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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 zilnic fragmente 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 824 limbi şi încă mai 

numărăm. Ediţia 2017 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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Ceea ce înţeleg unii creştini din versetul 
tematic este că, dacă Cristos este în tine, poţi 

spera să ai parte de glorie în viitor. Într‑un anumit sens, 
această interpretare este corectă; dacă Cristos este în 
tine, există nădejde de glorie în viaţa ta. Însă ce vrea 
să spună acea porţiune de Scriptură este următorul 
adevăr: Cristos în tine este împlinirea acelei speranţe 
de glorie. Biblia nu vorbeşte aici despre nădejdea că 
vom avea glorie cândva, în viitor. Speranţa pe care o 
căuta omul a fost împlinită în Cristos. Cristos în tine 
este gloria realizată.

Partea finală a versetului tematic spune: „Cărora 
Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia 
slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Cristos 
în voi, nădejdea slavei.” Aceasta este revelaţia sau 
esenţa Creştinismului. Acea glorie care a fost pierdută 
în Grădina Eden a fost restaurată.

Adam a trăit în prezenţa lui Dumnezeu, iar 
prezenţa lui Dumnezeu era lumina lui. Acea legătură, 
acea relaţie, era slava lui Dumnezeu. Adam şi, odată 
cu el, toţi oamenii au fost îndepărtaţi de la acea glorie 

Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate 
veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora 

Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia 
slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Cristos în 

voi, nădejdea slavei (Coloseni 1:26‑27).

JOI

1
Glorie realizată



| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
prezenţa remanentă a lui Cristos 
în mine. El este gloria vieţii mele. 
Viaţa mea este manifestarea slavei 
şi neprihănirii lui Dumnezeu. 
Îţi mulţumesc, binecuvântatule 
Tată, pentru viaţa triumfătoare 
pe care o am în Cristos. Pe măsură 
ce privesc salva lui Dumnezeu în 
Cuvântul Lui, sunt transformat în 
acelaşi chip cu al Lui, în Numele lui 
Isus. Amin.

Ioan 16:17‑33
1 Cronici 7‑8

din Grădina Eden atunci când el a păcătuit împotriva lui 
Dumnezeu, încălcând porunca Sa.

Dar acum, tu nu mai ai nici un motiv să trăieşti 
în afara gloriei lui Dumnezeu, deoarece slava este 
acum aici; este în duhul tău. Cum ştii că viaţa ta este 
excelentă şi plină de slavă? Este aşa deoarece Cristos 
este în tine! Aceasta este speranţa ta pentru o viaţă 
înfloritoare în sănătate, în bunăstare şi în victorie. 
Aceasta este încredinţarea ta că nu vei mai fi niciodată 
învins în viaţă: Cristos în tine este nădejdea ta pentru 
viaţa veşnic triumfătoare.

Marcu 14:32‑42
Numeri 35

Ioan 17:22; 1 Ioan 4:4; 
Romani 8:30

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Harul şi pacea sunt două elemente vitale pe 
care trebuie să le activezi în viaţa ta din ce în 

ce mai mult, pentru a trăi viaţa veşnic triumfătoare la 
care ai fost chemat în Cristos.

Ce este harul? Harul înseamnă mai mult decât 
favoare nemeritată; se referă la influenţa divină asupra 
duhului uman. Este reflexia exterioară a frumuseţii, a 
puterii, a perfecţiunii, a excelenţei, a virtuţii şi a slavei 
lui Dumnezeu care operează în duhul tău uman. Este 
o dotare supranaturală care te face să înfloreşti şi să 
excelezi în tot ceea ce faci.

În versetul tematic, cuvântul „pace” provine din 
traducerea din original a termenului grecesc „eirene,” 
care este înrudit cu termenul ebraic „shalom” şi 
înseamnă, pe lângă alte lucruri frumoase, putere de 
stăpânire asupra crizelor. Nu se referă doar la pacea 
de a fi protejat de cel rău şi de distrugere, ci la ceea ce 
aduce odihnă şi bunăstare. Atunci când ai pacea lui Isus 
Cristos, înseamnă că ai putere peste crize şi te odihneşti 
în bunăstare.

Acest tip de viaţă a dus Isus atunci când a umblat 
pe pământ: El era plin de har şi de adevăr, era liniştit 
şi deţinea controlul oricând, în orice zi, oriunde şi în 

VINERI

2

Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea 
lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Cristos                  

(2 Petru 1:2).

Poţi înmulţi harul şi 
pacea în viaţa ta



orice circumstanţă! Petru ne spune că modul în care 
putem înmulţi harul şi pacea în viaţa noastră constă 
în cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului Isus. În 
versetul tematic, cuvântul „cunoaştere” provine din 
traducerea din original a termenului grecesc „epignosis,” 
care înseamnă cunoaştere absolută, precisă, deplină. 
Aşadar, nu trebuie să te rogi: „O, Doamne, dă‑mi mai 
mult har,” sau „înmulţeşte‑mi pacea.” Nu! Tu trebuie să 
faci să se întâmple acest lucru pentru tine, dedicându‑te 
dobândirii şi practicării cunoaşterii absolute, precise şi 
depline a lui Dumnezeu.

Prea mulţi oameni suferă şi se frământă în viaţă, 
deşi ar trebui să trăiască binecuvântările înălţătoare care 
ne sunt accesibile în Isus Cristos. Motivul pentru care 
suferă aceşti oameni este necunoştinţa. Cunoaşte tot mai 
mult din Dumnezeu; studiază Cuvântul Său! Cunoaşte‑L 
prin părtăşie şi prin meditare asupra Scripturilor, iar 
harul şi pacea Lui se vor fi înmulţi în viaţa ta.

Ioan 17:1‑26
1 Cronici 9‑10

Marcu 14:43‑52
Numeri 36

| Proclamaţie
Harul lui Dumnezeu este vizibil şi 
se manifestă în viaţa mea. Sunt 
binecuvântat şi extrem de favorizat în 
toate lucrurile. Pacea lui Dumnezeu 
care întrece orice pricepere îmi 
păzeşte inima. Am autoritate asupra 
oricăror crize şi am pace în bunăstare! 
Sunt pe culme! Deţin controlul în 
orice circumstanţe, pentru că Isus 
Cristos este în mine şi El este pacea 
mea. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

2 Petru 1:5; 2 Petru 3:18; 
Romani 5:1

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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În versetul tematic, apostolul Pavel vorbeşte 
despre destin. El spune că sunt vase care prin 

împietrirea lor îşi năruiesc destinul şi se îndreaptă spre 
mânia lui Dumnezeu, spre distrugere (Romani 2:5) şi 
sunt vase ale îndurării lui Dumnezeu. El afirmă că vasele 
îndurării sunt destinate pentru slavă; Dumnezeu le‑a 
pregătit mai dinainte pentru glorie. Cine sunt aceste 
vase ale îndurării? Sunt cei născuţi din nou. În Romani 
9:24, apostolul Pavel spune: „Astfel, El ne‑a chemat nu 
numai dintre Iudei, ci şi dintre Neamuri” Binecuvântat 
fie Dumnezeu!

Noi suntem vasele îndurării lui Dumnezeu, 
destinate pentru slavă. În pasajul biblic din Romani 
8:28‑30 ni se explică aceasta: „... Căci pe aceia pe care 
i‑a cunoscut mai dinainte, i‑a şi hotărât mai dinainte să 
fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel 
întâi născut dintre mai mulţi fraţi. Şi pe aceia pe care 
i‑a hotărât mai dinainte, i‑a şi chemat; şi pe aceia pe 
care i‑a chemat, i‑a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia 
pe care i‑a socotit neprihăniţi, i‑a şi proslăvit.”

Şi ce putem spune, dacă Dumnezeu, fiindcă voia să‑Şi 
arate mânia şi să‑Şi descopere puterea, a suferit cu 

multă răbdare nişte vase ale mâniei, făcute pentru piere; 
şi să‑Şi arate bogăţia slavei Lui faţă de nişte vase ale 

îndurării pe care le‑a pregătit mai dinainte pentru slavă 
(despre noi vorbesc) (Romani 9:22‑23).

SÂMBĂTĂ

3
Pregătit pentru slavă



Viaţa noastră este una de glorie în Isus Cristos. 
Suntem chemaţi pentru a trăi în sănătate divină, în 
putere, în abundenţă şi în bunăstare. Eşti predestinat să 
fii asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu. El te‑a creat 
să fii la fel ca Isus. În Evrei 1:3, Biblia Îl descrie pe Isus 
ca fiind oglindirea slavei lui Dumnezeu: „... şi întipărirea 
Fiinţei Lui...” Acelaşi adevăr ţi se aplică şi ţie astăzi: „... 
cum este El (Isus), aşa suntem şi noi în lumea aceasta” 
(1 Ioan 4:17).

Aşadar, cum este Isus, aşa eşti şi tu întipărirea 
Fiinţei lui Dumnezeu şi oglindirea slavei Lui. La fel ca 
Isus, şi tu eşti glorificat. Aceasta înseamnă că trebuie să 
trăieşti o viaţă de slavă, nu una de ruşine, de înfrângere, 
de lipsă, de boală, sau de neputinţă; ai fost ales pentru o 
viaţă de glorie. Aleluia!

Ioan 18:1‑27
1 Cronici 11‑13

Marcu 14:53‑65
Deuteronom 1

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai 
pregătit pentru slava Ta, care este 
în duhul meu şi se manifestă în tot 
ceea ce fac. Harul Tău acţionează în 
mine producând sănătate, bogăţie, 
bunăstare, creştere, abundenţă, 
favoare şi binecuvântări, în Numele 
lui Isus! Amin. 

2 Petru 1:2‑3; 2 Corinteni 3:18; 
1 Samuel 2:8

STUDIU SUPLIMENTAR
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Creştinul este născut din Cuvântul lui Dumnezeu 
şi, prin urmare, el poate fi edificat şi hrănit 

numai de către acest Cuvânt al Domnului. În 1 Petru 2:2, 
Biblia spune: „şi, ca nişte prunci născuţi de curând să 
doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să 
creşteţi spre mântuire.” Cuvântul lui Dumnezeu poate 
consolida şi transforma orice domeniu al vieţii tale. Poate 
te gândeşti că nu eşti o persoană prea curajoasă. Cuvântul 
lui Dumnezeu poate produce curaj în duhul tău. Poate 
spui: „sunt o persoană nesigură”; Cuvântul Domnului îţi 
poate consolida încrederea, siguranţa de sine. Dacă eşti 
slab, Cuvântul lui Dumnezeu te poate întări.

Totul în viaţă este susţinut de sursa de provenienţă. 
Tu provii din Cuvântul lui Dumnezeu, de aceea, tot ceea 
ce ai nevoie în viaţă se găseşte în Cuvântul Său. Nu ar 
trebui să trăieşti în afara Cuvântului lui Dumnezeu, pentru 
că aceasta înseamnă moarte. În Romani 8:13, Biblia 
spune: „Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar 
dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi 
trăi.” Aşadar, trăieşte‑ţi viaţa aşa cum vrea Dumnezeu: 
triumfător, glorios, plin de succes în fiecare zi; trăieşte în 
Cuvântul Său. 

DUMINICĂ

4
Trăieşte în Cuvântul 

lui Dumnezeu
Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu 
şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufleteşte 
şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi     

(Faptele apostolilor 20:32).



Partea finală a versetului tematic ne arată un alt 
beneficiu extraordinar al trăirii în Cuvântul Domnului; 
aceasta îţi va da o moştenire! Tu ai deja o moştenire 
în Isus Cristos, dar s‑ar putea să nu te bucuri încă de 
ea. Cuvântul lui Dumnezeu are abilitatea să te pună în 
posesia moştenirii care îţi aparţine.

Este ca şi cum avocatul tău te ajută să obţii un 
drept sau o moştenire pe care altcineva a încercat să ţi 
le ia. El a făcut toate actele, a mers la tribunal în numele 
tău, a obţinut moştenirea şi ţi‑a dat‑o ţie. Cuvântul lui 
Dumnezeu este ca acel avocat al tău, pentru că te ajută 
să intri în posesia moştenirii pe care Isus deja ţi‑a dat‑o. 

Există o parte atât de mare a moştenirii tale pe care 
tu încă nu ai accesat‑o! Însă prin studierea Cuvântului lui 
Dumnezeu şi prin meditarea asupra sa, tu iei în posesie 
acele binecuvântări şi umbli în realitatea lor, spre slava 
lui Dumnezeu.

Ioan 18:28‑19:16
1 Cronici 14‑16

Marcu 14:66‑72
Deuteronom 2

| Proclamaţie
Umblu în realitatea moştenirii 
mele în Cristos, întărit şi poziţionat 
prin Duhul Sfânt pentru viaţa care 
merge doar înainte şi în sus. Şi 
astăzi manifest în lumea mea slava 
şi neprihănirea lui Dumnezeu, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Iosua 1:8; Coloseni 3:16; 
Luca 4:4

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Un moştenitor este cineva care a primit o 
moştenire, care poate fi o proprietate sau o 

poziţie de autoritate şi de bogăţie. Însă cât timp acest 
moştenitor este minor (în greacă: „nepios”) va avea 
capacitate de exerciţiu restrânsă, din cauza imaturităţii 
sale, oricât de vastă ar fi proprietatea pe care o 
moşteneşte în mod legal.

Unui „nepios” îi este caracteristic faptul că nu 
poate vorbi corect; el nu are inteligenţa unei persoane 
mature şi, drept rezultat, încă nu este capabil să 
comunice cum trebuie prin limbajul său. Aşa sunt şi unii 
creştini; încă nu au învăţat să‑şi strunească gura. Da, 
Biblia spune că ei sunt moştenitori ai lui Dumnezeu şi 
co‑moştenitori cu Cristos, dar ei nu pot trăi viaţa unui 
moştenitor, deoarece încă nu sunt maturi spiritual.

În Isus Cristos, tu ai primit stăpânire peste 
circumstanţe. Le eşti superior lui Satan şi forţelor 
întunericului. Ai bunăstare nelimitată. Ai acces la 
resurse nesfârşite. Ţi s‑a dat împuternicire legală să 
faci uz de Numele lui Isus şi să domneşti ca un rege în 
această lume. Cu toate acestea, cât timp nu înveţi să 
vorbeşti corect şi să rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu, vei 
trăi ca o victimă.

Dar, câtă vreme moştenitorul este nevârstnic, eu spun 
că nu se deosebeşte cu nimic de un rob, măcar că este 

stăpân pe tot (Galateni 4:1).

LUNI

5
Rosteşte doar Cuvântul 

lui Dumnezeu



Dumnezeu ţi‑a dat deja tot ceea ce ai nevoie 
pentru a trăi triumfător în viaţă: „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). În 1 Corinteni 3:21, citim: „... toate 
lucrurile sunt ale voastre.” Dar cheia este următoarea: 
„Şi vorbim despre ele...” (1 Corinteni 2:13), ceea ce 
înseamnă că tu trebuie să declari aceleaşi lucruri pe care 
Dumnezeu le‑a spus despre tine.

Însă nu poţi să le rosteşti dacă nu le cunoşti; de 
aceea trebuie să te instruieşti în Cuvântul lui Dumnezeu. 
Asigură‑te că mergi regulat la biserică pentru a învăţa 
Cuvântul lui Dumnezeu. Studiază pentru a cunoaşte 
şi a aplica personal Cuvântul Domnului, ca să‑ţi poţi 
administra moştenirea şi să ştii cum să foloseşti 
autoritatea care ţi‑a fost dată în Cristos.

Ioan 19:17‑42
1 Cronici 17‑19

Marcu 15:1‑14
Deuteronom 3

Coloseni 4:6; 2 Petru 3:17‑18; 
Iacov 3:2

| Rugăciune
Prin Duhul Sfânt sunt învăţat şi 
antrenat în viaţa lui Cristos şi 
sunt poziţionat să mă bucur de 
moştenirea măreaţă care mi‑a 
fost dată în El. Viaţa mea este 
o expresie a realităţilor vieţii 
glorioase de neprihănire pe care o 
am în Cristos, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cea mai mare forţă din lume este dragostea. 
Calea dragostei este calea corectă. Isus nu S‑a 

lăsat ofensat de cei ce L‑au abuzat şi L‑au torturat; în 
schimb, El a spus: „... Tată, iartă‑i, căci nu ştiu ce fac...” 
(Luca 23:34). Aşadar, de ce s‑ar lăsa un creştin atât de 
jignit de cuvintele cuiva încât să spună: „În Numele lui 
Isus, poruncesc să ia foc casa lui; poruncesc foc asupra 
lor;” aceasta este o reacţie nechibzuită.

Unii oameni merg mai departe şi studiază cărţi 
de blesteme pentru a învăţa cum să‑i blesteme pe alţii, 
în ciuda faptului că Biblia spune: „Binecuvântaţi‑i pe 
cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi şi nu blestemaţi” 
(Romani 12:14). În calitate de creştin, tu eşti chemat 
să binecuvântezi. În Iacov 3:11‑12, Biblia ne întreabă: 
„Oare din aceeaşi vână a izvorului ţâşneşte şi apă dulce 
şi apă amară? Fraţii mei, poate oare un smochin să facă 
măsline sau o viţă să facă smochine? Nici apa sărată nu 
poate da apă dulce.”

Niciodată să nu te laşi ofensat până în punctul de 
a arunca blesteme asupra cuiva. Nu uita că tu ai o limbă 
sănătoasă care rosteşte vindecare, viaţă şi neprihănire; 
aşadar, foloseşte‑o doar pentru a binecuvânta. Nu lăsa 
ca mânia să te domine sau să te controleze. Cei care sunt 

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea 
este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din 

Dumnezeu şi Îl cunoaşte pe Dumnezeu (1 Ioan 4:7).

Calea dragostei

MARŢI
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conduşi de mânie nu pot să aibă autoritate spirituală; 
ei nu pot face uz de Numele lui Isus pentru lucrurile 
importante din viaţă. În Efeseni 4:26, Biblia spune: 
„Mâniaţi‑vă şi nu păcătuiţi. Să nu apună soarele peste 
mânia voastră.” 

Trebuie să îmblânzeşti şi să stăpâneşti mânia, la fel 
ca nerăbdarea, frustrarea şi ura. Tu te‑ai născut pentru 
a iubi; refuză să permiţi vreunui lucru să te tulbure ca 
să acţionezi apoi altfel. Dacă sunt unii care se declară 
duşmani ai tăi, conform cuvintelor lui Isus, chiar şi ei 
merită dragoste: „Dar eu vă spun: iubiţi‑i pe vrăjmaşii 
voştri, binecuvântaţi‑i pe cei ce vă blestemă, faceţi‑le 
bine celor ce vă urăsc şi rugaţi‑vă pentru cei ce vă 
asupresc şi vă prigonesc” (Matei 5:44). 

Trebuie să‑i iubim pe ceilalţi în mod dezinteresat, 
necondiţionat, aşa cum ne‑a iubit Isus pe noi. „Noi am 
cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi‑a dat viaţa 
pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru 
fraţi” (1 Ioan 3:16).

Ioan 20:1‑18
1 Cronici 20‑22

Marcu 15:15‑24
Deuteronom 4

1 Corinteni 13:1‑8

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
iubirea Ta, care reprezintă marca 
vieţii mele. Iubesc necondiţionat, 
pentru că aceasta este natura 
mea în Cristos. Trăiesc în pace, 
în bucurie şi în binecuvântări, 
eliberat de orice povară inutilă de 
mânie şi de răutate, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Creştinul este moştenitor al lui Dumnezeu şi împreună 
moştenitor cu Cristos. În Romani 8:17, Biblia spune: 

„Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai 
lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Cristos...” Aceasta 
înseamnă că toate lucrurile sunt ale tale (1 Corinteni 3:21). Dacă 
tu funcţionezi cu acest tip de gândire, vei umbla întotdeauna în 
supraabundenţă.

Unii oameni se zbat de o viaţă întreagă; trăiesc în lipsă, în 
dorinţe neîmplinite şi în sărăcie de atâta timp, încât le este greu să 
mai creadă în bunăstare. „Am încercat tot ce am putut, dar această 
bunăstare se pare că este ireală,” spun ei. Provocarea este în mintea 
lor; dacă ei ar gândi corect, lucrurile s‑ar schimba. Biblia spune: „Şi nu 
vă conformaţi acestei lumi; ci fiţi transformaţi prin înnoirea minţii 
voastre...” (Romani 12:2, versiunea Fidela). Schimbă‑ţi gândirea, 
conştiinţa; şi se va vedea aceasta şi în vorbirea ta.

Odată ce vei putea să gândeşti, vei începe şi să rosteşti. 
Nu te teme: nu te pedepseşte nimeni dacă gândeşti şi vorbeşti în 
stil mare; nu există nici o lege împotriva acestui lucru. Gândeşte 
şi rosteşte în termeni de succes. În pasajul biblic din Iosua 1:8, 
Dumnezeu spune: „Meditează!” Cu alte cuvinte, gândeşte şi 

Lăudaţi‑L pe Domnul! Ferice de omul care se teme de 
Domnul şi care are o mare plăcere pentru poruncile 
Lui! Sămânţa lui va fi puternică pe pământ; neamul 
oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în 

casă bogăţie şi belşug, şi neprihănirea lui dăinuie în veci 
(Psalmul 112:1‑3). 

Gândeşte şi vorbeşte în 
termeni de bunăstare

MIERCURI
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rosteşte Cuvântul lui Dumnezeu. Pe măsură ce vei face aceasta, îţi 
vei face calea prosperă şi vei avea succes.

Dumnezeu nu te‑a creat ca să suferi şi să te chinui în viaţă. El 
nu a plănuit o viaţă mizerabilă pentru tine. Cuvântul Lui, în afară de 
a‑ţi arăta voia Sa pentru viaţa ta, îţi descoperă moştenirea pe care o 
ai în Cristos. În 2 Corinteni 8:9, Biblia declară: „Căci cunoaşteţi harul 
Domnului nostru Isus Cristos. El, măcar că era bogat, S‑a făcut 
sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.” 
Isus a devenit sărac pentru ca noi să putem deveni bogaţi. Aceasta 
nu este o promisiune; este deja o realitate. Tot ceea ce trebuie să 
faci este să te bucuri de viaţa de bunăstare pe care El ţi‑a făcut‑o 
disponibilă în Cuvântul Lui!

În 2 Petru 1:3, citim: „Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit 
tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne‑a 
chemat prin slava şi puterea Lui.” Aceasta ar trebui să fie şi gândirea 
ta. În 1 Corinteni 3:21, Biblia spune: „Nimeni să nu se fălească, dar, 
cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre.” Aceste lucruri sunt 
adevăruri de actualitate. Meditează asupra lor până când toată 
mentalitatea ta este nu doar corectată, ci complet transformată şi 
inundată cu posibilităţi ale vieţii din belşug (Ioan 10:10).

Ioan 20:19‑31
1 Cronici 23‑25

Marcu 15:25‑32
Deuteronom 5

Isaia 60:11; 
2 Corinteni 9:8

| Rugăciune
Tată scump, Îţi mulţumesc 
pentru harul Tău, pentru iubirea 
Ta şi pentru bunătatea Ta. Tu 
m‑ai aşezat pe culme, ca să 
umblu în supraabundenţă. 
Sunt binecuvântat, favorizat şi 
îmbogăţit cu tot ce priveşte viaţa şi 
evlavia, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În această lună, lideri de celule din misiunea 
noastră din lumea întreagă se vor reuni în 

prestigioasa sală LoveWorld Convocation Arena, în 
Lagos, Nigeria, pentru Conferinţa internaţională a 
liderilor de celule (ICLC) 2017 cu omul lui Dumnezeu, 
Pastorul Chris. 

Conferinţa se prefigurează a fi un timp special de 
împărtăşire din Cuvântul lui Dumnezeu şi din Duhul 
Sfânt, fiind destinată să‑i propulseze pe liderii de celule la 
următorul nivel în lucrarea lor de slujire. 

Participanţii vor fi de asemenea echipaţi pentru a avea 
mai multă eficienţă în vestirea Evangheliei lui Cristos şi 
pasiune înflăcărată în câştigarea sufletelor. 

Începe de pe acum să‑ţi planifici participarea!

 Conferinţa internaţională 
                         a liderilor de celule

N
O
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NOTE
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Epistolele nu sunt nişte înscrisuri obişnuite sau 
simple scrisori; ele sunt insuflate de Duhul 

Sfânt şi se adresează Bisericii. De aceea se numesc 
„Epistole către Biserică.” Aşadar, în versetul tematic, 
apostolul Petru se referea la cei care sunt născuţi 
din nou. Haidem să examinăm mesajul puternic din 
versetul tematic.

Mai întâi, observă timpurile folosite în frază: „Voi 
însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, 
un neam sfânt...” Aceasta nu sugerează ceva din viitor; 
nu reprezintă o promisiune. Se referă la cine eşti tu 
acum! Faci parte dintr‑o seminţie aleasă; îi eşti dedicat 
lui Dumnezeu; aceasta înseamnă că eşti sfinţit, pus 
deoparte pentru El, în slavă şi în frumuseţe. Tu eşti 
comoara Lui deosebită; în plus, tu eşti de viţă regală. 
Când te‑ai născut din nou, te‑ai născut rege (Apocalipsa 
1:6). Tu faci parte din familia regală a Monarhului 
Universului. Păşeşte înainte în viaţă conştientizând 
lucrul acesta. Regii domnesc; prin urmare, domneşte 

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie 
împărătească, o naţiune dedicată, un popor 

special pe care Dumnezeu Şi l‑a câştigat 
personal ca să fie al Lui, ca să vestiţi minunile 

şi să arătaţi virtuţile şi perfecţiunile Celui ce v‑a 
chemat din întuneric la lumina Sa minunată                                                             

(1 Petru 2:9, versiunea Amplificată).

Eşti ales, nobil şi plin 
de excelenţă

JOI
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în viaţă peste cel rău, peste boală, peste neputinţă şi 
peste circumstanţele vieţii (Romani 5:17).

În plus, versetul tematic spune că noi suntem 
un popor special pe care Dumnezeu Şi l‑a câştigat 
personal ca să fie al Lui. El ne‑a cumpărat cu sângele lui 
Isus (Faptele apostolilor 20:28), ca să vestim minunile 
Sale şi să arătăm virtuţile şi perfecţiunile Lui. Ce lucruri 
uimitoare! Ce chemare! Înseamnă că suntem chemaţi 
să manifestăm excelenţă divină; avem abilitatea să 
facem aceasta.

Înţelegi de ce viaţa ta ar trebui să fie plină 
de excelenţă? Tot ce are legătură cu tine trebuie să 
reveleze eleganţă divină şi frumuseţe. Trebuie să existe 
o decenţă a Duhului Sfânt în viaţa ta, pentru că tu eşti 
un ambasador al lui Cristos. Duhul lui Dumnezeu, care 
este însuşi Duhul excelenţei, a adus excelenţă în viaţa 
ta; prin urmare, emană excelenţă. Realizează lucruri 
excelente, pentru că tu ştii cine eşti.

Ioan 21:1‑25
1 Cronici 26‑29

Marcu 15:33‑47
Deuteronom 6

Deuteronom 14:2; Psalmul 135:4; 
Tit 2:14

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai 
dat abilitatea să radiez excelenţă 
şi să Îţi manifest înţelepciunea, 
măreţia şi neprihănirea în lumea 
mea! Acum şi întotdeauna trăiesc 
viaţa veşnică de glorie spre lauda 
şi salva Numelui Tău. Sunt plin 
de toată plinătatea lui Dumnezeu 
şi aduc roade în neprihănire 
pretutindeni, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii creştini sunt mereu legalişti în modul lor 
de abordare a vieţii şi a instrucţiunilor spirituale. De 
exemplu, dacă ai fost îndemnat să inviţi un suflet la 
biserică, învaţă să‑ţi depăşeşti limitele; mergi a doua 
milă ‑ invită mai mulţi oameni şi mărturiseşte‑le 
Evanghelia. 

Dacă eşti implicat într‑un proiect, la casa 
Domnului, de pildă, unde poate vrei să dai chiar şi o 
mie de dolari, nu contribui în mod strict, legalist. Nu 
considera că faci o donaţie, ci că Îi aduci o ofrandă 
Domnului. Odată ce dai acea sumă, nu spune: „Mi‑am 
făcut partea, acum sunt liber,” nu! Mai degrabă, lasă 
ca responsabilitatea şi dedicarea faţă de realizarea 
deplină a proiectului să te impulsioneze spre acţiuni 
viitoare. Aşa procedezi cum se cuvine. Doar atunci 
când faci ceva total opus faţă de îndemnul primit, este 
o problemă.

În Matei capitolul 5, Isus ne‑a învăţat să facem 
mai mult decât ceea ce am fost rugaţi. El a spus: „Aţi 
auzit că s‑a zis: «Ochi pentru ochi şi dinte pentru 
dinte.» Dar eu va spun: să nu vă împotriviţi celui ce 
vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, 
întoarce‑i‑l şi pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu 
tine şi să‑ţi ia haina, lasă‑i şi cămaşa. Dacă te sileşte 

Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, 
mergi cu el două (Matei 5:41).

Dincolo de limite

VINERI
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cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două” 
(Matei 5:38‑41). Aceasta este viaţa la care ai fost 
chemat. Legalismul nu este un câştig, dar a merge o 
milă în plus este un câştig.

Faptele apostolilor 1
2 Cronici 1‑4

Marcu 16:1‑11
Deuteronom 7

Luca 11:5‑8; Galateni 6:10; 
2 Corinteni 5:14‑15

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc 
pentru oportunităţile de a‑Ţi 
manifesta gloria şi măreţia într‑o 
măsură tot mai mare. Acum şi 
întotdeauna sunt constrâns de 
dragostea Ta să merg încă o milă 
în câştigarea sufletelor, în dărnicie 
şi în înflăcărarea credinţei în 
inima celorlalţi. Manifest şi astăzi 
natura Ta divină de iubire în 
binecuvântarea altora, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Aceasta este dorinţa lui Dumnezeu pentru 
tine. Indiferent care este nevoia şi care sunt 

circumstanţele, El vrea ca tu să fii îndestulat, să ai îndeajuns, 
aşa încât să nu mai nevoie de ajutor sau de sprijin. Dar, 
vezi tu, El vrea să creşti suficient de mult şi pentru ceilalţi. 
Motivul pentru „a avea întotdeauna din destul în toate 
lucrurile” este ca să prisoseşti în orice lucrare bună. Aceasta 
imediat îţi aduce ceva în minte: tu nu trăieşti pentru tine, ci 
pentru ceilalţi.

Biblia spune: „Aşadar, cât avem ocazia, trebuie să le 
facem bine tuturor, în special celor din familia credinţei” 
(Galateni 6:10, versiunea NTR). Avraam, David şi toţi 
oamenii mari nu au trăit doar pentru ei. Poate că ţi‑ai zis: 
„Nu am bani ca să ajut,” însă tocmai de aceea Dumnezeu îţi 
poate da har din abundenţă. Dacă eşti student, de exemplu, 
câţi colegi ajuţi cu ceea ce ştii tu? Sau îţi ascunzi cărţile şi te 
faci că nu ştii atunci când ei vin în jurul tău? 

Trebuie să fii capabil să împarţi ceea ce ai. Tu ai 
o familie mult mai mare, mult mai largă decât familia 
biologică; tu aparţii familiei credinţei. Aşadar, nu spune: 
„Vreau să am destul doar pentru mine şi pentru rudele 
apropiate”; aceasta nu este destul de bine. Hotărăşte‑te 
să fii o binecuvântare pentru alţii. Dacă binecuvântezi 

Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, 
având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi 

în orice faptă bună (2 Corinteni 9:8).

Creşte pentru a‑i 
ajuta pe ceilalţi

SÂMBĂTĂ
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oamenii, vei fi ridicat întotdeauna. Aceasta se întâmplă 
deoarece promovarea ta stă în promovarea celorlalţi. Tu 
eşti un succes pe măsură ce îi ajuţi pe ceilalţi să reuşească. 

Dumnezeu va face să se întâmple pentru tine ceea 
ce tu faci să se întâmple pentru ceilalţi. Aşadar, continuă să 
dăruieşti, să îi ajuţi pe cei din jurul tău să rămână în picioare. 
Pe măsură ce creşti în Cristos, Dumnezeu Se aşteaptă să 
înveţi cum să îţi iei privirea de la tine şi să devii preocupat 
de nevoile celorlalţi. Atunci când te preocupi să‑i ajuţi pe 
ceilalţi, Dumnezeu Se va îngriji de dorinţele tale.

Mulţi oameni care se află suferinţă îşi vor vedea 
vindecarea desăvârşită şi nevoile împlinite, dacă, măcar 
pentru un moment, nu se vor mai concentra la propriile 
dureri şi nevoi, ci se vor ruga pentru alţii. Fii sensibil la nevoile 
celor din jurul tău, fii o binecuvântare. Când trăieşti în acest 
mod, funcţionezi la fel ca Tatăl tău ceresc; iar minunile vor 
avea loc în viaţa ta fără a mai fi nevoie să le ceri.

Faptele apostolilor 
2:1‑21

2 Cronici 5‑7

Marcu 16:12‑20
Deuteronom 8

2 Corinteni 9:9‑10; 
Luca 6:38

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că 
m‑ai făcut un administrator al 
bogăţiilor Împărăţiei Tale. Sunt 
lumina lumii şi, prin Duhul Sfânt, 
ating viaţa multora, alin inimile 
zdrobite, duc vindecare în naţiuni 
şi bunăstare pentru cei nevoiaşi, 
toate spre lauda şi gloria Numelui 
Tău. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Indiferent de locurile în care ai fost sau de lucrurile 
care ţi s‑au întâmplat, dacă îi permiţi Cuvântului lui 

Dumnezeu să domnească în viaţa ta, vei umbla în victorie 
absolută asupra tuturor circumstanţelor.

Însă atunci când te supui stăpânirii Cuvântului 
lui Dumnezeu, trebuie să ţii cont de câteva principii 
fundamentale. Acestea sunt: cunoştinţa, meditarea şi 
proclamaţiile credinţei.

În primul rând, trebuie să cunoşti Cuvântul Domnului 
şi să îi permiţi să îţi îndrume gândurile, cuvintele şi acţiunile. 
În Osea 4:6, Dumnezeu spune: „Poporul Meu piere din lipsă 
de cunoştinţă...” El nu Se referea la lipsa lor de cunoştinţă în 
general, ci la cunoaşterea Cuvântului Său. Doar cunoaşterea 
Cuvântului lui Dumnezeu îţi poate garanta succesul, 
progresul şi bunăstarea. Acesta este motivul pentru care El 
vrea să studiezi Cuvântul Lui. Refuză să fii în necunoştinţă; 
fii devotat Cuvântului Domnului. În Ioan 8:32, Biblia spune: 
„veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”

În al doilea rând, trebuie să meditezi asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu. Păstrează‑l mereu în inima ta 
şi în gura ta. Meditând asupra Cuvântul Domnului, acesta 
pătrunde în duhul tău, producând în tine mesajul despre 

Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu 
şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi 

sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi 
cei sfinţiţi (Faptele apostolilor 20:32).

Supune‑te stăpânirii 
Cuvântului lui Dumnezeu

DUMINICĂ
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care vorbeşte. Biblia spune: „Această carte a legii să nu se 
depărteze de gura ta, ci cugetă asupra ei zi şi noapte, ca să 
iei seama să faci conform cu tot ce este scris în ea; fiindcă 
atunci vei face calea ta prosperă şi atunci vei avea mult 
succes” (Iosua 1:8, versiunea Fidela). Când meditezi, tu te 
supui influenţei şi puterii Cuvântului lui Dumnezeu; astfel 
eşti transformat, iar duhul tău este abilitat pentru victorie. 

În ultimul rând, fii plin de încredere când declari 
proclamaţiile credinţei! Credinţa în ceea ce spune 
Dumnezeu şi proclamarea acestor adevăruri îţi vor schimba 
viaţa. Când boala sau frica încearcă să te atace, răspunde 
prin a afirma ce a spus Dumnezeu despre tine în Cuvântul 
Lui. Declară cu voce tare: „eu am viaţa lui Dumnezeu în 
mine! Sunt mai mult decât biruitor; sunt victorios în Cristos 
Isus! Nici o armă făurită împotriva mea nu va prospera, 
pentru că eu sunt ascuns cu Cristos în Dumnezeu!”

Acesta este modul în care te supui domniei 
Cuvântului lui Dumnezeu, pentru a te asigura că puterea 
Lui se manifestă în viaţa ta.

Faptele apostolilor 
2:22‑47

2 Cronici 8‑11

Luca 1:1‑10
Deuteronom 9

Faptele apostolilor 20:32; 
Isaia 55:10‑11

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
viaţa glorioasă pe care mi‑ai 
dat‑o în Cristos! Viaţa mea este o 
revelaţie a harului Tău, a puterii, 
a iubirii şi a neprihănirii Tale. 
Cuvântul Tău acţionează cu putere 
în mine, producând roadele 
vieţii divine. Trăiesc în sănătate, 
în abundenţă supranaturală, în 
victorie neîntreruptă şi în bucurie, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Geneza capitolul 15, citim cum Domnul i‑a 
promis din nou lui Avraam că va fi tatăl multor 

neamuri. Dumnezeu îi promisese încă din capitolul 12 
că sămânţa lui pe pământ avea să fie numeroasă şi că 
întreaga lume avea să fie binecuvântată prin el (Geneza 
12:2‑3). 

Însă Avraam care, la vremea respectivă, încă se 
numea „Avram,” neavând nici un copil, a pus sub semnul 
întrebării posibilitatea împlinirii promisiunii Domnului 
şi a replicat: „... ce‑mi vei da? Căci mor fără copii; şi 
moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc” (Geneza 
15:2). Răspunsul Domnului pentru el a fost remarcabil: 
„«Uită‑te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le 
numeri.» Şi i‑a zis: «Aşa va fi sămânţa ta»” (Geneza 15:5).

Următorul verset ne spune că Avraam a crezut, iar 
Domnul i‑a socotit credinţa ca neprihănire (Geneza 15:6). 
Dumnezeu i‑a stimulat viziunea. El l‑a antrenat cum să 
vadă în mod corect, respectiv cum să îşi folosească vederea 
spirituală. Aceasta se numeşte „vederea realităţilor.”

Când l‑a dus afară în acea noapte şi i‑a cerut să 
numere stelele, Dumnezeu l‑a antrenat spiritual să vadă 
dincolo de tărâmul optic şi să vadă cu ochii duhului. Fiind 

Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci 
la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd sunt 
trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice       

(2 Corinteni 4:18).

Ce poţi să vezi?

LUNI
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creştini, şi noi suntem chemaţi să facem acelaşi lucru: noi 
privim şi vedem dincolo de ceea ce mintea sau ochii noştri 
fizici pot percepe. Noi vedem cu ochii credinţei.

Noi suntem sămânţa lui Avraam. În Romani 4:11, 
16, Biblia îl numeşte pe Avraam tatăl nostru, al tuturor 
celor care credem. Dumnezeu a stabilit deja un precedent 
cu Avraam. Tu trebuie să exersezi cum să vezi realitatea. 
Fă‑ţi timp ca, atunci când eşti singur, să îţi foloseşti în mod 
deliberat vederea spirituală.

Dumnezeu a pus veşnicia în inima ta (Eclesiastul 
3:11, versiunea NTR). Ţie ţi‑a fost dată capacitatea 
extraordinară de a contempla, de a gândi, de a vizualiza 
şi de a vedea. Foloseşte aceste unelte spirituale puternice 
pentru a domni în viaţă. Nu există limite cu privire la 
capacitatea ta de exerciţiu; limita până la care poţi „vedea” 
este limita până la care poţi aduce ceva în realitatea vieţii 
tale. Aşadar, tu ce poţi vedea?

Faptele apostolilor 
3:1‑26

2 Cronici 12‑15

Luca 1:11‑25
Deuteronom 10

2 Corinteni 5:7; Ioel 2:28; 
Iosua 6:2

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc 
pentru Cuvântul Tău care îmi 
revelează realităţile Împărăţiei. 
Sunt sămânţa lui Avraam şi, prin 
urmare, toată lumea este a mea. 
Vizualizez şi deţin sănătatea 
divină, bunăstarea, victoriile, 
frumuseţile şi gloriile vieţii lui 
Cristos, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În versetul tematic, apostolul Petru reia cuvintele 
profetului din Ioel 2:28. Observă că profetul nu 

a spus: „Dumnezeu le va da viziuni tinerilor voştri,” ci: 
„... tinerii voştri vor vedea viziuni...” Este ceva diferit 
faţă de situaţiile în care Dumnezeu ne dă viziuni şi 
revelaţii, realităţi ale Duhului Sfânt pe care El însuşi ni 
le dezvăluie; noi trebuie avem viziuni în duhul nostru, în 
mod conştient. Aceasta este o parte a binecuvântărilor 
pe care Biserica le experimentează în zilele din urmă.

Tu poţi practica vederea unor astfel de viziuni; 
viziuni despre viaţa ta binecuvântată în Cristos; viziuni 
ale umblării tale triumfătoare în viaţă şi ale umblării 
în dragostea, puterea şi neprihănirea lui Cristos! Dacă 
primeşti viziuni de frică, de moarte, de boală, de sărăcie, 
sau de eşec, respinge‑le; apoi schimbă‑ţi focalizarea 
şi concentrează‑ţi imediat mintea asupra realităţilor 
Cuvântului lui Dumnezeu; reprogramează‑te sau 
realiniază‑te pentru a vedea viziunile corecte.

Pe măsură ce vei practica aceasta, vei fi uimit să 
vezi ce va face Dumnezeu în viaţa ta. Este chiar interesant 
să observi că, odată ce ai fost născut din nou, acesta 

„În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi 
turna din Duhul Meu peste orice făptură. Fiii 
şi fiicele voastre vor profeţi, tinerii voştri vor 

vedea viziuni, iar bătrânii voştri vor visa visuri”                                                
(Faptele apostolilor 2:17, versiunea NTR).

Viziuni despre viaţa ta 
binecuvântată în Cristos

MARŢI
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este primul lucru pe care El te antrenează să îl faci. În 2 
Corinteni 5:17, Biblia spune: „Căci, dacă este cineva în 
Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s‑au dus: iată 
(vezi) că toate lucrurile s‑au făcut noi.” Cuvântul „iată” 
provine din traducerea din original a termenului grecesc 
„idou” care este corespondentul termenului ebraic 
„kazar,” care înseamnă să priveşti şi să vezi cu ochii unui 
profet.

Duhul Sfânt, prin apostolul Pavel, vrea să ai viziunea 
corectă a identităţii tale în Cristos, acum că eşti născut 
din nou: trebuie să vezi că tu ai o viaţă nouă. Trebuie 
să vezi că eşti un succes. Trebuie să vezi că prosperi, că 
umbli în sănătate, în putere şi în victorie! Trebuie să vezi 
că eşti neprihănit, sfânt, desăvârşit în El şi iubit de El. 
Trebuie să vezi că tu eşti atât purtătorul cât şi oglindirea 
slavei Lui şi distribuitorul harului, milei şi bunătăţii Lui în 
lumea ta.

Faptele apostolilor 
4:1‑31

2 Cronici 16‑19

Luca 1:26‑38
Deuteronom 11

Ioel 2:28‑29; 
Efeseni 1:17‑19

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi 
arăţi cum să mă poziţionez pentru 
slava superioară. Mă ridic peste 
limitările minţii şi ale simţurilor, 
să pot vedea binecuvântarea mea 
în Cristos şi tot ce mi‑ai dăruit şi 
m‑ai făcut să fiu în El. Văd glorie, 
neprihănire, întregire, protecţie şi 
binecuvântări peste tot, în Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Neamurile şi împăraţii care provin din Avraam, 
aşa cum spune versetul tematic, nu sunt 

naţiunile din Orientul Mijlociu, cum cred unii; acelea 
sunt naţiuni pământeşti. Aici, Dumnezeu operează cu 
ceva spiritual; promisiunea Lui pentru Avraam era un 
legământ veşnic, iar moştenitorul acelui legământ este 
Isus Cristos, iar noi suntem comoştenitori cu El (Romani 
8:17).

Biblia spune: „Iar promisiunile au fost făcute lui 
Avraam şi seminţei lui. El nu spune: Şi seminţelor, ca 
despre multe, ci ca despre una: Şi seminţei tale, care 
este Cristos” (Galateni 3:16, versiunea Fidela). Apoi, 
versetul douăzeci şi nouă spune: „Şi dacă voi sunteţi 
ai lui Cristos, atunci sunteţi sămânţa lui Avraam şi 
moştenitori conform promisiunii.” Iar în 2 Corinteni 
5:17, citim: „Căci, dacă este cineva în Cristos, este o 
făptură nouă. Cele vechi s‑au dus: iată că toate lucrurile 
s‑au făcut noi.” Atunci când te‑ai născut din nou, te‑ai 
născut în Cristos; tu aparţii generaţiei lui Isus Cristos! 
Prin urmare, promisiunile făcute lui Avraam îţi aparţin.

Când parcurgi învăţătura din Cuvântul lui 
Dumnezeu despre genealogia lui Isus Cristos, de la 

Dumnezeu i‑a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. 
Creşte şi înmulţeşte‑te; un neam şi o mulţime de 

neamuri se vor naşte din tine şi chiar împăraţi vor ieşi 
din coapsele tale” (Geneza 35:11).

Noi suntem generaţia 
lui Isus Cristos

MIERCURI
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Avraam la David, vei observa că sunt paisprezece 
generaţii, chiar şi când iei în considerare strămutarea în 
Babilon (Matei 1:1‑17). Însă de la strămutarea în Babilon 
până la Cristos, dacă numeri generaţiile, vei constata că 
nu sunt decât treisprezece. Este aceasta o contradicţie? 
Nu, deloc! Doar treisprezece sunt consemnate, deoarece 
Biblia spune că o sămânţă de oameni (o generaţie) Îl va 
sluji, iar aceasta este Biserica.

Biblia spune: „... El va vedea sămânţa Lui, Îşi va 
prelungi zilele şi plăcerea Domnului va prospera în 
mâna Lui.” Versetul se referă la Biserică; noi suntem 
sămânţa lui Isus Cristos. Noi suntem generaţia Lui, noi 
suntem prelungirea zilelor Lui pe pământ. Biblia spune 
că în faţa Domnului noi suntem consideraţi o generaţie. 
Aşadar, noi suntem cei la care Se referea în Geneza 
35:11 atunci când a spus: „un neam şi o mulţime de 
neamuri se vor naşte din tine şi chiar împăraţi vor ieşi 
din coapsele tale.”

Faptele apostolilor 
4:32‑5:11

2 Cronici 20‑22

Luca 1:39‑56
Deuteronom 12

Romani 12:4‑5; 1 Corinteni 12:27; 
Psalmul 145:1

| Proclamaţie
Eu sunt al lui Cristos; prin urmare 
sunt sămânţa lui Avraam şi sunt 
moştenitor după făgăduinţă. Sunt 
extensia lui Cristos pe pământ, 
braţul Lui întins către o lume 
cuprinsă de suferinţă şi de moarte. 
Eu revelez binecuvântările Lui şi 
distribui bunătatea, înţelepciunea 
şi iubirea Lui. Sunt lumina Lui în 
această lume întunecată. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



 Pe 1 iulie 2017, Domnul va face o mare 
lucrare în toată lumea, atunci când 

câştigătorii de suflete din întreaga noastră misiune 
vor lua startul în această primă acţiune globală de 
evanghelizare numită „Ziua mondială de câştigare a 
sufletelor!” Această zi deosebită, pregătită pentru 
câştigarea şi edificarea sufletelor cu ajutorul Îngerului 
mesager Rapsodia Realităţilor şi al altor materiale de 
studiu biblic, va aduce un mare seceriş de suflete în 
Împărăţia lui Dumnezeu.

Ce mare sărbătoare va fi în ceruri în luna iulie, atunci 
când efectiv Îi vom prelungi zilele Domnului Isus Cristos 
pe pământ prin câştigarea multor suflete în Împărăţia 
Lui! Pregăteşte‑te să înfloreşti în mod deosebit şi să 
faci mari isprăvi pentru Domnul, participând la Ziua 
mondială de câştigare a sufletelor.

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

 

Ziua mondială de câştigarea 
sufletelor în 2017 
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Când te rogi în alte limbi, cel care se roagă este 
duhul tău, cu toate că Duhul Sfânt este Cel 

care îţi dă abilitatea de a vorbi în limbaj ceresc. Pavel 
a spus în 1 Corinteni 14:14: „Fiindcă, dacă mă rog în 
altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este 
fără rod.”

Rugăciunea în alte limbi transcende tărâmul minţii 
şi al înţelegerii fireşti, deoarece limbajul este divin. Tot 
ce trebuie să faci este să îţi conectezi instrumentele 
vocale la duhul uman şi să facilitezi curgerea cuvintelor. 
Această conexiune este un act al credinţei – este 
aceeaşi credinţă pe care ai exprimat‑o atunci când L‑ai 
primit pe Cristos în inima ta şi, drept rezultat, acum le 
poţi spune altora că te‑ai născut din nou. Conectează‑ţi 
corzile vocale la duhul tău. Vei fi surprins cât de simplu 
este să faci aceasta.

În ziua Cincizecimii, Duhul Sfânt a venit asupra 
apostolilor lui Isus şi imediat aceştia au început să 
vorbească în alte limbi. Cei care i‑au auzit vorbind în alte 
limbi şi‑au bătut joc de ei, deoarece Biblia spune: „... 
cine vorbeşte în altă limbă nu le vorbeşte oamenilor, 
ci lui Dumnezeu; căci nimeni nu‑l înţelege şi, cu duhul, 
el spune taine” (1 Corinteni 14:2). Când vorbeşti în alte 

În adevăr, cine vorbeşte în altă limbă nu le vorbeşte 
oamenilor, ci lui Dumnezeu; căci nimeni nu‑l înţelege 

şi, cu duhul, el spune taine (1 Corinteni 14:2).

Rugăciunea în alte limbi 
vine din duhul tău

JOI
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limbi, nici un om nu înţelege ce spui, însă Duhul tău 
este în comuniune cu Dumnezeu; este o comunicare de 
la duh la Duh.

Prin urmare, nu te lăsa niciodată descurajat de 
cei care te pot lua în derâdere deoarece vorbeşti în 
alte limbi. Este limbajul Duhului Sfânt. Biblia spune că 
lucrurile Duhului Sfânt sunt o nebunie pentru omul 
firesc: „Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului 
lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici 
nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate 
duhovniceşte” (1 Corinteni 2:14).

Contrar cu ceea ce spun scepticii, vorbirea în 
alte limbi nu este ceva ce poţi influenţa sau forţa, ci 
este ceva ce Duhul Sfânt te abilitează să faci. Însă este 
important să ştii că deşi Duhul Sfânt este Cel care îţi dă 
abilitatea, tu eşti cel care îşi deschide gura cu credinţă 
şi tu rosteşti cuvintele pe care El le generează în duhul 
tău.

Faptele apostolilor 
5:12‑42

2 Cronici 23‑25

Luca 1:57‑66
Deuteronom 13

Romani 8:26; 1 Corinteni 14:39; 
Faptele apostolilor 2:4

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
impactul şi pentru binecuvântările 
extraordinare ale rugăciunii în 
alte limbi. Mă predau Duhului 
Sfânt care îmi înviorează duhul, 
abilitându‑mă să exprim taine 
divine ale Împărăţiei lui Dumnezeu 
şi să mă sincronizez cu voia Lui 
desăvârşită, umblând pe căile pe 
care mi le‑a pregătit mai dinainte, 
spre lauda şi gloria lui Cristos. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR‑UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de creştini, noi toţi am fost înzestraţi 
şi echipaţi de Dumnezeu pentru a avea succes în 

viaţă. Există un har general al lui Isus Cristos pe care toţi 
l‑am primit pentru mântuire. Însă există şi harul specific 
al lui Dumnezeu pe care El ţi‑l dă în funcţie de chemarea 
Lui pentru viaţa ta. Harul general al lui Dumnezeu ţi‑a 
adus mântuire şi te protejează, păstrându‑te în mântuire. 
Însă atunci când Dumnezeu te cheamă, împreună cu 
responsabilitatea pe care ţi‑o încredinţează, El îţi dă şi 
harul de a împlini acea responsabilitate.

De exemplu, în versetul tematic, Pavel vorbeşte 
despre harul lui Dumnezeu care i‑a fost dat pentru o 
misiune specifică pe care Domnul i‑a încredinţat‑o. 
Întâlnim un alt exemplu în Romani 12:6‑7, unde el scrie: 
„Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne‑a 
fost dat: cine are darul prorociei să‑l întrebuinţeze după 
măsura credinţei lui. Cine este chemat la o slujbă să se 
ţină de slujba lui...”

Expresia „... să se ţină de slujba lui...” înseamnă 
să slujeşti. Înseamnă să fructifici harul pe care ţi l‑a dat 
Dumnezeu pentru slujire în împlinirea slujbei unice la care 
te‑a chemat El. 

După harul lui Dumnezeu care mi‑a fost dat, eu, ca 
un meşter‑zidar înţelept, am pus temelia, şi un altul 
clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum 

clădeşte deasupra (1 Corinteni 3:10).

Înzestrat pentru a excela 

VINERI
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Oricare ar fi „darul” pa care l‑ai primit, dedică‑te lui; 
concentrează‑ţi atenţia asupra lui şi fructifică de acel har. 
Harul tău poate fi abilitatea de a cânta; aceasta înseamnă 
că ai harul de a sluji şi de a‑i binecuvânta pe oamenii lui 
Dumnezeu prin muzică. Este ceva mai mult decât simplul 
fapt de a avea o voce plăcută sau abilitatea de a cânta 
frumos. Este o inspiraţie care începe să curgă atunci când 
cânţi, o slujire care aduce Duhul Sfânt în viaţa oamenilor 
şi le‑o schimbă. Altcineva poate cânta acelaşi cântec în 
acelaşi mod şi să nu aibă acelaşi efect.

Este frumos că fiecare dintre noi are un har unic 
care ne face să excelăm şi să împlinim voia lui Dumnezeu 
pentru viaţa noastră. Acest har te acoperă şi te protejează 
în lucrurile pe care Dumnezeu te‑a chemat să le faci. Atâta 
timp cât funcţionezi în acest har, nimic nu ţi se poate 
opune cu succes; tu vei produce rezultate pentru slava Lui. 
În plus, pe măsură ce rămâi smerit şi umbli în dragoste, 
Dumnezeu îţi dă mai mult har pentru victorii şi mai mari 
(Iacov 4:6). Aleluia! 

Faptele apostolilor 
6:1‑15

2 Cronici 26‑28

Luca 1:67‑80
Deuteronom 14

2 Timotei 2:1; 
Efeseni 2:4‑5

| Rugăciune  
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
nemăsuratul har pe care mi l‑ai 
pus la dispoziţie în Cristos, pentru 
a‑Ţi împlini voia şi scopul aici pe 
pământ. Fructific din plin harul 
Tău, care face ca frumuseţea, 
excelenţa, binecuvântările şi 
perfecţiunile Tale să se reveleze 
în şi prin mine, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În aceste zile din urmă, Dumnezeu a înzestrat 
Biserica Lui cu har special pentru realizări 

marcante şi pentru glorie tot mai mare. Dacă ar exista 
un „moment optim de a I te dedica Domnului,” acesta ar 
fi acum. Însă nu te aştepta ca toate lucrurile să meargă 
bine doar pentru că te‑ai hotărât să faci mai multe pentru 
Domnul. Este posibil chiar să te confrunţi cu mai multe 
împotriviri, deoarece ai îndrăznit să mergi mai departe 
şi să faci lucruri mai mari pentru Domnul, însă rămâi 
neclintit. Slava şi victoriile noastre în Cristos sunt eterne. 
Citeşte din nou versetul tematic. În mijlocul necazului, tu 
vei fi triumfător focalizându‑ţi atenţia asupra Domnului 
şi a chemării Lui pentru tine.

Da, există un vrăşmaş, există un tărâm întunecat 
care exercită apăsare asupra acestei lumi, dar noi le stăm 
împotrivă, iar Cuvântul lui Dumnezeu ne dă instrucţiuni 
clare cu privire la ceea ce trebuie să facem. Spune: „De 
aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi 
împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după 
ce veţi fi biruit totul” (Efeseni 6:13).

Nu slăbi şi nu da înapoi sub presiune; îmbracă 
întreaga armură a lui Dumnezeu! Întăreşte‑te în 

Mulţumiri să‑I 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 (2 Corinteni 2:14).

Realizează şi mai 
mult pentru El

SÂMBĂTĂ
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Domnul şi în puterea tăriei Lui. Încrede‑te în El, pentru 
că destoinicia ta vine de la El şi, prin urmare, tu poţi 
realiza tot ceea ce hotărăşti în inima ta, după standardul 
Cuvântului lui Dumnezeu.

Faptele apostolilor 
7:1‑53

2 Cronici 29‑30

Luca 2:1‑7
Deuteronom 15

Iacov 1:2‑4; 1 Corinteni 10:13; 
Filipeni 2:12‑13

| Proclamaţie  
Eu sunt de sus. Deşi trăiesc 
în această lume care este sub 
influenţa celui rău, eu nu aparţin 
acestei lumi. Eu provin de la 
Dumnezeu. Refuz să cedez în faţa 
presiunii. Eu rămân în picioare 
întotdeauna, ştiind că Domnul 
este tăria vieţii mele. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Oamenii nu au obiceiuri înnăscute. Motivul 
pentru care se numesc obiceiuri este acela 

că le faci de obicei – sunt acţiuni repetate în anumite 
circumstanţe similare. Obiceiurile sunt dobândite – sunt 
învăţate – aşa că pentru a scăpa de ele trebuie să te 
dezveţi să le mai practici. De exemplu, dacă ţi‑ai format 
un obicei din a spune lucruri negative, trebuie să deprinzi 
un obicei nou – acela de a vorbi în mod intenţionat 
cuvinte bune, pline de har şi de credinţă. Astfel, atunci 
când vei mai spune cuvinte negative, îţi vei da seama: 
„Nu ar trebui să spun aceasta.” Acesta este modul în care 
îţi controlezi vorbirea din duhul tău.

Dacă obişnuieşti să ai gânduri negative, poţi 
schimba acest obicei. Când astfel de gânduri îţi trec prin 
minte, spune: „Nu ar trebui să gândesc astfel.” Observă 
acest principiu important: pentru a schimba un obicei, 
trebuie nu doar să iei o decizie în inima ta, ci şi să îi dai 
glas. Aminteşte‑ţi că puterea de a‑ţi controla întreaga 
persoană – duhul, sufletul şi trupul – este în gura ta. 
Aşadar, dă glas credinţei tale; rosteşte‑ţi deciziile. 
Puterea stă în gura ta.

Dacă ai vreun obicei negativ pe care îţi doreşti să 
îl schimbi, primul pas este să recunoşti că nu este un 

De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de 
răutate, şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, 

care vă poate mântui sufletele (Iacov 1:21).

Înlocuieşte vechile 
obiceiuri cu unele noi

DUMINICĂ
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obicei bun. În al doilea rând, trebuie să iei decizia de a 
te opri din a‑l mai practica. În al treilea rând, spune: „Voi 
pune capăt acestui obicei şi mă voi opri acum!” Când spui 
aceasta, începi procesul, deoarece credinţa fără fapte – 
fără acţiuni – este moartă. Acţiunea pe care o întreprinzi 
în urma declaraţiei va fi să fii alert cu privire la acest obicei 
şi să refuzi să îl mai practici din nou, proclamându‑ţi 
credinţa împotriva lui.

Unii cercetători spun că îţi formezi un obicei după 
ce faci un lucru în mod consecvent de cel puţin şase ori. 
Imaginează‑ţi: faci un lucru doar de şase ori şi e ca şi când 
te‑ai fi născut cu el. Aceasta înseamnă că dacă ai un obicei 
rău, însă te vei opri la timp şi vei refuza să îl practici timp 
de şase ori, îţi vei dezvolta un nou obicei. Însă aceasta 
înseamnă că este nevoie şi de efort. Un obicei nou nu se 
va forma singur; va trebui să ţi‑l formezi tu. Înlocuieşte 
obiceiurile rele cu unele bune.

Faptele apostolilor 
7:54‑8:8

2 Cronici 31‑32

Luca 2:8‑20
Deuteronom 16

Efeseni 4:22‑24; Coloseni 3:8‑10; 
Filipeni 4:8‑9

| Proclamaţie
Cuvântul lui Dumnezeu îmi 
influenţează şi îmi domină 
gândurile, abilitându‑mă să fac 
întotdeauna ce trebuie. Lumea 
şi forţele ei negative nu îmi pot 
influenţa gândurile, pentru că viaţa 
mea este o reflectare a frumuseţii 
şi a excelenţei lui Cristos! Nutresc 
doar acele gânduri care Îi aduc 
Domnului glorie, onoare şi laudă. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Domnul Isus este Cuvântul lui Dumnezeu 
întrupat. Aşadar, nu Îl poţi primi pe Isus în 

viaţa ta altfel decât primind Cuvântul lui Dumnezeu. 
Atunci când Cuvântul Domnului pătrunde în inima ta, el 
produce credinţă şi schimbări. Astfel tu devii întipărirea 
Fiinţei Lui; Dumnezeu ia chip în tine prin Cuvântul Său. 
Cuvintele Lui sunt gândurile Lui transpuse în duhul tău. 
Duhul Sfânt ne explică acest adevăr prin Pavel în Efeseni 
4:23, care ne spune să ne înnoim în duhul minţii noastre.

Biblia spune: „Şi nu vă conformaţi acestei lumi; ci 
fiţi transformaţi prin înnoirea minţii voastre, pentru a 
dovedi care este voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută 
şi desăvârşită” (Romani 12:2, versiunea Fidela). Înnoirea 
minţii nu este altceva decât schimbarea gândurilor tale 
cu gândurile Lui. Astfel îţi schimbi opiniile cu ale Lui şi 
începi să vezi din perspectiva Lui. Noi, creştinii, suntem 
chemaţi să fim expresia Lui, a gândurilor, a opiniilor, a 
voii şi a neprihănirii Lui.

Scriptura spune: „Şi la aceasta aţi fost chemaţi; 
fiindcă şi Cristos a suferit pentru voi şi v‑a lăsat o 
pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui” (1 Petru 2:21). Tatăl 
vrea să fim ca Isus; noi suntem născuţi având aceeaşi 

Predă‑I lucrările tale Domnului [încredinţează‑I‑le Lui 
pe deplin; El va face ca gândurile tale să devină plăcute 
potrivit voii Lui] şi planurile tale vor fi întemeiate şi vor 

izbuti (Proverbe 16:3, versiunea Amplificată).

El ia chip în noi
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viaţă ca El, fiind recreaţi după chipul şi asemănarea 
Lui. El este descoperirea Tatălui, întipărirea Fiinţei Lui. 
El a fost Dumnezeu întrupat într‑un bărbat evreu din 
Nazaret. Dacă exprimi gândurile, voia, ideile, opiniile şi 
neprihănirea Lui, Dumnezeu Se va manifesta şi în tine.

Aceasta este dorinţa lui Dumnezeu. El nu vrea să 
aibă doar viaţa Lui în tine, ci şi să o trăiască în tine. El 
nu vrea să fie în tine în mod potenţial, ci în mod real, 
umblând, vorbind, binecuvântând viaţa multora şi 
manifestându‑Şi slava prin tine.

Faptele apostolilor 
8:9‑40

2 Cronici 33‑34

Luca 2:21‑32
Deuteronom 17

Romani 12:1‑2; 
1 Corinteni 2:16

| Proclamaţie
M‑am născut din nou, având viaţa 
şi natura lui Dumnezeu. Umblu, 
vorbesc, gândesc şi acţionez ca El. 
Am gândirea lui Cristos şi manifest 
înţelepciunea şi slava Lui în tot 
ceea ce fac. Nutresc gânduri înalte: 
gânduri adevărate, vrednice de 
cinste, drepte, curate, vrednice de 
iubit şi vrednice de primit. Glorie 
lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dumnezeu ne‑a dat Cuvântul Lui ca să trăim după 
el. Cuvântul lui Dumnezeu are capacitatea şi 

abilitatea de a te purta victorios prin orice circumstanţă 
din viaţa ta. Isaia 43:2 spune: „Dacă vei trece prin ape, Eu 
voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge 
prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.” Însă 
tu ai responsabilitatea de a de a demonstra Cuvântul lui 
Dumnezeu, de a‑L împlini în viaţa ta. 

Prea mulţi creştini trec prin încercări şi suferinţe, 
deşi ar trebui să ducă o viaţă plină de binecuvântările 
care le‑au fost puse la dispoziţie în Isus Cristos. Aceasta 
se întâmplă pentru că nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu, 
sau pentru că nu îl pun în aplicare. Auzi despre un creştin 
care a fost bolnav până când a murit, iar unii oameni 
spun: „Ei bine, toată lumea se îmbolnăveşte.” Nu, nu este 
adevărat! Osea 4:6 spune: „Poporul Meu piere din lipsă 
de cunoştinţă...” Necunoştinţa este deficienţa multor 
oameni.

Fie suntem creştini cu adevărat, fie nu. Fie ceea ce 
credem funcţionează, fie nu. Dacă nu funcţionează, ce 
măsuri luăm? Dacă funcţionează (şi slavă Domnului că 
funcţionează), atunci haidem să continuăm să punem în 
practică ceea ce ştim. Este de datoria ta să demonstrezi 
şi să împlineşti Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa ta. Astfel, 

Demonstrează Cuvântul 
lui Dumnezeu 

MARŢI
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 … „Puneţi‑Mă astfel la încercare,” zice Domnul 
oştirilor… (Maleahi 3:10).



nu vei putea fi înşelat şi nu îţi vei pierde direcţia în viaţă. 
Trebuie să fii convins tu însuţi că Evanghelia lui Cristos pe 
care ai crezut‑o este reală.

Dumnezeu nu Se teme să fie pus la încercare. 
Îndrăzneşte să Îl crezi pe Dumnezeu pe Cuvânt. El a spus în 
Maleahi 3:10: „... puneţi‑Mă astfel la încercare...” Mulţi 
oameni nu înţeleg că binecuvântările lor nu sunt în mâna 
lui Dumnezeu, ci în propriile lor mâini, deoarece Isus a 
făcut deja tot ce era nevoie pentru ca tu să fii binecuvântat 
din belşug. De exemplu, de drept, întreaga lume a fost 
mântuită de Isus, întrucât El a murit pentru toţi oamenii, 
însă, de fapt, numai aceia care aud acest adevăr, îl cred, 
îl acceptă şi mărturisesc Domnia Lui primesc mântuirea.

Dacă auzi Cuvântul lui Dumnezeu şi nu acţionezi în 
baza lui, nu va funcţiona, indiferent cât de mult te inspiră 
acel Cuvânt. Trebuie să teci la pasul următor şi să acţionezi 
în concordanţă cu el pentru ca acesta să producă rezultate 
în viaţa ta.

Faptele apostolilor 
9:1‑31

2 Cronici 35‑36

Luca 2:33‑40
Deuteronom 18

Iacov 1:22‑25; 
2 Corinteni 3:18

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc 
pentru puterea Cuvântului Tău 
şi pentru abilitatea sa de a mă 
face triumfător în viaţă. Sunt 
un împlinitor al Cuvântului lui 
Dumnezeu! Pe măsură ce privesc 
în Cuvântul Domnului, sunt 
transformat în realităţile pe care 
le văd: viziuni de glorie, de succes 
şi de excelenţă, în Numele lui Isus. 
Amin.  

STUDIU SUPLIMENTAR
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În minunata noastră călătorie de credinţă, 
Dumnezeu aşteaptă de la noi să trăim încontinuu 

în victorie şi în bunăstare; şi tot ceea ce trebuie să faci 
pentru a trăi aşa este să foloseşti ceea ce ai.

„Bine, dar ce am în mine?” poate te întrebi. Dacă 
eşti născut din nou, porţi în tine viaţa veşnică. Isus a 
spus: „... Cel ce crede în Mine are viaţa veşnică” (Ioan 
6:47). Viaţa veşnică este viaţa lui Dumnezeu, care este 
nepieritoare. Foloseşte această viaţă pe care o ai în tine 
împotriva migrenelor, a diabetului sau a cancerului care 
poate încearcă să se cuibărească în trupul tău. Declară cu 
hotărâre: „Refuz să primesc orice fel de boală, neputinţă 
sau durere în trupul meu, pentru că am viaţa eternă a lui 
Dumnezeu în mine!”

Un alt lucru care este în tine este neprihănirea pe 
care ai primit‑o de la Domnul. În Filipeni 3:9, Biblia spune: 
„Să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care 
mi‑o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa 
în Cristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin 
credinţă.” Când diavolul încearcă să‑ţi slăbească credinţa 
inoculându‑ţi sentimente de nevrednicie, trebuie să 
foloseşti ceea ce ai şi să‑i spui: „Eu sunt neprihănirea lui 
Dumnezeu în Cristos Isus! Pleacă, în Numele lui Isus!”

Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne‑a dat 
viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său             

(1 Ioan 5:11).

Foloseşte ce ai
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Dacă încearcă să te facă să crezi că ai o problemă 
în a‑i iubi pe alţii, declară: „Dragostea lui Dumnezeu a 
fost turnată din belşug în inima mea prin Duhul Sfânt 
care mi‑a fost dat” (Romani 5:5). Aceasta înseamnă că tu 
ai dragoste în duhul tău. Eşti manifestarea dragostei lui 
Dumnezeu. Dragostea radiază prin tine. Gândeşte astfel 
despre tine, apoi vorbeşte şi acţionează în consecinţă. 

Este foarte important să ştii ce ai în Cristos, iar 
sursa de unde poţi afla aceste lucruri este Cuvântul lui 
Dumnezeu. Învaţă mai mult despre ceea ce ai în Cristos 
şi declară ce ai aflat.

Faptele apostolilor 
9:32‑43
Ezra 1‑3

Luca 2:41‑52
Deuteronom 19

1 Corinteni 2:12‑13; 
1 Corinteni 3:21‑23; 1 Ioan 4:4

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că ai 
pus înăuntrul meu însăşi viaţa 
Ta şi natura Ta. Păşesc înainte cu 
îndrăzneală şi cu încredere, ştiind că 
viaţa nepieritoare dinăuntrul meu 
nu poate fi întinată de boală, de 
neputinţă, de eşec, de moarte sau 
de cel rău. Sunt fără pată şi fără vină 
înaintea Ta, pentru că Tu mă iubeşti 
şi m‑ai făcut neprihănirea Ta, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR
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În anul 2017, partenerii Rapsodiei 
Realităţilor au identificat 441 de zile 

naţionale, comemorări şi vacanţe importante cu 
ocazia cărora vor sădi Cuvântul lui Dumnezeu în 
diferite naţiuni ale lumii. Vor răspândi speranţă, 
bucurie şi iubire în viaţa multor milioane de oameni 
prin organizarea unor campanii de distribuire 
masivă a devoţionalului numărul unu în lume, 
Rapsodia Realităţilor.

Vino alături de noi pentru a sădi Cuvântul 
lui Dumnezeu în lume în aceste 441 de zile 
comemorative din anul 2017, angajându‑te să 
organizezi campanii de distribuire masivă în 
ţara ta şi în alte naţiuni.

Pentru a organiza sau a sponsoriza o campanie 
de distribuire masivă în oraşul tău, în naţiunea 
ta sau în alte naţiuni, te rugăm să trimiţi 
un email la adresa reachoutcampaigns@
loveworld360.com sau să apelezi următoarele 
numere de telefon: 

• +234.708.645.9246, 
• +234.706.756.2233, 
• +234.1.448.8444, 
• +234.805.464.0796. 

441 
DE A SĂDI 

CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU ÎN 

NAŢIUNI!
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Ca să fi eficient în părtăşia credinţei tale, 
trebuie să conştientizezi lucrurile bune care 

sunt în tine. Nu există lucruri rele în tine. Unii oameni 
nu ştiu aceasta şi întotdeauna caută să descopere ce 
este în neregulă cu ei. Întotdeauna se desconsideră şi 
se descurajează pe ei înşişi, concentrându‑se asupra 
inabilităţilor, dizabilităţilor şi frustrărilor lor. Nu este 
bine aşa! Există lucruri bune în tine şi tu trebuie să le 
conştientizezi.

În calitate de copil al lui Dumnezeu, viaţa lui 
Dumnezeu este în tine. „Cărora Dumnezeu a voit să le 
facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia 
între Neamuri, şi anume: Cristos în voi, nădejdea slavei” 
(Coloseni 1:27). Cristos este în tine; El locuieşte în inima 
ta. Conştientizează acest lucru. Afirmă că Cel ce este în 
tine este mai mare decât cel ce este în lume (1 Ioan 4:4). 
Aceasta înseamnă că nu eşti o persoană obişnuită. Tu ai 
abilitatea lui Dumnezeu şi excelenţa Duhului Sfânt în tine. 
Poţi domni în această viaţă pentru că ai neprihănirea lui 
Dumnezeu (Romani 5:17). Eşti special!

De ce este atât de important să conştientizezi 
lucrurile bune care sunt în tine în Cristos Isus? Pentru 
că sunt lucruri spirituale şi sunt actualizate sau activate 

Astfel încât părtăşia credinţei tale să devină lucrătoare prin 
recunoaşterea oricărui lucru bun care este în voi, în Cristos 

Isus (Filimon 1:6, versiunea Fidela).
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prin conştientizare. Biblia spune: „Dar ei nu vor să ştie 
nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric; de aceea se 
clatină toate temeliile pământului. Eu am zis: «Sunteţi 
dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt. Însă veţi 
muri ca nişte oameni, veţi cădea ca un domnitor 
oarecare»” (Psalmul 82:5‑7).

Versetul de mai sus este revelator. Ne arată de 
ce mulţi duc o viaţă mizerabilă şi mor ca nişte oameni 
obişnuiţi, în ciuda faptului că sunt dumnezei şi copii ai 
Celui Preaînalt. Nu au conştientizat niciodată cine sunt 
şi ce au, care sunt abilităţile şi potenţialul lor în Cristos 
Isus; şi această lipsă de cunoaştere şi de conştientizare a 
făcut credinţa lor ineficientă.

Faptele apostolilor 
10:1‑23
Ezra 4‑6

Luca 3:1‑11
Deuteronom 20

Efeseni 2:10; 
Psalmul 139:14‑16

| Proclamaţie
Pe măsură ce meditez asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu, duhul 
meu este programat pentru 
stăpânire absolută, pentru succes şi 
pentru binecuvântări veşnice. Sunt 
binecuvântat şi extrem de favorizat. 
O moştenire plăcută mi‑a căzut la 
sorţi. O frumoasă moşie mi‑a fost 
dată. Tot ce îmi aparţine este glorios 
şi minunat. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
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Pe măsură ce creşti în umblarea ta de creştin, 
cu siguranţă vei avea de dus lupta credinţei; 

este obligatoriu pentru fiecare. Biblia o numeşte o luptă 
bună, pentru că vei câştiga întotdeauna, garantat. Unii 
oameni văd lupta credinţei diferit; văd provocările ca 
fiind dificultăţi insurmontabile. Ori de câte ori se întâmplă 
ceva negativ, îşi plâng de milă. Dacă aceşti oameni ar şti 
cât de mult îi place diavolului să‑i vadă plângând şi cât se 
bucură de frustrarea lor, nu i‑ar mai permite niciodată 
acest lux.

Conştientizează faptul că, fiind creştin, Cristos 
trăieşte în tine; acest adevăr te face învingător pe viaţă. 
Biblia spune: „Cel ce este în voi este mai mare decât cel 
ce este în lume” (1 Ioan 4:4). Aceasta este o realitate de 
actualitate. În Romani 8:35‑37, Biblia spune: „Cine ne va 
despărţi pe noi de dragostea lui Cristos? Necazul, sau 
strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa 
de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? După cum 
este scris: «Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; 
suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.» Totuşi, în toate 
aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin 
Acela care ne‑a iubit.”

Eşti de necucerit; priveşte toate provocările cu care 
te confrunţi ca pe nişte trambuline care te propulsează în 

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi 
prin felurite încercări (Iacov 1:2).

Învingători pe viaţă 
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următorul nivel de slavă. Pasajul din 2 Corinteni 4:16‑18 
spune astfel: „De aceea noi nu cădem de oboseală. Ci 
chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul 
nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi. Căci întristările 
noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai 
mult o greutate veşnică de salvă. Pentru că noi nu ne 
uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci 
lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu 
se văd sunt veşnice.” Această situaţie, indiferent că pare 
serioasă, copleşitoare şi insurmontabilă, este doar o 
întristare uşoară. Aşa o descrie Cuvântul lui Dumnezeu, 
iar tu trebuie să o vezi la fel şi să te relaţionezi la ea în 
consecinţă.

Învaţă să treci prin viaţă râzând! Indiferent prin ce 
treci, bucură‑te, pentru că este doar o întristare uşoară, 
care va produce cu siguranţă pentru tine o greutate de 
slavă mult mai mare. Face parte din moştenirea ta să fii 
triumfător întotdeauna şi în orice situaţie. Aleluia!

Faptele apostolilor 
10:24‑48
Ezra 7‑8

Luca 3:12‑22
Deuteronom 21

Psalmul 1:1‑3; 
 Timotei 6:12

| Proclamaţie
Refuz să iau în considerare 
circumstanţele prezente din 
partea exterioară a vieţii. Mă 
focalizez asupra celor veşnice. 
Mă concentrez asupra lucrurilor 
spirituale. Acord atenţie 
lucrurilor reale, nu umbrelor. 
Privesc înăuntrul meu, acolo 
unde locuieşte Dumnezeu şi văd 
lucrurile care nu se văd, care sunt 
veşnice. 
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Cuvântul lui Dumnezeu este lumina vieţii. 
Aprinde lumina şi vei vedea ceea ce nu se vede; 

vei vedea realităţile tărâmului spiritual. Dintr‑o dată vei 
descoperi că tot ceea ce credeai că lipseşte este de fapt 
acolo. Vei realiza că, de fapt, chiar ai din belşug tot ce 
credeai că nu ai avut niciodată. Odată ce ai aprins lumina 
lui Dumnezeu, nu o mai stinge vreodată. De ce? Ai fost 
chemat să umbli în acea lumină: în lumina neprihănirii 
Sale, a răscumpărării, a justificării, a înţelepciunii şi a 
bunăstării Lui; trebuie să umbli în lumina noii creaţii (2 
Corinteni 5:17).

Uneori, atunci când studiezi sau asculţi Cuvântul 
lui Dumnezeu, ai impresia că părăseşti această lume. 
Lucrurile acestei lumi: durerile, întunericul, dezamăgirile 
şi crizele vieţii par să devină tot mai şterse. Nu te gândi 
că e vorba de un miraj; ai fost transportat de Duhul Sfânt 
în adevăratul tărâm al vieţii. Nu spune: „Ei bine, când am 
ascultat Cuvântul Domnului în timpul slujbei, am crezut 
că sunt în cer, însă acum m‑am întors la realitate.” A te 
întoarce la realitate în acest sens ar însemna să te întorci 
în întuneric. Ţine bine ceea ce ai primit. Spune: „Slava pe 
care am văzut‑o în Cuvântul lui Dumnezeu este ceva real. 
Mă voi ţine strâns de ea.” Slavă lui Dumnezeu!

«Ridică‑te! Străluceşte! Căci lumina ta a 
venit şi slava Domnului a răsărit peste tine                                        

(Isaia 60:1, versiunea NTR).

Aprinde lumina Lui

SÂMBĂTĂ
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Vrei să vezi cine eşti şi ce ai cu adevărat? Aprinde 
lumina lui Dumnezeu. Există multe lucruri pe care nu le 
vei vedea niciodată dacă foloseşti lumina soarelui sau 
lumina electrică. Lumina lui Dumnezeu – adevărata 
lumină – îţi arată că ai sănătate divină; îţi arată voia 
desăvârşită a lui Dumnezeu şi tot ceea ce eşti în El. 
În lumina Lui te vezi aşa cum te vede Dumnezeu: un 
moştenitor al Său şi comoştenitor cu Cristos!

Faptele apostolilor 
11:1‑18

Ezra 9‑10

Luca 3:23‑38
Deuteronom 22

2 Corinteni 4:6; 
Ioan 8:12

| Proclamaţie
Cuvântul lui Dumnezeu este o 
candelă pentru picioarele mele 
şi o lumină pe cărarea mea. 
Privind în lumina Cuvântului lui 
Dumnezeu, mă văd aşa cum sunt 
de fapt ‑ de neam împărătesc, 
victorios, prosper, sănătos, 
înţelept şi puternic – şi trăiesc în 
lumina acestui adevăr. 

STUDIU SUPLIMENTAR
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Versetul tematic descrie eficacitatea Cuvântului 
lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este 

activ, operativ, energizant şi eficient. Cu toate acestea, 
oamenii pot face Cuvântul Domnului ineficient în viaţa 
lor prin necredinţă şi prin lipsă de reacţie. De exemplu, 
Isus i‑a mustrat pe farisei pentru că făceau Cuvântul lui 
Dumnezeu ineficient prin tradiţiile lor (Marcu 7:13).

Mulţi scurtcircuitează astăzi puterea Cuvântului lui 
Dumnezeu din ei, în principal din cauză că nu ştiu cum să 
răspundă sau să reacţioneze la acesta astfel încât să‑l facă 
eficient în viaţa lor. Dumnezeu ne‑a dat Cuvântul Său ca să 
putem reacţiona în concordanţă cu el. El vrea să credem şi să 
trăim Cuvântul Său. Răspunsul tău la Cuvântul lui Dumnezeu 
constă în a da glas credinţei tale, pe baza mesajului primit, 
după cum scrie în Evrei 13:5‑6: „... El Însuşi a zis... aşa că 
putem zice plini de încredere...”

Poate vrei să schimbi o situaţie legată de sănătate; 
ce a spus Dumnezeu cu privire la aceasta în Cuvântul Său? 
În Romani 8:11, Biblia spune astfel: „Şi dacă Duhul Celui ce 
L‑a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce L‑a 
înviat pe Cristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre 
muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.” 
Reacţionează la Cuvântul Domnului declarând cu îndrăzneală: 

Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, 
mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri…              

(Evrei 4:12).

Eficacitatea Cuvântului Său

DUMINICĂ
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„Trupul meu este vitalizat de Duhul lui Dumnezeu care 
locuieşte în mine. De aceea refuz să primesc boala în trupul 
meu. Sunt revitalizat permanent prin Duhul Sfânt.”

Poate te‑ai confruntat cu dificultăţi financiare; 
Dumnezeu a spus că El „... poate să vă umple cu orice har, 
pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, 
să prisosiţi în orice faptă bună” (2 Corinteni 9:8). Astfel, 
reacţia ta ar trebui să fie următoarea: „Eu prosper financiar 
pentru că harul lui Dumnezeu acţionează în mine ca să 
creeze abundenţă financiară; am mai mult decât îndeajuns. 
Am înţelepciune pentru administrare financiară şi pentru 
multiplicarea bogăţiei.”

Indiferent care este provocarea cu care te confrunţi 
acum, singura ta sursă de ajutor trebuie să fie Cuvântul lui 
Dumnezeu. Cuvântul Lui este credincios şi adevărat! Studiază 
Scripturile pentru a descoperi informaţia sau instrucţiunile 
care fac referire la situaţia ta şi pune‑le în practică; cu 
siguranţă vei avea o mărturie. Te poţi baza pe Cuvântul lui 
Dumnezeu; ai încredere în el şi foloseşte‑l!

Faptele apostolilor 
11:19‑30

Neemia 1‑3

Luca 4:1‑13
Deuteronom 23

Evrei 4:12; 
Isaia 50:10‑11

| Rugăciune
Cuvântul credinţei care schimbă 
lucrurile este în inima mea şi 
în gura mea şi este mai ascuţit 
decât o sabie cu două tăişuri. De 
aceea circumstanţele vieţii se 
conformează destinului pe care 
Dumnezeu mi l‑a pregătit. Succesul 
meu este garantat şi de neoprit, 
pentru că trăiesc în Cuvântul lui 
Dumnezeu. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
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Domnul Isus, atunci când a umblat pe pământ, a trăit 
după principii supranaturale. Nu trăia cu gândul la 

lipsă sau la nevoie şi întotdeauna era deasupra situaţiilor şi 
circumstanţelor. De exemplu, atunci când a hrănit cinci mii de 
oameni cu cinci pâini şi doi peşti, a luat pâinea şi peştii şi i‑a 
binecuvântat (Matei 12:17‑20). Cuvântul grecesc folosit aici 
pentru „a binecuvântat” este „eulogeo,” însemnând că El a 
invocat abilitatea de a prospera în pâine şi în peşti; a avut loc 
o invocare a puterii pentru ca pâinea şi peştii să se multiplice.

În calitate de creştini, suntem chemaţi să urmăm 
exemplul Domnului şi să trăim în lumea aceasta după 
principiile supranaturale. Apostolul Pavel spune astfel în 
versetul tematic: „... Dumnezeul meu să îngrijească de toate 
trebuinţele voastre, după bogăţia Sa în slavă, în Isus Cristos.” 
Observă că nu a spus „Dumnezeul nostru să îngrijească 
de toate trebuinţele noastre”; ci a zis „Dumnezeu meu să 
îngrijească de toate trebuinţele voastre.” S‑a exclus pe el însuşi. 
De ce? El le vorbeşte bebeluşilor spirituali sau credincioşilor 
care sunt guvernaţi de simţuri. Vorbind despre sine mai 
devreme, în versetul al treisprezecelea din acelaşi capitol, el 
spune: „Pot totul prin Cristos care mă întăreşte.” El nu a spus 
„putem” ci „pot totul...”; el nu conştientiza lipsa sau nevoia. Ce 
mentalitate!

Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi 
făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu 

eşti Dumnezeu (Psalmul 90:2).

El este nelimitat

LUNI
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De exemplu, poate eşti pastorul unei biserici şi te afli 
într‑o situaţie în care te uiţi la oameni după ajutor, pentru că ai 
nevoie de nişte proiecte realizate în casa lui Dumnezeu; începe 
să gândeşti diferit. Indiferent care este nevoia, schimbă‑ţi 
mentalitatea. Înţelege, în primul rând, că Biserica lui Isus 
Cristos este un trup spiritual, supranatural; de aceea, indiferent 
ce nevoie are, aceasta trebuie împlinită supranatural.

Nu contează cât se strânge la colectă; poţi face exact 
ceea ce a făcut Isus! Avem puterea de a invoca Duhul lui 
Dumnezeu asupra colectei; în tot ceea ce a fost adus în casa 
lui Dumnezeu pentru folosul Lui. Spune: „În Numele Domnului 
Isus Cristos, invoc în aceste daruri puterea multiplicării; vă 
poruncesc să vă multiplicaţi în Numele Domnului Isus Cristos 
pentru lucrurile de care avem nevoie. Veţi fi mai mult decât de 
ajuns, în Numele lui Isus.”

Acelaşi lucru se aplică la tine ca individ; învaţă să invoci 
binecuvântarea de creştere asupra finanţelor tale şi vei fi uimit 
de rezultatele supranaturale care vor urma.

Faptele apostolilor 
12:1‑25

Neemia 4‑6

Luca 4:14‑32
Deuteronom 24

Filipeni 4:11‑13; 
Psalmul 23:1‑6

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că 
mi‑ai îmbogăţit viaţa cu preţiosul 
Tău Cuvânt. Îţi mulţumesc că 
îngrijeşti de toate trebuinţele mele 
în mod supranatural, iar eu nu 
sunt dependent de nici un om şi de 
nici o circumstanţă. Experimentez 
creştere supranaturală în toate 
aspectele vieţii mele, pe măsură 
ce pun în aplicare Cuvântul Tău, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR
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Pilda fiului risipitor din Luca 15:11‑32 dezvăluie 
dragostea necondiţionată şi nepieritoare a 

Tatălui pentru noi; o dragoste atât de reală, de intensă 
şi de sublimă. În acea poveste, după ce a dus o viaţă 
tumultoasă şi nestăpânită, fiul risipitor şi‑a venit dintr‑o 
dată în fire şi a decis să se întoarcă la tatăl său (Luca 
15:17‑18).

Imediat ce l‑a văzut în depărtare, tatăl său a 
alergat la el şi l‑a îmbrăţişat. Primele cuvinte pe care i 
le‑a spus tatălui său au fost: „Iartă‑mă,” iar tatăl său l‑a 
iertat! Această pildă descrie natura dragostei pe care o 
are Tatăl ceresc faţă de noi. Odată ce te pocăieşti, El te 
iartă imediat, pentru că este plin de har, de dragoste şi 
de bunătate.

Atunci când un credincios care s‑a îndepărtat de 
adevăr se întoarce la Dumnezeu, El îl primeşte cu bucurie 
şi îl repoziţionează pe calea cea bună. El nu este niciodată 
mâniat pe copiii Lui. El ne iubeşte necondiţionat. El ne‑a 
copleşit cu dragostea Lui. Aşa citim în versetul tematic. 
El ne‑a acceptat drept copii ai Săi preaiubiţi. Suntem fii ai 
lui Dumnezeu ACUM! Tatăl te iubeşte la fel de mult cât Îl 
iubeşte pe Isus (Ioan 17:23).

Vedeţi ce fel de dragoste ne‑a dat Tatăl, ca să fim 
chemaţi fiii lui Dumnezeu; din această cauză lumea 
nu ne cunoaşte, pentru că nu L‑a cunoscut nici pe El                      

(1 Ioan 3:1, versiunea Fidela).

Dragoste adevărată

MARŢI
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Eşti în siguranţă în dragostea Tatălui; bucură‑te 
de dragostea Sa nemărginită şi veşnică pentru tine. El te 
iubeşte ca şi cum ai fi singurul om de pe pământ! Biblia 
spune: „Şi dragostea stă nu în faptul că noi L‑am iubit 
pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne‑a iubit pe noi şi L‑a 
trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele 
noastre” (1 Ioan 4:10). Dumnezeu Şi‑a dovedit dragostea 
nemărginită pentru noi pe când noi eram încă în păcat. 
Ai încredere în acea dragoste, pentru că este nelimitată, 
neîntinată şi sinceră.

Faptele apostolilor 
13:1‑12

Neemia 7‑8

Luca 4:33‑44
Deuteronom 25

Romani 5:8; 
1 Ioan 4:18

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
dragostea Ta, pentru bunătatea 
Ta şi pentru frumuseţea Ta în 
viaţa mea. Îţi mulţumesc că m‑ai 
binecuvântat cu toate lucrurile. 
Datorită Ţie viaţa mea a înflorit 
nespus de mult. Sunt în siguranţă 
în dragostea Ta şi mă bucur grozav 
de căldura şi de slava îmbrăţişării 
Tale, în Numele lui Isus. Amin. 
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Atunci când ai fost născut din nou, ai fost născut 
în mediul ambiant numit Cristos; tu locuieşti 

în El. Biblia spune: „... dacă este cineva în Cristos...” (2 
Corinteni 5:17). Cristos este atât o Persoană, cât şi un 
loc. El este căminul tău. În El, tu ai odihnă şi pace! Eşti 
în siguranţă şi împlinit; bucuria ta şi satisfacţia ta sunt 
nestăvilite. Ce loc minunat în care poţi fi!

În Efeseni 2:6, Biblia ne spune că Dumnezeu ne‑a 
aşezat împreună în locurile cereşti, „în Cristos”; acesta 
este mediul tău ambiant; este o atmosferă de slavă. 
Aceasta îmi aduce aminte de istoria călătoriilor pe care 
le‑au făcut israeliţii timp de patruzeci de ani prin pustiu. 
Căldura nu i‑a dogorit ziua şi nici nu au murit îngheţaţi 
în frigul năprasnic din timpul nopţii, pentru că erau în 
norul slavei. Pasajul din Exod 13:21‑22 spune: „Domnul 
merge înaintea lor, ziua într‑un stâlp de nor, ca să‑i 
călăuzească pe drum, iar noaptea într‑un stâlp de foc, 
ca să‑i lumineze, pentru ca să meargă şi ziua, şi noaptea. 
Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în 
timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopţii.”

Duhul Sfânt a făcut acest lucru posibil pentru ei 
atunci, iar El face acelaşi lucru astăzi pentru noi. Atunci 
când ai fost născut din nou, ai fost născut în norul 

Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au 
zis şi unii din poeţii voştri: „Suntem din neamul Lui…” 

(Faptele apostolilor 17:28).

Tu locuieşti în El

MIERCURI
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spiritual al lui Dumnezeu; ai fost scufundat în Cristos; 
acum trăieşti acolo. Viaţa ta este ascunsă cu Cristos 
în Dumnezeu (Coloseni 3:3). Cristos este siguranţa 
ta, apărarea ta, fortăreaţa ta. Indiferent cine se ridică 
împotriva ta, refuză să te temi. Tu locuieşti în locul tainic 
al Celui Preaînalt (Psalmul 91:1, versiunea Fidela), unde 
eşti de neatins. Nici un rău nu se poate apropia de tine!

În Psalmul 91:7 scrie astfel: „O mie să cadă alături 
de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va 
apropia.” Eşti protejat în mod divin şi ţinut departe de 
necaz, de înfrângere, de eşec şi de moarte, pentru că eşti 
în El. „Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul 
nopţii, nici de săgeata care zboară ziua” (Psalmul 91:5).

Faptele apostolilor 
13:13‑52

Neemia 9‑10

Luca 5:1‑11
Deuteronom 26

1 Corinteni 1:30; Coloseni 1:26‑27;
Faptele apostolilor 17:28;

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai 
adus într‑o ambianţă de glorie 
şi de succes în Cristos! În El sunt 
acasă! El îmi este înţelepciune, 
neprihănire şi putere! El este viaţa 
mea! În El am viaţa, mişcarea şi 
fiinţa. Aleluia! 
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Îngerul Mesager s‑a angajat într‑o îndrăzneaţă 
călătorie pentru a duce lumina Evangheliei 

în viaţa multor milioane de oameni în limba pe care 
o înţeleg cel mai bine. Doar în 2016, numărul de 
traduceri ale Rapsodiei Realităţilor a crescut de la 660 
la 807, iar numărătoarea continuă!
Înlăturând barierele lingvistice, partenerii Rapsodiei 
Realităţilor au făcut posibil ca mulţi oameni din toată lumea 
să aibă acces la Cuvântul lui Dumnezeu explicat. Totuşi 
este nevoie de multe lucruri pentru ca toate traducerile 
Rapsodiei Realităţilor să fie distribuite lunar, pretutindeni. 
Iar aici poţi interveni şi tu. 

Vino alături de noi prin:
• Sponsorizarea distribuirii lunare a tuturor 

traducerilor pe câmpul de misiune
• Sponsorizarea adoptării de noi limbi de traducere
• Acţiuni de voluntariat în calitate de traducător sau 

editor
• Distribuirea ediţiilor traduse ale Rapsodiei Realităţilor

Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi încheia 
un angajament de parteneriat, te rugăm să trimiţi un email la 
una dintre adresele: rortranslators@loveworld360.com sau 
rortranslations@blwinc.org. 

Adoptă şi mai    
     multe 

Binecuvântează    
    viaţa multora 

LIMBI ...

în 2017! 
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În Apocalipsa 22:7, Domnul a zis: „Şi iată, Eu 
vin curând! Ferice de cel ce păzeşte cuvintele 

prorociei din cartea aceasta.” Apoi în Matei 28:19‑20, El 
ne dă următoarea poruncă: „Duceţi‑vă şi faceţi ucenici 
din toate neamurile, botezându‑i în Numele Tatălui şi 
al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi‑i să păzească 
tot ce v‑am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate 
zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” El Se întoarce 
în curând şi ne‑a dat mandatul de a evangheliza lumea 
înainte de întoarcerea Sa. El a mai spus: „... Ocupaţi‑vă 
de acestea până vin” (Luca 19:13, versiunea Fidela). 
Aceasta înseamnă să continui să lucrezi; continuă 
să predici, continuă să conduci bărbaţi şi femei în 
neprihănire. Există o urgenţă, o fervoare în duhul nostru 
ca să împărtăşim mesajul dragostei Sale în jurul lumii. 
Noi suntem purtătorii neprihănirii Sale; lumina Sa 
într‑o lume întunecată. În Isaia 60:2, Biblia spune: „Căci 
iată, întunericul acoperă pământul şi negură mare 
popoarele; dar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui se 
arată peste tine.” 

Acum mai mult ca niciodată, trebuie să 
conştientizăm rolul pe care îl avem ca lumină a lumii. 
Trebuie să le ducem lumina Evangheliei tuturor oamenilor 
din această lume. Nu ne putem permite să fim slabi, 

Ca să se cunoască pe pământ calea Ta şi printre toate 
neamurile mântuirea Ta (Psalmul 67:2).

Fii plin de zel să faci mai mult

JOI
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căldicei sau tăcuţi. Trebuie să întreţinem strălucirea, 
fervoarea, urgenţa şi pasiunea pe care o cere momentul 
istoric în care trăim. Nouă ne‑a fost încredinţată această 
Evanghelie; este responsabilitatea noastră să o predicăm 
în cunoaşterea şi în puterea Duhului Sfânt, ca să slujească 
drept mărturie pentru toate naţiunile (Matei 24:14).

Nu uita, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu 
de mântuire care dezvăluie planul Său etern pentru 
omenire; merită să trăieşti pentru ea şi, dacă este nevoie, 
chiar să mori pentru ea.

Faptele apostolilor 
14:1‑28

Neemia 11‑13

Luca 5:12‑26
Deuteronom 27

Matei 24:14; 
Marcu 16:15‑16

| Rugăciune
Dragă Tată, mă rog ca proclamarea 
Evangheliei să aducă un mare seceriş 
de suflete în lumea întreagă. Frâng 
puterea domnitorului văzduhului 
şi nimicesc influenţa sa din viaţa 
oamenilor de pe tot pământul, ca ei 
să poată asculta Evanghelia. Mă rog 
să se intensifice activitatea angelică 
pentru a‑i conduce pe oameni spre 
adevăr, în Numele lui Isus. Amin. 
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Creştinismul religios te învaţă că trebuie să te 
străduieşti din răsputeri, să te lupţi ca să ajungi 

să‑I placi lui Dumnezeu şi să poţi umbla cu El. Cu toate 
acestea, adevărul este că nu trebuie să te zbaţi ca să‑I 
placi lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt te ajută să 
trăieşti viaţa de credinţă care Îi face plăcere Lui. Atunci 
când oamenii depun eforturi mari şi totuşi nu par să 
înregistreze vreun progres notabil în viaţa lor, îţi dai 
seama cu uşurinţă că nu au prea multă părtăşie cu Duhul 
Sfânt. Adevărata părtăşie cu Duhul Sfânt realizează toată 
diferenţa.

Geneza 5:24 spune: „Enoh a umblat cu Dumnezeu; 
apoi nu s‑a mai văzut, pentru că l‑a luat Dumnezeu.” 
Faptul că Enoh „umbla cu Dumnezeu” nu înseamnă că 
el se plimba împreună cu Dumnezeu, ci că era într‑o 
comuniune, într‑o părtăşie continuă cu El. În Evrei 11:5 
ni se explică mai profund modul în care umbla Enoh cu 
Dumnezeu; umbla prin credinţă: „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. 
Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că Îi este 
plăcut lui Dumnezeu.”

Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să Îi fim plăcuţi 
Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să 

creadă că El este şi că îi răsplăteşte pe cei ce‑L caută 
(Evrei 11:6).

El te ajută să trăieşti 
viaţa de credinţă

VINERI
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În versetul tematic citim că fără credinţă este 
cu neputinţă să‑I fim plăcuţi lui Dumnezeu. Umblarea 
cu Duhul Sfânt se face prin credinţă. Nu‑L poţi vedea 
cu ochii fizici, însă ştii că El este real şi relaţionezi cu 
El ca persoană. Eşti conştient că El trăieşte în tine şi Îşi 
desfăşoară lucrarea în şi prin tine. Atunci când umbli cu 
El, El te face înţelept. El va produce excelenţă în şi prin 
tine; vei avea o viaţă frumoasă şi împlinită.

Împreună cu Duhul Sfânt, nu poţi fi înfrânt sau 
dezavantajat. El este slava lui Dumnezeu şi te va face 
să umbli în stăpânire peste demoni, peste boli, peste 
infirmităţi şi peste moarte. Prezenţa Sa în viaţa ta te face 
invincibil. Umblă cu El şi calea ta va fi plină de slavă, de 
victorie, de excelenţă şi de binecuvântare!

Faptele apostolilor 
15:1‑21

Estera 1‑4

Luca 5:27‑39
Deuteronom 28

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

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
dragostea Ta veşnică pentru mine! Îţi 
mulţumesc pentru gloria Ta în viaţa 
mea şi pentru faptul că îmi deschizi 
ochii inimii către înţelepciunea Ta 
pentru a putea umbla în voia Ta 
desăvârşită. Mă închin şi astăzi 
înaintea Ta, încântat că mă călăuzeşti 
în toate lucrurile, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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

Credem ca ai fost binecuvântat de acest devotional.Te invitam 
acum sa Îl faci pe Isus Cristos Domnal vietii tale, rugându‑te 
astfel:

„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 sufletul! De 
acum sunt copilul lui Dumnezeu! Aleluia!”  

Felicitări! De acum eşti copilul lui Dumnezeu. Pentru mai 
multe informaţii despre modalităţi prin care poţi să te 

dezvolţi în calitate de creştin, te rugăm să ni te adresezi 
folosind 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

RUGĂCIUNE 
PENTRU

MÂNTUIRE

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

CANADA:
Tel.:1 647‑341‑9091;
Tel/Fax:+1‑416‑746 5080



Pentru mai multe informații despre 

Believers’ LoveWorld Inc.
a.k.a Christ Embassy

Vizitaţi site‑ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTOR

Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele 
corporaţiei Believers LoveWorld Inc este un 
dedicat slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu 
al cărui mesaj aadus realitatea vieţii divine în 
inima multora.

Milioane de oameni au fost binecuvântaţi 
prin emisiunea sa televizată „Atmosphere for 
Miracles” (Atmosfera pentru miracole, n.tr.), 
prin misiunile, cruciadele şi revistele lui, ca şi 
prin numeroase alte cărţi şi materiale audio‑ 
vizuale, care exprimă realitatea Cuvântului lui 
Dumnezeu în adevăr, în simplitate şi cu putere.
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 Rapoarte
ALE SLAVEI

„Câştigarea sufletelor a devenit stilul meu de viaţă”

„Îi mulţumesc cu adevărat lui Dumnezeu pentru Rapsodia Realităţilor. 
Această revistă mi‑a dezvoltat viaţa într‑un mod extraordinar. M‑a 
ajutat să cresc spiritual. Acum, câştigarea sufletelor a devenit stilul 
meu de viaţă. Am început să câştig suflete din prima zi în care am 
primit revista. În ziua aceea i‑am citit‑o tatălui meu care s‑a lăsat de 
băutură şi şi‑a predat inima lui Cristos!“                                 
    ‑ M. Jonathan; Uganda

„Am experimentat favoare divină!”

„În aceeaşi lună în care eu şi sora mea am început să studiem 
Rapsodia Realităţilor, am experimentat favoare divină. În luna aceea 
ne‑am hotărât să mergem la compania de telefonie mobilă să ne 
actualizăm abonamentele şi tocmai atunci erau în plin program 
promoţional. Noi ne‑am calificat şi am câştigat o grămadă de bani, 
cu care am cumpărat multe lucruri în casă!”
    ‑ W. Dorma; Canada

„Simt puterea Duhului Sfânt de câte ori studiez Rapsodia!”

„Rapsodia Realităţilor nu este o carte obişnuită. De câte ori o studiez, 
simt puterea Duhului Sfânt în tot trupul meu. Rapsodia Realităţilor 
este cu adevărat o carte spirituală care transformă viaţa multora. 
O consider un manual plin de inspiraţie care revelează adevăruri 
adânci despre Dumnezeu şi despre Împărăţia Lui. Aleluia!”                                              
    ‑ E. Happiness; Nigeria



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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

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

LOVEWORLD 

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:
Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

canada:  
Tel: +1 647‑341‑9091 

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

Cărţi disponibile de la editura


