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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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Viaţa ta triumfătoare din slavă în slavă depinde de 
cât de mult cunoşti  şi aplici Cuvântul lui Dumnezeu. 

Trebuie să poţi să rămâi ferm în Cuvântul lui Dumnezeu pentru 
ti ne însuţi. Dumnezeu ne‑a dat Cuvântul Lui ca să trăim prin el. 
Dacă vei trăi prin Cuvântului lui Dumnezeu, atunci vei putea fi , 
avea şi experimenta tot ceea ce a pregăti t El pentru ti ne.

Fiind în Cristos, noi suntem făpturi noi şi trebuie să 
acţionăm pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. Însă există destul de 
mulţi creşti ni care consideră că tot ceea ce le trebuie atunci când 
trec printr‑o situaţie difi cilă este „o rugăciune puternică.” Aşa că 
mereu caută acel creşti n „superstar” care să înalţe o rugăciune 
puternică pentru ei. Şi totuşi, unii ajung să spună: „Deşi mai mulţi 
oameni se roagă pentru mine, situaţia mea nu s‑a schimbat.”

Dumnezeu nu a spus că miracolul tău va avea loc pe baza 
multi tudinii de rugăciuni. Ceea ce vrea El este ca tu să preiei 
controlul vieţii tale, prin Duhul Sfânt. Acesta este unul dintre 
moti vele pentru care ţi‑a dat Cuvântul Lui şi Duhul Sfânt. Dacă 
ai trăi conform Cuvântului lui Dumnezeu, nu ai avea nevoie de o 
mulţime de profeţi să se roage pentru ti ne ca să poţi şi tu umbla 
în binecuvântările lui Dumnezeu. Ceea ce îţi trebuie cu adevărat 
este să acţionezi pe baza Cuvântului lui Dumnezeu.

RĂMÂI FERM                                             
ÎN CUVÂNT

1 MARŢI

Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu 
şi lucrător, mai tăietor decât orice 

sabie cu două tăişuri: pătrunde 
până acolo că desparte sufl etul 

şi duhul, încheieturile şi măduva, 
judecă simţirile şi gândurile inimii                                                                      

(Evrei 4:12).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, credinţa mea este în Cuvântul Tău şi prevalează 
chiar acum peste orice circumstanţe. Excelez şi avansez şi 
astăzi în tot ce fac, pentru că umblu în lumina Cuvântului 
Tău – în înţelepciune, în neprihănire, în bunăstare şi în 
sănătate divină. Gloria Ta îmi umple viaţa, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Biblia arată clar puterea şi eficacitatea Cuvântului 
lui Dumnezeu. Cuvântul Lui este realitatea absolută, de 
neschimbat, iar tot ceea ce ai nevoie pentru a continua să 
experimentezi victorie şi promovare în viaţă este să trăieşti 
conform principiilor Scripturii. În calitate de creaţie nouă, noi 
practicăm Cuvântul lui Dumnezeu, îl împlinim. De exemplu, 
Biblia spune că eşti neprihănit; prin urmare, crede şi afirmă‑ţi 
neprihănirea, indiferent de acuzaţiile diavolului sau de 
sentimentele de condamnare pe care s‑ar putea să le ai 
câteodată. Declară că eşti binecuvântat, deosebit de favorizat 
şi de prosper în toate lucrurile, deoarece aşa spune Cuvântul lui 
Dumnezeu. Aleluia!

Pentru a efectua schimbările dorite în viaţa ta şi în 
circumstanţele tale, iată ce trebuie să faci: odată ce eşti sigur 
de ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre situaţia 
respectivă, cere o schimbare, pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. 
Aici nu este vorba despre rugăciune; ci este vorba despre a‑ţi 
pune credinţa în aplicare pentru a umbla în ceea ce a pregătit 
Dumnezeu pentru tine! Este vorba despre a rămâne ferm în 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine.

 Matei 1:1‑14 & Geneza 1

 Matei 1 & Geneza 1‑2

 Luca 17:6; Iacov 1:22‑24; Evrei 4:12



Atunci când îi învăţăm pe oameni despre 
dragostea lui Dumnezeu şi despre faptul 

că El nu le ţine în socoteală păcatele, sunt unii creşti ni 
cărora nu le place această învăţătură. Ei spun că le dăm 
oamenilor licenţă pentru păcat; dar cum s‑ar putea 
aceasta? Dragostea lui Cristos nu dă niciodată nimănui 
libertatea de a păcătui.

Dimpotrivă, cu cât înveţi mai mult despre 
Dumnezeu, cu atât Îl iubeşti  mai mult. A‑L cunoaşte 
înseamnă a‑L iubi. Şi cu cât Îl iubeşti  mai mult, cu atât mai 
mult vei dori să nu faci ceva care să‑L ofenseze. Acesta 
este adevărul!

Aşadar, nu este adevărat că dragostea lui Cristos îi 
face pe oameni să vrea să greşească şi să creadă că este 
în regulă aşa. Nu! Nu acesta este rezultatul. Rezultatul 
dragostei lui Dumnezeu este mai multă dragoste. Şi 
pentru că Îl iubeşti , păzeşti  Cuvântul Lui; faci ceea ce 
vrea El să faci. Aşa a zis Isus: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi 
poruncile Mele...” (Ioan 14:15). 

Dovada dragostei tale este păzirea Cuvântului Lui, 
iar Cuvântul Lui te obligă să te abţii de la păcat. În Romani 
6:1‑2, Biblia spune: „... Să păcătuim mereu, ca să se 
înmulţească harul? Nicidecum! Noi, care am murit faţă 

REZULTATUL                               
DRAGOSTEI LUI

2 MIERCURI 

Isus i‑a răspuns: „Să‑L iubeşti  pe Domnul, 
Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu 
tot sufl etul tău, şi cu tot cugetul tău”          

(Matei 22:37).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Duhul Sfânt care mă îndrumă 
pe calea neprihănirii. Pe măsură ce Te cunosc mai mult, Te 
iubesc mai mult şi caut instaurarea neprihănirii Tale pe întreg 
pământul. Mă rog pentru necredincioşii din întreaga lume, ca 
să li se deschidă inimile să primească dragostea Ta pentru ei 
şi să fie strămutaţi din întuneric la lumină, în libertatea slavei 
fiilor lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin. 

de păcat, cum să mai trăim în păcat?” Noi beneficiem 
de harul şi de iubirea Lui, dar nu profităm de El.

Nu uita că nimeni nu ajunge să‑l cunoască pe 
Isus fără să‑L iubească. Dacă Îl cunoşti cu adevărat, Îl şi 
iubeşti. Biblia spune că noi Îl iubim pentru că El ne‑a iubit 
mai întâi. Şi ştim că El ne‑a iubit din mesajul care a ajuns 
la noi, iar noi primind acest mesaj am intrat în părtăşie 
cu El (1 Ioan 1:3). Odată ce eşti în părtăşie cu El, tot ceea 
ce vrei este să‑L iubeşti şi să Îi fii plăcut; Îl vrei pe El pe 
primul loc în viaţa ta. Acesta este rezultatul dragostei. 
Nimic nu Îi place mai mult Tatălui decât dragostea ta 
adevărată faţă de Isus Cristos.

 Matei 1:15‑25 & Geneza 2

 Matei 2 & Geneza 3‑5

 Ioan 3:16; Ezechiel 11:19‑20; Romani 2:4



Poţi trăi în voia absolută a lui Dumnezeu pe măsură ce 
Îl urmezi în şi prin Cuvântul Lui. Poţi să cunoşti  cărările 

pe care ţi le‑a rânduit mai dinainte şi să păşeşti  pe ele (Efeseni 
2:10). Odată ce Îl recunoşti  ca Domn şi Îi predai inima ta, voia 
Lui nu va mai fi  un mister pentru ti ne; El îţi luminează inima şi 
cărarea pentru a înţelege şi a‑ţi însuşi scopul Lui pentru viaţa ta. 
Vei fi  în locul rânduit de Dumnezeu, în ti mpul lui Dumnezeu, 
pentru scopul lui Dumnezeu, în modul lui Dumnezeu, după 
buna plăcere a voii lui Dumnezeu. Aleluia!

Unii oameni se afl ă în joburi, în afaceri, sau în relaţii 
greşite, etc. şi, drept rezultat, ei trăiesc în frustrare, fără să 
înţeleagă de ce. Nimic din viaţa ta nu ar trebui să fi e în afara 
voii şi scopului lui Dumnezeu pentru viaţa ta, inclusiv oamenii 
pe care îi întâlneşti , locurile unde te duci, lucrurile pe care le faci 
şi multe altele. Biblia spune: „Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de 
Duhul lui Dumnezeu sunt fi i ai lui Dumnezeu” (Romani 8:14).

Atunci când te supui complet călăuzirii Duhului Sfânt, 
nimic nu mai este întâmplător în viaţa ta! Îi întâlneşti  doar 
pe oamenii rânduiţi de El să îţi iasă în cale, fi e buni, fi e răi, 
dar care fac parte din împlinirea desti nului tău în El. Nimic 
nu se compară cu trăirea în voia perfectă a lui Dumnezeu, 

UMBLAREA ÎN VOIA                                           
LUI DESĂVÂRȘITĂ

3 JOI 

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

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



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru că mi‑ai 
predestinat viaţa pentru glorie, pentru onoare şi pentru 
frumuseţe. Fiind ghidat de Cuvântul Tău şi de Duhul Sfânt, 
operez în excelenţă, rodind neprihănirea Ta şi roadele 
mântuirii, în Numele lui Isus. Amin.

cu umblarea pe cărările pe care ţi le‑a pregătit mai dinainte, 
urmând cu exactitate planul şi scopul Lui pentru tine în orice 
moment.

Prin urmare, în viaţa ta şi în special în aceste zile de la 
începutul anului, înainte să iei decizii majore, fii sigur că eşti 
în sincronizare cu voia perfectă a lui Dumnezeu. Petrece timp 
meditând la Cuvântul Lui şi stai în părtăşie cu Duhul Sfânt. Şi va 
fi lumină în duhul tău; vei conştientiza lucrurile pe care trebuie 
să le faci. 

Poate crezi că te‑ai aflat în afara voii perfecte a lui 
Dumnezeu pentru viaţa ta şi, drept rezultat, lucrurile sunt 
strâmbe. Poate avea loc o schimbare chiar acum! Mai întâi, 
recunoaşte că Dumnezeu este îndeajuns de mare şi poate să 
schimbe lucrurile pentru tine, sau chiar să creeze un destin 
nou pentru tine. Da, El poate, deoarece el este Dumnezeu 
Atotputernic!

În al doilea rând, hotărăşte neîntârziat să‑I permiţi 
Duhului Sfânt să aibă stăpânire în viaţa ta. El este acela care îţi 
descoperă lucrurile şi te îndrumă să îndeplineşti voia Tatălui.

 Matei 2:1‑12 & Geneza 3

 Matei 3 & Geneza 6‑8

 Romani 8:29‑30; Efeseni 2:10



Nu există lipsă de speranţă pentru un copil al lui 
Dumnezeu. Nu contează cu ce te‑ai confruntat 

sau cu ce te confrunţi în viaţa ta; provocările nu sunt 
pentru distrugerea ta. Nu mulţi şti u aceasta; prin urmare, 
ei sunt slabi în faţa adversităţii.

Am fost forti fi caţi să rezistăm chiar şi în vremuri 
grele. În 2 Corinteni 4:17, Biblia spune: „Căci întristările 
noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai 
mult o greutate veşnică de slavă.” Prin urmare, înfruntă 
vremurile grele şi învinge. Problemele cu care te confrunţi 
există doar pentru ca tu să ai o mărturie. În Isaia 43:2, 
Domnul spune: „Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi  cu ti ne; 
şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te 
va arde, şi fl acăra nu te va aprinde.” Nu contează cine se 
ridică împotriva ta; eşti  mai mult decât biruitor. 

Poate ai datorii şi toţi creditorii te urmăresc şi nu se 
întrevede niciun ajutor la orizont; nu renunţa. Dumnezeu 
are un plan pentru viaţa ta. Vei rezolva cu creditorii; 
păstrează‑ţi credinţa vie. Refuză să deschizi uşa gândurilor 
depresive. Dumnezeu este mai mare – mult mai mare – 
decât orice sumă pe care o datorezi.

FORTIFICAT PENTRU                     
VREMURI GRELE

4 VINERI

De altă parte, şti m că toate lucrurile 
lucrează împreună spre binele 
celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu, 
şi anume, spre binele celor ce 
sunt chemaţi după planul Său                                                                    

(Romani 8:28).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am apucat viaţa veşnică! Am credinţă de neclintit. 
Indiferent ce mi‑ar sta în cale, toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele meu, conform Cuvântului lui 
Dumnezeu. Sunt ceea ce spune Dumnezeu că sunt; am 
ce spune El că am şi pot tot ce spune El că pot! Glorie lui 
Dumnezeu! 

Poate că ai primit un raport medical neplăcut de 
la doctor; încrede‑te în Numele lui Isus! Indiferent de 
durere sau de simptome, continuă să declari: „Ştiu că sunt 
vindecat; trupul meu este revitalizat de Duhul Sfânt care 
locuieşte în mine!” Există cineva care trăieşte înăuntrul 
tău şi te face invincibil; indiferent de situaţia cu care te 
confrunţi, tu învingi.

În 2 Corinteni 4:8‑9, citim: „Suntem încolţiţi în toate 
chipurile, dar nu la strâmtorare; în grea cumpănă, dar nu 
deznădăjduiţi”; de ce? Răspunsul este în versetul anterior: 
„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). Aleluia!

 Matei 2:13‑23 & Geneza 4

 Matei 4 & Geneza 9‑11

 Iosua 1:8; 1 Timotei 6:12; 1 Ioan 4:4



Prea mulţi oameni se luptă în viaţă atunci 
când ar trebui să trăiască în binecuvântările 

lui Dumnezeu. Unii se roagă mereu lui Dumnezeu să 
le dea una sau alta, în ti mp ce Biblia spune că El ne‑a 
binecuvântat deja cu TOATE binecuvântările spirituale în 
locurile cereşti  în Isus Cristos (Efeseni 1:3).

Dumnezeu a făcut deja tot ceea ce trebuia să 
facă pentru om. Biblia spune: „Pe când noi, fi indcă am 
crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit El când a 
zis: «Am jurat în mânia Mea că nu vor intra în odihna 
Mea!» Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de 
la întemeierea lumii” (Evrei 4:3). Dumnezeu nu stă în 
cer să Se gândească ce să facă în legătură cu vindecarea 
ta, cu mântuirea ta, cu bunăstarea ta sau cu orice alt 
lucru; nu. El nici măcar nu Se gândeşte ce să facă legat de 
mântuirea cuiva care nu L‑a primit încă pe Cristos. S‑ar 
putea să te întrebi atunci: „Şi atunci ce face Dumnezeu?” 
El Se odihneşte!

TRĂIREA ÎN                          
BINECUVÂNTĂRI

5 SÂMBĂTĂ 

Haidem aşadar să fi m zeloşi, să ne 
străduim, să ne dăm toate silinţele 
să intrăm în odihna aceasta [a lui 
Dumnezeu, să o cunoaştem şi să o 

experimentăm noi înşine], pentru ca 
nimeni să nu cadă şi să nu piară din cauza 
aceluiaşi ti p de îndoială şi de neascultare 

[în care au căzut cei din pusti u]                   
(Evrei 4:11, versiunea Amplifi cată).



PROCLAMAȚIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Trăiesc în realitatea şi în împlinirea binecuvântărilor lui 
Dumnezeu. Am fost adus în odihna lui Dumnezeu. Toate 
lucrurile sunt ale mele! Beneficiez pe deplin de tot ce 
am disponibil în Cristos şi, prin credinţă, biruiesc în mod 
glorios pretutindeni. Amin! 

El deja a făcut tot ceea ce trebuia să facă pentru 
mântuirea ta, pentru sănătatea ta, pentru bunăstarea 
ta şi a terminat lucrările acestea înainte de întemeierea 
lumii. Acum, El vrea să te bucuri de ceea ce îţi aparţine în 
Cristos. El vrea să trăieşti în binecuvântări. În 2 Petru 1:3, 
Biblia spune: „Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit tot 
ce priveşte viaţa şi evlavia...”

Poţi să vezi că nu ai niciun motiv să te lupţi în 
viaţă? Pavel subliniază acelaşi lucru în 1 Corinteni 3:21, 
spunând: „... toate lucrurile sunt ale voastre.” Din 
moment ce toate lucrurile sunt ale tale, ar trebui să 
încetezi cu luptele; refuză viaţa grea. Aminteşte‑ţi ce 
spune Cuvântul Său: „Pe când noi, fiindcă am crezut, 
intrăm în odihna despre care a vorbit El...” (Evrei 4:3).

Fiind născut din nou, tu ai fost adus în Ţara Promisă, 
în tărâmul binecuvântărilor. Ceea ce El aşteaptă acum de 
la tine este să te ridici – să te trezeşti – la realitatea acestei 
experienţe şi să trăieşti în împlinirea binecuvântărilor şi 
promisiunilor Lui.

 Matei 3:1‑9 & Geneza 5

 Matei 5:1‑20 & Geneza 12‑14

 1 Corinteni 3:21‑22; 1 Împăraţi 8:56; Efeseni 1:3‑5



Ce har uimitor ne‑a adus Domnul Isus! Biblia 
spune că sângele Său vorbeşte mai bine decât 

sângele lui Abel, întrucât strigă pentru mântuire, nu 
pentru răzbunare (Evrei 12:24). Când ne împărtăşim 
la Cina Domnului, noi mărturisim că sângele Lui vărsat 
pentru noi ne‑a adus în părtăşie cu Dumnezeu şi ne‑a 
întregit, dându‑ne siguranţă, sănătate şi excelenţă!

Sângele Lui divin vorbeşte despre sănătatea 
ta divină; vorbeşte pentru demonii întunericului, 
pentru îngerii lui Dumnezeu şi pentru întreaga creaţie, 
mărturisind că motivul morţii lui Isus s‑a împlinit în 
viaţa ta. Pentru vindecarea noastră, Isus nu ne‑a spus 
să bem apă, să înghiţim ceva anume, sau să ne masăm 
cu vreun unguent, chiar dacă am putea proceda aşa 
uneori sub îndrumarea Duhului Sfânt. Însă singurul 
lucru pe care ni l‑a spus să‑l bem este rodul viţei 
simbolizând sângele Său! El a spus să facem aceasta 
în amintirea Lui.

Sângele Lui este mai puternic decât orice 
medicament sau sirop; este eficient împotriva oricărui 
tip de boală sau infirmitate. Când iei Cina Domnului, 
tu afirmi că nimic de la cel rău nu se poate dezvolta 
în trupul tău. Sângele Lui a fost vărsat pentru ca tu să 

SÂNGELE LUI                               
VORBEȘTE

6 DUMINICĂ 

Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din 
pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, 
vesti ţi moartea Domnului, până va veni El 

(1 Corinteni 11:26).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am fost strămutat de sub domnia întunericului în Împărăţia 
lui Dumnezeu de viaţă, de lumină şi de glorie, unde domnesc 
împreună cu Isus. Declar că nu mă voi îmbolnăvi niciodată, 
că nu voi rănit, dărâmat sau învins, pentru că am viaţa lui 
Dumnezeu în mine. Neprihănirea, succesul, sănătatea 
divină şi bunăstarea supranaturală fac parte din moştenirea 
mea divină în Cristos. Glorie Numelui Lui în veci!

trăieşti; aşa că indiferent de problemă, prin puterea 
Duhului Sfânt, victoria este a ta.

Poate că suferi de o boală incurabilă a sângelui 
sau poate ai simptome de cancer; sângele lui Isus 
vorbeşte despre vindecarea ta. Crede acest lucru 
şi afirmă‑l. Împărtăşirea cu trupul şi sângele Lui ne 
serveşte pentru a ne reaminti de părtăşia noastră cu El 
care nu poate fi ruptă, precum şi de întregirea noastră 
în El. Trupul Lui a fost zdrobit pentru ca noi să nu fim 
niciodată distruşi de boală, de maladie, sau de durere. 
El Şi‑a dat viaţa ca să trăim în sănătate şi în putere. 
Aleluia!

Conştientizează acest lucru la Cina Domnului 
atunci când te împărtăşeşti din rodul viţei care 
simbolizează sângele Lui, iar pacea şi slava Lui vor 
domni în viaţa ta.

 Matei 3:10‑17 & Geneza 6

 Matei 5:21‑48 & Geneza 15‑17

 Efeseni 1:7; Exod 12:13; Evrei 12:24



Expresia „cuvântul adevărului” din versetul 
temati c înseamnă cuvântul realităţii, cuvântul 

esenţei adevărate. Aceasta este minunat, deoarece 
înseamnă că viaţa ta nu este o minciună; nu trăieşti  o 
viaţă fără sens şi viaţa ta nu este o umbră, deoarece eşti  
născut din esenţa Lui adevărată, din Cuvântul realităţii 
Lui! Prin urmare, există un scop pentru viaţa ta.

Aceasta ne aduce aminte de cuvintele lui Isus din 
Ioan 18:37: „Eu pentru aceasta M‑am născut şi am venit în 
lume, ca să mărturisesc despre adevăr.” Pilat L‑a întrebat: 
„Ce este adevărul?” Lumea nu cunoaşte adevărul. În 
lume, totul este o umbră; nimeni nu‑şi găseşte adevărata 
raţiune pentru a exista. Chiar şi marele Solomon, cu toată 
înţelepciunea lui, nu a putut să descopere adevărul. El 
a zis: „... deşertăciunea deşertăciunilor; totul este 
deşertăciune” (Eclesiastul 1:2).

Nu este de mirare că Isus a spus: „... iată că aici 
este Unul mai mare decât Solomon” (Luca 11:31), 
deoarece El a venit să mărturisească despre adevăr. Mai 
mult, El este Adevărul personificat (Ioan 14:6). Pentru 
ca cineva să cunoască adevărul, trebuie să‑L cunoască 
pe El, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat, pentru că orice 
spune Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat.

CUVÂNTUL ADEVĂRULUI
7 LUNI 

El, de bună voia Lui, ne‑a născut 
prin Cuvântul adevărului, ca să 

fi m un fel de pârgă a făpturilor Lui                                   
(Iacov 1:18).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Domnul mă îndrumă neîncetat şi îmi împlineşte dorinţele 
chiar şi în locuri uscate, întărindu‑mi oasele; iar eu sunt 
întotdeauna ca o gradină bine udată; un râu a cărui apă 
nu seacă niciodată! Sunt născut din Cuvântul adevărului 
şi sunt plin de esenţa adevărată a vieţii, a speranţei, a 
bucuriei, a păcii şi a bunăstării. Aleluia!

Aşadar, mulţi trăiesc o minciună, deoarece au 
respins Cuvântul lui Dumnezeu, care este Cuvântul 
adevărului (2 Tesaloniceni 2:10); dar nu acesta este şi 
cazul tău! Tu eşti născut din adevărul Lui. De aceea 
ai bucurie adevărată! Doar cei născuţi din Adevăr 
experimentează bucuria adevărului; bucuria adevărată 
şi durabilă! Chiar şi bunăstarea ta este bunăstarea 
adevărului.

Bunăstarea celor care nu sunt născuţi din 
nou este bunăstarea numerelor, pentru că este 
în conformitate cu ceea ce există în conturile lor 
bancare; acumularea materială a averii. Aceasta nu 
este bunăstarea adevărată, pentru că este trecătoare; 
nu este reală.

Totuşi, a trăi în şi prin Cuvântul adevărului 
te va aduce în realitatea eternităţii, unde vezi 
şi experimentezi numai bunăstare fără sfârşit, 
oportunităţi şi posibilităţi. Aleluia!

 Matei 4:1‑11 & Geneza 7

 Matei 6:1‑18 & Geneza 18‑19

 Ioan 10:10; Ioan 17:17; Efeseni 1:13



Anul trecut, insulele Tonga au fost lovite de ciclonul 
tropical Gita, care a provocat pagube însemnate în tot 
regatul. Înaintând cu o viteză de 233 km/h, a dezrădăcinat 
pomi fructi feri, a distrus diverse recolte şi a dărâmat mai 
multe clădiri, inclusiv clădirea Parlamentului Tongan, 
care fusese construită cu peste 100 de ani în urmă. În 
opinia multora, a fost cel mai devastator ciclon care s‑a 
abătut asupra insulelor principale în ulti mii 60 de ani.   
 
Alta a fost însă povestea lui Sioeli, un fermier din satul 
Houma, unde mulţi au fost lăsaţi fără adăpost de 
ciclon. „Am fost neati nşi,” spunea el, aminti ndu‑şi uimit 
experienţa. „Niciun membru al familiei mele nu a fost 
afectat, iar casa noastră este intactă.” 
 
Şi mai uimitor este faptul că nici culturile nu i‑au fost 
afectate deloc de furia vremii. Au conti nuat să crească 
abundent, iar la seceriş, Sioeli şi familia lui au avut parte 
de surplus, în loc de pierderea atât de des întâlnită în 
jurul lor. 
 
„Sunt convins că am fost păziţi datorită conexiunii noastre 
cu Îngerul mesager, Rapsodia Realităţilor. Studiind zilnic 
acest devoţional, familia mea a descoperit moştenirea 
noastră divină. Acum şti m mai mult ca oricând că nu 
suntem din lumea aceasta, ci suntem de sus. Aşa cum 
spunea şi omul lui Dumnezeu, pentru noi viaţa merge 
doar înainte şi în sus,” a adăugat el.

 
Păzit de Cuvântul lui 

Dumnezeu
“Mărturia lui Sioeli despre protecţia lui 

Dumnezeu în vreme de calamitate”



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. 



Luând în considerare porţiunea subliniată din 
versetul temati c, este clar că sfi nţii nu sunt doar 

acei creşti ni „sfi nţi” care au murit şi au ajuns în cer. Au fost 
sfi nţi în Efes, şi aceasta ne spune ceva: dacă au fost sfi nţi în 
acele vremuri, ar trebui să fi e şi astăzi.

Sunt unii, care, prin prisma înţelegerii lor limitate 
a Cuvântului lui Dumnezeu, afi rmă că nu este nimeni 
pe pământ care să poată fi  numit sfânt. Câteodată, unii 
creşti ni în discuţiile lor spun: „Nu încerc să spun că sunt 
sfânt.” Însă Biblia spune că eşti !

Întrebarea care ar trebui să se pună este, cine sunt 
sfi nţii? Sfi nţi sunt aceia care au fost purifi caţi în Cristos 
prin virtutea naşterii din nou şi au fost consacraţi pentru 
Dumnezeu; ei au fost făcuţi sfi nţi pentru Dumnezeu; ei au 
fost separaţi de lume, de către Cristos. Această separare a 
avut loc în momentul naşterii din nou, şi a fost făcută de 
Duhul Sfânt.

Prin urmare, în calitate de copil al lui Dumnezeu, ai 
devenit sfânt! Te‑ai născut aşa, deoarece eşti  în Cristos. 
Cineva poate să spună: „Dar sfi nţii sunt oameni sfi nţi”; da! 
Şi aşa este creşti nul! În epistola către Evrei, suntem numiţi 
„fraţi sfi nţi”: „De aceea, fraţi sfi nţi, părtaşi ai chemării 
cereşti ...” (Evrei 3:1, versiunea Fidela). Observă expresia: 

SFINŢII LUI DUMNEZEU
8 MARŢI 

Pavel, apostol al lui Isus Cristos, prin 
voia lui Dumnezeu, către sfi nţii care 

sunt în Efes şi credincioşii în Cristos Isus               
(Efeseni 1:1).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Fac parte dintr‑o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, 
o comoară sfântă şi exclusivă a lui Dumnezeu! Mi s‑a 
acordat darul neprihănirii, şi am fost rânduit să fiu sfânt, 
fără pată şi fără vină înaintea Lui, în Numele lui Isus. Amin. 

„părtaşi ai chemării cereşti.” Destinatarii acestei epistole, 
evreii, trăiau la momentul în care le‑a fost scrisă. Ei au fost 
numiţi sfinţi şi părtaşi ai chemării cereşti.

Faptul că eşti sfânt nu are de‑a face cu descrierea 
cuiva despre tine sau cu părerea ta despre tine. Este ceea 
ce spune Dumnezeu. El ne numeşte aşa în conformitate cu 
viziunea şi cu percepţia Lui despre noi. Responsabilitatea 
ta, prin urmare, este să răspunzi la numele cu care El te 
cheamă.

Datorită acestui motiv, data viitoare când cineva te 
întreabă: „Zici că eşti sfânt?” tu îi datorezi răspunsul: „Da, 
sunt, pentru că aşa spune Dumnezeu.” În mintea ta, poate 
că nu gândeşti aşa, dar o dată ce îţi aliniezi gândurile cu 
gândurile lui Dumnezeu, vei începe să trăieşti în consecinţă.

Trebuie să înveţi să fii de acord cu Dumnezeu, 
deoarece viaţa de creştin înseamnă să mergi în învoire cu 
Dumnezeu, iar doi nu pot merge împreună, decât dacă 
se învoiesc (Amos 3:3). Aşa că, numeşte‑te aşa cum te 
numeşte Dumnezeu. Aleluia!

 Matei 4:12‑25 & Geneza 8

 Matei 6:19‑7:1‑6 & Geneza 20‑22

 Efeseni 1:4; Efeseni 5:27; Romani 1:7



În capitolul 17 al cărţii Exod din Biblie este 
consemnată istoria plină de inspiraţie a înfrângerii 

amaleciţilor de către israeliţi sub conducerea lui Iosua. 
Moise, Aaron şi Hur se urcaseră pe vârful muntelui cu 
toiagul lui Dumnezeu în mână, în ti mp ce în vale Iosua 
conducea poporul în lupta împotriva amaleciţilor.

Pe măsură ce bătălia avansa, Aron şi Hur au 
observat că de fi ecare dată când Moise îşi ridica mâinile, 
Israel domina în luptă. Însă atunci când îşi cobora mâinile, 
amaleciţii dominau. Prin urmare, ei au decis să îi susţină 
mâinile lui Moise şi să i le ridice de‑o parte şi de cealaltă 
parte, în ti mp ce Moise stătea pe o piatră. Apoi, Biblia 
spune că: „... şi Iosua i‑a biruit pe Amalec şi pe poporul 
lui, cu tăişul săbiei” (Exod 17:13).

Care ar fi  putut fi  legătura dintre mâinile unui 
om şi o bătălie în desfăşurare? Era vorba despre o lege 
spirituală în acţiune! Nu a fost de ajuns să aibă toiagul în 
mână; el trebuia să îşi ridice mâinile. Ceva se întâmpla în 
domeniul spiritual atunci când el îşi ridica mâinile către 
ceruri.

Există victorie şi putere în mâinile noastre. Pavel a 
spus: „Vreau dar ca bărbaţii să se roage în orice loc, şi să 
ridice spre cer mâini curate...” (1 Timotei 2:8). Practi că 

VICTORIE PRIN DUHUL SFÂNT
9 MIERCURI 

Totuşi în toate aceste lucruri 
noi suntem mai mult decât 

biruitori, prin Acela care ne‑a iubit                                                   
(Romani 8:37).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu care mă conduce 
într‑un marş triumfal neîntrerupt! Sunt întărit în 
Domnul şi în puterea tăriei Lui! Înving în fiecare zi prin 
puterea Duhului Sfânt, pentru că paşii mei sunt ghidaţi 
de înţelepciunea Lui, şi orice provocare se prăbuşeşte 
înaintea mea, în Numele lui Isus. Amin. 

aceasta şi vei vedea mai multe victorii în viaţa ta anul 
acesta. Învaţă să‑ţi ridici mâinile spre Domnul în timp 
ce îţi concentrezi mintea asupra Lui în rugăciune şi în 
închinare; este o strategie a Duhului Sfânt pentru a avea 
victorie neîntreruptă şi viaţă de glorie tot mai mare.

Nu contează ce vine împotriva ta; poţi să învingi 
prin puterea Duhului Sfânt. Mâinile tale nu sunt goale. 
Atunci când îţi ridici mâinile, acestea sunt mâinile lui 
Dumnezeu. La Marea Roşie, Dumnezeu i‑a zis lui Moise: 
„... întinde‑ţi mâna spre mare, şi despic‑o” (Exod 14:16). 
Atunci când îţi ridici mâinile, Dumnezeu răspunde. O, 
binecuvântat să fie Dumnezeu!

În 2 Corinteni 2:14, Biblia spune: „Mulţumiri să Îi 
fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu 
carul Lui de biruinţă în Cristos, şi care răspândeşte prin 
noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui.” Victoria ta 
a fost deja hotărâtă; tot ceea ce trebuie să faci este să 
mergi în această lumină. Studiază Cuvântul lui Dumnezeu 
şi îndeplineşte‑ţi rolul în această experienţă divină.

 Matei 5:1‑10 & Geneza 9

 Matei 7:7‑29 & Geneza 23‑24

 1 Samuel 17:47; Zaharia 4:6; 2 Corinteni 2:14



Ceva frumos s‑a întâmplat după învierea lui Isus 
şi este consemnat în pasajul biblic din Ioan 

20:21‑22. În ti mp ce apostolii Lui erau într‑o încăpere, El a 
venit în mijlocul lor şi Biblia spune că „... a sufl at peste ei 
şi le‑a zis: «Luaţi Duh Sfânt!»” În pasajul din Luca 24:45 ni 
se oferă o înţelegere superioară a ceea ce le‑a făcut Isus 
ucenicilor: „Atunci le‑a deschis mintea, ca să înţeleagă 
Scripturile.”

El le‑a acordat discernământ spiritual. Dintr‑o 
dată, ei au înţeles de ce a trebuit să sufere Cristos şi 
slava care urma să fi e dezvăluită. Înainte de aceasta, El 
le‑a împărtăşit aceleaşi gânduri, însă ei nu au reuşit să 
înţeleagă. Petru chiar L‑a mustrat când a spus că va trebui 
să fi e crucifi cat. Dar după ce El le‑a lărgit capacitatea de 
înţelegere, ei au devenit luminaţi din punct de vedere 
spiritual! Au căpătat discernământ.

Discernământ înseamnă o înţelegere sau o 
percepţie clară, profundă şi, de obicei, bruscă a unei 
situaţii, a unui subiect sau a unei taine. Este una dintre 
multele binecuvântări ale Duhului Sfânt în ti ne: El îţi oferă 

DISCERNĂMÂNT                           
SPIRITUAL

10 JOI 

[Pentru că întotdeauna mă rog ca] 
Dumnezeul Domnului nostru Isus 

Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh 
de înţelepciune şi de descoperire [de 

discernământ în taine şi secrete], 
în cunoaşterea Lui adâncă şi inti mă              

(Efeseni 1:17, versiunea Amplifi cată).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Tu mi‑ai dat Duhul de înţelepciune şi de 
descoperire în cunoaşterea Ta; ochii inimii şi ai înţelegerii 
mele sunt inundaţi de lumină ca să discern şi să umblu 
în voia Ta absolută. Am îndemânare, discernământ, 
înţelegere de o capacitate rară şi funcţionez în duhul de 
excelenţă, în Numele lui Isus. Amin.

discernământ în descoperirea tainelor, a secretelor. El îţi 
acordă o înţelegere neobişnuită a funcţionării ascunse 
a lucrurilor, a părţilor lor componente, a facilităţilor 
acestora etc.

Există anumite lucruri pe care ţi‑ar fi fost greu să 
le înţelegi, însă datorită lucrării Duhului Sfânt în viaţa 
ta, complexitatea acestor lucruri îţi este dezvăluită. 
Tu poţi avea întotdeauna încredere în El pentru a avea 
discernământ în cunoaştere care oferă îndemânare, 
înţelegere şi pricepere.

 Matei 5:11‑20 & Geneza 10

 Matei 8:1‑27 & Geneza 25‑26

 Efeseni 1:17‑18; 2 Timotei 2:7



Unii oameni învaţă că după ce te‑ai născut din 
nou, primeşti  Duhul Sfânt şi apoi primeşti  

ungerea; însă nu este aşa. Ungerea vine odată cu Duhul 
Sfânt. În Noul Testament, toţi avem acelaşi Duh Sfânt şi 
aceeaşi ungere, deoarece ungerea pe care o avem este 
ungerea Duhului Sfânt.

În Faptele apostolilor 10:38, Biblia spune: „cum 
Dumnezeu L‑a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus 
din Nazaret...” La acelaşi Duh Sfânt şi la aceeaşi putere 
S‑a referit Isus în versetul temati c. Noi avem astăzi 
aceeaşi putere şi acelaşi Duh Sfânt pe care le‑a avut 
Isus. Aşadar, odată ce ai Duhul Sfânt, ai toată puterea 
de care ai nevoie.

Pasajul biblic din Luca 1:35 ne dezvăluie dialogul 
dintre îngerul Gavril şi Maria. Îngerul i‑a spus Mariei: 
„Duhul Sfânt Se va coborî peste ti ne, şi puterea Celui 
Preaînalt te va umbri...” Unii au citi t acest lucru şi au 
rămas cu ideea că Duhul Sfânt vine mai întâi în ti ne, 
fi ind apoi urmat de puterea sau ungerea Lui; însă ei se 
înşeală. Cele două expresii indică acelaşi lucru. Puterea 
Celui Preaînalt a umbrit‑o pe Maria ca rezultat al faptului 
că Duhul Sfânt a venit peste ea.

EL ESTE TOATĂ PUTEREA                     
DE CARE AI NEVOIE

11 VINERI  

Ci voi veţi primi o putere, când Se va 
pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi‑Mi veţi 

fi  martori în Ierusalim, în toată Iudea, în 
Samaria, şi până la marginile pământului 

(Faptele Apostolilor 1:8).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Duhul Sfânt care locuieşte 
în mine în plinătatea Lui, şi care m‑a inundat cu har şi cu 
abilitate ca să trăiesc pentru Tine şi să împlinesc destinul 
glorios pe care îl ai Tu pentru mine. Sunt impregnat cu 
tărie, cu abilitate, cu putere, cu excelenţă şi cu înţelepciune 
să transform lumea mea, în Numele lui Isus. Amin

În Vechiul Testament, El „S‑a coborât” peste ea; 
în Noul Testament, El locuieşte în noi! De aceea, Isus 
a spus că vom primi putere atunci când Duhul Sfânt 
va veni, deoarece Duhul Sfânt vine cu puterea. El este 
puterea lui Dumnezeu.

Cu Duhul Sfânt, nu îţi va lipsi nicio putere sau 
abilitate; El este abilitatea ta. El este şi are tot ce îţi 
trebuie pentru a împlini scopul lui Dumnezeu şi pentru 
a umbla în voia Lui desăvârşită pentru viaţa ta.

 Matei 5:21‑30 & Geneza 11

 Matei 8:28‑9:1‑17 & Geneza 27‑28

 Coloseni 1:26‑27; Mica 3:8



Mulţi sunt înfrânţi în viaţă din cauza gândirii lor; 
ei sunt înrobiţi de mentalitatea lor greşită. 

Tu nu poţi fi  diferit de modul în care gândeşti . După luni 
şi ani de gândire într‑un anumit fel, mintea ta devine 
programată în acea direcţie, iar aceasta este direcţia în 
care va merge viaţa ta.

În Filipeni 4:8, Biblia spune: „... tot ce este 
adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, 
tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este 
vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea 
să vă însufl eţească.” De fapt, aceasta este o îndemnare 
să procesezi Cuvântul lui Dumnezeu cu mintea ta! Fă‑ţi 
ti mp să meditezi asupra Cuvântului lui Dumnezeu! Ori de 
câte ori te afl i într‑o situaţie difi cilă, în loc să te gândeşti  la 
problemă, gândeşte în termenii Scripturii. Pe măsură ce 
vei refl ecta sau medita asupra Cuvântului lui Dumnezeu, 
vei vedea o transformare, o transfi gurare care va aduce o 
soluţie şi o schimbare permanentă.

De exemplu, indiferent în ce stare se afl ă economia 
ţării în care locuieşti ; refuză să te vezi în postura de 
victi mă. Gândeşte şi spune ca psalmistul: „Tu ne‑ai scos şi 

GÂNDEȘTE CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU

12 SÂMBĂTĂ 

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).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Avansez prin Cuvântului lui Dumnezeu, biruind 
adversităţile prin puterea lui Cristos cel înviat. Domnul 
este înălţat şi glorificat în mine şi astăzi, iar neprihănirea 
Lui este revelată în şi prin mine! Eu efectuez schimbări 
în viaţa mea prin punerea în aplicare a Cuvântului lui 
Dumnezeu. Aleluia! 

ne‑ai dat belşug” (Psalmul 66:12). Psalmul 18:19 spune: 
„El m‑a scos la loc larg...,” adică un loc de abundenţă, un 
loc de bogăţie.

Bunăstarea ta şi succesul tău nu depind de 
principiile şi de economia acestei lumi. Tu ai fost înzestrat 
şi impregnat cu tot harul, cu toată înţelepciunea şi cu 
toată puterea de care ai nevoie pentru o viaţă etern 
triumfătoare. Conştientizează acest lucru. Gândeşte şi 
trăieşte ca un biruitor, deoarece aşa eşti tu în Cristos.

 Matei 5:31‑40 & Geneza 12

 Matei 9:18‑38 & Geneza 29‑30

 Psalm 1:1‑3; Iosua 1:8



Mult prea mulţi oameni sunt înrobiţi de aminti rile 
trecutului lor. Unii pot trece de la veselie la 

depresie în doar o clipă, deoarece îşi amintesc ceva ce au 
făcut în trecut. Dar şti ai că din momentul în care te‑ai născut 
din nou, trecutul tău a încetat să existe?

În 2 Corinteni 5:17, 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.” Creşti nul este o făptură 
nouă şi noua făptură nu are trecut; nu a mai existat până 
acum.

Vechea ta natură, versiunea ta veche şi tot ce are 
legătură cu viaţa ta umană pământească, naturală au fost 
înlocuite de viaţa şi de natura lui Dumnezeu la naşterea din 
nou. Când Dumnezeu Se uită acum la ti ne, El nu vede un vechi 
şi nenorocit „păcătos mântuit prin har,” care are încă luptele 
lui. Nu, ci El Îl vede pe Cristos, pentru că tu eşti  în Cristos. 
Şi în Cristos ai fost făcut neprihănit (Romani 4:25); tu eşti  
neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos Isus (2 Corinteni 5:21).

Un lucru extraordinar pe care Isus l‑a obţinut pentru 
noi este ştergerea păcatelor. Păcatele noastre – trecute, 
prezente şi viitoare – au fost remise, de drept, din punct 
de vedere legal, înainte ca noi să fi m în Cristos. Însă noi am 
intrat în această experienţă vitală de facto, abia atunci când 

EL NU ŢINE EVIDENŢA                             
PĂCATELOR TALE

13 DUMINICĂ 

Pentru că le voi ierta nelegiuirile, 
şi nu‑Mi voi mai aduce aminte 
de păcatele şi fărădelegile lor”                                             

(Evrei 8:12).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru discernământul pe care 
l‑ai transferat în duhul meu astăzi. Păcatele mele trecute, 
prezente şi viitoare sunt achitate în Cristos. Prin urmare, 
sunt pe veci găsit fără vină înaintea Ta. Îţi mulţumesc 
pentru neprihănirea lui Isus Cristos în duhul meu care mă 
face să pot sta drept înaintea Ta, în Numele lui Isus. Amin.

ne‑am născut din nou. Aşadar, chiar dacă îţi aduci aminte de 
o greşeală din trecut care te întristează şi Îi ceri lui Dumnezeu 
iertare din nou şi din nou, El nu mai are înregistrarea; nu Îşi 
mai aminteşte.

Vorbind despre acest nou legământ, cu privire la Israel, 
El a spus: „... Şi nu‑Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, 
nici de fărădelegile lor” (Evrei 10:17). Crezi că ne‑ar trata mai 
prejos pe noi, luând în considerare că noi suntem roadele 
acestui nou legământ, stabilit pe promisiuni mai bune?

Isus Cristos a plătit întreaga pedeapsă pentru păcat în 
moartea Sa pe Cruce. Biblia spune că trebuia ca Isus Cristos 
să sufere pentru păcatele noastre (Luca 24:46); iar acum noi 
umblăm într‑o viaţă cu totul nouă. În Romani 6:4, Biblia spune: 
„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.” 
Tu eşti pentru totdeauna fără prihană în ochii lui Dumnezeu, 
deoarece Isus a murit „ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea 
Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină” (Coloseni 1:22). 

 Matei 5:41‑48 & Geneza 13

 Matei 10:1‑23 & Geneza 31‑33

 Faptele Apostolilor 13:38‑39; Psalm 103:12



Puterea este acti vată de cunoaştere. În 2 
Petru 1:3, Biblia spune: „Dumnezeiasca Lui 

putere ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin 
cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat prin slava şi puterea 
Lui.” În Proverbe 11:9 (versiunea Fidela) citi m că cei 
drepţi sunt eliberaţi prin cunoşti nţă. Ei nu sunt eliberaţi 
doar de necazuri, ci de asemenea, sunt eliberaţi în 
moştenirea lor.

Pe măsură ce studiezi Cuvântul lui Dumnezeu şi 
meditezi asupra sa, nu numai că descoperi moştenirea 
ta în Cristos, ci primeşti  şi credinţa pentru a te bucura de 
toate lucrurile pe care Dumnezeu ţi le‑a pus la dispoziţie 
în El. În Faptele apostolilor 20:32, Biblia spune: „Şi 
acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi 
a Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufl eteşte 
şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfi nţiţi.”

Cuvântul lui Dumnezeu are capacitatea de a te 
zidi ca pe un edifi ciu. Indiferent de situaţie, pentru 
ti ne nu există „Am încercat, dar nu a funcţionat”; 
nu cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui 
Dumnezeu funcţionează şi are puterea de a‑ţi schimba 
viaţa din slavă în slavă. Cu toate acestea, trebuie să 
cunoşti  Cuvântul lui Dumnezeu şi să îl pui în aplicare în 
viaţa personală pentru a produce rezultate pentru ti ne.

CUNOAȘTEREA CUVÂNTULUI LUI 
DUMNEZEU ÎŢI CONFERĂ CREDINŢĂ

14 LUNI 

Veţi cunoaşte adevărul, şi 
adevărul vă va face slobozi                                                               

(Ioan 8:32).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cuvântul lui Dumnezeu acţionează în mine acum, 
producând rezultate divine în mine. Sunt ca un pom sădit 
lângă un izvor de apă, aduc roade în orice vreme şi prosper 
în tot ce fac, în Numele lui Isus. Amin.

Acesta este motivul pentru care învăţăm adevărul 
Cuvântului lui Dumnezeu; deoarece atunci când 
oamenii devin conştienţi de binecuvântările Cuvântului 
divin, ei le pot primi şi pot umbla în realitatea acestor 
binecuvântări. Cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu îţi 
conferă credinţă şi activează puterea acestuia în viaţa 
ta: „Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea 
vine prin Cuvântul lui Cristos” (Romani 10:17).

 Matei 6:1‑13 & Geneza 14

 Matei 10:24‑42 & Geneza 34‑35

 Proverbe 18:15; Osea 4:6; 2 Timotei 2:15



 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



N
O
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E

NOTE



O ancoră serveşte ca mijloc de stabilitate şi de 
sprijin. Prin urmare, o „ancoră a credinţei” este 

cea la care îţi conectezi credinţa când începi să păşeşti  prin 
credinţă. Ea îţi oferă sprijin atunci când acţionezi în baza 
Cuvântului lui Dumnezeu cu privire la ceva ce îţi doreşti  de 
la El, fi e pentru ti ne, fi e pentru altcineva.

Umblarea în credinţă sau viaţa credinţei este ca şi 
mersul pe apă. De exemplu, atunci când spui: „Îmi doresc 
o casă sau un teren” şi semeni o sămânţă pentru acest vis, 
acea sămânţa pe care ai semănat‑o pentru proprietate este 
de fapt legată de credinţa ta; este o ancoră pentru credinţa 
ta.

Cu toate acestea, depunerea unei seminţe pentru 
a obţine un anumit lucru pe pământ sau pentru a obţine 
o recoltă specială pe pământ este cel mai scăzut nivel 
al umblării în credinţă în sistemul de bunăstare al lui 
Dumnezeu. Însă este un bun punct de început, o ancoră 
bună pentru credinţa ta.

Este ca şi cum ai învăţa un copil să meargă cu 
ajutorul unui premergător. Copilul se odihneşte pe suport 
şi îl împinge în jur, sprijinindu‑se să meargă. Aceasta este o 
bună analogie pentru ce se întâmplă atunci când depui o 
sămânţă pentru a obţine ceva. Însă nu trebuie să rămâi la 
acel nivel.

ANCORE ALE CREDINŢEI
15 MARŢI 

Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, 
căci toate lucrurile sunt ale voastre                   

(1 Corinteni 3:21).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Credinţa mea este tare şi biruitoare; sunt victorios astăzi 
şi întotdeauna, ducând viaţa bună pe care Dumnezeu a 
pregătit‑o pentru mine mai înainte de întemeierea lumii. 
Aleluia!

Dacă tot ce ştii să faci este să depui o sămânţă când 
ai nevoie de ceva de la Dumnezeu, atunci ceva nu este în 
regulă. Dacă trebuie să depui o sămânţă pentru tot ce ai 
nevoie, de ce a mai venit Isus? Care este scopul moştenirii 
noastre în El?

Nu există absolut nimic în această lume care să nu fie 
acoperit de proviziile lui Cristos. De aceea Duhul Sfânt, prin 
apostolul Pavel, a scris Bisericii spunând: „... toate lucrurile 
sunt ale voastre” (1 Corinteni 3:21). Nu este nici un lucru 
în această lume pe care să trebuiască să‑l obţii din nou în 
vreun alt mod pentru a deveni al tău; toate lucrurile sunt 
deja ale tale.

În 2 Petru 1:3, Biblia declară: „Dumnezeiasca Lui 
putere ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin 
cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat prin slava şi puterea 
Lui.” Prin urmare, dăruieşte şi depune seminţe ca roade ale 
neprihănirii tale (2 Corinteni 9:10), recunoscând că ai fost 
adus în locul supraabundenţei; acesta este nivelul superior. 
Aceasta înseamnă să umbli cu conştientizarea naturii tale 
divine. 

 Matei 6:14‑24 & Geneza 15

 Matei 11:1‑30 & Geneza 36‑37

 Matei 17:20; 2 Corinteni 9:8‑10



Unii creşti ni cred că trebuie să „plătească un 
preţ” pentru a obţine aprobarea lui Dumnezeu, 

pentru a obţine anumite binecuvântări sau pentru a 
ajunge la anumite înălţimi ale vieţii lor; însă nu este aşa. 
Unii chiar consideră că rugăciunea şi postul sunt un fel de 
preţ care trebuie plăti t pentru a experimenta o măsură 
mai mare a ungerii, însă această idee este incorectă. 
Rugăciunea şi postul sunt pentru scopuri devoţionale.

Dacă plănuieşti  să plăteşti  un preţ pentru ungere 
sau pentru altceva pentru care Isus deja a murit, atunci 
tu nu crezi că preţul deja plăti t de Isus este sufi cient. Nu 
mai este nevoie de o altă jertf ă pentru a umbla în slava 
lui Dumnezeu şi a o manifesta.

Gândeşte‑te: Dumnezeu i‑a spus lui Avraam în 
Geneza 12:2: „Voi face din ti ne un neam mare şi te 
voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi  o 
binecuvântare.” Aceasta a fost pur şi simplu alegerea 
lui Dumnezeu. Avraam nu a făcut nimic pentru a‑L 
impresiona pe Dumnezeu înainte ca Dumnezeu să aleagă 
să îl facă un om mare. Domnul i‑a spus acest lucru chiar 

NU MAI AI NICI                                           
UN PREŢ DE PLĂTIT

16 MIERCURI

Pentru un om neprihănit cu greu ar 
muri cineva; dar pentru binefăcătorul 

lui, poate că s‑ar găsi cineva să moară. 
Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă 
de noi prin faptul că, pe când eram noi 

încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi 
(Romani 5:7‑8).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Trăiesc în gloria lui Cristos; am toate lucrurile care privesc 
viaţa şi evlavia, pentru că Isus a plătit preţul pentru ca eu 
să am viaţă şi să mă bucur de ea din plin. Am o viaţă plină 
de binecuvântări, aceasta fiindu‑mi moştenirea în Isus 
Cristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

înainte ca el să Îl creadă pe Dumnezeu şi credinţa lui să 
îi fie socotită drept neprihănire.

Revenind la Noul Testament, acelaşi lucru este 
valabil; este vorba despre Cristos şi despre tot ceea 
ce El a făcut deja pentru noi. Nu este vorba despre 
faptele noastre, ca să nu se laude nimeni (Efeseni 2:9). 
În Coloseni 1:12, citim: „mulţumindu‑I Tatălui, care v‑a 
învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor în 
lumină.”

Ce lucru minunat! Noi nu ne‑am fi putut califica 
singuri pentru a deveni moştenitori ai lui Dumnezeu 
şi părtaşi ai naturii Lui divine. Nici neprihănirea ta, 
nici faptele tale bune nu au fost suficiente pentru a te 
califica pentru moştenirea divină pe care o ai în Cristos. 
Prin urmare, nu este nevoie să te străduieşti sau să te 
lupţi pentru a fi suficient de bun pentru Dumnezeu. Pur 
şi simplu trebuie să accepţi tot ce a făcut Isus pentru 
tine. El a plătit preţul pentru ca tu să ai şi să te bucuri 
de tot ce priveşte viaţa şi evlavia. De aceea, trăieşte în 
slava Lui. Aleluia!

 Matei 6:25‑34 & Geneza 16

 Matei 12:1‑21 & Geneza 38‑39

 Ioan 19:30; Evrei 4:10; 1 Petru 1:10‑11



În calitate de creşti n, conşti enti zarea faptului că tu 
eşti  un rege şi nu un neajutorat, sau un nevoiaş, 

îţi va schimba complet modul de viaţă. Nu gândi şi nu 
spune: „Dacă sunt cu adevărat rege, de ce viaţa mea este 
aşa? De ce nu merg lucrurile cum trebuie?” Evident, cei 
care vorbesc aşa nu au crezut Cuvântul lui Dumnezeu; ei 
nu şi‑au acceptat identi tatea.

Eşti  un rege, deoarece aşa spune Dumnezeu că 
eşti ; nu are legătură cu ceea ce poate experimentezi 
pe moment. Tot ceea ce trebuie să faci este să practi ci 
trăirea în calitate de rege. Regii domnesc; aşa că începe 
să domneşti . Cum domnesc regii? Regii domnesc prin 
cuvinte. Biblia spune: „Pentru că vorba împăratului are 
putere...” (Eclesiastul 8:4); este vorba despre puterea 
de a efectua schimbări; puterea de a face să se întâmple 
ceea ce spui.

Decide că vei merge, vei vorbi, te vei ruga şi vei trăi 
ca un rege în acest an. Totul începe cu mentalitatea ta. 
Uită‑te în oglindă şi spune‑i persoanei din oglindă: „Eşti  
un rege; domneşte şi trăieşte ca un rege!”

Un lucru este sigur: Regii îşi exercită domnia şi 
autoritatea. Cea mai frumoasă parte este că autoritatea 
ta ca rege este cea a Domnului Isus; El este cel care te‑a 
făcut rege. Prin urmare, ai toate drepturile să‑ţi exerciţi 

DOMNEȘTE                                           
PRIN CUVINTE

17 JOI

Şi a făcut din noi o împărăţie şi 
preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său... 

(Apocalipsa 1:6).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Domnesc ca un rege în viaţă, schimbând circumstanţele în 
favoarea mea. Eu decretez şi se împlineşte, pentru că prin 
Cuvântul Său pe buzele mele, Dumnezeu vorbeşte! Sunt 
de neam regal. Sunt destinat să domnesc în viaţă. Glorie 
lui Dumnezeu!

stăpânirea şi „să domneşti” asupra diavolului şi a oricăror 
forţe ale vieţii.

Refuză sub‑nivelul sau viaţa banală. Dacă, de 
exemplu, ai o provocare legată de locuinţă, este timpul 
să îţi spui: „Nu este drept pentru un rege să fie fără 
adăpost!” Apoi începe să rosteşti cuvinte care să creeze 
acea locuinţă pe care ţi‑o doreşti. Dacă ai fost în căutarea 
unui loc de muncă, este timpul să creezi unul; începe să 
vorbeşti şi să emiţi decrete. Pe măsură ce faci aceasta, 
cuvintele rostite te vor face să iei măsurile necesare, 
să te poziţionezi şi să creezi condiţiile şi circumstanţele 
adecvate pentru împlinirea dorinţelor tale, prin puterea 
Duhului Sfânt.

Isus a zis: „... va avea orice spune” (Marcu 11:23, 
versiunea Fidela). Acesta este destinul unui rege; regii nu 
rostesc cuvinte goale; ei preiau controlul asupra situaţiei 
rostind cuvinte de credinţă. Biblia spune: „vei hotărî un 
lucru şi îţi va fi întemeiat...” (Iov 22:28, versiunea Fidela). 
Există putere şi stăpânire în gura ta; domneşte şi trăieşte 
ca un rege în viaţă, prin cuvinte.

 Matei 7:1‑12 & Geneza 17

 Matei 12:22‑50 & Geneza 40‑41

 Romani 5:17; Apocalipsa 5:9‑10; Apocalipsa 12:11



Fiecare sămânţă a rodului unui pom are în ea 
tot ceea ce are nevoie pentru a produce alte 

seminţe şi, invariabil, o pădure. Fiind născut din nou, tu 
eşti  ca o sămânţă – fi ind înzestrat cu tot ceea ce vei avea 
vreodată nevoie pentru a te dezvolta şi pentru a reuşi în 
viaţă.

Atunci când o sămânţă este semănată, ea încolţeşte, 
dezvoltă o tulpină, ramuri, frunze şi, în cele din urmă, fructe. 
Întrebarea este: de unde provin tulpina, ramurile, frunzele şi 
fructele? Toate provin din acea sămânţă! Tot ce îi trebuie unei 
plante pentru a deveni un copac mare şi pentru a produce 
fructe cu seminţe se găseşte în sămânţă. Singurul lucru de 
care are nevoie sămânţa este să fi e în mediul potrivit.

Dumnezeu ne‑a dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia. El 
a făcut deja acest lucru. Tu ai în ti ne tot ce ai nevoie pentru 
o viaţă excelentă, triumfătoare şi echilibrată! Tot ceea ce 
îţi trebuie pentru a avea succes şi pentru a duce o viaţa 
de neprihănire aici pe pământ se afl ă în duhul tău uman 
recreat! Tot ce vei fi  şi vei avea vreodată se afl ă deja în ti ne.

Prin urmare, singurul lucru de care ai nevoie este să 
te afl i în mediul potrivit, ca să îţi poţi edifi ca omul dinăuntru, 

EL A PUS                                              
TOTUL ÎN TINE

18 VINERI

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

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



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Originea mea este din Dumnezeu şi aceasta mă face mai 
mult decât un biruitor, pentru că mai mare este Cel care 
este în mine, decât cel care este în lume. Viaţa bună, 
sănătatea, succesul, tăria, promovare şi bunăstarea sunt 
ale mele, în Numele lui Isus. Amin.

să auzi lucrurile potrivite, să poţi nutri gândurile corecte şi 
să rosteşti cuvintele adecvate. Acest lucru este important, 
deoarece dacă auzi lucrurile greşite, vei spune cuvintele 
greşite şi prin urmare vei culege roadele greşite în viaţa ta, 
în loc să culegi roadele neprihănirii.

Pasajul biblic din 1 Corinteni 2:12‑13 ne oferă o 
înţelegere mai aprofundată în acest sens: „Şi noi... am 
primit... Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem 
cunoaşte lucrurile pe care ni le‑a dat Dumnezeu prin harul 
Său. Şi vorbim despre ele...” Iată legătura: Dumnezeu 
ne‑a dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia, însă Duhul lui 
Dumnezeu ne învaţă şi ne ajută să cunoaştem lucrurile pe 
care Dumnezeu ni le‑a dăruit în duh. Trebuie să înveţi să 
le rosteşti, pe măsură ce Duhul Sfânt ţi le descoperă prin 
înţelepciune divină. Aleluia!

Aşadar, din când în când, afirmă: „Lucruri glorioase 
sunt spuse şi scrise despre mine. Eu sunt un om de succes şi 
un învingător; mai mare este Cel care este în mine decât cel 
care este în lume! Eu domnesc în viaţă împreună cu Cristos, 
triumfând în glorie zi de zi!” Aleluia! 

 Matei 7:13‑20 & Geneza 18

 Matei 13:1‑23 & Geneza 42‑43

 Filimon 1:6; Luca 6:45; Proverbe 4:23



Niciodată nu te lăsa ofensat sau afectat de 
ati tudinea altora faţă de ti ne. Indiferent dacă 

te tratează rău sau profi tă de ti ne, menţine‑ţi ati tudinea 
corectă ‑ de dragoste. Ati tudinea altcuiva nu ar trebui 
să infl uenţeze niciodată comportamentul tău bun. Dacă 
unii au o ati tudine proastă, este problema lor, însă 
responsabilitatea ta este să fi i plin de dragoste faţă de 
toţi.

Unii oameni au drept „rezoluţii de anul nou” să nu 
mai vorbească sau să nu mai interacţioneze cu persoane 
care i‑au tratat rău în anul precedent. Această ati tudine 
este greşită. Nu ar trebui să existe oameni cu care să decizi 
că nu vei mai vorbi niciodată, indiferent ce ţi‑ar fi  făcut. 
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să căutăm şi să urmărim 
pacea (1 Petru 3:11).

Dumnezeu nu a promis niciodată că vom fi  trataţi 
bine de toată lumea. Poate că nu eşti  tratat corect; este 
posibil să nu fi i tratat aşa cum îţi doreşti  sau cum consideri 
că meriţi; însă acest lucru nu este atât de important! 
Important este răspunsul tău la orice situaţie în care te 
afl i; în aceasta se regăseşte binecuvântarea. Dacă răspunzi 
în mod negati v pentru că cineva te‑a tratat rău, vei avea 
probleme cu Domnul.

NU-ŢI PIERDE NICIODATĂ 
LINIȘTEA

19 SÂMBĂTĂ 

Binecuvântaţi‑i pe cei ce vă 
blestemă, rugaţi‑vă pentru 
cei ce se poartă rău cu voi                                                                              

(Luca 6:28).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Umblu în dragoste şi o exprim faţă de toţi. Le arăt 
bunăvoinţă tuturor, chemând binecuvântările păcii şi ale 
mântuirii asupra lor, în Numele lui Isus. Amin.

Citeşte declaraţia Domnului în versul tematic; El 
a spus: „binecuvântaţi‑i pe cei ce vă blestemă, rugaţi‑vă 
pentru cei ce se poartă rău cu voi.” El nu a fost răzbunător 
faţă de cei răi care L‑au răstignit; durerea Lui a fost reală 
– El a simţit‑o. L‑au scuipat. Când le‑a cerut apă, I‑au dat 
să bea oţet. Gândeşte‑te la modul în care L‑au tratat pe 
Isus; şi totuşi, El a spus: „Tată, iartă‑i, căci nu ştiu ce fac...” 
(Luca 23:34). Continuă să umbli în dragoste. Alege să faci 
aceasta în anul care urmează mai mult decât ai făcut‑o 
vreodată.

Reţine întotdeauna că, indiferent de modul în 
care eşti tratat, tu nu poţi fi niciodată dezavantajat. În 
Romani 8:28, Biblia spune: „... că toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu, şi 
anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul 
Său.” Dacă trăieşti şi acţionezi conform Cuvântului lui 
Dumnezeu, vei continua să umbli în binecuvântări şi nimic 
nu va putea să îţi distrugă bucuria sau să îţi diminueze 
credinţa şi progresul în Domnul.

 Matei 7:21‑29 & Geneza 19

 Matei 13:24‑43 & Geneza 44‑45

 Efeseni 5:2; Luca 6:28‑35



După ce a plăti t integral preţul pentru 
mântuirea noastră prin moartea, prin 

îngroparea şi prin învierea Lui, Domnul Isus ne‑a dat 
nouă Marea Însărcinare. El ne‑a poruncit să intrăm în 
lumea fi ecărui om şi să‑i predicăm Evanghelia. Dacă te 
afl i în situaţia de a propovădui Evanghelia în orice mod, 
consideră‑te foarte binecuvântat, deoarece acesta este 
un mare privilegiu.

Dumnezeu ne‑a dat privilegiul de a fi  partenerii 
Săi în schimbarea lumii; partenerii săi în câşti garea de 
sufl ete. Cei care nu au înţeles acest lucru, care nu au 
preluat această viziune plină de pasiune arzătoare, sunt 
cei care încă mai trebuie convinşi că trebuie să câşti ge 
sufl ete. Dumnezeu nu le‑a încredinţat sarcina de a 
câşti ga sufl ete îngerilor; El ne‑a dat‑o mie şi ţie; El ne‑a 
încredinţat‑o nouă. La fel ca Pavel, noi trebuie să luăm în 
mod personal această poruncă şi să facem din ea sarcina 
vieţii noastre. El a spus: „Potrivit cu Evanghelia slavei 
fericitului Dumnezeu, care mi‑a fost încredinţată mie” 
(1 Timotei 1:11). Ţie ţi s‑a oferit oportunitatea de a sluji 
în cadrul Evangheliei şi de a binecuvânta şi a transforma 
viaţa altora cu vestea bună a puterii Sale mântuitoare; 
maximizează această oportunitate cât poţi de mult.

PRIVILEGIUL DE A                           
PREDICA EVANGHELIA

20 DUMINICĂ 

Apoi le‑a zis: „Duceţi‑vă în toată lumea, şi 
propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” 

(Marcu 16:15).



PROCLAMAȚIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt onorat să fiu găsit vrednic de misiunea încredinţată 
de Domnul de a predica Evanghelia Lui slăvită, iar eu 
o propovăduiesc prin puterea Duhului Sfânt, aducând 
mântuirea pentru toţi cei care o aud şi o cred. Aleluia! 

În Ioan 14:15, El a spus: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi 
poruncile Mele.” Dacă Îl iubeşti cu adevărat pe Isus, 
Domnul vieţii tale, eşti constrâns de iubire să îndeplineşti 
porunca Lui de a propovădui Evanghelia aşa cum te‑a 
însărcinat El. El a spus că ar trebui să propovăduim 
Evanghelia atât la nivel de naţiuni cât şi la nivel individual, 
fiecărei făpturi. Ce înseamnă aceasta pentru tine? 
Înseamnă o viaţă în mişcare cu Evanghelia. Nu te opri 
până când toată lumea, peste tot, a avut ocazia să audă 
şi să primească Evanghelia harului Său.

Aşadar, fii înflăcărat; continuă să alergi pentru 
Evanghelie; acesta este un mandat care necesită urgenţă. 
Pavel a spus: „... căci trebuie s‑o vestesc; şi vai de mine, 
dacă nu vestesc Evanghelia!” (1 Corinteni 9:16). Da, 
pentru că nu poţi să‑i cunoşti mesajul şi să nu‑l vesteşti.

 După ce Domnul Isus a isprăvit tot ce a venit să 
înfăptuiască pe pământ, ne‑a dat nouă imensa onoare de 
a vesti lucrarea Sa în jurul lumii! Este cea mai frumoasă 
binecuvântare, este un privilegiu minunat! Aleluia!

 Matei 8:1‑11 & Geneza 20

 Matei 13:44‑14:1‑12 & Geneza 46‑48

 1 Corinteni 9:16‑18; 2 Corinteni 5:19‑20;                                          
1 Timotei 1: 11‑12 



Cuvintele lui Isus sunt cuvinte dătătoare de 
viaţă. Cuvintele Lui sunt pline de putere, aduc 

morţii înapoi la viaţă (Ioan 11:43‑44), redau vederea 
orbilor (Matei 9:27‑30) şi îi întregesc pe cei neputi ncioşi 
(Ioan 5:2‑9). Atunci când a umblat pe pământ, El a fost 
o adevărată minune pentru oameni. Biblia spune: „... şi 
gloata cea mare Îl asculta cu plăcere.” Cuvintele Lui aveau 
soluţii pentru durerile şi pentru suferinţele oamenilor din 
toate păturile societăţii. Nimeni nu a rămas la fel după ce 
L‑a ascultat cu adevărat.

Atunci când Îi studiezi discursul şi modul de 
comunicare, trebuie să ajungi la una din aceste două 
concluzii: fi e a fost şi este Dumnezeu, fi e a fost nebun. 
Dar dacă El ar fi  fost nebun, atunci nebunia ar fi  trebuit 
să se numească înţelepciune, deoarece cuvintele Lui au 
fost prea consistente, prea puternice, prea graţioase şi 
prea iubitoare pentru a fi  fost vorbele unui om nebun. 
Cuvintele Lui au fost divine. El a vorbit cu asemenea curaj 
şi putere, încât a provocat cele mai erudite şi autoritare 
minţi ale vremii.

 Când nişte ofi ţeri au fost trimişi să‑L aresteze, în 
loc să‑L aresteze pe Isus, ei au fost „arestaţi” de cuvintele 
Lui. Au fost atât de capti vaţi de învăţătura Lui încât şi‑au 
uitat misiunea. Când au fost întrebaţi de ce s‑au întors 

CUVINTELE LUI ISUS
21 LUNI 

... Cuvintele, pe cari vi le‑am 
spus Eu, sunt duh şi viaţă                                                       

(Ioan 6:63).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Bunule Tată, Îţi mulţumesc pentru cuvintele Tale în gura 
mea, pentru că ele sunt cu adevărat viaţă. Cum este 
Isus, aşa sunt şi eu în această lume, aşadar, cuvintele pe 
care le rostesc sunt duh şi viaţă. Chiar acum, declar că 
neprihănirea Ta este revelată şi manifestată în tot ceea ce 
mă priveşte, în Numele lui Isus. Amin. 

fără El, nu au avut cuvinte; ei au zis: „... Niciodată n‑a 
vorbit vreun om ca Omul acesta” (Ioan 7:46 ).

Şi ce spunea despre Sine însuşi? Aminteşte‑ţi că 
aşa cum este El, suntem şi noi în lumea aceasta (1 Ioan 
4:17). De exemplu, El a spus: „Eu sunt de sus; nu sunt 
din această lume” (Ioan 8:23); priveşte‑te şi tu la fel 
şi vorbeşte în consecinţă. El a mai zis: „Eu şi Tatăl una 
suntem” (Ioan 10:30); prin urmare, afirmă şi tu acelaşi 
lucru. Studiază Cuvântul Lui pentru tine, deoarece 
revelarea lui Isus este de fapt revelarea făpturii noi. El 
a zis: „... cercetaţi Scripturile, pentru că... tocmai ele 
mărturisesc despre Mine” (Ioan 5:39). În El tu te vezi pe 
tine! Şi, la fel ca în cazul Lui, şi cuvintele tale sunt duh şi 
viaţă. Aleluia!

 Matei 8:12‑22 & Geneza 21

 Matei 14:13‑36 & Geneza 49‑50

 Matei 12:35‑37; Matei 24:35; 1 Ioan 4:17



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



Isus, în versetul temati c, a declarat că El a avut 
viaţă în Sine la fel ca Tatăl. Observă progresia 

adevărului pe măsură ce El le‑a descoperit cine era El cu 
adevărat. Mai întâi El le‑a zis: „După cum tatăl are viaţă 
în Sine, tot aşa am şi Eu.” Apoi, în Ioan 14:6 a spus: „... 
Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl 
decât prin Mine.” Observă arti colul defi nit, VIAŢA! Cu 
aceste cuvinte, El voia să spună: „Eu sunt Divin”; şi avea 
dreptate.

Pe când ucenicii încă se mai luptau cu acel gând, Isus 
i‑a dus cu un pas mai departe, spunând: „Cine M‑a văzut 
pe Mine L‑a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: «Arată‑ni‑L 
pe Tatăl?»” (Ioan 14:9). Cât de adevărat! Atunci când Îl 
găseşti  pe Isus şi îl accepţi ca Domn al tău, căutarea ta a 
luat sfârşit. El este atât Calea cât şi desti naţia!

Gândeşte‑te la aceste cuvinte binecuvântate pe 
care Isus le‑a spus despre Sine! Cum le explici? El trece 
de la a spune: „După cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa 
I‑a dat şi Fiului să aibă viaţă în Sine,” la a spune: „Eu sunt 
viaţa aceea!”

Aminteşte‑ţi cuvintele rugăciunii Lui consemnate 
în Ioan 17:2‑3; El a zis: „După cum I‑ai dat putere peste 
orice făptură, ca să le dea viaţa veşnică tuturor acelora 

EL ESTE                                                
ESENŢA VIEŢII

22 MARŢI 

Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot 
aşa I‑a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine 

(Ioan 5:26).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru transferul de viaţă 
veşnică în duhul meu. Când L‑am primit pe Isus, am primit 
viaţa în plinătatea ei. Sunt plin de viaţă şi tot ce fac este 
o expresie a vieţii nepieritoare. Eu eman viaţa divină prin 
cuvintele şi prin faptele mele, pentru că aşa cum este Isus, 
sunt şi eu în această lume. Aleluia! 

pe care I i‑ai dat Tu. Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te 
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe 
Isus Cristos pe care L‑ai trimis Tu.” Dacă El este „viaţa” 
sau „viaţa veşnică,” atunci cu adevărat El este esenţa 
vieţii. Slavă în veci Numelui Său!

 Matei 8:23‑34 & Geneza 22

 Matei 15:1‑28 & Exod 1‑2

 Ioan 1:4; Ioan 6:51; 1 Ioan 5:11‑12



Rugăciunea în Noul Testament este diferită 
de cea din Vechiul Testament. În Vechiul 

Testament, oamenii trebuiau să Îi ceară lui Dumnezeu 
pentru a primi de la El. Ei trebuiau să ceară, pentru că 
Dumnezeu promisese să îi binecuvânteze; El promisese să 
le întâmpine nevoile. Prin urmare, pe baza promisiunilor 
Lui, ei cereau în rugăciune.

El era pentru ei Domnul care poartă de grijă; El era 
Domnul vindecătorul lor, Domnul steagul lor, Domnul 
neprihănirea lor. Marele Dumnezeu al slavei le făcuse 
făgăduinţe aşa că ei Îl rugau să le îndeplinească.

Atunci când Isus a venit, deoarece El a trăit pe 
vremea vechiului legământ, învăţăturile Lui au fost de 
asemenea pe baza acelui legământ. Atunci când El învăţa 
despre rugăciune, El învăţa credinţa pe oamenii care erau 
sub Legea lui Moise, dar nu aceasta este dispensaţia în 
care trăieşti  tu. Prin urmare, tu nu te poţi ruga ca ei şi 
să aştepţi să primeşti  rezultatele pe care le vrei fi ind o 
persoana nou testamentară. Rugăciunea s‑a schimbat.

În Vechiul Testament, ei se rugau aşteptând ca 
Dumnezeu să‑Şi împlinească promisiunile, dar în Noul 
Testament, toate promisiunile lui Dumnezeu au fost 
împlinite în Cristos. În 2 Corinteni 1:20, Biblia spune: 
„Făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi  ele, toate in 

UN MOD NOU                                             
DE A TE RUGA

23 MIERCURI      

În ziua aceea nu Mă veţi ruga nimic... 
(Ioan 16:23, versiunea NTR).



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. Toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele meu, pentru că eu Îl iubesc pe 
Domnul şi sunt chemat după planul Său. Domnesc în viaţă 
împreună cu Cristos, acum şi în veci. Amin.

El sunt «da»; de aceea şi «Amin», pe care‑l spunem noi, 
prin El, este spre slava lui Dumnezeu.” Astăzi, nu mai 
trebuie să‑I ceri lui Dumnezeu lucruri cum cereau cei din 
Vechiul Testament; tu doar primeşti, pentru că deja toate 
lucrurile sunt ale tale (1 Corinteni 3:21‑23). Pur şi simplu, 
umblă în realitatea moştenirii tale şi a binecuvântărilor 
tale în Cristos.

În 2 Petru 1:3, Biblia spune: „Dumnezeiasca lui 
putere ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin 
cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat prin slava şi puterea 
Lui.” Din moment ce Dumnezeu ne‑a dat toate lucrurile 
de care avem nevoie pentru viaţa noastră atât pe plan 
fizic, cât şi spiritual, pentru a trăi neprihăniţi pentru El, ce 
ar trebui atunci să Îi mai cerem în rugăciune?

Aşadar rugăciunea în Noul Testament nu înseamnă 
a‑I cere Lui Dumnezeu lucruri. Ci este mai degrabă o 
modalitate de părtăşie cu Domnul, care este, de fapt, cel 
mai înalt scop al rugăciunii.

 Matei 9:1‑13 & Geneza 23

 Matei 15:29‑16:1‑12 & Exod 3‑5

 1 Corinteni 3:21‑23; 2 Petru 1:3‑4; Matei 6:25‑32



În calitate de creşti ni, suntem mai mult decât 
slujitori ai neprihănirii sau creaturi favorizate ale 

lui Dumnezeu; suntem împreună moştenitori cu Cristos. 
Suntem literalmente născuţi din Dumnezeu şi avem viaţa 
Sa în duhul nostru. Acest adevăr ne face una cu El.

Unii creşti ni nu au înţeles cu adevărat principalul 
moti v pentru care Isus a venit pe pământ. El nu a venit 
doar ca să ne salveze de păcat; acesta a fost un mijloc 
de a ati nge un alt ţel, mai înalt. El a venit ca să ne dea 
viaţă, pentru ca, având acea viaţă în noi, să putem avea 
părtăşie cu Dumnezeu. Ar fi  fost minunat şi dacă eram 
doar slujitorii Săi sau creaturile Sale preferate, însă El 
a ales să ne aducă în părtăşie, în unitate cu Sine însuşi. 
Această comuniune divină este mult mai mare decât 
ceea ce poate concepe mintea pământească şi de aceea 
mulţi încă se poti cnesc în această idee.

Cum ar putea omul, cu toate slăbiciunile şi 
neajunsurile sale, să devină una cu Dumnezeu? Însă acest 
lucru minunat a fost împlinit de Isus pentru noi; acesta 
este moti vul pentru care a murit în locul nostru. El ne‑a 
adus în părtăşie cu Dumnezeirea.

MAI MULT DECÂT                             
FAVORIŢII LUI

24 JOI 

Nu vă mai numesc robi, pentru că robul 
nu şti e ce face stăpânul său; ci v‑am 
numit prieteni, pentru că v‑am făcut 

cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu 
(Ioan 15:15)



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Eu cred în Isus Cristos; prin urmare, am viaţă veşnică şi 
lumina vieţii. Eu aduc oameni în lumina neprihănirii lui 
Dumnezeu. Sunt un distribuitor al harurilor şi al bogăţiilor 
nepătrunse ale lui Isus Cristos! Aleluia! 

Adu‑ţi aminte ce a spus El: „Căci după cum Tatăl 
are viaţa în Sine, tot aşa I‑a dat şi Fiului să aibă viaţa 
în Sine” (Ioan 5:26). Apoi, în Epistole, Ioan scrie: „... şi 
această viaţă este în Fiul Său. Cine Îl are pe Fiul are 
viaţa...” (1 Ioan 5:11‑12). Această viaţă inerentă pe care 
o are Isus este cea pe care ne‑a dat‑o şi nouă atunci când 
am fost născuţi din nou. Cum ar mai putea trăi o viaţă 
obişnuită cineva care ajunge să cunoască acest adevăr? 
În calitate de creştin nu poţi să ştii acest lucru şi totuşi să 
trăieşti înfrânt. Noi suntem o rasă divină; o specie care 
nu poate fi infectată; noi purtăm viaţa lui Dumnezeu 
şi răspândim în jurul nostru harurile şi bogăţiile Lui 
nepătrunse (Efeseni 3:8).

Cunoaşte‑ţi identitatea; tu eşti mult mai mult 
decât un simplu „credincios” care crede în Isus; tu eşti un 
participant activ în experienţa divină; eşti un asociat al 
Dumnezeirii. Slavă lui Dumnezeu!

 Matei 9:14‑26 & Geneza 24

 Matei 16:13‑17:1‑13 & Exod 6‑7

 Efeseni 2:10; Romani 8:16‑17



Biblia spune că suntem împreună moştenitori 
cu Cristos, ceea ce înseamnă că tot ceea ce 

are El îţi aparţine şi ţie. El împarte totul cu ti ne, inclusiv 
Numele Său. Nu este de mirare faptul că Biblia spune: 
„Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi în 
Numele Domnului Isus...” (Coloseni 3:17). El ţi‑a dat 
Numele Său ca să trăieşti  în el. Ce poate fi  mai mult 
decât atât?

Ca unul care moşteneşti  împreună cu El, tu împarţi 
cu El proprietatea asupra lumii. Acum poţi înţelege mai 
bine de ce nu este nevoie să Îi ceri nimic Domnului în 
rugăciune, cu excepţia momentelor când mijloceşti  
pentru alţii şi când ai părtăşie cu El. Rugăciunea are o 
semnifi caţie cu totul deosebită atunci când eşti  conşti ent 
de faptul că ai deja tot ce priveşte viaţa şi evlavia.

Unii creşti ni exprimă întotdeauna lucrurile de 
care au nevoie, în loc să afi rme Cuvântul lui Dumnezeu 
în ceea ce priveşte sănătatea şi bunăstarea lor. „O, 
Doamne, am nevoie de o casă; am nevoie de o maşină; 

AI TOATE                                       
LUCRURILE ÎN EL

25 VINERI

Nimeni să nu se fălească, dar, cu 
oameni, căci toate lucrurile sunt ale 

voastre: fi e Pavel, fi e Apolo, fi e Chifa, 
fi e lumea, fi e viaţa, fi e moartea, fi e 

lucrurile de acum, fi e cele viitoare; toate 
sunt ale voastre, şi voi sunteţi ai lui 

Cristos, iar Cristos este al lui Dumnezeu                                                           
(1 Corinteni 3:21‑23).



PROCLAMAȚIE
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STUDIU SUPLIMENTAR

Domnul este Păstorul meu, iar eu am tot ce este bun: 
sănătate, promovare, creştere, abundenţă şi bunăstare. 
Am fost binecuvântat să fiu o binecuvântare şi umblu în 
lumina şi în realitatea moştenirii mele în Cristos. Amin.

am nevoie de cutare sau de cutare lucru”; nu acesta 
este modul în care trebuie să te rogi. Tot ce îţi trebuie 
este Cristos, iar El locuieşte acum în tine. Cristos este 
totul! El are totul şi El ţi‑a dat totul.

Aşadar, lasă Cuvântul Său să îţi schimbe gândirea 
şi să îţi dea o mentalitate nouă. Tu deţii lumea. Ridică‑te 
la acest nivel de gândire! Biblia ne spune să ne punem 
încrederea „... în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile 
din belşug ca să ne bucurăm de ele” (1 Timotei 6:17). 
Pasajul din Efeseni 1:3 spune astfel: „Binecuvântat 
să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, 
care ne‑a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări 
duhovniceşti, în locurile cereşti, în Cristos.”

Dumnezeu te‑a binecuvântat deja cu orice 
binecuvântare care există în Cristos. Sănătatea, 
bunăstarea, victoria, bucuria, pacea şi toate 
binecuvântările lui Dumnezeu sunt deja ale tale. 
Trăieşte cu această conştientizare.

 Matei 9:27‑38 & Geneza 25

 Matei 17:14‑18:1‑14 & Exod 8‑9

 Galateni 3:29; Psalm 24:1‑2; 2 Petru 1:3



Să nu vă înşelaţi, întoarcerea Domnului este 
mai aproape decât realizează mulţi oameni. 

Nu vă lăsaţi amăgiţi de cei care spun că El nu mai revine; 
Scripturile au mărturisit deja despre întoarcerea Sa, în 
ti mpul căreia va avea loc răpirea Bisericii. Şi la răpire, 
doar cei care L‑au aşteptat vor fi  luaţi la cer.

Aşadar, eşti  şi tu printre aceia care Îl aşteaptă pe 
El? Poţi să îţi dai seama de acest lucru după modul în 
care îţi trăieşti  viaţa în fi ecare zi. Unii cred că răpirea îi 
va lua pe oameni prin surprindere şi vor fi  luaţi pur şi 
simplu; nu! Răpirea Bisericii va avea loc prin credinţă. 
Va fi  un act de credinţă să fi i răpit la momentul potrivit. 
Aceasta înseamnă că, atunci când vei auzi trâmbiţa, va 
trebui să îţi pui credinţa la lucru şi să pleci! Pasajul din 
Evrei 11:5 spune: „Prin credinţă a fost mutat Enoh de 
pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n‑a mai fost 
găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase...”

Unii oameni vor fi  cuprinşi de frică atunci când 
vor auzi trâmbiţa, şi acea frică nu îi va lăsa să plece. 
Acest lucru se va întâmpla pentru că ei nu Îl aşteptau 
pe Domnul. Biblia spune: „la fel şi Cristos, fi ind jertf it 
o dată pentru totdeauna pentru a purta păcatele 
multora, Se va arăta a doua oară, nu în legătură cu 

FII GATA PENTRU                         
APROPIATA SA ÎNTOARCERE

26 SÂMBĂTĂ  

... Acest Isus, care S‑a înălţat la cer 
din mijlocul vostru, va veni în acelaşi 

fel cum L‑aţi văzut mergând la cer                        
(Faptele Apostolilor 1:10‑11).



PROCLAMAŢIE
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STUDIU SUPLIMENTAR

Eu produc roadele neprihănirii, oferindu‑le un sens în viaţă 
celor din lumea mea, în timp ce aştept apropiata revenire 
a Domnului. Credinţa mea este eficientă, producând 
rezultatele dorite spre slava Numelui Său. Amin.

păcatul, ci pentru a‑i mântui pe cei care‑L aşteaptă 
cu nerăbdare” (Evrei 9:28, versiunea NTR). Trebuie să 
existe o aşteptare. Tot din acest motiv, Pavel a spus: „De 
aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi 
totdeauna în lucrul Domnului...” (1 Corinteni 15:58).

Dacă ai trăit pentru El, înfăptuind lucrările Lui şi 
aducând roadele neprihănirii, ferice de tine! Însă dacă 
nu ai trăit aşa, este momentul să faci o schimbare, 
pentru ca atunci când El va veni, să ai îndrăzneală în 
prezenţa Sa! Credinţa ta va fi activată şi vei fi printre cei 
care vor fi ridicaţi la cer ca să fie împreună cu El pentru 
totdeauna! „Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu 
glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se 
va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Cristos. 
Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi 
împreună cu ei în nori, ca să Îl întâmpinăm pe Domnul 
în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul” (1 
Tesaloniceni 4:16‑17). Aleluia!

 Matei 10:1‑11 & Geneza 26

 Matei 18:15‑35 & Exod 10‑12

 1 Corinteni 15:52‑58; Matei 24:27



Adeseori, există oameni care se găsesc în 
situaţii în care ei consideră că este necesară o 

intervenţie divină imediată, şi încep să se roage. Cu toate 
acestea, în scurt ti mp ei încep să intre în panică atunci 
când pare că nu se schimbă nimic. Acest lucru se întâmplă 
mai frecvent când situaţiile sunt urgente; termenul limită 
este iminent şi cu toate acestea nimic nu s‑a schimbat. 
Atunci când eşti  în astf el de situaţii, nu te panica şi nu 
începe să acţionezi haoti c; ai răbdare.

Credinţa şi răbdarea par două concepte opuse, 
însă ele operează împreună. În versetul temati c citi m 
că există un scop pentru încercarea credinţei noastre, 
iar acela este răbdarea. Uneori, lucrurile care te aştepţi 
sau care îţi doreşti  să se întâmple rapid nu se întâmplă 
pentru un singur moti v: lipsa răbdării. Trebuie să înveţi 
puterea răbdării în umblarea ta de credinţă.

Trebuie să înveţi să demonstrezi răbdare în ti mp 
ce îţi exprimi credinţa. În Iacov 1:4, Biblia spune: „Dar 
răbdarea trebuie să‑şi facă desăvârşit lucrarea...”; cu 
alte cuvinte, înseamnă că nu trebuie să fi i grăbit; nu te 
agita. Prea mulţi oameni se agită şi chiar devin nervoşi 
atunci când se confruntă cu o provocare şi, acţionând 

CREDINŢĂ ȘI RĂBDARE
27 DUMINICĂ

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie 
când treceţi prin felurite încercări, 

ca unii care şti ţi că încercarea 
credinţei voastre lucrează răbdare                                           

(Iacov 1:2‑3).
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Refuz să mă îngrijorez; pacea lui Dumnezeu care întrece 
orice pricepere îmi păzeşte inima şi mintea în Isus Cristos. 
Încercarea credinţei mele are ca urmare lauda, slava şi 
cinstea la arătarea lui Isus Cristos! Prin răbdare, credinţa 
mea prevalează peste circumstanţe, în Numele lui Isus. 
Amin. 

aşa, ei ratează planul lui Dumnezeu. Provocările 
reprezintă o binecuvântare; ele sunt o trambulină 
pentru promovarea ta.

În Ioan 16:33, Isus a spus: „V‑am spus aceste lucruri 
ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri, 
dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” Aşadar, dacă eşti 
în lume, vor fi necazuri; te vei confrunta cu provocări. 
Însă simplul fapt că există o problemă nu înseamnă că 
eşti înfrânt. Preia controlul. Credinţa este răbdătoare, 
încrezătoare şi nu se impacientează niciodată atunci 
când este încercată; ci este imperturbabilă.

În 1 Petru 1:6‑7, Biblia ne spune că încercarea 
credinţei noastre este mult mai preţioasă decât 
aurul. Tot aşa cum aurul străluceşte atunci când este 
rafinat prin foc, şi credinţa ta va fi mai puternică şi mai 
arzătoare, indiferent ce se întâmplă. Aşadar, refuză să te 
frămânţi, pentru că noi suntem mai mult decât biruitori 
în toate aceste lucruri. Slavă lui Dumnezeu!

 Matei 10:12‑22 & Geneza 27

 Matei 19:1‑15 & Exodus13‑14

 Filipeni 4:6‑7; Proverbe 24:10



Această afi rmaţie a lui Isus demontează orice 
umbră de dubiu asupra unităţii Sale cu Tatăl. 

El este în Tatăl, şi Tatăl este în El. Atunci când El a umblat 
pe pământ, era templul viu al Dumnezeului Atotputernic. 
Oriunde mergea Isus mergea şi Tatăl, pentru că toată 
Dumnezeirea locuia în El (Coloseni 2:9).

Acum, gândeşte‑te la faptul că aşa cum este Isus, 
suntem şi noi în lumea aceasta (1 Ioan 4:17). Aceasta 
înseamnă că tu eşti  casa mobilă a lui Dumnezeu; templul 
Său viu; plinătatea Dumnezeirii locuieşte în ti ne. Cineva 
poate se întreabă: „Cum este posibil aşa ceva?” Este 
simplu. Pasajul din Coloseni 2:9 la care am făcut referire 
mai devreme spune: „Voi aveţi totul deplin în El, care 
este capul oricărei domnii şi stăpâniri” (Coloseni 2:10).

Din nou, poate unii se întreabă: „Dacă suntem deja 
plini de Dumnezeu, atunci de ce se ruga Pavel în Efeseni 
3:19 pentru creşti nii din Efes ca să fi e umpluţi de toată 
plinătatea lui Dumnezeu?” În primul rând, trebuie să 
înţelegem faptul că Pavel nu s‑a inclus pe sine în acea 
rugăciune. Dacă acest lucru ar fi  fost necesar pentru toţi, 
el ar fi  spus „... ca NOI TOŢI să ajungem plini de toată 
plinătatea lui Dumnezeu.” Însă el înţelegea Cuvântul lui 

CASA MOBILĂ A                                       
LUI DUMNEZEU

28 LUNI 

Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în 
Mine? Cuvintele, pe cari vi le spun Eu, nu 
le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte 

în Mine, El face aceste lucrări ale Lui      
(Ioan 14:10).
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Sunt templul viu al Dumnezeului Atotputernic; oriunde 
ajung, ajunge Dumnezeu; El locuieşte în fiecare fibră a 
fiinţei mele, în fiecare os al trupului meu şi în fiecare celulă 
a sângelui meu! Prin urmare, întunericul nu are nimic în 
mine. Sunt indestructibil şi pot totul prin Cristos care mă 
întăreşte dinăuntru. Amin. 

Dumnezeu; ştia că era deja plin de Dumnezeu şi dorea ca 
şi sfinţii din Efes să ajungă la aceeaşi conştientizare.

Citeşte acest pasaj minunat din Galateni 2:20: „Am 
fost răstignit împreună cu Cristos, şi trăiesc, dar nu mai 
trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine...” În Coloseni 1:27, 
el afirmă: „... Cristos în voi, nădejdea slavei.” Cristos 
în tine este plinătatea lui Dumnezeu în tine. Tu eşti un 
purtător de Dumnezeu; un vas care Îl poartă pe El. În 
Vechiul Testament, Chivotul Legământului simboliza 
prezenţa şi slava lui Dumnezeu. Oriunde era Chivotul era 
prezentă şi slava lui Dumnezeu şi aveau loc miracole şi se 
manifestau binecuvântări.

Astăzi, prezenţa lui Dumnezeu nu mai este în 
Chivot, ci în duhul tău; astăzi tu eşti chivotul viu şi mobil 
al lui Dumnezeu. Umblă în această conştientizare şi nimic 
nu îţi va fi imposibil.

 Matei 10:23‑33 & Geneza 28

Matei 19:16‑20:1‑16 & Exod 15

 Coloseni 2:9‑10; Faptele Apostolilor 17:28; 2 Corinteni 6:16



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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Uneori, când îi auzi pe unii creşti ni cum se roagă, 
este evident faptul că nu au înţeles cu adevărat 

Evanghelia lui Isus Cristos. Ei ti nd să zugrăvească o imagine 
ce arată luptă în rugăciune; o idee pe care au prins‑o 
din Vechiul Testament. Însă acum noi suntem în Noul 
Testament, iar Isus, Cel pe care Îl urmăm noi, nu S‑a luptat 
niciodată în rugăciune.

Ori de câte ori Se ruga Isus, cuvintele Sale erau simple 
şi profunde, pline de credinţă şi de încredere. El Se ruga 
din poziţia unităţii Sale cu Tatăl. El nu gândea în termeni 
de lipsă sau de nevoie şi doreşte ca şi tu să ai aceeaşi 
mentalitate. Citeşte din nou cuvintele Sale reconfortante 
din versetul temati c şi lasă‑le să pătrundă în duhul tău: 
„Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu 
plăcere Împărăţia.” De ce s‑ar zbate în rugăciune cineva 
care cunoaşte şi înţelege acest adevăr? Apoi, înţelegerea 
faptului că El a făcut deja acest lucru ridică lucrurile la un 
cu totul alt nivel. El ţi‑a dat deja Împărăţia.

Înţelege că rangul mai mic este inclus în cel mai 
mare. Dacă ai deja Împărăţia lui Dumnezeu, atunci ai tot 
ceea ce este în Împărăţia Lui. În Împărăţia Sa este viaţă, 
neprihănire, dragoste, bucurie, bogăţii nespuse, sănătate 
divină, etc. Aceasta înseamnă că lupta de a‑L convinge 
pe Dumnezeu să facă vreunul din aceste lucruri pentru 

RUGĂCIUNEA                                    
NU ESTE UN ZBUCIUM

29 MARŢI 

Nu te teme, turmă mică; pentru că 
Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia             

(Luca 12:32).
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Îţi mulţumesc, Doamne, pentru Împărăţia cerurilor îmi 
aparţine; aşadar, nu duc lipsă de nimic! Am tot ce priveşte 
viaţa şi evlavia şi înfloresc nespus de mult în orice lucrare 
bună, în Numele lui Isus. Amin. 

tine este inutilă. Nici măcar nu ar trebui să te rogi pentru 
aceste lucruri; ele sunt parte din moştenirea ta în Cristos.

Dacă, de exemplu, îi dai cuiva dreptul de a intra 
în casa ta, nu îţi vei căra casa până la acea persoană, 
indiferent că este vorba despre o garsonieră, despre un 
apartament, despre o căbănuţă sau despre o vilă cu trei 
etaje. Îi dai dreptul de a intra atunci când îi dai cheile. 
Tot aşa, tu ai primit cheile Împărăţiei cerului, ceea ce 
înseamnă că ai acces atât la binecuvântări spirituale, cât şi 
la binecuvântări pământeşti: „Îţi voi da cheile Împărăţiei 
cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, 
şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri” 
(Matei 16:19).

Tu trebuie să trăieşti în fiecare zi conştient de faptul 
că Împărăţia este a ta. Şi Împărăţia nu a venit la tine goală, 
ci este plină de bunătăţi. Odată ce înţelegi acest lucru, vei 
umbla prin viaţă cu îndrăzneală, ştiind că lumea este a ta. 
Atunci, ca Pavel, vei fi întotdeauna mulţumitor Tatălui, 
care te‑a învrednicit să ai parte la moştenirea sfinţilor în 
Împărăţia luminii (Coloseni 1:12, versiunea NTR).

 Matei 10:34‑42 & Geneza 29

 Matei 20:17‑34 & Exod 16‑17

 Romani 8:26‑27; Matei 6:7‑8



Unii oameni consideră că este în regulă să 
fi i sărac. Ei cred că cu cât eşti  mai aproape 

de Dumnezeu cu atât eşti  mai sărac. Nu poţi decât 
să te minunezi cum au ajuns la o convingere atât de 
distorsionată şi de eronată. Dumnezeu nu doreşte să fi e 
săraci copiii Lui. Cei săraci nu îi pot ajuta pe cei afl aţi în 
nevoie şi nici nu pot duce Evanghelia până la marginile 
pământului.

Domnul a spus prin profetul Zaharia: „... Cetăţile 
Mele vor avea iarăşi belşug de bunătăţi...” (Zaharia 
1:17). Nu spune că vor avea belşug de sărăcie. Nu crede 
în sărăcie, ea nu vine de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu 
ţi‑a mântuit sufl etul cu adevărat, care este atât de 
important, atunci cu siguranţă El S‑a îngrijit şi să pună 
deoparte provizii pentru a te face să prosperi.

Unii spun că cei bogaţi nu ajung în cer. Însă Moise, 
Avraam, Isaac, Iacov, David, Solomon şi mulţi alţii din 
Biblie care au umblat cu Dumnezeu într‑un mod deosebit 
au fost bogaţi şi toţi sunt în cer. Citeşte 1 Samuel 2:8 şi 
vezi ce face Dumnezeu; El „... îl ridică din pulbere pe cel 
sărac, îl ridică din gunoi pe cel lipsit, ca să‑i pună să 
şadă alături cu cei mari...”

ESTE VORBA                                     
DESPRE MINTEA TA

30 MIERCURI 

Avraam era bătrân, înaintat în 
vârstă; şi Domnul îl binecuvântase 

pe Avraam în orice lucru.                                                 
(Geneza 24:1).



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 cu bogăţiile ei îmi aparţine, pentru că sunt 
sămânţa lui Avraam! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Am o 
moştenire frumoasă şi glorioasă în Cristos! Aleluia! 

Unii oameni au rămas săraci doar pentru că au 
moştenit această mentalitate, nu pentru că s‑au născut 
săraci. Sărăcia nu este starea în care te‑ai născut şi nu este 
nici o problemă de care este responsabilă conducerea 
ţării, sau absenţa lucrurilor de care ai nevoie. Sărăcia 
este starea aceea în care capacitatea mentală – fluxul 
productivităţii gândurilor omului – se blochează. Adică 
poţi moşteni sărăcia doar gândind ca oamenii săraci. 
Sărăcia sau bogăţia vin din interiorul tău.

Faptul că nu ai o casă sau o maşină nu înseamnă că 
eşti sărac. Întrebarea este: poţi vedea casa sau maşina 
în tine? Totul se rezumă la mintea ta! Dacă poţi vedea 
acel lucru, îl poţi avea! Faptul că nu ai bani în bancă nu 
înseamnă că eşti sărac. Statutul tău în viaţă nu depinde 
de suma de bani pe care o poţi atinge. Cât poţi vedea 
în inima ta?

Succesul sau bunăstarea vin din interiorul tău. 
Finanţele de care ai nevoie vor veni la tine, pe baza a 
cine eşti şi a ceea ce ai înăuntrul tău; nu uita acest lucru 
niciodată. Aşadar lucrează la a fi, nu la a avea.

 Matei 11:1‑10 & Geneza 30

 Matei 21:1‑32 & Exod 18‑19

 Proverbe 4:23; Proverbe 23:7; Romani 12:2



În 1 Samuel 16, citi m ceva minunat despre dragostea 
lui Dumnezeu. Dumnezeu îi poruncise profetului 

Samuel să meargă în casa lui Isai şi să îl ungă pe unul dintre 
fi ii săi ca rege al Israelului. Însă lui Samuel îi era teamă. El I‑a 
spus Domnului: „Dacă Saul aude acest lucru, mă va omorî.”

Saul era regele Israelului în acel moment, iar Samuel 
se temea mai mult de regele Saul decât de Dumnezeu, 
pentru că şti a că Dumnezeu este plin de dragoste, de 
îndurare şi de bunătate. Atunci Domnul i‑a spus: „Bine, uite 
ce să faci: organizează o jertf ă specială şi invită‑l pe Isai la 
jertf ă, şi dacă Saul întreabă ce faci, spune‑i pur şi simplu că 
ai venit să Îi aduci o jertf ă Domnului.”

Îţi poţi imagina acest lucru? Dumnezeu avea deja un 
plan, dar acum Samuel infl uenţa planul lui Dumnezeu din 
cauza fricii. Şi ce crezi? Dumnezeu a acceptat! El a găsit o 
cale ca Samuel să facă ceea ce dorea de la el, însă într‑un 
mod mai simplu. Ar fi  fost de aşteptat ca Dumnezeu să 
spună: „Cum adică? Eu sunt Dumnezeu! Eu îţi spun ce să 
faci, du‑te şi fă ce ţi‑am spus, băiete, nimeni nu te poate 
omorî!” Dar nu, Dumnezeu nu este aşa.

Atunci când îţi dă o instrucţiune sau o direcţie, El 
caută să vadă reacţia ta. El poate lua chiar în considerare 
scuzele tale şi poate face ajustări pentru ti ne, ca în cazul 

SOLUŢIA LUI DUMNEZEU                       
ESTE DRAGOSTEA

31 JOI  

În dragoste nu este frică; ci dragostea 
desăvârşită izgoneşte frica...                          

(1 Ioan 4:18).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta şi pentru 
Duhul Tău care locuieşte în mine, îndrumându‑mă să 
împlinesc voia Ta pentru viaţa mea. Dragostea Ta este 
temelia pentru deciziile vieţii mele şi dorinţa mea cea mai 
adâncă este să fiu tot ce m‑ai creat să fiu, în Numele lui 
Isus. Amin. 

lui Samuel. Cu toate acestea, El nu doreşte ca tu să te agăţi 
de temerile tale. Versetul tematic spune că dragostea 
desăvârşită alungă frica. 

Multor oameni le este greu să împlinească voia 
perfectă a lui Dumnezeu din cauza egoismului sau a fricii. 
Cu toate acestea, soluţia pentru ambele probleme este 
dragostea. Dragostea nu are egoism şi nici frică. Dragostea 
este soluţia lui Dumnezeu pentru problemele reale ale 
omului. Este posibil să nu Îl asculţi pe Dumnezeu fie pentru 
că vrei să îţi urmezi propria ta agendă, fie pentru că ţie frică 
şi astfel te îndrepţi în altă direcţie. Însă adevărul este că 
atunci când înveţi să umbli în dragoste şi îţi deschizi inima la 
realitatea personalităţii Sale, vei fi întotdeauna sincronizat 
cu El.

Cu toate acestea, nici un om nu poate umbla în 
dragoste până nu Îl descoperă pe Isus. Atunci când ajungi 
să Îl cunoşti pe Isus, lucrurile se schimbă. Tocmai de aceea 
predicăm Evanghelia, pentru ca oamenii să Îl cunoască pe 
Isus, să înţeleagă dragostea lui Dumnezeu şi să înveţe să 
umble în ea.

 Matei 11:11‑20 & Geneza 31

 Matei 21:33‑22:1‑14 & Exod 20‑21

 Efeseni 3:17‑19; 1 Corinteni 13:13; Ioan 15:9‑11



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

„Eliberat din închisoare în mod miraculos”

Fusesem condamnat la 15 ani de închisoare pentru nişte 
infracţiuni pe care le‑am comis. În timp ce mă aflam în închisoare, 
mi‑am plănuit evadarea împreună cu alţi deţinuţi. Chiar înainte 
de a pune în practică planul de evadare, m‑am trezit într‑o noapte 
şi am luat în mână o cărticică colorată intitulată „Rapsodia 
Realităţilor,” pe care mi‑o dăduse un coleg de detenţie. Pe măsură 
ce am citit‑o, credinţa pentru mântuire mi‑a fost întărită, mi s‑a 
schimbat caracterul şi am primit un motiv de a trăi. După doar 
câteva luni, am fost eliberat din închisoare în mod miraculos, fără 
condiţii. Aleluia!
                                                                                    Norbert; Zimbabwe

„Rapsodia este cea mai căutată carte!”

În calitate de parteneră pasionată a „Rapsodiei Realităţilor,” sunt 
determinată să o duc în universul personal al fiecărui cunoscut şi astfel 
le‑o distribui tuturor contactelor mele de pe reţelele de socializare. Am 
primit mărturii  extraordinare şi impresii surprinzătoare cu privire la 
modul în care devoţionalul le‑a schimbat viaţa în bine. Această carte este 
într‑adevăr, cea mai căutată şi cea mai citită carte, după Biblie. Rapsodia 
Realităţilor este un adevărat „înger mesager.”
                                                                                                                        Abimbola; SUA

„Vindecată de fibroame repetate!”

După ce am avut o operaţie abdominală pentru fibrom, doctorul 
mi‑a explicat că această procedură va fi repetată anual pe măsură 
ce fibroamele vor reveni. Aceasta nu a fost deloc o veste bună pentru 
mine, care deja mă imaginam mergând în fiecare an la chirurgie. 
Anul următor, mi‑am predat inima lui Isus şi am primit o Rapsodie a 
Realităţilor, care a devenit cartea mea preferată. Pe măsură ce am 
meditat la Cuvântul lui Dumnezeu zi şi noapte, am fost vindecată de 
această afecţiune şi nu a mai fost nevoie să mai merg la doctor de atunci.
                                                                                                        E. Jonhera, Zimbabwe



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   


