela).



PROCLAMAȚIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt născut din Dumnezeu; aşadar, am biruit lumea cu 
toate sistemele ei. Indiferent de opoziţie, eu înving în 
mod glorios prin puterea Duhului Sfânt care acţionează în 
mine cu tărie. Sunt mai mult decât biruitor şi, convins de 
victoria mea veşnică asupra diavolului, progresez în viaţă 
din slavă în slavă, în Numele lui Isus. Amin.

ne‑a îndemnat: „Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când 
treceţi prin felurite încercări...” (Iacov 1:2).

Motivul pentru care Domnul îţi cere să te bucuri atunci 
când se pare că tot iadul se dezlănţuie împotriva ta constă 
în faptul că El ştie că eşti un învingător. Nicio situaţie cu care 
te confrunţi nu are putere să te copleşească. În 2 Corinteni 
4:8‑9, Biblia spune: „Suntem încolţiţi în toate chipurile, dar 
nu la strâmtorare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi; 
prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos, dar nu omorâţi”; de 
ce? Răspunsul se află în versetul precedent: „Comoara 
aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această 
putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, şi nu de la 
noi” (2 Corinteni 4:7). 

Puterea din tine care mereu triumfă, progresează, se 
înalţă ca un edificiu cu mult peste adversităţile şi persecuţiile 
care ar putea veni în calea ta, este de la Dumnezeu! Prin 
urmare, niciodată să nu tremuri, să nu renunţi şi să nu te laşi 
copleşit când eşti sub presiune. Rămâi puternic şi de neclintit, 
pentru că te‑ai născut pentru a domni, pentru a conduce şi 
pentru a învinge. Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

 Matei 12:31‑38 & Geneza 36

 Matei 25:1‑30 & Exod 29‑30

 Romani 8:36‑39; Iacov 1:2‑4



Biblia ne spune că Dumnezeu este „Lumină” şi 
„Tatăl luminilor”; prin urmare, suntem copii ai 

Luminii, locuind în lumină. Aceasta citi m în partea fi nală 
a versetului temati c; am fost aduşi la lumina minunată a 
lui Dumnezeu; aceasta este locaţia ta în tărâm spiritual; 
tu trăieşti  în lumina Lui uimitoare, plină de inspiraţie. 
Prin urmare, nu este niciun întuneric cu privire la viaţa ta.

Aceasta ne aminteşte cuvintele lui Isus: „... Eu sunt 
Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în 
întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8:12). Avem şi 
trebuie să umblăm în aceeaşi lumină în care Dumnezeu 
locuieşte şi funcţionează. Aceasta înseamnă că suntem 
desti naţi să umblăm în Cuvântul Lui, deoarece Cuvântul 
Lui este lumină (Psalmul 119:105). A umbla în lumina Lui 
înseamnă că modul tău de gândire şi percepţiile tale sunt 
rezultatul Cuvântului lui Dumnezeu; tu vezi şi trăieşti  
doar din perspecti va Cuvântului Său!

Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fi e singura 
lumină prin care vezi. Sub acea lumină, vezi doar 
posibilităţi şi victorii; vezi slava Domnului; şi pentru că o 

UIMITOAREA                                                                     
LUI LUMINĂ

6 MIERCURI 

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o 
preoţie împărătească, un neam sfânt, 

un popor , pe care Dumnezeu Şi l‑a 
câşti gat ca să fi e al Lui, ca să vesti ţi 

puterile minunate ale Celui ce v‑a chemat 
din întunerec la lumina Sa minunată                                    

(1 Petru 2:9).



RUGĂCIUNE
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântat să fie Dumnezeu! El m‑a scos din întuneric şi 
din mocirlă şi m‑a aşezat pe Stâncă; acea Stâncă mă susţine 
şi mă întăreşte să rămân neclintit împotriva adversităţilor 
vieţii. Locuiesc în lumina unde nu există niciun întuneric 
şi nicio durere, ci doar victorie, domnie şi glorie în veci, în 
Numele lui Isus. Amin.

vezi, vorbeşti şi umbli conform ei. Atunci când îţi însuşeşti 
ceea ce spune Cuvântul Domnului despre tine şi afirmi 
acelaşi lucru în învoire, mergi în lumina lui Dumnezeu. 
Dumnezeu ţi‑a dat Cuvântul Lui să îţi lumineze calea, aşa 
că nu ar trebui să mai existe întuneric sau incertitudini în 
călătoria ta prin viaţă.

În Coloseni 1:12‑13, Biblia spune: „Mulţumindu‑I 
Tatălui, care v‑a învrednicit să aveţi parte de moştenirea 
sfinţilor în lumină. El ne‑a izbăvit de sub puterea 
întunericului şi ne‑a strămutat în Împărăţia Fiului 
dragostei Lui.” Ai fost scos din întuneric şi strămutat în 
Împărăţia Fiului iubit al lui Dumnezeu, unde nu există 
întuneric, păcat, moarte, rău sau influenţele corupte 
ale lumii. Ai fost catapultat în libertatea slavei fiilor lui 
Dumnezeu. Priveşte şi trăieşte din acest tărâm; este 
tărâmul victoriei, al stăpânirii şi al bucuriei neîntrerupte.

 Matei 12:39‑50 & Geneza 37

 Matei 25:31‑46 & Exod 31

 Coloseni 1:12‑13; Proverbe 4:18; Isaia 60:1‑3



Dacă vrei să experimentezi victorii neîntrerupte şi să 
progresezi în umblarea divină, trebuie să gândeşti , 

să vorbeşti  şi să acţionezi în sincronizare cu Cuvântul lui 
Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are abilitatea de a produce 
în ti ne şi pentru ti ne mesajul pe care îl poartă. Când te gândeşti  
la Cuvântul Lui aşa cum ne sfătuieşte versetul temati c, ideile 
şi imaginile victoriilor şi ale posibilităţilor nesfârşite vor inunda 
mintea ta.

Aminteşte‑ţi, eşti  produsul gândurilor tale; aşa că 
atunci când gândurile tale sunt în sincronizare cu proviziile 
Evangheliei, viaţa ta va fi  o refl ectare a acesteia. Cuvântul lui 
Dumnezeu este puterea de a transforma viaţa ta. Atunci când 
auzi Cuvântul Său, trebuie să răspunzi, iar acel răspuns va 
aduce transformare. Această transformare este ceva ce poţi şi 
ar trebui să experimentezi frecvent.

De fi ecare dată când auzi Cuvântul lui Dumnezeu, ai 
ocazia să fi i transformat din slavă în slavă. În 2 Corinteni 3:18, 
Biblia spune: „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într‑o 
oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al 
Lui, din slavă în slavă...” Slava ta creşte pe măsură ce studiezi 
Cuvântul Domnului şi meditezi asupra sa, deoarece slava lui 

TRANSFORMARE                                                     
PRIN CUVÂNT

7 JOI 

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

bună şi plăcută şi desăvârşită                                                                                                         
(Romani 12:2, versiunea Fidela).
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Experimentez gloria lui Dumnezeu în lucrarea Lui, în 
sănătate, la locul de muncă, în familie şi în finanţe, deoarece 
Cuvântul lui Dumnezeu este viaţa mea, propulsându‑mă 
din slavă în slavă. Mintea mea este înnoită şi inundată cu 
gânduri de neprihănire, de progres, de oportunităţi, de 
victorie, de excelenţă şi de abundenţă, în Numele lui Isus. 
Amin.

Dumnezeu este în Cuvântul Lui. Atmosfera din jurul tău devine 
condiţionată în favoarea ta, pe măsură ce vorbeşti în acord cu 
Dumnezeu.

Continuă să rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent 
de provocările cu care te‑ai putea confrunta şi nu peste mult 
timp, slava Cuvântului Său se va descoperi în acea situaţie. 
Slava Cuvântului lui Dumnezeu este o „slavă extraordinară” 
care risipeşte întunericul. Aleluia! Aceasta este slava revelată pe 
măsură ce te rogi în Duhul Sfânt, rostind Cuvântul lui Dumnezeu. 
Uneori, în timp ce afirmi Cuvântul Domnului, te poţi raporta în 
avans la victoria şi la stăpânirea din duhul tău. Aceasta deoarece 
ele sunt inerente în duhul tău şi, prin rostirea Cuvântului lui 
Dumnezeu, le faci să se manifeste.

Dacă te laşi condus de Cuvântul lui Dumnezeu, care este 
atotputernic, viu, rapid şi ascuţit, mai tăietor decât orice sabie 
cu două tăişuri (Evrei 4:12), vei câştiga stăpânire în viaţa ta; vei 
trăi o viaţă extraordinară. Vei fi de neoprit, triumfând peste orice 
circumstanţe. Adoptă mentalitatea Cuvântului lui Dumnezeu. 
Cuvântul Lui să fie în centrul atenţiei tale! Astfel, întreaga ta viaţă 
va fi în sincronizare cu voia perfectă a lui Dumnezeu pentru tine.

 Matei 13:1‑9 & Geneza 38

 Matei 26:1‑30 & Exod 32‑33

 Proverbe 23:7; Filipeni 4:8; Evrei 4:12



 Atunci când te uiţi într‑o oglindă, ce vezi? Vezi doar 
un profesionist de succes, un bunic tot mai bătrân, sau 
poate o fată bolnavă într‑un scaun cu roti le? Toate aceste 
lucruri, bune sau rele, nu descriu cine eşti  tu cu adevărat. 
Oglinda naturală reliefează refl exii pământeşti , însă 
Cuvântul lui Dumnezeu este oglinda Lui desăvârşită care îţi 
arată cine eşti  tu cu adevărat şi cum te vede Dumnezeu.

 Priveşte în oglinda lui Dumnezeu şi citeşte 
cuvintele lui Isus consemnate în Ioan 17:22: „Eu le‑am dat 
slava pe care Mi‑ai dat‑o Tu, pentru ca ei să fi e una, cum şi 
Noi suntem una.” În acest verset Dumnezeu îţi poziţionează 
oglinda Lui astf el încât să poţi vedea că eşti  părtaş la gloria 
Sa!
 Cu cât priveşti  mai mult în oglinda lui Dumnezeu, 
cu atât te schimbi mai mult, devenind ce vezi. Aşadar 
conti nuă să priveşti , pentru că astf el eşti  transformat 
din slavă în slavă (2 Corinteni 3:18), iar viaţa ta creşte în 
excelenţă. Însă dacă te uiţi în altă parte, vei trăi o viaţă 
confuză, pentru că nu priveşti  ce trebuie. Biblia spune: 
„Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care 
este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător 
uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi  fericit în lucrarea lui” 
(Iacov 1:25). 
 Indiferent de provocările sau de necazurile cu 
care te confrunţi, rămâi ferm în Cuvântul lui Dumnezeu. 
Aminteşte‑ţi mereu ce spune Cuvântul Lui despre ti ne: tu 
eşti  mai mult decât biruitor; mai mare este Cel ce este în 
ti ne decât cel ce este în lume. Acesta eşti  tu cu adevărat!

Te- ai întâlnit cu adevărata ta persoană?

Așadar, cine ești tu cu adevărat?



SPONSORIZEAZĂ 
O LIMBĂ A 

RAPSODIEI
 ÎN 2019

Şi la acest sfârşit de an, milioane de oameni 
se vor aduna în diverse locuri din toată 

lumea pentru a parti cipa la una dintre cele mai mari 
reuniuni de pe glob: Serviciul Special prilejuit de 
Celebrarea Anului Nou pe 31 Decembrie, cu omul 
lui Dumnezeu, Pastorul Chris, pentru a se închina şi 
a se ruga lui Dumnezeu şi pentru a primi îndrumarea 
Duhului Sfânt. 

 Este din nou ti mpul ca oamenii lui 
Dumnezeu să se reunească şi să Îi mulţumească 
lui Dumnezeu pentru „Anul supranaturalului” şi, 
totodată, să se poziţioneze în domeniul spiritual 
pentru a experimenta un an 2019 şi mai strălucitor. 

 Parti cipă şi tu la acest serviciu global, care 
va fi  tradus în mai multe limbi şi va fi  transmis live 
prin satelit, prin internet, prin staţii TV prin cablu, 
prin radio şi prin alte platf orme. 



În multe locuri în Biblie unde este folosit termenul 
„iertare,” ar trebui de fapt să fi e înlocuit cu 

termenul de „remisiune,” care înseamnă libertate, 
eliberare, separare; înseamnă să dai drumul ofenselor ca 
şi cum nici nu ar fi  existat. Greşeala ta este tratată ca şi 
cum nu ar fi  avut loc niciodată; este complet separată de 
ti ne şi de istoria ta. Îţi poţi imagina aşa ceva?

Cineva s‑ar putea întreba: „Cum se poate aşa 
ceva?” Dar aceasta citi m în versetul nostru temati c; 
Dumnezeu a făcut acest lucru, după bogăţia Lui în 
slavă. Aceasta înseamnă că, prin puterea sângelui lui 
Isus Cristos, Dumnezeu poate separa complet un om de 
păcatele sale ca şi cum nu le‑ar fi  comis! Aceasta nu este 
iertare. Iertarea înseamnă să scuzi pe cineva. În cazul 
iertării, eşti  scuti t de pedeapsă, chiar dacă încă există 
dovezi că ai comis o infracţiune.

Îmi adolescenţă am auzit în biserică o învăţătură 
potrivit căreia necredinciosul primeşte remisiune, pe 
când cel credincios primeşte iertare. Adică, atunci te 
naşti  din nou, eşti  despărţit de toate păcatele tale, dar 
după aceea, dacă greşeşti , primeşti  iertare.

Dar gândeşte‑te: dacă necredinciosul primeşte 
remisiune şi păcatele lui sunt şterse, ca şi cum nu ar fi  

ȘTERGEREA                                  
FĂRĂDELEGILOR NOASTRE

8 VINERI 

În El avem răscumpărarea, prin 
sângele Lui, iertarea păcatelor, 

după bogăţiile harului Său,                                                                                   
(Efeseni 1:7).
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Îţi mulţumesc, binecuvântatule Tată, pentru bunătatea 
Ta iubitoare. Tu în Isus ai plătit preţul  pentru ştergerea 
păcatelor nu doar pentru cei necredincioşi, ci şi pentru 
copiii Tăi. Astfel mă rog ca toţi credincioşii de pretutindeni 
să ajungă la această cunoştinţă şi să refuze să se mai lase 
legaţi de acuzaţiile vrăjmaşului şi să umble în harul Tău şi 
în neprihănirea Ta, în Numele lui Isus. Amin.

existat, de ce credinciosului îi sunt păcatele ţinute în 
socoteală? Creştinul nu ar trebui să primească mai puţin 
decât cel păcătos. În Cristos avem ştergerea păcatelor.

Şi atunci, ce se întâmplă când greşeşti? Eşti curăţat 
de sângele lui Isus: „Dar, dacă umblăm în lumină, după 
cum El Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; 
şi sângele lui Isus Cristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice 
păcat” (1 Ioan 1:7). Aleluia!

 Matei 13:10‑23 & Geneza 39

 Matei 26:31‑56 & Exod 34‑35

 Romani 4:6‑8; Evrei 8:10‑12; Evrei 10:16‑18



În Noul Testament, Dumnezeu nu ne îndrumă prin 
vise. Biblia nu spune că „toţi cei ce sunt călăuziţi prin 

vise, sunt fi i ai lui Dumnezeu,” ci că „toţi cei ce sunt călăuziţi 
de Duhul lui Dumnezeu...” Poate că te întrebi: „Şi cum rămâne 
cu textul consemnat în Faptele apostolilor 2:17; nu reiese din 
acest verset că Dumnezeu încă mai uti lizează vise pentru 
călăuzire?” Nu; nu o face.

Când Biblia spune în Faptele apostolilor 2:17: „În zilele 
de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste 
orice făptură... bătrânii voştri vor visa visuri!” Visele erau 
pentru generaţia de oameni care se bazau pe cunoaşterea 
senzorială. Iar dacă se întâmplă totuşi să visezi ceva, să ai un vis 
care este cu adevărat un mesaj de la Dumnezeu, întotdeauna 
accentul cade pe ti ne; tu eşti  tema centrală a acelui vis, nu 
altcineva.

Dumnezeu nu a dat niciodată nimănui un vis despre 
altcineva. Iov a spus:„Într‑un vis, într‑o viziune a nopţii, când 
somn adânc cade peste oameni, în dormiri în pat, Atunci el 
deschide urechile oamenilor şi sigilează instruirea lor. Ca 
să îl întoarcă pe om de la scopul lui şi să ascundă mândria 
de om. El opreşte sufl etul lui de la groapă şi viaţa lui de la 
pierirea prin sabie” (Iov 33:15‑18, versiunea Fidela).Aceasta 
a fost în Vechiul Testament. Era vorba despre ei; nu despre 
alţi oameni.

EL NU NE CONDUCE                                           
PRIN VISE

9 SÂMBĂTĂ 

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul 
lui Dumnezeu sunt fi i ai lui Dumnezeu 

(Romani 8:14).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru darul Duhului Tău care 
face ca viaţa mea să meargă în direcţia voii Tale absolute 
pentru mine. Trăiesc în Duhul Sfânt; prin urmare, umblu 
prin Duhul Sfânt, lăsându‑mă ghidat de Tine în toate 
aspectele vieţii, în Numele lui Isus. Amin.

Unii oameni au crezut unele vise pe care alţii le‑au 
avut despre ei, şi au început să caute „eliberare,” ceea ce este 
absurd. Dacă eşti născut din nou, Dumnezeu nu‑ţi trimite un 
avertisment prin visul altcuiva. Ceea ce visează ei îi priveşte 
pe ei, nu pe tine. Nu te teme de fobiile şi de visele altora.

De când Duhul Sfânt Şi‑a început lucrarea cu biserica 
în ziua Cincizecimii în Faptele apostolilor 2, niciunui apostol 
sau vreunui om din Noul Testament nu i s‑a mai slujit prin 
intermediul viselor. Astăzi, ca şi atunci, El te îndrumă prin 
Cuvântul scris, şi prin lumina Lui în duhul tău – mărturia 
lăuntrică. Oricum, vocea aceea interioară vorbeşte pe baza 
Cuvântului lui Dumnezeu. El dă viziuni şi diverse revelaţii, dar 
nu prin intermediul a ce visează alţi oameni despre tine. El a 
spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu” (Ioan 10:27).

Aşadar, nu‑ţi baza viaţa pe vise; dacă tu visezi ceva 
care este în concordanţă cu planul lui Dumnezeu pentru tine, 
revendică visul în Numele lui Isus, dar dacă nu, atunci alungă‑l 
din mintea ta şi nu te lăsa influenţat de el. Trăieşte prin 
Cuvântul lui Dumnezeu şi cu ajutorul proviziilor lui Dumnezeu 
în Cristos.

 Matei 13:24‑33 & Geneza 40

 Matei 26:57‑75 & Exod 36‑37

 Iov 33:15‑18; Ieremia 23:28



Unora le place să audă predici despre condamnare 
şi despre judecată. Vor să audă tot mai mult 

despre păcat şi despre pedeapsă. Dar frica de pedeapsă nu a 
produs niciodată neprihănire sau dragoste faţă de Dumnezeu. 
Evanghelie înseamnă veste bună, şi aceasta ne‑a trimis Isus 
să propovăduim. El a spus: „Duceţi‑vă în toată lumea şi 
propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15).

Nu este de ajuns să vorbeşti  despre Isus Cristos; 
mesajul trebuie să conţină aspecte despre dragostea Lui care 
se revarsă ca o apă, despre ştergerea păcatelor pe care El a 
făcut‑o posibilă şi despre darul Său de neprihănire pentru toţi 
credincioşii. Nu propovădui condamnarea; propovăduieşte 
dragostea şi neprihănirea Lui.

Unora nu le place că noi le spunem necredincioşilor 
despre neprihănire şi despre dragostea lui Isus. Ei nu 
realizează faptul că neprihănirea este de fapt un cadou pentru 
cel necredincios, şi nu în mod esenţial pentru cel credincios, 
deoarece creşti nul a fost născut în neprihănire. Necredinciosul, 
după ce aude şi primeşte mesajul Evangheliei, primeşte şi 
viaţa veşnică care vine la pachet cu darul neprihănirii.

Când predicăm neprihănirea, oamenii o îmbrăţişează şi 
astf el încep să trăiască drept. Aceasta pentru că neprihănirea 

PREDICĂ DRAGOSTEA ȘI 
NEPRIHĂNIREA LUI

10 DUMINICĂ 

Încredinţarea pe care o ai, 
păstrează‑o pentru ti ne, înaintea 

lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se 
osândeşte singur în ce găseşte bine                                                                             

(Romani 14:22).
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Tată drag, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta fluidă care a fost 
turnată din belşug peste toţi, pentru ştergerea păcatelor care a fost 
câştigată prin jertfa ispăşitoare a lui Isus care a avut drept rezultat 
neprihănirea pentru cei ce cred. Astăzi, neprihănirea Ta este revelată 
şi îmbrăţişată pe măsură ce mulţi aud mesajul Evangheliei peste tot 
în lume. Mulţi sunt mântuiţi, vindecaţi şi eliberaţi, iar întunericul 
este dispersat, spre lauda şi spre gloria Numelui Tău. Aleluia!

este o natură; este natura lui Dumnezeu care este transferată 
în duhul celui născut din nou, abilitându‑l să trăiască drept. 
Trăirea dreaptă este un produs al neprihănirii. Nimeni nu 
poate trăi drept, dacă nu este mai întâi făcut neprihănit 
de Dumnezeu care este Singurul care poate face aceasta; 
neprihănirea nu este ceva ce poţi să obţii prin merite 
personale.

De aceea predicăm Evanghelia, pentru că doar prin 
Evanghelie este revelată neprihănirea. Apostolul Pavel a 
spus: „Căci mie nu mi‑e ruşine de Evanghelia lui Cristos... 
deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă 
Dumnezeu prin credinţă şi care duce la credinţă...” (Romani 
1:16, 17). Ai observat?

Aşadar, dacă noi nu propovăduim adevărata 
Evanghelie, oamenii nu vor înţelege niciodată neprihănirea, 
iar aceasta ar fi în defavoarea scopului pentru care Isus a 
venit în lume. El a venit să‑i facă pe oameni fii de Dumnezeu; 
a venit să‑i facă pe cei necredincioşi neprihăniţi. A venit să 
ne aducă în unitate cu Tatăl şi să ne dea viaţa şi natura Lui de 
neprihănire. Aleluia!

 Matei 13:34‑43 & Geneza 41

 Matei 27:1‑26 & Exod 38‑39

 Romani 6:13‑14; 2 Corinteni 5:21



În Evrei 3:1, Biblia spune: „De aceea, fraţi 
sfi nţi, care aveţi parte de chemarea cerească, 

aţinti ţi‑vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al 
mărturisirii noastre, adică Isus.” Ai observat că ne 
numeşte „fraţi sfi nţi”? Doar Dumnezeu poate spune 
aceasta! Poate că vecinii tăi, prietenii tăi sau rudele tale 
nu te consideră sfânt, însă Dumnezeu spune că eşti  sfânt, 
iar verdictul Lui este singurul care contează. Nu te bucuri?

Tu nu eşti  sfânt sau neprihănit datorită acţiunilor 
sau faptelor tale ci datorită faptului că trăieşti  în prezenţa 
lui Dumnezeu şi ai în ti ne natura neprihănirii Lui. El ţi‑a 
dat neprihănirea Lui în dar: „... cei ce primesc, în toată 
plinătatea, harul şi darul neprihănirii...” (Romani 5:17). 
Înaintea lui Dumnezeu, tu ai fost făcut neprihănit: nu mai 
există nicio dovadă a păcatelor sau greşelilor tale. De 
aceea spune El că tu eşti  fără prihană.

Din păcate, unii tot nu reuşesc să renunţe la 
autocondamnare. Credinţa şi viaţa lor sunt lipsite de 
efi cienţă deoarece conti nuă să se învinuiască în mod 
excesiv; nu face aceasta, este greşit. Scopul conşti inţei 
tale nu este să te ţină legat, capti v vinei şi învinovăţirii, 
deoarece Isus, Fiul lui Dumnezeu, a murit în locul tău. El a 

SFÂNT ȘI FĂRĂ PRIHANĂ
11 LUNI 

După cum ne‑a ales în El mai înainte 
de întemeierea lumii, ca să fi m sfi nţi 
şi fără pată înaintea Lui, în dragoste;                  

(Efeseni 1:4, versiunea GBV).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai abilitat să stau înaintea 
Ta sfânt, fără vină sau condamnare în dragoste! Îţi 
mulţumesc pentru moartea, pentru îngroparea şi pentru 
învierea glorioasă a lui Isus Cristos, prin care eu am ajuns 
să stau îndreptăţit pe veci în prezenţa Ta, în Numele lui 
Isus. Amin.

plătit cel mai mare preţ pentru păcatele tale, achitându‑le 
integral. Biblia spune în Faptele apostolilor 13:38‑39: „... 
şi oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de 
care n‑aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise.”

Ştii ce înseamnă să fii făcut neprihănit? Înseamnă 
să fii declarat fără prihană, să fii achitat de acuzaţiile 
care ţi se aduc; acestea au fost revocate deoarece tu nu 
ai păcătuit niciodată. Cum este posibil aşa ceva? Este 
posibil deoarece Isus ţi‑a luat locul, iar acum tu te afli 
în locul Lui. Aşadar cum te vede Dumnezeu acum? El te 
vede sfânt, sfinţit, pus deoparte pentru El. Aleluia!

Până când nu realizezi că Dumnezeu te‑a sfinţit, 
nu vei duce niciodată o viaţă sfântă. Nu poţi trăi decât 
viaţa pe care ţi‑a dat‑o Dumnezeu. Un câine duce o viaţă 
de câine, oamenii duc o viaţă de om deoarece au viaţa 
umană în ei. În acelaşi mod, deoarece noi avem viaţa şi 
natura lui Dumnezeu, noi suntem sfinţi şi putem trăi o 
viaţă sfântă. “Binecuvântat să fie Dumnezeu”

Matei 13:44‑52 & Geneza 42

Matei 27:27‑44 & Exod 40

Coloseni 1:21‑22; Efeseni 2:8‑9



În urmă cu câţiva ani, unii slujitori predicau şi 
învăţau oamenii că după ce te naşti  din nou 

trebuie să fi i „pecetluit cu Duhul Sfânt.” Apoi chemau 
oamenii din biserică la altar, îşi puneau mâinile peste ei şi 
spuneau: „fi i pecetluit în Numele lui Isus.” În mintea lor, 
ei îi „pecetluiau” pe acei creşti ni. Nu pot să nu mă întreb 
de unde au deprins acest obicei, deoarece creşti nul a fost 
deja „pecetluit cu Duhul Sfânt” la naşterea din nou.

Partea subliniată din versetul temati c spune: „... 
aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit.” 
Când ai primit Duhul Sfânt, ai fost sigilat; Duhul Sfânt 
a făcut aceasta; este o experienţă specială, ati pică. Ce 
înseamnă să fi i pecetluit în contextul Scripturii?

Când un document este pecetluit, este marcat; 
un sigiliu este ataşat documentului pentru a‑i garanta 
autenti citatea şi provenienţa. De exemplu, când vezi 
sigiliul prezidenţial pe un document, înseamnă că acesta 
provine de la Preşedintele statului şi are autoritate 
prezidenţială. Un sigiliu mai poate însemna şi că o 
tranzacţie a avut loc sau a fost realizată.  

Pecetea Duhului Sfânt reprezintă trei lucruri: 
proprietate, securitate şi autenti citate. Acum că eşti  

EȘTI PECETLUIT                                                             
CU DUHUL SFÂNT

12 MARȚI 

Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul 
adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), 

aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi 
cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit,                                                               

(Efeseni 1:13).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am pecetea Duhului Sfânt! Sunt protejat şi ferit de orice 
rău, pentru că după cum Ierusalimul este înconjurat de 
munţi, tot aşa sunt şi eu învăluit în protecţia Domnului. 
Dumnezeiasca Lui putere mi‑a dăruit tot ce priveşte viaţa 
şi evlavia, şi nicio armă făurită împotriva mea nu poate 
prospera, pentru că eu locuiesc în Cristos. Binecuvântat să 
fie Dumnezeu în veci!

născut din nou şi ai fost pecetluit cu Duhul Sfânt, Satan 
nu te mai poate atinge deoarece tu eşti sigilat cu pecetea 
lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu se odihneşte asupra 
ta. Psalmul 91:7 spune: „O mie să cadă alături de tine, 
şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.” 
Iar versetul 10 spune: „de aceea nicio nenorocire nu te 
va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.” 
De ce? Deoarece pecetea lui Dumnezeu este asupra ta! 
Acel sigiliu sau însemn te departajează, te ţine departe 
de pericol.

În calitate de copil al lui Dumnezeu, tu eşti protejat 
de puterea Duhului Sfânt. Slava Lui te acoperă. Din 
momentul în care înţelegi acest lucru, diavolul nu mai 
poate ocupa niciun loc în viaţa ta. Frica nu va mai avea 
loc în tine. Dacă eşti atacat de boală, de maladie sau de 
infirmitate, comandă‑i să părăsească trupul tău. Trăieşte 
fiecare zi cu siguranţa că niciun plan al vrăjmaşului nu 
poate funcţiona împotriva ta deoarece pecetea lui 
Dumnezeu este asupra ta. Slavă lui Dumnezeu!

Matei 13:53‑58 & Geneza 43

Matei 27:45‑66 & Levitic 1‑3

Psalm 125:1‑3; Psalm 91:1‑10



Neprihănirea noastră vine de la Dumnezeu; prin 
urmare, este perfectă. Noi nu am fost nevoiţi să 

ne califi căm prin propriile puteri sau eforturi; Isus Cristos 
ne‑a califi cat înaintea Tatălui pentru ca noi să putem deveni 
părtaşi naturii Lui divine (2 Petru 1:4); să devenim părtaşi 
neprihănirii Lui. În 2 Corinteni 5:21, Biblia spune: „Pe Cel ce 
n‑a cunoscut niciun păcat, El L‑a făcut păcat pentru noi, 
ca noi să fi m neprihănirea lui Dumnezeu în El.” Aleluia!

Unii creşti ni nu au înţeles aceasta aşa că se consideră 
a fi  nişte păcătoşi imperfecţi. Însă dacă ai fost născut din 
nou, eşti  sfânt, iar aceasta este natura ta deoarece Cel 
care te‑a născut este desăvârşit. În Evrei 10:14, citi m: 
„Căci printr‑o singură jertf ă El i‑a făcut desăvârşiţi pentru 
totdeauna pe cei ce sunt sfi nţiţi.” Iar în epistola către 
Coloseni, Pavel ne spune: „şi în El, Care este capul oricărei 
stăpâniri şi autorităţi, sunteţi şi voi compleţi” (Coloseni 
2:10, versiunea NTR). Cuvântul „compleţi” înseamnă 
perfecţionaţi; tu ai fost perfecţionat în El; Cristos este 
perfecţiunea ta.

Poate că te întrebi: „nu sugerează versetul temati c 
că sfi nţii nu sunt perfecţi atunci când vorbeşte despre 

DESĂVÂRȘIT ÎN NEPRIHĂNIRE
13 MIERCURI 

Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, 
prooroci; pe alţii, evanghelişti ; pe alţii, 

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

pentru zidirea trupului lui Cristos,                   
(Efeseni 4:11‑12).



PROCLAMAȚIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos şi, în uniune 
cu El, domnesc în viaţă. Ce binecuvântare este să fiu 
expresia neprihănirii Lui şi să produc roadele neprihănirii, 
spre gloria Numelui Său! Binecuvântat să fie Dumnezeu!

„desăvârşirea sfinţilor”? Nu, versetul nu se referă la a‑i 
face pe sfinţi tot mai buni, până ajung perfecţi; cuvântul 
„desăvârşire” din acest text provine din traducerea din 
original a termenului grecesc „katartismos” care înseamnă 
a echipa sau a antrena sfinţii pentru lucrarea încredinţată.

Gândeşte‑te: când se naşte un copil, acesta este 
perfect uman, ca şi părinţii lui. Copilul începe să crească 
fiind hrănit cu nutrienţii potriviţi. Copilul trebuie antrenat 
şi echipat cu cunoştinţe, cu informaţii corecte pentru a 
ajunge să funcţioneze ca un om, aşa cum fac toţi adulţii. 
La aceasta s‑a referit apostolul Pavel când a vorbit despre 
„desăvârşirea sfinţilor.” 

Pe măsură ce primeşti Cuvântul lui Dumnezeu în 
duhul tău, tu eşti echipat să funcţionezi şi să îndeplineşti 
lucrarea de slujire; eşti antrenat pentru a duce o viaţă de 
neprihănire. Neprihănirea lui Dumnezeu este în duhul 
tău, însă prin intermediul Cuvântului Său, tu devii mai 
experimentat în doctrina (înţelegerea) şi în practicarea 
neprihănirii tale în Cristos (Evrei 5:13).

Matei 14:1‑10 & Geneza 44

Matei 28 & Levitic 4‑5

Isaia 64:6; Efeseni 2:8; Evrei 10:14



Versetul nostru temati c spune că dacă eşti  
al lui Cristos, eşti  „sămânţa” lui Avraam şi 

moştenitor prin făgăduinţă. Aceasta demonstrează că 
premisa potrivit căreia „nu toţi oamenii pot avea succes 
în viaţă” este falsă. La un anumit nivel, într‑adevăr, nu 
toţi oamenii pot avea succes, însă acest lucru nu se aplică 
şi pentru copiii lui Dumnezeu, deoarece noi suntem 
moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună‑moştenitori cu 
Cristos; noi deja avem viaţa încununată de succes şi de 
bunăstare.

Tu eşti  sămânţa lui Avraam, iar dacă te confrunţi 
cu probleme, binecuvântarea te va scoate din acele 
probleme şi va găsi soluţii pentru ti ne. Dacă ai întrebări, 
îţi va dezvălui răspunsurile înăuntrul tău sau te va 
îndruma către locurile unde vei găsi răspunsurile pe 
care le cauţi. Trebuie să înţelegi următorul lucru despre 
binecuvântare: aceasta reprezintă rezultatul prezenţei 
divine a lui Dumnezeu în viaţa ta. Biblia spune că Iosif 
a fost un om prosper pentru că Dumnezeu a fost cu el 
(Geneza 39:2); în cazul tău este şi mai bine: El este în 
ti ne!

Mulţi dintre copiii lui Dumnezeu trebuie să ajungă 
la o înţelegere deplină a creşti nismului: trebuie să şti e ce a 

ALES PENTRU                               
BINECUVÂNTARE

14 JOI 

Şi dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi 
„sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin 

făgăduinţă.
(Galateni 3:29).



PROCLAMAȚIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Declar că toate lucrurile, sănătatea divină, bunăstarea, 
succesul, bucuria şi pacea sunt ale mele în Cristos. Sunt 
binecuvântat şi trăiesc în supraabundenţă, pentru că sunt 
o sămânţă a lui Avraam. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

făcut Dumnezeu pentru ei şi în ei, în Isus Cristos. În Efeseni 
1:3, Biblia spune: „Binecuvântat fie Dumnezeul şi Tatăl 
Domnului nostru Isus Cristos, care ne‑a binecuvântat 
cu toate binecuvântările spirituale în locurile cereşti, 
în Cristos” (Efeseni 1:3, versiunea Fidela). Tu ai fost 
binecuvântat cu „TOATE” binecuvântările spirituale în 
locurile cereşti în Isus Cristos. Tu ai deja tot ce priveşte 
viaţa şi evlavia: neprihănire, sănătate, bunăstare, victorie, 
bucurie, pace şi fiecare binecuvântare de la Dumnezeu în 
Isus Cristos.

Trăieşte fiecare zi cu conştientizarea că eşti 
binecuvântat; că ai fost ales şi chemat la viaţa de 
binecuvântare. Gândeşte‑te la binecuvântări, rosteşte 
binecuvântări, umblă în binecuvântări.

Matei 14:11‑21 & Geneza 45

Marcu 1:1‑20 & Levitic 6‑7

Iosua 1:8; Galateni 3:27‑29; 1 Petru 3:9



 Lucrarea de vindecare a omului lui 
Dumnezeu, Pastorul Chris, le oferă 

oportunitatea multor oameni din lumea întreagă 
să li se împărtăşească puterea vindecătoare a lui 
Dumnezeu!

 Sesiunea de toamnă a Școlii de Vindecare 
din 2019 este programată să aibă loc în lunile 
martie-aprilie, în Johannesburg, Africa de Sud. Și 
de această dată, mulţi oameni vor avea parte de 
restaurarea sănătăţii lor în prezenţa Duhului Sfânt 
care va declanșa o revărsare de minuni de vindecare!

 Această sesiune va fi un nou prilej de 
demonstrare a iubirii lui Dumnezeu care Își manifestă 
puterea spre binele copiilor Săi.  

 Pentru a participa la Sesiunea de toamnă 
2019 a Școlii de Vindecare din Johannesburg, Africa 
de Sud, înregistrează-te printr-un email la adresa: 
application@healing-school.org, sau de pe dispozitivul 
tău mobil pe site-ul www.enterthehealingschool.
mobi.

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

PARTICIPĂ la

Martie-Aprilie 2019

Sesiunea de toamnă
a Școlii de Vindecare

din Johannesburg
Africa de Sud

Cu Pastorul Chris
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Nu te bucuri că în Cristos, toate păcatele noastre 
trecute, prezente şi viitoare sunt remise? 

Imaginează‑ţi: dacă cineva ar spune că păcatele noastre 
viitoare nu sunt iertate şi şterse de sângele lui Isus, când 
are El să Se îngrijească de ele? Când le va remite?

Un alt scenariu: imaginează‑ţi că un creşti n păcătuieşte în 
ti mp ce se afl ă la locul de muncă şi se gândeşte: „Locul acesta nu 
este potrivit pentru un ti mp de rugăciune acum; mă voi grăbi să 
termin lucrul pentru a merge acasă să mă rog şi să mă împac cu 
Dumnezeu.” Însă, în ti mp ce el încă este la serviciu, sună trâmbiţa 
şi are loc răpirea Bisericii; el va merge în rai sau va fi  lăsat în urmă?

Poate că te gândeşti : „S‑a terminat cu acel creşti n. El nu 
poate merge în rai.” Aceasta arată că nu Îl cunoşti  pe Domnul 
cu adevărat. El are o pasiune mult prea mare pentru mântuirea 
ta ca să te lase în urmă doar pentru că ai făcut o greşeală. El a 
obţinut pentru creşti ni o curăţare conti nuă de păcat. Cuvântul 
lui Dumnezeu este cel care ne învaţă acest lucru.

Cei care vor fi  lăsaţi în urmă la răpire sunt cei care nu au 
umblat în lumina Lui; cei care nu L‑au cunoscut pe El şi nu L‑au 
iubit. Simplul fapt că îţi dai seama când faci ceva greşit şi că te 
gândeşti  să Îi vorbeşti  despre aceasta arată că lumina Lui este în 
inima ta.

Acum, citeşte ce spune Scriptura în 1 Ioan 1:7: „Dar dacă 
umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem 

CURĂŢIRE INSTANTANEE
15 VINERI 

în care avem răscumpărarea, prin 
sângele Lui, iertarea păcatelor.                                           

(Coloseni 1:14).



PROCLAMAŢIE
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Umblu şi trăiesc în neprihănire; cel rău nu are nimic în 
mine, pentru că în Isus Cristos, Domnul meu, am fost 
justificat de toate lucrurile de care nu puteam fi justificat 
de către Legea lui Moise. Umblu cu conştientizarea naturii 
Tatălui în mine. Aleluia!

părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Cristos, Fiul Lui, ne curăţă 
de orice păcat.” Partea subliniată nu spune că vei fi curăţit după 
ce te vei ruga lui Dumnezeu pentru iertare! Cheia nu este să‑I 
ceri întruna iertare şi să nu te schimbi, ci să recunoşti că ai fost 
schimbat şi să umbli în lumina Cuvântului şi a iubirii Lui. Nu 
spune nici că sângele lui Isus te va curăţa de păcat în viitor; este 
un proces continuu, automat. Sângele Lui TE CURĂȚĂ de fiecare 
dată când este nevoie. 

Şi ce crezi? Această ştergere automată de păcat este 
legală în ochii lui Dumnezeu. Nu mai este vorba despre o alegere 
a lui Dumnezeu, pentru că El a ales deja să plătească preţul 
pentru ştergerea păcatelor tale în Isus, ci este o remitere legală a 
păcatului, o îndreptăţire legală pentru un creştin. Aleluia!

De aceea este important să ştim, să înţelegem şi să 
umblăm în lumina Cuvântului lui Dumnezeu în fiecare zi, nu în 
lumina unor presupuneri omeneşti. Umblă în lumina neprihănirii 
tale, fiindu‑I plăcut lui Dumnezeu cu viaţa ta şi nu va trebui să te 
îngrijorezi de păcat, deoarece natura ta în Cristos nu este supusă 
păcatului.

Matei 14:22‑33 & Geneza 46

Marcu 1:21‑45 & Levitic 8

Romani 4:6‑8; Mica 7:18‑19



Credinţa este acţionarea în baza Cuvântului 
lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este 

atotputernic – el are abilitatea de a produce în ti ne lucrurile 
despre care vorbeşte. Însă cu toate acestea, Cuvântul lui 
Dumnezeu nu va produce în ti ne niciun rezultat dacă nu 
acţionezi în baza lui; doar când este însoţit de credinţă, 
Cuvântul Domnului produce rezultate. Ce este credinţa? 
În termeni simpli, credinţa este răspunsul duhului uman la 
Cuvântul lui Dumnezeu.

De fi ecare dată când auzi Cuvântul lui Dumnezeu, 
credinţa vine în ti ne prin acest Cuvânt. Şi întrucât Cuvântul 
Domnului este mai real pentru duhul tău decât orice 
circumstanţe fi zice, acesta te îndeamnă să treci la fapte. 
Este exact ceea ce a făcut Avraam: el a îmbinat Cuvântul 
lui Dumnezeu cu credinţă şi a acţionat în baza celor auzite. 
Domnul îi spusese: „... Nu te vei mai numi Avram, ci numele 
tău va fi  Avraam; pentru că te‑am făcut (să fi i) tatăl multor 
popoare” (Geneza 17:5, versiunea BVA). Însă în acel moment, 
Avraam nu avea un copil. Apoi Biblia spune că Avraam L‑a 
crezut pe „... Dumnezeu... care învie morţii şi care cheamă 
lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi ” (Romani 4:17).

Versetele următoare, 19‑21 spun: „Şi, fi indcă n‑a 
fost slab în credinţă, el nu s‑a uitat la trupul său care era 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 
ÎMBINAT CU CREDINŢĂ

16 SÂMBĂTĂ 

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai 
ascultători, înşelându‑vă singuri.                    

(Iacov 1:22).



PROCLAMAŢIE
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Aleg întotdeauna calea credinţei indiferent de 
circumstanţe. Bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, am 
certitudinea că sunt ce spune El că sunt, că am ce spune El 
că am şi că pot ce spune El că pot! Credinţa mea prevalează 
astăzi şi întotdeauna. Aleluia!

îmbătrânit – avea aproape o sută de ani – nici la faptul 
că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s‑a îndoit de 
făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin 
credinţa lui, I‑a dat slavă lui Dumnezeu...” Te poţi încadra 
şi tu în această prezentare? Ar putea fi aceasta o descriere 
a credinţei tale? Ar putea şi ar trebui să fie. Biblia ne spune 
să călcăm „... pe urmele celor ce, prin credinţă şi răbdare, 
moştenesc făgăduinţele” (Evrei 6:12).

Aşadar, la fel ca Avraam, creează întotdeauna în 
viaţa ta un mediu ambiant în care Cuvântul lui Dumnezeu 
să poată produce rezultate. Îmbină‑l cu credinţa ta. 
Refuză să iei în considerare circumstanţele fizice. Refuză 
să te îndoieşti de Cuvântul lui Dumnezeu prin necredinţă. 
Da, Cuvântul lui Dumnezeu nu dă greş, nu eşuează şi 
nu dezamăgeşte niciodată, însă eficienţa lui în viaţa ta 
depinde de răspunsul tău. Aşadar, raportează‑te corect la 
Cuvântul lui Dumnezeu; fii un împlinitor al Cuvântului Său, 
iar progresele şi victoriile tale nu vor fi nu doar evidente ci 
şi neîntrerupte.

Matei 14:34‑15:1‑9 & Geneza 47

Marcu 2:1‑22 & Levitic 9‑10

Romani 10:17; Evrei 11:6



Mulţi oameni se confruntă cu dileme în viaţa 
lor deoarece Îl ignoră pe Duhul Sfânt; aceşti a 

iau decizii importante ignorând din neglijenţă sfatul Lui. 
Dacă ai urma sfatul Lui în toate lucrurile, ai duce o viaţă 
excelentă, lipsită de stres şi plină de slavă.

A‑L avea pe Duhul Sfânt în ti ne reprezintă cea mai 
mare binecuvântare din câte există. El este avantajul tău, 
secretul tău pentru o viaţă plină de slavă şi de victorie. 
Aşadar, învaţă să recunoşti  şi să fructi fi ci prezenţa şi 
îndrumarea Lui.

Cristos a fost făcut înţelepciune pentru noi 
(1 Corinteni 1:30), aşa că vocea Duhului Sfânt este 
înţelepciunea lui Dumnezeu care te îndrumă, te învaţă şi 
te conduce în viaţă. Nu duce o viaţă lipsită de scop şi nu 
proceda la întâmplare, ci lasă‑te condus de El! În Romani 
8:14, Biblia spune: „Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de 
Duhul lui Dumnezeu sunt fi i ai lui Dumnezeu.”

Ascultă întotdeauna sfatul Lui care vine dinăuntru; 
El ne vorbeşte despre aspectele vieţii prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. Însă doar pentru că sfatul şi vocea Lui nu sunt 
niciodată dure sau agresive, mulţi Îl ignoră, în detrimentul 
lor.

Exersează ascultarea de El. El caută întotdeauna să 
îţi vorbească şi chiar face aceasta, chiar mai mult decât 

ASCULTĂ                                              
SFATUL LUI

17 DUMINICĂ 

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu 
le cunosc, şi ele vin după Mine                        

(Ioan 10:27).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, Tu eşti sfătuitorul meu minunat, 
iar eu mă bazez pe sfatul Tău care mă poziţionează 
întotdeauna deasupra circumstanţelor. Voia Ta absolută 
îmi este revelată pe măsură ce umblu în lumina Cuvântului 
Tău şi îmi împlinesc destinul divin, în Numele lui Isus. 
Amin.

îţi doreşti tu să Îi auzi vocea. El ţi‑a dat deja Scriptura, 
mesajul complet al Evangheliei. Acesta este manualul 
nostru de instrucţiuni pentru viaţă. 

Aşadar, pentru a‑L auzi, trebuie să Îl cunoşti mai 
bine şi să te familiarizezi cu vocea Lui studiind Cuvântul 
lui Dumnezeu şi meditând asupra sa. Aminteşte‑ţi că 
El este autorul Sfintei Scripturi. În plus, şi tu trebuie să 
înveţi să Îi răspunzi în mod corect şi prompt!

Matei 15:10‑20 & Geneza 48

Marcu 2:23‑3:1‑12 & Levitic 11‑12

Psalm 16:7; Isaia 30:21



Dumnezeu Se aşteaptă ca tu să îţi reînnoieşti  în 
mod consecvent mintea cu ajutorul Cuvântului 

Său, ca să poţi gândi, vorbi şi trăi viaţa superioară în Isus 
Cristos. În această viaţă superioară, noi rosti m cuvinte de 
înţelepciune, iar înţelepciunea lui Dumnezeu este Cuvântul 
Lui.

De exemplu, deşi poate te simţi stresat sau lipsit de 
putere, tu afi rmi: „Eu am în mine viaţa lui Dumnezeu!” 
Oamenii din lume şi cei imaturi din punct de vedere 
spiritual nu pot adopta acest mod de vorbire; ei nu înţeleg 
înţelepciunea lui Dumnezeu pe care noi o rosti m, deoarece 
nu este în planul lor.

Gândeşte‑te la aceasta: Dumnezeu i‑a zis lui 
Avraam: „... Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău 
va fi  Avraam; pentru că te‑am făcut (să fi i) tatăl multor 
popoare” (Geneza 17:5, versiunea BVA). El a şti ut că acele 
cuvinte erau înţelepciunea lui Dumnezeu, deoarece din 
punct de vedere natural, era imposibil ca el să mai aibă 

VORBEȘTE                                                  
CU ÎNŢELEPCIUNE

18 LUNI 

Totuşi ceea ce propovăduim noi printre 
cei desăvârşiţi, este o înţelepciune; dar 
nu a veacului acestuia, nici a fruntaşilor 

veacului acestuia, cari vor fi  nimiciţi. 
Noi propovăduim înţelepciunea lui 

Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, 
pe care o rânduise Dumnezeu, spre 
slava noastră, mai înainte de veci                              

(1 Corinteni 2:6‑7).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt ce spune Dumnezeu că sunt! Sunt ca un pom sădit 
lângă un izvor de apă care rodeşte mereu! Sunt mai mult 
decât biruitor, pentru că Cel care este mai mare locuieşte 
în mine. Cristos este viaţa mea, iar gloria Lui este revelată 
în şi prin mine. Aleluia.

copii, dat fiind că avea aproape o sută de ani şi o soţie cam 
de aceeaşi vârstă care mai era şi stearpă. 

Cu toate acestea, el şi‑a adaptat imediat vorbirea la 
înţelepciunea lui Dumnezeu şi a început să li se prezinte 
celor din jur cu numele pe care i‑l dăduse Dumnezeu, adică 
„Avraam” care înseamnă „tatăl multor neamuri.” Lui nu 
i‑a păsat că oamenii îi râdeau în faţă, batjocorindu‑l; el a 
păstrat declaraţia înţelepciunii lui Dumnezeu neschimbată 
şi, în cele din urmă, i s‑a născut fiul promis, Isaac.

Pe măsură ce meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu, 
continuă să declari lucrurile pe care le‑a spus El cu privire 
la tine, indiferent de circumstanţele naturale din prezent. 
Chiar dacă doctorii au declarat că boala este incurabilă, 
tu continuă să afirmi: „Cristos este viaţa mea! Cristos 
mă întregeşte; Cristos m‑a vindecat pe deplin! Cristos în 
mine este sănătate divină! Prezenţa Lui divină mă face de 
neînvins, mă revigorează şi mă energizează!”

Repetă aceasta în fiecare zi, alternând declaraţiile cu 
vorbire în alte limbi şi îţi garantez că boala va ieşi repede 
din trupul tău. Aleluia!

Matei 15:21‑28 & Geneza 49

Marcu 3:13‑35 & Levitic 13‑14

1 Corinteni 2:4‑7



Esenţa sfatului pe care Duhul Sfânt ni‑l dă în 
versetul temati c prin intermediul apostolului 

Pavel este că noi trebuie să fi m exemplari în toate 
privinţele. Nu fi  un creşti n ale cărui viaţă şi comportament 
sunt discutabile. Unii pot avea un comportament 
nepotrivit prin modul în care îi tratează pe alţii, indiferent 
că este vorba despre subordonaţi, despre colegi sau chiar 
despre superiorii lor. Caracterul şi comportamentul lor 
nu Îl refl ectă pe Cristos.

Hotărăşte‑te ca în viaţa ta să Îi fi i plăcut lui 
Dumnezeu întotdeauna, în toate lucrurile şi astf el vei 
umbla în plinătatea binecuvântărilor Lui. Anul este încă la 
început; analizează‑ţi viaţa – dacă modul tău de viaţă nu 
se aliniază la Cuvântul lui Dumnezeu, îndreaptă lucrurile 
pentru a experimenta slava Duhului Sfânt în viaţa ta, aşa 
cum ar trebui.

Asigură‑te că mintea ta este curată şi că gândurile 
tale sunt curate. Moti vaţiile şi dorinţele tale trebuie să 
fi e curate. Înnoieşte‑ţi mintea cu ajutorul Cuvântului 
lui Dumnezeu şi asigură‑te că senti mentele, alegerile 
şi deciziile tale se aliniază la Scriptură. Fii un creşti n 
adevărat, atât în inima ta cât şi în modul în care acţionezi. 

FII UN EXEMPLU
19 MARȚI  

Nimeni să nu‑ţi dispreţuiască 
ti nereţea; ci fi i o pildă pentru 

credincioşi: în vorbire, în purtare, 
în dragoste, în credinţă, în curăţie                                                                             

(1 Timotei 4:12).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Viaţa mea este pentru gloria lui Dumnezeu; sunt chemat 
să mă închin Lui şi să manifest neprihănirea Lui pe pământ. 
Sunt o lumină într‑o lume întunecată, emanând în jur viaţa 
pe care o am în Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

Foloseşte Cuvântul lui Dumnezeu drept model pentru 
faptele, pentru motivele, pentru gândurile şi pentru 
dorinţele tale. 

Scriptura ne‑a fost dată pentru zidire, pentru 
antrenare şi pentru corectare în viaţa şi în umblarea 
neprihănirii: „Toată Scriptura este insuflată de 
Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, 
să dea înţelepciune în neprihănire” (2 Timotei 3:16). 
Lasă Cuvântul lui Dumnezeu să te îndrume; dedică‑i‑te 
în totalitate, iar el îţi va transforma viaţa şi te va ajuta 
să îţi formezi caracterul şi mentalitatea care trebuie, 
renunţând în acelaşi timp la toate lucrurile greşite.

Isus a zis: „Acum voi sunteţi curaţi, din pricina 
Cuvântului pe care vi l‑am spus” (Ioan 15:3). Cuvântul lui 
Dumnezeu purifică, sfinţeşte. Chiar şi acum, aceste lucruri 
se întâmplă în viaţa ta. Cuvântul Domnului te curăţă şi te 
duce la un nivel superior de slavă. Hotărăşte‑te să duci 
o viaţă de creştin adevărat şi să emani neprihănirea lui 
Dumnezeu în toate lucrurile şi în orice loc.

Matei 15:29‑39 & Geneza 50

Marcu 4:1‑20 & Levitic 15

Coloseni 1:10; 1 Petru 1:14‑16



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

„rhuomai” care înseamnă să smulgi sau să scoţi ceva de unde 
este şi să îl tragi la ti ne. Dumnezeu nu S‑a oprit la a ne scoate din 
întuneric, părăsindu‑ne undeva, ci ne‑a adus în Împărăţia Fiului 
Său preaiubit pentru a fi  părtaşi la moştenirea sfi nţilor în lumină.

Tu ai fost scos de sub puterea, dominaţia şi autoritatea 
întunericului şi adus în siguranţă deplină, în libertatea slavei fi ilor 
lui Dumnezeu. Prin urmare, tu nu te mai afl i sub jurisdicţia lui 
Satan; el nu mai are niciun fel de autoritate asupra ta şi nu poate 
decide ce ţi se întâmplă.

Nicio parte a întunericului nu mai există în ti ne. Întunericul 
reprezintă răul, puterile malefi ce şi lucrările acestora. Reprezintă 
tot ce este distructi v şi negati v pentru ti ne; tot ce duce la 
minciuni şi tot ce funcţionează împotriva scopului lui Dumnezeu. 
Întunericul se referă la stăpânirea diavolului. Însă mulţumiri să Îi 
fi e aduse lui Dumnezeu! Tu ai fost scos de sub aceste infl uenţe şi 
adus la lumina minunată a lui Dumnezeu.

Ce te doare sau te ţine legat? Există vreo boală care îţi 
atacă trupul? Frica încearcă să pună stăpânire asupra ta? Este 
frica de eşec, de întuneric, de viitor sau orice alt fel de frică? Toate 

ÎN AFARA JURISDICŢIEI 
DIAVOLULUI

20 MIERCURI 

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

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

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



PROCLAMAȚIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Trăiesc în Împărăţia Fiului dragostei Lui, unde nu este 
întuneric; domnesc în uniune cu Domnul, bucurându‑mă 
de viaţa binecuvântată în Cristos. Glorie lui Dumnezeu!

acestea aparţin domeniului întunericului – jurisdicţia lui Satan, 
însă tu trăieşti cu mult deasupra lor!

În Efeseni 2:6 Biblia spune că Dumnezeu ne‑a „... înviat 
împreună şi ne‑a pus să şedem împreună în locurile cereşti, 
în Cristos Isus.” Tu ocupi o poziţie de putere, de autoritate şi de 
stăpânire, de unde domneşti în viaţă împreună cu Cristos (Romani 
5:17) asupra diavolului şi a oricăror lucrări ale întunericului.

Chiar acum te poţi elibera de orice legături ale minţii: 
eliberează‑te de lanţurile minciunii. Spune‑ţi: „Eu nu sunt sub 
jurisdicţia lui Satan” şi fii eliberat. Da, atât este de simplu. Nu 
contează care a fost experienţa ta dinainte; tu nu ai nevoie 
de altcineva ca să fii eliberat de cel rău. Acţionează în baza 
Cuvântului lui Dumnezeu şi fii liber!

Observă din nou timpurile verbelor din versetul tematic: 
Dumnezeu te‑a transferat sau te‑a catapultat deja de sub 
autoritatea lui Satan; locul tău nu mai este acolo. Prin urmare, 
tu ai dreptul să scoţi orice lucru din viaţa ta care are legătură cu 
întunericul. Nu este nevoie decât de cuvântul tău; rosteşte ce 
spune Cuvântul lui Dumnezeu şi produ o schimbare. Aleluia!

Matei 16:1‑12 & Exod 1

Marcu 4:21‑41 & Levitic 16‑18

1 Petru 2:9; Coloseni 1:12‑13



Unii oameni susţin că sfârşitul lumii nu este 
deloc aproape. „Acest discurs cu privire la 

întoarcerea iminentă a lui Isus tot are loc de veacuri; nu se 
va întâmpla niciodată!” Ei bine, oricine vorbeşte aşa este 
neinformat. Vă spun, Isus Cristos Se întoarce! Pasajul din 
1 Corinteni 16:22 spune: „Dacă nu‑L iubeşte cineva pe 
Domnul nostru Isus Cristos, să fi e anatema! Maranata! 
(Domnul nostru vine!).”

Evenimentele şi întâmplările care au loc peste tot 
în jurul lumii astăzi sunt indicaţii clare ale faptului că 
întoarcerea Domnului e mult mai aproape decât îşi pot 
imagina mulţi. Suntem în zilele din urmă. În Luca 21:25‑26, 
Isus a spus că în zilele din urmă va fi  mare strâmtorare 
printre popoare, iar oamenii îşi vor da sufl etul de groază: 
„Vor fi  semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va 
fi  strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti  ce să facă 
la auzul urletului mării şi al valurilor; oamenii îşi vor da 
sufl etul de groază...” 

Există foarte puţine evenimente care mai trebuie 
să aibă loc înainte de întoarcerea Regelui. Mulţi nu sunt 
pregăti ţi pentru întoarcerea Sa, dar tu să nu fi i printre 
aceşti  oameni. Poate unii se întreabă: „Nu va lua El la cer 
toţi creşti nii?” Da, va lua toţi creşti nii care Îl aşteaptă; nu 

FII PREGĂTIT PENTRU                      
VENIREA LUI

21 JOI 

Sfârşitul tuturor lucrurilor este 
aproape. Fiţi înţelepţi dar, şi 

vegheaţi în vederea rugăciunii                                                                    
(1 Petru 4:7).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt total convins că Evanghelia este puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, şi prin 
urmare, îmi întăresc dedicarea de a câştiga suflete pentru 
Cristos, smulgându‑i pe mulţi din împărăţia întunericului 
şi aducându‑i în libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu. 
Aleluia!

pe cei care au uitat despre El şi au devenit atât de carnali 
încât trăiesc ca şi cum El nu Se întoarce. În Evrei 9:28 
Biblia spune: „... Se va arăta a doua oară, nu în vederea 
păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce‑L aşteaptă.”

Atunci când apostolul Pavel ne îndeamnă să nu 
dormim în pasajul biblic din 1 Tesaloniceni 5:6, nu se 
referă la somnul fizic. El vorbeşte despre somnul spiritual; 
atunci când eşti atât de adâncit în lucrurile lumeşti încât 
devii insensibil şi inconştient în ce priveşte realitatea 
spirituală din jurul tău. Isus ne‑a spus să veghem şi să ne 
rugăm: „De aceea fiţi şi voi gata, căci Fiul omului va veni 
în ceasul în care nu vă gândiţi” (Matei 24:44).

Trebuie să fim treji şi să veghem în duhul nostru. 
Viaţa ta să fie condusă de dragostea Sa, de Cuvântul Său 
şi de aşteptarea venirii Lui. Dorinţa ta de a câştiga mai 
mulţi oameni pentru Cristos să înflorească, pentru că 
trebuie să‑i câştigăm; altfel ei vor pieri fără Dumnezeu. 
Acesta este lucrul care ne motivează şi ne face să lucrăm 
pentru a ne asigura că nu lăsăm nici o piatră neîntoarsă 
în misiunea noastră de a salva sufletele oamenilor.

Matei 16:13‑20 & Exod 2

Marcu 5:1‑20 & Levitic 19‑21

Matei 24:14; Romani 13:11‑14; Marcu 13:32‑33



Adânceşte‑te în viziunea lui Dumnezeu pentru 
2019 prin descărcarea mesajului de Anul Nou 

disponibil exclusiv în aplicaţia de mobil Pastor Chris 
Digital Library (Biblioteca digitală Pastorul Chris, n.tr.).
Această platf ormă mobilă care îţi pune la dispoziţie 
acest mesaj al Pastorului Chris şi altele în format 
audio şi video pe dispoziti vul tău mobil, cu teme 
privind diferite aspecte ale vieţii, cum ar fi : vindecare 
şi sănătate, credinţă, trăire creşti nă, părtăşie cu Duhul 
Sfânt, rugăciune, bunăstare şi fi nanţe.

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

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

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

Biblioteca Digitală
Acces instantaneu la mesajul de Anul Nou 

prin Biblioteca digitală „Pastorul Chris” 



N
O

T
E

NOTE



Din Biblie vedem că Avraam era foarte 
bogat, chiar şi la o vârstă înaintată, pentru 

că Dumnezeu l‑a binecuvântat în toate lucrurile. El 
era bogat în vite, în argint şi în aur (Geneza 13:2). 
Cuvântul tradus prin „vite” înseamnă de fapt „animale 
domestice”; el avea turme de oi, de vite, de capre, 
etc.

Apoi, în Geneza 24:1, citim ceva foarte frumos 
despre Avraam; scrie: „Avraam era bătrân, înaintat 
în vârstă; şi Domnul îl binecuvântase pe Avraam în 
orice lucru.” Viaţa lui Avraam a progresat din slavă 
în slavă; nu a avut zile negre. Acesta este planul 
lui Dumnezeu pentru viaţa ta; înainte şi în sus 
întotdeauna. El nu doreşte pentru tine o situaţie în 
care, la un moment dat în viaţa ta, să fii privit ca unul 
care a fost bogat cândva; El a stabilit ca bunăstarea ta 
să nu aibă sfârşit.

Tu eşti neprihănitul lui Dumnezeu, iar Biblia 
spune: „Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina 

BUNĂSTARE NESFÂRȘITĂ
22 VINERI 

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

nume mare, şi vei fi  o binecuvântare. 
Îi voi binecuvânta pe cei ce te vor 

binecuvânta, şi îi voi blestema pe cei 
ce te vor blestema; şi toate familiile 

pământului vor fi  binecuvântate în ti ne                                
(Geneza 12:2‑3).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt un moştenitor al lui Dumnezeu şi un comoştenitor 
cu Cristos; lumea îmi aparţine. Sunt sămânţa lui Avraam; 
de aceea, sunt binecuvântat împreună cu Avraam cel 
credincios. Sunt binecuvântat cu roua cerului, cu grăsimea 
pământului, cu belşug de grâu şi de must. Bunăstarea mea 
este nelimitată.

strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu 
crescând până la miezul zilei” (Proverbe 4:18). 
Aceasta este povestirea şi parcursul vieţii celui care 
este în Cristos.

Astfel, doar pentru că ai ieşit la pensie nu 
înseamnă că trebuie să fii falit; Biblia spune: „Aşa 
că cei ce se bizuiesc pe credinţă sunt binecuvântaţi 
împreună cu Avraam cel credincios” (Galateni 
3:9). Tu eşti binecuvântat împreună cu Avraam cel 
credincios, iar creşterea bunăstării tale nu va avea 
sfârşit! Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Matei 16:21‑28 & Exod 3

Marcu 5:21‑43 & Levitic 22‑23

Geneza 26:12‑14; Psalm 1:1‑3



Unii oameni, din nebăgare de seamă, permit ca 
diverse forme de ceartă să prindă rădăcini în 

inima lor: amărăciune, mânie, invidie, ură şi orice formă 
de răutate. Însă apostolul Pavel, în Efeseni 4:31‑32, ne 
îndeamnă să dăm la o parte aceste lucruri şi să umblăm în 
dragoste: „Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, 
orice strigare, orice cleveti re şi orice fel de răutate să 
piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fi ţi buni unii cu 
alţii, miloşi şi iertaţi‑vă unul pe altul, cum v‑a iertat şi 
Dumnezeu pe voi în Cristos.”

Însă întrebarea este: „Cum poţi umbla consecvent 
în dragoste într‑o lume în care este atât de multă ură?” 
Versetul temati c ne dă răspunsul: „Zic dar: umblaţi 
cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poft ele fi rii pământeşti .” 
Atunci când umbli în Duhul Sfânt, vezi şi umbli diferit; 
perspecti va ta este diferită, iar umblarea în dragoste 
este ceva natural pentru ti ne. Fiind născut din nou, ai 
capacitatea de a‑i iubi chiar şi pe cei mai difi cili oameni, 
care par imposibil de iubit.

Atunci când umbli în Duhul Sfânt, dragostea lui 
Dumnezeu este emanată din ti ne cu putere; ai o inimă 
bună şi ai compasiune; trăieşti  dincolo de ti ne însuţi 
şi treci de nivelul uman de egoism şi de propriile tale 

UMBLĂ ÎN                                          
DUHUL SFÂNT

23 SÂMBĂTĂ 

Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi 
nu împliniţi poft ele fi rii pământeşti          

(Galateni 5:16).



RUGĂCIUNE 

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru plinătatea Duhului Tău 
pe care o experimentez întotdeauna. Gândurile, cuvintele 
şi acţiunile mele sunt motivate de dragostea Ta. Îi privesc 
pe cei din jur şi relaţionez cu ei din prisma dragostei lui 
Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

dorinţe. Atunci când umbli în Duhul Sfânt, treci dincolo 
de expresii de genul: „Vreau aceasta” sau „Aşa îmi place 
mie”; gândeşti diferit şi îi apreciezi pe alţii mai mult decât 
pe tine însuţi (Filipeni 2:3).

Atunci când umbli în Duhul Sfânt, vezi cu ochii 
Săi şi nutreşti gânduri dumnezeieşti şi pline de dragoste 
despre ceilalţi. Nu va fi nici o urmă de mânie, de egoism, 
de amărăciune sau de resentiment care să se manifeste 
în sau prin tine; aceste lucruri pur şi simplu nu îşi mai 
găsesc locul în tine. Cuvintele lui Isus în Matei 5:43‑44 
devin stilul tău de viaţă: „Aţi auzit că s‑a zis: «Să îl iubeşti 
pe aproapele tău şi să îl urăşti pe vrăjmaşul tău.» Dar 
Eu vă spun: iubiţi‑i pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi‑i 
pe cei ce vă blestemă, faceţi‑le bine celor ce vă urăsc şi 
rugaţi‑vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc.” 

Matei 17:1‑13 & Exod 4

Marcu 6:1‑29 & Levitic 24

Romani 5:5; Galateni 5:22‑25



Versetul nostru temati c este atât de puternic 
şi de revelator! Biserica este plinătatea lui 

Cristos! Aceasta înseamnă că noi suntem împlinirea lui 
Cristos; El este Capul, iar noi suntem trupul, iar atunci 
când ne pui împreună, suntem Cristos pe deplin. Noi 
suntem plinătatea Lui care împlineşte totul. Binecuvântat 
este acest adevăr! Îmi doresc ca toţi copiii lui Dumnezeu 
să înţeleagă acest lucru!

În Ioan 1:16 Biblia spune: „Şi noi toţi am primit din 
plinătatea Lui şi har după har.” Noi am primit plinătatea 
Lui! Nu este de mirare faptul că Isus a spus în Ioan 5:26: 
„Căci după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa I‑a dat 
şi Fiului să aibă viaţa în Sine”; El vorbea despre viaţa 
intrinsecă. El este plin de viaţă; El este toată viaţa; toată 
divinitatea. Dumnezeu Tatăl nu are mai multă viaţă 
decât are Isus. Apoi, citi m în Ioan 1:16 că am primit din 
plinătatea Sa. El este plin de viaţă, plin de Dumnezeu, iar 
această plinătate ne‑a fost transferată nouă, nu cu porţia, 
ci în întregime! Dacă am avea mai puţină viaţă decât El, 
atunci nu am fi  plinătatea Lui, pentru că versetul temati c 
spune: „... Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui 
ce îndeplineşte totul în toţi.” Fiecare dintre noi este 

PLINĂTATEA LUI CRISTOS
24 DUMINICĂ 

El I‑a pus totul sub picioare şi L‑a 
dat căpetenie peste toate lucrurile, 

Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea 
Celui ce îndeplineşte totul în toţi                          

(Efeseni 1:22‑23).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am comori în mine! Gloria lui Dumnezeu este în mine; 
viaţa lui Dumnezeu este în mine! Cuvântul lui Dumnezeu 
acţionează în mine! Eu sunt o reflecţie a Cuvântului lui 
Dumnezeu! Sunt plin de Cristos! Cum este El, aşa sunt şi 
eu în această lume! Viaţa mea este o manifestare continuă 
a lui Cristos şi a supranaturalului! Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

umplut în El, şi de El. Tu eşti în El şi El este în tine. Acesta 
a fost planul lui Dumnezeu de la începutul lumii, ca noi 
să fim plinătatea lui Cristos, iar El a împlinit acest plan în 
Isus Cristos şi prin Duhul Sfânt pe care L‑a trimis pe să 
locuiască în noi.

Biserica este un trup supranatural; iar tu faci parte 
din acest trup. Tu eşti plin de Dumnezeu, nu de boală 
şi de neputinţă. Poate ţi s‑a spus că vii dintr‑o familie 
săracă, de aceea nu vei ajunge departe în viaţă; însă 
lucrurile nu pot sta aşa, pentru că tu de acum faci parte 
din altă familie; familia lui Cristos – Biserica! Şi în Cristos 
tu eşti în bogăţie, în splendoare, în bunăstare şi în slavă. 
Aleluia!

Matei 17:14‑21 & Exod 5

Marcu 6:30‑56 & Levitic 25

Psalm 82:6; 1 Corinteni 6:17; 1 Ioan 4:17



O doamnă scumpă era foarte mânioasă pe o 
altă soră în Cristos şi, în ti mp ce îşi aruncau 

cuvinte una celeilalte, ea a spus: „Dacă mai spui un 
cuvânt, las la o parte Biblia aceasta şi te voi plesni!” În 
acest moment, ea nu ţinea fi zic în mână o Biblie, însă 
dorea să spună că va pune deoparte orice îndrumare 
biblică şi o va lovi.

Ce arată acest lucru? Arată că în inima ei Cuvântul 
lui Dumnezeu nu se înrădăcinase încă deplin; Cuvântul 
Domnului era încă în Biblie. Atunci când Cuvântul lui 
Dumnezeu este în ti ne, nu îl poţi lăsa la o parte; el este 
viaţa ta. Orice creşti n doreşte şi ar trebui efecti v să îşi 
trăiască viaţa condus şi controlat de Duhul Sfânt; aceasta 
este viaţa plină de Dumnezeu. Acesta este creşti nismul 
adevărat: Cristos cel viu acţionând în ti ne, aşa încât să fi i 
întotdeauna sub îndrumarea Duhului Sfânt; nu condus 
de mânie, de răutate, sau de alte asemenea lucruri.

Nu te lăsa controlat de simţămintele şi de 
emoţiile tale; fi i condus de Duhul Sfânt. Indiferent cât 
de mânios eşti ; controlează‑te. În 2 Petru 1:6 acest 
lucru este numit „egkrateia” (greceşte). Biblia spune: 
„Mâniaţi‑vă şi nu păcătuiţi...” (Efeseni 4:26). Cu alte 
cuvinte: „Controlează‑ţi mânia.” Poţi fi  ispiti t să te mânii 

CONDUS DE DUHUL SFÂNT ÎN 
ORICE VREME

25 LUNI 

„... Fiţi plini de Duh [Sfânt] şi 
călăuziţi cu consecvenţă de El”                             

(Efeseni 5:18, versiunea Amplifi cată)



PROCLAMAȚIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt plin de Duhul Sfânt. Sunt răbdător şi plin de 
înţelepciune divină. Exprim frumuseţea şi excelenţa 
divinităţii prin cuvintele şi prin acţiunile mele în fiecare zi, 
fiind condus în mod continuu de Duhul Sfânt, în Numele 
lui Isus. Amin.

şi să acţionezi într‑un mod nepotrivit pentru un creştin; 
dar dacă umbli în Duhul Sfânt, nu vei împlini pofta firii.

Cum umbli în Duhul Sfânt? Prin umblarea în 
Cuvântul lui Dumnezeu; umblarea în lumina Cuvântului 
lui Dumnezeu. Tu eşti în Cristos acum; umblă în dragoste. 
Fii controlat şi condus de Duhul Sfânt tot timpul. Citeşte 
versetul tematic din nou şi observă cât de des ar trebui 
să fim plini de Duhul Sfânt: tot timpul! Atunci când eşti 
plin de Duhul Sfânt, ai o viaţă controlată de El! Aleluia!

Matei 17: 22‑27 & Exod 6

Marcu 7:1‑23 & Levitic 26‑27

Romani 8:13; Galateni 5:25; Efeseni 4:1



Domnul Isus a venit ca o binecuvântare pentru 
lume, ca să mântuiască oamenii şi să‑i aducă 

în părtăşie cu El însuşi, însă oamenii din lume nu L‑au 
acceptat. Chiar şi evreii, prin care El a venit, nu L‑au 
acceptat, pentru că El a venit ca om. El nu era ce se aşteptau 
ei; ei nu aşteptau pe cineva care arăta atât de obişnuit ca 
ei. Însă Isus nu era obişnuit deloc; El însuşi este Dumnezeu. 
Cu toate acestea, El a venit în lume ca om.

Pasajul din Filipeni 2:6‑8 spune: „El, măcar că avea 
chipul lui Dumnezeu, totuşi n‑a crezut ca un lucru de 
apucat să fi e deopotrivă cu Dumnezeu, ci S‑a dezbrăcat pe 
Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându‑Se asemenea 
oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S‑a smerit 
şi S‑a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de 
cruce.” Ei se aşteptau la un conducător, însă pentru că erau 
orbi din punct de vedere spiritual, nu au realizat că Cel ce 
umbla printre ei era Conducătorul cerului şi al pământului; 
Monarhul universului. Ei îl aşteptau pe Mesia, iar El chiar 
era Mesia, dar nu L‑au recunoscut.

Isus este tot ceea ce evreii şi lumea caută şi mult 
mai mult, totul însumat într‑o personalitate divină, 
însă ei nu L‑au recunoscut. El nu S‑a prezentat aşa cum 

ISUS ESTE BINECUVÂNTAREA             
LUI DUMNEZEU

26 MARȚI 

Dumnezeu, după ce L‑a ridicat pe Robul 
Său Isus, L‑a trimis mai întâi vouă, ca 

să vă binecuvânteze, întorcându‑vă pe 
fi ecare din voi de la fărădelegile sale 

(Faptele Apostolilor 3:26).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne Isuse, eşti iubirea inimii mele şi subiectul afecţiunii 
mele profunde. Tu eşti totul pentru mine. Te recunosc 
drept cea mai mare binecuvântare a lui Dumnezeu pentru 
mine, şi umblu în lumina a ceea ce sunt în Tine şi pentru 
Tine. Amin.

se aşteptau ei, astfel că ei L‑au omorât. Biblia spune: 
„A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L‑au primit” (Ioan 1:11). 
Dar mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu! Versetul 12 
spune: „Dar tuturor celor ce L‑au primit, adică celor ce 
cred în Numele Lui, le‑a dat dreptul să devină copii ai lui 
Dumnezeu.”

Dacă nu ai fost niciodată născut din nou, înseamnă 
că nu L‑ai primit pe El; nu ai acceptat binecuvântarea 
lui Dumnezeu. Isus este personificarea tuturor 
binecuvântărilor din cer; a‑L avea pe El înseamnă a 
avea totul. Indiferent ce ai căutat în viaţa aceasta, sau 
ce îţi trebuie, primeşte‑L pe Isus, iar zbuciumul, setea şi 
căutarea ta după fericire vor lua sfârşit. El este locul unde 
găseşti tot ce este divin, sublim şi veşnic; absolut tot ce ai 
putea dori vreodată. El este viaţa ta, pacea ta, mântuirea 
ta, bunăstarea ta, înţelepciunea ta şi neprihănirea ta! 
El este totul pentru tine! El este binecuvântarea lui 
Dumnezeu pentru tine! Aleluia!

Matei 18:1‑11 & Exod 7

Marcu 7:24‑8:1‑13 & Numeri 1‑2

Matei 1:20‑21; Ioan 17:3; Filipeni 2:9‑11



Există multe defi niţii frumoase pentru 
cuvântul „binecuvântare” sau pentru verbul 

„a binecuvânta”; una dintre ele este următoarea: 
binecuvântarea este invocarea abilităţii, a favorii şi a 
direcţiei de prosperare. Atunci când eşti  binecuvântat, 
abilitatea de a prospera este invocată în viaţa ta; este în 
ti ne şi acţionează tot ti mpul. Tu ai abilitatea de a avea 
succes astf el încât tot ce are legătură cu ti ne acţionează 
spre bine şi se fi nalizează excelent.

Invocarea favorii înseamnă că favoarea divină 
operează în viaţa ta într‑un mod în care până şi duşmanii 
tăi sunt înclinaţi să te favorizeze. Chiar şi atunci când nu 
eşti  interesat de anumite privilegii care sunt ale tale, sau 
nu ai destule informaţii ca să ţi le doreşti , acea favoare 
divină le face să vină la ti ne. Cât de important este să fi i 
conşti ent de acest adevăr şi să umbli în el!

Al treilea element din defi niţia binecuvântării de 
mai sus este direcţia în care să prosperi. Acest lucru este 
la fel de puternic, pentru că atunci când este invocat 
în viaţa ta, vei descoperi că eşti  întotdeauna în centrul 
voii perfecte a lui Dumnezeu; vei merge în direcţia 
potrivită, pentru scopul potrivit, la momentul potrivit. 
Chiar şi atunci când nu şti i ce se întâmplă, acea putere 

ABILITATEA, FAVOAREA ȘI 
PORUNCA DE A PROSPERA

27 MIERCURI 

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

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

Sunt un pachet de binecuvântări. Am primit invocarea 
abilităţii, a favorii şi a poruncii de a prospera. Paşii mei 
sunt rânduiţi de Dumnezeu; sunt la locul potrivit la timpul 
potrivit, întâlnind oamenii potriviţi şi făcând lucrurile 
potrivite. Sunt întotdeauna în centru voii absolute a lui 
Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu!

divină a binecuvântării te face să ajungi sau te plasează 
literalmente în centrul voii lui Dumnezeu.

Există oameni care întotdeauna ajung în 
probleme; de parcă ceva lucrează în ei ca să‑i împingă în 
necazuri; dar acest lucru nu este valabil pentru tine! Tu 
eşti binecuvântatul lui Dumnezeu. Există o forţă divină 
care acţionează în tine, care te îndepărtează de necazuri 
şi te ţine pe calea vieţii; pe calea destinului divin.

Atunci când eşti binecuvântat, paşii tăi sunt 
întotdeauna îndrumaţi de Domnul. Tu devii un om care 
soluţionează problemele. Binecuvântările încep să curgă 
imediat ce păşeşti în acel loc! Tu ajungi întotdeauna la 
momentul potrivit ca să fii binecuvântat şi condus pe 
calea bunăstării. Aceste elemente ale binecuvântării nu 
operează doar uneori, ci în mod continuu, fără să dea 
greş. Conştientizează că ai în tine abilitatea, favoarea şi 
direcţia de prosperare, pentru că eşti binecuvântat de 
Domnul. Aleluia!

Matei 18:12‑ 20 & Exod 8

Marcu 8:14‑26 & Numeri 3‑4

Deuteronom 28:3‑6; Numeri 6:22‑24; Galateni 3:9



Imaginează‑ţi că ai prieteni sau rude care nu s‑au 
născut din nou şi care lucrează împreună cu ti ne; 

nu‑i lăsa să ajungă în iad! Trebuie să plângi şi să strigi 
înaintea Domnului pentru mântuirea lor. În rugăciunile 
tale de mijlocire, trebuie să intri în travaliu pentru 
sufl etele lor, pentru ca lumina Evangheliei să strălucească 
în inimile lor. Trebuie să te rogi pentru ei, conşti ent de 
groaza care îi aşteaptă, până când eşti  sigur de mântuirea 
lor. Nu trata acest lucru cu uşurătate.

Gândeşte‑te la unchii tăi şi la mătuşile tale; 
gândeşte‑te la verii tăi, la partenerul de viaţă şi la copiii 
tăi; nu îi lăsa să piară fără Dumnezeu! Nu‑i lăsa să meargă 
în iad! Ai idee cum e să fi i în cel mai întunecat loc pentru 
totdeauna şi să nu ai speranţa că vei ieşti  vreodată de 
acolo?

Prezenţa ta în casa ta, în şcoala din care faci parte, 
la locul de muncă, în comunitatea ta, în oraşul tău şi în 
ţara ta nu este o joacă. Nu eşti  acolo doar ca să fi i fericit 
şi să celebrezi faptul că eşti  născut din nou; trebuie să 
fi i preocupat de mântuirea altora. Tu ai fost trimis să îi 
salvezi pe alţii.

Tu eşti  pe pământ şi trăieşti  ca să faci lucrarea 
Domnului; ca să câşti gi tot mai mulţi şi mai mulţi oameni 

NU-I LĂSA SĂ MOARĂ                           
FĂRĂ DUMNEZEU

28 JOI 

Dumnezeu, în adevăr, nu L‑a trimis pe 
Fiul Său în lume ca să judece lumea, 
ci ca lumea să fi e mântuită prin El                     

(Ioan 3:17).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc că faci ca Evanghelia 
să fie auzită şi primită în lumea mea, şi că stabileşti 
neprihănirea Ta în inimile oamenilor. Cu adevărat, 
împărăţiile lumii acesteia au devenit ale Domnului nostru 
şi ale Cristosului Său. Domnul domneşte în veci de veci. 
Amin.

la Isus Cristos. Trebuie să‑i smulgem pe toţi din iad; unii 
dintre ei sunt atât de aproape, iar dacă noi nu‑i salvăm, 
vor aluneca în el. Nu trebuie să‑i lăsăm!

Domnul ne‑a încredinţat slujba împăcării şi noi 
trebuie să ne împlinim această însărcinare cu credincioşie, 
întorcându‑‑i pe oameni de la întuneric la lumină şi de 
sub puterea diavolului la Dumnezeu.

Matei 18:21‑35 & Exod 9

Marcu 8:27‑9:1‑13 & Numeri 5‑6

Matei 24:14; 2 Petru 3:8‑10



În fi ecare primă zi a lunii, milioane de parteneri ai 
Rapsodiei se învoiesc în rugăciune pentru vesti rea 

Cuvântului lui Dumnezeu în toată lumea. Poţi şi tu să ni 
te alături pentru a multi plica puterea de impact global 
înregistrându–te ca partener de rugăciune în Reţeaua 
Partenerilor de rugăciune ai Rapsodiei (Rhapsody 
Prayer Partners’ Network). 

Cum să te înregistrezi
• Vizitează site–ul rhapsodyofrealiti es.org/prayer şi 
dă click pe butonul „B”
• Creează–ţi un cont introducându–ţi numele, email–
ul şi parola.
• Selectează orarul de rugăciune preferat
• Agreează politi ca şi termenii şi dă click pe butonul 
„Sign Up.” Gata! 

Salvează data şi alătură–te milioanelor de parteneri 
de rugăciune pentru a efectua schimbări durabile în 
toată lumea în prima zi a fi ecărei luni!

ÎNCEPE-ŢI LUNA 
ÎN NOTA ADECVATĂ....

PARTICIPĂ LA ZIUA LUNARĂ 
DE RUGĂCIUNE!!!
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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 adresezifolosind informaţiile de 
contact de mai jos:

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

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

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

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

CANADA:  
Tel: +1 647‑341‑9091

ROMÂNIA:
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



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

„Angajat prin har”

Înainte să vin în contact cu Rapsodia Realităţilor, viaţa era 
foarte dificilă pentru mine; terminasem facultatea, însă nu 
mi‑am putut găsi loc de muncă mulţi ani. Apoi, am intrat 
în contact cu Rapsodia Realităţilor şi lucrurile s‑au schimbat. 
Devoţionalul mi‑a conferit focalizare, direcţie şi mi‑a întărit 
credinţa de fiecare dată când am citit lecţia care se adresa 
situaţiei mele. Astăzi, sunt angajat cu normă întreagă la o 
organizaţie renumită. Slavă lui Dumnezeu!
                                                                        N. Richard; Ghana

„Libertate prin intermediul Rapsodiei Realităţilor”

Sunt foarte fericit datorită libertăţii pe care Dumnezeu mi‑a 
dat‑o prin Rapsodia Realităţilor. Acum ceva timp am fost 
acuzat de o infracţiune, apoi judecat şi condamnat la 9 ani de 
închisoare. Contactul cu Rapsodia Realităţilor în penitenciar 
a dus la eliberarea mea miraculoasă şi de atunci, nu m‑am 
dezlipit de acest material care mi‑a schimbat viaţa. Acum, 
sunt pregătit să duc Rapsodia la închisoarea de unde am fost 
eliberat. Glorie lui Dumnezeu!
      E. Favour; Nigeria

„Parteneriatul meu, garanţia mea la supranatural”

Sunt un partener pasionat al Rapsodiei Realităţilor. Acest 
parteneriat m‑a scăpat pe mine şi pe familia mea de multe 
necazuri. Acest Înger mesager mi‑a influenţat atât de mult 
familia, încât trăim în sănătate divină şi în abundenţă. Slavă 
lui Dumnezeu!
     Z. Eunice; Nigeria



PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

DON’T STOP HERE!
7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

KEEPING YOUR HEALING
THE PROMISED LAND
RECREATING YOUR WORLD
RHAPSODY OF REALITIES DAILY DEVOTIONAL  

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
CĂRȚI DISPONIBILE DE LA EDITURA

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

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

nigeria:
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   


