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R

Introducere

apsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a
ajuns să fie disponibil acum în 912 limbi, iar
numărul acestora este în continuă creştere. Ediţia
din 2018 a fost special redactată pentru a intensifica
dezvoltarea ta spirituală şi pentru a te poziţiona
pentru un succes răsunător pe tot parcursul anului.
Realităţile 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.
CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU
REZULTATE MAXIME

8 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.

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

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

8 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

Imaginea de pe copertă surprinde parteneri entuziaşti ai
Rapsodiei Realităţilor din Franţa
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1
JOI

Urmăreşte creşterea spirituală
Ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi
de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor
şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; ci,
credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate
privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Cristos
(Efeseni 4:14‑15).

U

nii oameni sunt creştini de mulţi ani, dar nu
au crescut spiritual. Unii nici măcar nu sunt
conştienţi de necesitatea creşterii spirituale. Biblia spune:
„Lepădaţi dar orice răutate, orice vicleşug, orice fel de
prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; şi ca nişte prunci
născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat,
pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire” (2 Petru 2:1‑2).
Aceasta este dorinţa lui Dumnezeu pentru tine; El vrea ca tu
să creşti în părtăşie cu El; vrea să te dezvolţi în plan spiritual.
Partea finală a versetului tematic spune: „ci,
credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate
privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Cristos.”
Acesta este scopul lui Dumnezeu pentru tine; El nu vrea ca
tu să fii clătinat de orice doctrină. El te vrea puternic, matur
şi statornic în credinţă: „ca să nu mai fim copii, plutind
încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin
viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de
amăgire” (Efeseni 4:14).
Creşterea spirituală este precum creşterea unui
nou‑născut care parcurge diferitele stagii ale copilăriei
înainte de a deveni adult. Este extraordinar să vezi un copil

când face primii paşi, spune primele cuvinte şi încearcă să
apuce lucruri. Este şi mai emoţionant atunci când copilul
este în stare să meargă şi să alerge prin jur, chiar dacă la
început, cu paşi nesiguri. În toate aceste faze, creşterea este
progresivă şi acesta este motivul bucuriei.
La fel este şi în cazul creşterii spirituale. Atunci când
creşti spiritual, observi că poţi să fii responsabil de viaţa
ta; nu mai ai nevoie de altcineva care să îl înfrunte pe cel
rău pentru tine; de acum poţi şi tu să îl alungi acolo unde
îi este locul, exersându‑ţi autoritatea în Cristos! Ai învăţat
Cuvântul lui Dumnezeu; ţii lucrurile sub control. Poţi supune
circumstanţele. Aşa ar trebui să fie.
Doreşte‑ţi mai mult din Dumnezeu; doreşte‑ţi mai
mult din Cuvântul Lui, deoarece Cuvântul Lui Dumnezeu
este Dumnezeu. Doar hrănindu‑te cu Cuvântul Lui poţi să
creşti spiritual şi să trăieşti viaţa veşnică de glorie în Cristos.
„Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa
şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat prin
slava şi puterea Lui” (2 Petru 1:3).

| Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc
pentru lucrarea Cuvântului Tău
în viaţa mea. Dezvoltarea mea în
viaţă este evidentă şi neîntreruptă,
pentru că sunt conectat la sursa mea
care este Cuvântul lui Dumnezeu, în
Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 9:14‑32
Numeri 7‑8

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Timotei 4:15; 1 Petru 1:23;
1 Petru 2:1‑2

Faptele apostolilor
23:1‑10
Psalmii 50‑51

2

VINERI

Lumina lui Dumnezeu
în duhul tău
Duhul omului este o lampă a Domnului,
cercetând toate cămările sufletului
(Proverbe 20:27, versiunea GBV ).

N

u Îl poţi cunoaşte pe Dumnezeu decât din duhul
tău; acolo străluceşte lumina Lui. Cuvântul Său
este lumina Lui (Psalmul 119:105). Pasajul din Iov 18:5‑6 ne
descoperă ceva interesant. Spune: „Da, lumina celui rău se
va stinge şi flacăra din focul lui, nu va mai străluci. Se va
întuneca lumina în cortul lui şi se va stinge candela deasupra
lui.” Sintagma „cel rău” din acest text face referire la cineva
care nu se conformează Cuvântului lui Dumnezeu; cineva
care s‑a răzvrătit direct sau indirect împotriva lui Dumnezeu
sau a Cuvântului Său.
Ca lumina cuiva să se stingă presupune să fi strălucit
înainte, ceea ce înseamnă că a fost o persoană căreia i s‑a
oferit lumina Cuvântului lui Dumnezeu, însă care, mai
devreme sau mai târziu, a respins‑o; s‑a îndepărtat de
Dumnezeu. Aşa sunt unii oameni; L‑au uitat pe Dumnezeu;
şi‑au închis inima – duhul – faţă de Cuvântul Lui. Nu se face
referire la cei necredincioşi; cei necredincioşi nu au avut
niciodată lumină.
Cu toate acestea, tot ceea ce au nevoie atât cei care
niciodată nu au avut lumina lui Dumnezeu, cât şi cei a căror
lumină s‑a stins, este să primească lumina Cuvântului lui
Dumnezeu în inima lor. Biblia spune: „Intrarea cuvintelor
tale dă lumină...” (Psalmul 119:130, versiunea Fidela).

Cuvântul lui Dumnezeu aduce lumină în duhul tău şi oferă
revelaţie asupra realităţii.
Observă că Scriptura spune că intrarea, sau pătrunderea
Cuvântului lui Dumnezeu dă lumină; Intrarea unde? În duhul
tău! Cuvântul Lui trebuie să aibă acces în duhul tău pentru a
produce rezultate. Deodată, te trezeşti la realităţile spirituale;
cărarea ta este inundată de lumină; întunericul şi circumstanţele
negative sunt spulberate, iar slava lui Dumnezeu şi proviziile
Lui abundente devin reale pentru tine.
În Psalmul 18:28, psalmistul spune: „Da, Tu îmi aprinzi
lumina mea. Domnul, Dumnezeul meu, îmi luminează
întunericul meu.” Citim în versetul tematic că duhul omului
este candela lui Dumnezeu, aşa că intrarea Cuvântului Său în
duhul (candela) unei persoane căreia i s‑a stins lumina, îi va da
lumină. Dacă acea persoană îşi deschide duhul faţă de Cuvântul
Domnului, furtunile vieţii nu îi vor mai întuneca viziunea.
Umple‑ţi inima de Cuvântul lui Dumnezeu. Utilizează‑l
drept busolă pentru a naviga prin furtunile vieţii.

| Rugăciune

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc
pentru lumina Cuvântului Tău
care îmi luminează inima şi viaţa.
Funcţionez cu precizia Duhului
Sfânt, pentru că văd prin lumina Ta,
în Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 9:33‑50
Numeri 9‑10

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 3:16;
Efeseni 1:17‑19

Faptele apostolilor
23:11‑21
Psalmii 52‑54

3

SÂMBĂTĂ

Viaţa lui Cristos în tine
Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne‑a
dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în
Fiul Său. Cine Îl are pe Fiul are viaţa; cine
nu‑L are pe Fiul lui Dumnezeu n‑are viaţa
(1 Ioan 5:11‑12).

S

unt unii care cred că nu este nicio diferenţă
între creştinism şi religiile acestei lumi, însă
se înşeală profund. Creştinismul este cu mult deasupra
religiei; este viaţa lui Cristos într‑o fiinţă umană. Este
lucrarea divinităţii în umanitate. Este revelarea lui
Cristos în tine.
Esenţa reală a creştinismului este faptul că Isus
Cristos locuieşte literalmente în duhul tău prin Duhul
Sfânt; cu alte cuvinte, prezenţa lui Dumnezeu locuieşte
în tine. Omul a tânjit dintotdeauna după aşa ceva, a
dorit o relaţie cu divinitatea. Motivul religiilor acestei
lumi constă în faptul că omul caută o relaţie cu Fiinţa
supranaturală despre care el crede că este „acolo sus,”
chiar dacă nu a întâlnit‑o niciodată.
Însă tocmai pentru aceasta a venit Isus: să facă
posibilă relaţia, părtăşia cu Dumnezeu; şi a reuşit. Prin
această părtăşie am primit viaţa veşnică. Viaţa şi natura
lui Dumnezeu sunt transferate în duhul celui ce Îl
primeşte pe Cristos. Iar El (Isus) ne‑a trimis să predicăm
Evanghelia şi să spunem întregii lumi că viaţa veşnică
este disponibilă în Numele Lui.

El a spus în Ioan 10:10: „Hoţul nu vine decât să
fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile
să aibă viaţă, şi s‑o aibă din belşug.” Viaţa din Cristos
în plinătatea ei este ceea ce ai primit tu atunci când
L‑ai primit pe Isus ca Domn al vieţii tale. Biblia spune
în Coloseni 3:4 că Isus Cristos este viaţa noastră; El
este viaţa celui ce este născut din nou. Ce Evanghelie
minunată!
Aceasta este ceea ce vrea El să predicăm şi
să învăţăm în lume: Cristos în voi, nădejdea slavei!
Acum, relaţia cu Dumnezeul cel Atotputernic
este posibilă; neprihănirea este posibilă şi
disponibilă. Tot ceea ce trebuie să faci este să crezi:
(Ioan 3:16).

| Rugăciune

M‑am născut din Dumnezeu, iar
Cristos locuieşte în mine prin Duhul
Sfânt. Viaţa şi neprihănirea lui
Dumnezeu mi‑au fost transferate
în duh. Am natura de neprihănire
a lui Dumnezeu şi viaţa Lui curge
prin fiinţa mea. Sunt un martor
pentru Cristos, aducând roadele
neprihănirii şi revelându‑I gloria
în lumea mea, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 3:14‑15; Coloseni 3:3;
Coloseni 1:27

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 10:1‑31
Numeri 11‑13

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele apostolilor
23:22‑35
Psalmul 55

4

DUMINICĂ

Conştientizare duhovnicească
Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos,
Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de
descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii
inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării
Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi
(Efeseni 1:17‑18).

V

erbul „să pricepeţi” din versetul tematic
provine din traducerea din original a
termenului grecesc „eido.” Înseamnă „a lua la cunoştinţă,
a deveni conştient de ceva, a conştientiza.” Dumnezeu
vrea să devii conştient de nădejdea chemării Lui în viaţa
ta şi de moştenirea pe care El ţi‑a pus‑o la dispoziţie în El.
În 1 Ioan 5:13 citim: „V‑am scris aceste lucruri ca să
ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu,
aveţi viaţa veşnică.” Dumnezeu vrea să ştii că ai viaţa
veşnică în duhul tău acum. Atunci când conştientizezi
acest adevăr, trăieşti şi acţionezi în consecinţă. Creşterea
ta spirituală înseamnă, printre altele, să înveţi despre
lucrurile lui Dumnezeu, să ştii unde eşti şi cine eşti în El .
Viaţa veşnică constă în viaţa şi natura lui Dumnezeu,
pe care le‑ai primit la naşterea din nou: „Şi mărturisirea
este aceasta: Dumnezeu ne‑a dat viaţa veşnică şi
această viaţă este în Fiul Său. Cine Îl are pe Fiul, are
viaţa; cine nu Îl are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viaţa”
(1 Ioan 5:11‑12). Eşti tu conştient că ai viaţa veşnică?
Realizezi că eşti un asociat al dumnezeirii? S‑ar putea să
nu simţi în trupul tău că ai primit viaţa lui Dumnezeu;

aceasta se datorează faptului că ai primit viaţa veşnică
în duhul tău şi nu în trupul tău fizic, însă conştientizarea
acesteia va influenţa modul în care trăieşti.
Tu nu eşti un om obişnuit; viaţa din tine este
nepieritoare, te face plin de excelenţă şi de slavă.
Dumnezeu vrea ca tu să ajungi la cunoaşterea activă a
acestui adevăr.

| Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
viaţa veşnică din duhul meu. Trăiesc
şi acţionez conştientizând că sunt
un asociat al dumnezeirii. Cum este
Cristos, aşa sunt şi eu în această
lume, de aceea nimic nu îmi este
imposibil. Sunt sănătos şi puternic.
Sunt întărit cu putere prin Duhul
Sfânt în omul dinăuntru, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Proverbe 4:10; Proverbe 4:20‑22;
Isaia 55:10‑11

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 10:32‑52
Numeri 14‑15

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele apostolilor
24:1‑9
Psalmul 56

5

LUNI

Nu trăi fără Dumnezeu
De aceea, voi, care altădată eraţi Neamuri din naştere,
numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă
tăiaţi împrejur, şi care sunt tăiaţi împrejur în trup de
mâna omului: aduceţi‑vă aminte că în vremea aceea
eraţi fără Cristos, fără drept de cetăţenie în Israel,
străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără
Dumnezeu în lume (Efeseni 2:11‑12).

V

ersetul tematic descrie starea omului nenăscut
din nou. Este cel mai îngrozitor lucru pentru
un om să trăiască fără Dumnezeu! Este deplorabil! Cine
ar vrea să continue să trăiască în acest mod?
În Efeseni 4:17‑18, Biblia spune: „Iată dar ce vă
spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum
trăiesc păgânii, în deşertăciunea gândurilor lor, având
mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu,
din pricina neştiinţei, în care se află în urma împietririi
inimii lor.”
Aici se face referire la cei care nu Îl cunosc pe
Dumnezeu! Ei pot fi religioşi, dar duhul lor este în
întuneric; înţelegerea lor este întunecată, deoarece
lumina lui Dumnezeu nu este în duhul lor. Ce stare
disperată este înstrăinarea de viaţa lui Dumnezeu!
De aceea trebuie să fim pasionaţi de predicarea
Evangheliei lui Isus Cristos, pentru ca oamenii să afle ce a
venit Isus să facă. El a venit să ne dea viaţă (Ioan 10:10).
În Ioan 3:3, El a zis: „... Adevărat, adevărat îţi spun
că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea

Împărăţia lui Dumnezeu.” Dacă nu eşti născut din nou,
ia chiar acum decizia de a‑L face pe Isus Domn al vieţii
tale. Nu mai trăi nicio zi fără Dumnezeu.
Biblia spune în Romani 10:9: „Dacă Îl mărturiseşti
deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima
ta că Dumnezeu L‑a înviat din morţi, vei fi mântuit.” Aşa
de simplu şi de repede este să te naşti din nou. Odată ce
ai făcut acea proclamare a domniei lui Isus, viaţa veşnică
este transferată instantaneu în duhul tău şi eşti adus în
uniune cu Dumnezeu; eşti imediat strămutat din această
lume a întunericului şi a tumultului în libertatea slavei
fiilor lui Dumnezeu! Aleluia!

| Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
viaţa Ta în mine. Îţi sunt atât de
recunoscător pentru harul Tău
şi pentru înţelepciunea Ta care
acţionează în mine. Sunt pasionat
mai mult ca oricând să predic
Evanghelia şi să aduc oameni din
întuneric la lumina Ta minunată,
într‑o relaţie vie cu Cristos cel
înviat, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Matei 16:24‑26; Ioan 15:5‑6;
Marcu 16:15‑16

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 11:1‑26
Numeri 16‑17

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele apostolilor
24:10‑21
Psalmii 57‑58

6

MARŢI

Cuvântul lui Dumnezeu
şi moştenirea ta
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).

A

tunci când Scriptura spune despre Cuvântul
lui Dumnezeu că este capabil să îţi dea o
moştenire, înseamnă că te pune în posesia acelei
moşteniri. Imaginează‑ţi că ai o moştenire şi că nu o
poţi revendica, deoarece ai nevoie de acte doveditoare.
Înainte de a putea intra în posesia moştenirii, ai nevoie
de un avocat care să te reprezinte în instanţă având
documentaţia potrivită care atestă că moştenirea este,
de drept, a ta. Avocatul nu ţi‑a „dat” moştenirea, dar te‑a
ajutat să o obţii. Aceasta face Cuvântul lui Dumnezeu
pentru tine.
Dumnezeu ne‑a dat deja moştenirea. Biblia spune
că suntem comoştenitori cu Cristos (Romani 8:17).
Acum, datorită lui Isus, toate lucrurile sunt ale tale!
Toate resursele lui Dumnezeu îţi aparţin şi, prin Cuvântul
lui Dumnezeu, tu îţi poţi cunoaşte moştenirea şi o
poţi lua în posesie. Cuvântul Domnului te informează,
te direcţionează şi te conduce în binecuvântările lui
Dumnezeu pentru viaţa ta.
În Coloseni 1:12, Biblia spune: „mulţumindu‑I
Tatălui, care v‑a învrednicit să aveţi parte de moştenirea
sfinţilor în lumină.” Studiază Cuvântul lui Dumnezeu
şi meditează asupra lui zilnic, deoarece este cartea

moştenirii tale. Nu există nicio modalitate de a‑ţi însuşi
binecuvântările lui Dumnezeu în viaţa ta, decât prin
cunoaşterea Cuvântului Său.
Succesul tău şi bunăstarea ta sunt în Cuvântul
Domnului: „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).

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că prin
Cuvântul Tău îmi revelezi adevărul
în duhul meu şi astfel pot umbla în
moştenirea pe care o am în Cristos.
Cuvântul Tău în gura mea învinge
orice circumstanţe şi activează
binecuvântările Tale în viaţa mea, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 16:6; 2 Petru 1:3‑4;
1 Corinteni 3:21

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 11:27‑12:17
Numeri 18‑19

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele apostolilor
24:22‑27
Psalmii 59‑60

7

MIERCURI

Viaţa din 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).

C

uvântul lui Dumnezeu nu dă doar viaţă, ci este
viaţă. Isus a zis: „Duhul este acela care dă
viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe care
vi le‑am spus Eu, sunt duh şi viaţă” (Ioan 6:63). Atunci
când studiezi sau asculţi Cuvântul Domnului, duhul
tău este inundat de viaţă, este edificat şi educat. Doar
Cuvântul lui Dumnezeu are această abilitate.
Nu contează situaţia în care te afli; tot ceea ce ai
nevoie este un Cuvânt de la Dumnezeu, deoarece toată
puterea lui Dumnezeu este înfăşurată în Cuvântul Său.
În Evrei 4:12, Biblia spune: „Cuvântul lui Dumnezeu este
viu şi lucrător”; acesta este motivul pentru care poate
transmite viaţă şi împărtăşi viaţă; deoarece Cuvântul lui
Dumnezeu este viaţa în sine.
Nu contează dacă ţi s‑a zis că nu vei putea avea
niciodată copii. Prin Cuvântul lui Dumnezeu, trupul tău
va recăpăta puterea de a zămisli! Nu contează dacă ţi
s‑a zis că nu vei mai putea merge vreodată, din cauza
paraliziei; Cuvântul Domnului va da viaţă membrelor tale!
Poate spui: „Este atât de simplu?” Da, este! Atâta timp
cât stabileşti în inima ta că acel Cuvânt al lui Dumnezeu
pentru tine nu va eşua niciodată şi îţi focalizezi credinţa
asupra sa, te va scăpa de toate anomaliile.

Aminteşte‑ţi ce a spus Isus: „... cuvintele, pe care
vi le‑am spus Eu, sunt duh şi viaţă” (Ioan 6:63); şi noi
suntem ca El. Biblia spune că aşa cum este El, suntem
şi noi în această lume (1 Ioan 4:17). Atunci când Isus
le‑a vorbit membrelor schilodite, ele au crescut înapoi.
Atunci când El le‑a vorbit morţilor, ei au revenit la viaţă,
deoarece El este Cuvântul Viu; Cuvântul Lui transmite
viaţă şi noi suntem exact ca El.
Biblia spune: „Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu
dintr‑o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr‑una care
nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este
viu şi care rămâne în veac” (1 Petru 1:23). Ne‑am născut
prin Cuvântul lui Dumnezeu, astfel devenind şi noi o
întruparea a acestuia, precum Isus. Nu este de mirare
că în 2 Corinteni 3:3, Pavel ne‑a numit epistole ale lui
Cristos.
Adu la viaţă oameni şi situaţii fără speranţă prin
cuvintele tale.

| Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
eficienţa Cuvântului Tău în viaţa
mea. M‑am născut din Cuvântul
Tău nepieritor. Cuvântul Tău
este viaţa mea şi, prin puterea
Duhului Sfânt, eu transmit viaţă
în jurul meu. Distribui harul şi
binecuvântările Tale pretutindeni,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Proverbe 4:20‑22; 2 Corinteni 3:6;
1 Petru 1:23

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 12:18‑44
Numeri 20‑21

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele apostolilor
25:1‑12
Psalmii 61‑64

N O T E
NOTE

N O T E
NOTE

8
JOI

Cuvântul lui Dumnezeu
te purifică

L

Acum voi sunteţi curaţi, din pricina
Cuvântului pe care vi l‑am spus
(Ioan 15:3).

umea de astăzi e plină de tot felul de mizerii,
de necredinţă, de frică şi de răutate. Aproape în
orice conversaţie cu oameni necredincioşi ni se transmit
lucruri negative. De fiecare dată când ne uităm la
televizor, ştirile sunt teribile, inducând frică şi necurăţie.
De asemenea, ne vin şi gânduri greşite, de care trebuie
să ne curăţim.
Cum ne curăţăm de mizeria din lumea aceasta
cu care intrăm în contact? Cu ajutorul Cuvântului lui
Dumnezeu! Cuvântul lui Dumnezeu este cel mai bun
agent de purificare. După cum vedem în versetul tematic,
Isus le‑a zis ucenicilor Săi: „Acum voi sunteţi curaţi, din
pricina Cuvântului pe care vi l‑am spus.”
Acesta este unul dintre motivele pentru care
este foarte important să fii în biserica potrivită, unde
Cuvântul lui Dumnezeu este predicat cu acurateţe. Când
asculţi Cuvântul lui Dumnezeu, ţi se purifică sufletul.
Chiar şi acum, pe măsură ce studiezi Scriptura prin acest
devoţional, eşti curăţit; are loc un proces de purificare în
inima ta.
Dedică‑te Cuvântului lui Dumnezeu. În Coloseni
3:16, apostolul Pavel ne sfătuieşte: „Cuvântul lui Cristos
să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea.
Învăţaţi‑vă şi sfătuiţi‑vă unii pe alţii cu psalmi, cu

cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântându‑I
lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.”
Cuvântul lui Dumnezeu dislocă imoralitatea din
inima omului şi o înlocuieşte cu neprihănire. Elimină frica
şi o înlocuieşte cu credinţă. Cuvântul lui Dumnezeu este
un purificator, curăţind orice om care vine sub influenţa,
sub puterea şi sub autoritatea lui.

| Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
Cuvântul Tău, care este meditaţia
mea zilnică. Astfel sunt purificat
tot timpul. Sunt sensibil la
călăuzirea Duhului Sfânt în viaţa
mea, care mă ajută să umblu în
voia Ta desăvârşită şi în gloria Ta,
în Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 13:1‑37
Numeri 22‑23

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR

Isaia 55:10‑11; 1 Timotei 4:15;
2 Timotei 3:15‑17

Faptele apostolilor
25:13‑27
Psalmii 65‑66

9

VINERI

Lumină şi direcţie
Cuvântul Tău este o candelă pentru
picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea
(Psalmul 119:105).

N

ici un om care trăieşte după Cuvântul lui
Dumnezeu nu este vreodată confuz în viaţă.
Cuvântul Său îţi oferă lumină şi direcţie. Dacă ai Cuvântul
lui Dumnezeu în tine, îţi cunoşti destinaţia; viaţa ta are
o menire; călătoria ta este clară, înainte şi în sus, pentru
că Scriptura este o candelă care îţi luminează cărarea, o
lumină care îţi oferă direcţie.
Biblia spune: „Intrarea cuvintelor tale dă lumină;
ea îi dă înţelegere celui simplu” (Psalmul 119:130,
versiunea Fidela). David Îi spunea aceasta lui Dumnezeu.
Nu este de mirare că a fost călăuzit de Dumnezeu într‑un
asemenea mod. El a fost un extraordinar succes. În
timpul domniei lui, Israelul nu a pierdut nici o bătălie, cu
excepţia celor în care nu s‑a angajat. David ştia cum să se
consulte cu Dumnezeu şi să primească lumină şi direcţie
din Duhul Său.
Nu te juca de‑a ghicitul cu privire la viaţa ta;
primeşte lumină şi direcţie de la Dumnezeu prin Cuvântul
Său. Deschide‑ţi duhul la Cuvântul Domnului. Meditează
asupra Sfintelor Scripturi; în felul acesta, Cuvântul lui
Dumnezeu se întrepătrunde cu duhul tău, oferindu‑ţi
lumină. Dacă nu intră în tine Cuvântul lui Dumnezeu,
nu va exista lumină în duhul tău. Cei care nu înţeleg
cu acurateţe Cuvântul lui Dumnezeu nu pot decât să

plonjeze singuri de la un nivel de întuneric în altul.
Biblia descrie Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind
„… lumina care luminează orice om, venind în lume”
(Ioan 1:9). Fără Cuvântul Său, deciziile tale vor fi luate
în întuneric, iar astfel de decizii nu pot produce decât
şi mai mult întuneric, făcând viaţa persoanei respective
un labirint al nesiguranţei, al confuziei şi al frustrării
cumplite.
Dumnezeu ţi‑a dat Cuvântul Său pentru a‑ţi lumina
cărarea şi pentru a avea lumină în întuneric. Isus a spus:
„Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8:12).
În această lumină nu poţi vedea umbre. Lipsa, boala,
moartea, eşecul sau imposibilităţile sunt umbre; acestea
nu există în lumina lui Dumnezeu.

| Rugăciune

Cuvântul lui Dumnezeu este în
inima mea şi îmi inundă de lumină
viaţa şi calea. Păşesc pe căile
prestabilite de Dumnezeu şi de
aceea nu îmi vor aluneca paşii şi
nici nu voi umbla în confuzie, în
Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 14:1‑26
Numeri 24‑26

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR

Proverbe 20:27; Matei 6:22‑23;
1 Ioan 1:5‑7

Faptele apostolilor
26:1‑11
Psalmii 67‑68

10

SÂMBĂTĂ

Focalizează‑te asupra Lui
Dacă deci aţi înviat împreună cu Cristos, să
umblaţi după lucrurile de sus, unde Cristos
şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi‑vă
la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ
(Coloseni 3:1‑2).

D

esăvârşirea creştină nu se atinge prin fapte
desăvârşite, ci privind la Cristos; tu trebuie
să te uiţi la El. În 2 Corinteni 3:18, Biblia spune: „Noi
toţi privim cu faţa descoperită, ca într‑o oglindă, slava
Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din
slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”
Cuvântul lui Dumnezeu este oglinda lui Dumnezeu
şi Isus este Cuvântul întrupat. Pe măsură ce‑L priveşti
pe Dumnezeu în Cuvântul Său, eşti schimbat din slavă
în slavă. De exemplu, în Coloseni 3:9‑10 citim: „Nu vă
minţiţi unii pe alţii, întrucât v‑aţi dezbrăcat de omul cel
vechi cu faptele lui, şi v‑aţi îmbrăcat cu omul cel nou,
care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce
l‑a făcut.” Observă că motivul pentru care nu trebuie să
minţi nu se datorează poruncii: „Să nu minţi,” ci faptului
că te‑ai îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoieşte spre
cunoştinţă după imaginea lui Cristos: aceasta trebuie să
fie focalizarea ta.
Nu îţi focalizezi privirea asupra Lui aşa cum te‑ai
uita ţintă la un tablou, ci contemplând Cuvântul Său în
inima ta, concentrându‑te asupra imaginii identităţii tale
în El; aceasta este meditaţia. Pe măsură ce contempli

slava lui Dumnezeu din Cuvântul Său, eşti transformat;
înţelegi ce înseamnă să fii în El şi El în tine.
Atunci când conştientizezi că El este în tine şi tu
în El, toate încercările de a ajunge la perfecţiune vor
lua sfârşit, pentru că în El eşti complet (Coloseni 2:10,
versiunea NTR); eşti desăvârşit! Glorie lui Dumnezeu!

| Rugăciune

Binecuvântatule
Tată,
Îţi
mulţumesc pentru Cuvântul Tău,
pe care îl primesc în inima mea cu
credinţă şi cu blândeţe. Pe măsură
ce meditez asupra sa, cresc în har,
în cunoaştere şi în înţelepciune, în
Numele lui Isus. Amin.
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Marcu 14:27‑52
Numeri 27‑28
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STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 12:2; Romani 12:2;
Coloseni 2:9‑10

Faptele apostolilor
26:12‑23
Psalmii 69‑70

11

DUMINICĂ

Credinţa: scutul tău
împotriva vrăjmaşului
Pe deasupra tuturor acestora, luaţi
scutul credinţei, cu care veţi putea stinge
toate săgeţile arzătoare ale celui rău
(Efeseni 6:16).

Î

n creştinism, credinţa este stilul nostru de viaţă. În
2 Corinteni 5:7, Biblia spune: „pentru că umblăm
prin credinţă, nu prin vedere.” Iar în Evrei 11:6 citim: „Şi,
fără credinţă, este cu neputinţă să Îi fim plăcuţi Lui...”
Aşadar, atunci când Scriptura spune să luăm scutul
credinţei, nu înseamnă că există un anume scut spiritual
numit credinţă, ci credinţa ta este ea însăşi un scut. Prin
credinţă vei putea nimici toate săgeţile arzătoare ale celui
rău.
De exemplu, frica şi descurajarea sunt săgeţi ale
celui rău. În unii oameni pot apărea sentimente de mânie
şi descurajare dintr‑o dată, chiar dacă nu este nimeni în
jurul lor care să le provoace. Alţii pot simţi brusc un junghi
de parcă i‑ar fi lovit cineva sau ceva, cu toate că nu este
nicio persoană sau obiect în apropriere; acestea sunt
săgeţi arzătoare ale celui rău. Pentru alţii se manifestă sub
forma unei dureri intense care nu mai trece.
Dar mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu!
Proiectilele sau săgeţile diavolului nu prezintă un pericol
pentru cei care au scutul credinţei. Biblia spune: „Voi,
copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i‑aţi biruit, pentru că
Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume”
(1 Ioan 4:4). În 1 Ioan 5:4 citim: „pentru că oricine este

născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă
biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.”
Vezi acum că ai nevoie de credinţă? Credinţa în
Cuvântul lui Dumnezeu te plasează pentru totdeauna
deasupra lui Satan şi a circumstanţelor vieţii. Noi, în
calitate de oameni ai lui Dumnezeu, nu suntem lipsiţi de
ajutor şi nici nu suntem vulnerabili la amăgirile diavolului.
Acesta este motivul pentru care putem privi ca o mare
bucurie când trecem prin felurite încercări (Iacov 1:2):
noi suntem echipaţi să trecem prin foc şi să nu fim arşi,
să mergem prin apă şi să nu ne înecăm (Isaia 43:2). Tu
ai tot ce îţi trebuie pentru a fi un succes în viaţă şi a ieşi
întotdeauna biruitor (Romani 8:37).
Orice s‑ar întâmpla, refuză să renunţi. Rămâi ferm
pe poziţie, ancorându‑te în Cuvântul lui Dumnezeu,
iar victoria ta va fi la fel de sigură precum Cuvântul lui
Dumnezeu.

| Rugăciune

Credinţa mea este vie şi învinge şi
astăzi. Orice armă făurită împotriva
mea nu are putere, pentru că
locuiesc la adăpostul Celui Preaînalt,
zburând pe aripile Duhului, în
Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
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Marcu 14:53‑72
Numeri 29‑31
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STUDIU SUPLIMENTAR
2 Timotei 3:12; Iacov 1:2‑4;
Romani 8:37

Faptele apostolilor
26:24‑32
Psalmii 71‑72

12
LUNI

Să faci totul în Numele Lui

Î

Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta,
să faceţi totul în Numele Domnului Isus
şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl
(Coloseni 3:17).

n versetul tematic, apostolul Pavel se referă la
utilizarea practică a Numelui lui Isus. În orice
situaţie, poţi să faci uz de Numele lui Isus ca de un sigiliu
al autorităţii, ca de un instrument, sau ca de o armă.
Imaginează‑ţi cum ar fi viaţa ta dacă ai trăi în fiecare
zi făcând toate lucrurile în Numele lui Isus! Imaginează‑ţi
că toate proiectele tale ar fi începute în Numele lui
Isus! Imaginează‑ţi cum ar fi să vii la birou în fiecare zi
declarând: „Eu vin în Numele lui Isus!” Imediat, limitările
tale ar dispărea. Ce viaţă de glorie!
Cuvântul este clar: poţi face totul în Numele lui
Isus, atât timp cât lucrul respectiv Îi aduce slavă Tatălui.
Dacă ai trăi astfel, frica nu ar mai exista în viaţa ta; nu
ai mai merge la culcare întrebându‑te ce ţi s‑ar putea
întâmpla, deoarece tu te‑ai hotărât să trăieşti pentru El şi
în autoritatea Lui. Nimic nu se compară cu aceasta; aşa se
trăieşte viaţa creştină supranaturală.
Dacă, de exemplu, în trupul tău există o tumoare,
foloseşte Numele lui Isus ca instrument chirurgical
împotriva ei. Spune: „Tumoare, în Numele lui Isus, tu nu
poţi rămâne în acest trup; te tai şi te arunc afară!” ‑ şi
tumoarea va dispărea! Dacă ai avut probleme la inimă,
porunceşte‑i să funcţioneze normal, în Numele lui Isus.

Dacă ai avut probleme la muncă, porunceşte‑i furtunii să
se oprească, în Numele lui Isus.
Numele Lui este soluţia fiecărei probleme; este
calea de ieşire din orice încurcătură. Chiar acum, declară:
„În Numele Domnului Isus, eu am înţelepciunea de a
funcţiona în mod excelent pentru a rezolva probleme şi
a răspunde la orice întrebări. Eu fac ce lucrul potrivit la
momentul potrivit, în modul potrivit şi cu scopul potrivit.”
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

| Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că orice
piedică a fost înlăturată din calea
mea, în Numele lui Isus. Păşesc
pe calea succesului şi a triumfului,
pentru că funcţionez şi fac toate
lucrurile în Numele lui Isus. Am
sănătate deplină şi sunt pe culme.
Viaţa mea este pentru excelenţă
spre slava Ta, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 3:2‑7; Ioan 14:13;
Filipeni 2:9‑11
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Numeri 32‑33
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Faptele apostolilor
27:1‑8
Psalmul 73

13
MARŢI

Conştientizează binecuvântările
Vorbeşte‑le lui Aaron şi fiilor lui şi spune‑le: „Aşa
să îi binecuvântaţi pe copiii lui Israel şi să le ziceţi:
«Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!»”
(Numeri 6:23‑24).

F

iind creştini, noi am fost chemaţi la o viaţă plină
de binecuvântări; noi trebuie să umblăm în
binecuvântări, să declarăm şi să manifestăm binecuvântări
în orice zi şi în orice loc. Imaginează‑ţi cum ar fi să
intri în casă, în birou, în sala de clasă sau la o şedinţă în
timp ce rosteşti binecuvântări! Biblia ne îndeamnă să
binecuvântăm, deoarece aceasta este chemarea noastră
(1 Petru 3:9).
Acelaşi lucru li l‑a spus Dumnezeu lui Aron şi fiilor
săi, preoţii. El le‑a poruncit să rostească binecuvântările
asupra copiilor lui Israel, cu toate că aceştia erau proprii
Lui copii. În ziua de astăzi, se poate spune că evreii sunt
printre cei mai de succes oameni din lume, deoarece au
mentalitatea binecuvântării lui Dumnezeu. Ei îşi învaţă
copiii şi copiii copiilor lor să rostească binecuvântări şi să
le conştientizeze.
Însă binecuvântările evreilor nu sunt la fel de
glorioase precum binecuvântările Bisericii – care reprezintă
noua creaţie (2 Corinteni 5:17). Cu toate acestea, din
cauză că în multe biserici nu se învaţă în mod adecvat
cum să binecuvântezi şi cum să primeşti binecuvântarea,
rezultatele nu sunt la fel de vizibile. De exemplu, atunci când
îi spunem unei persoane: „Dumnezeu să te binecuvânteze,”

pentru unii aceasta nu este decât o altă formă de salut
care nu are nici un efect. Însă pentru o persoană spirituală,
această expresie este o invocare a supranaturalului.
De ce i‑ar fi învăţat Dumnezeu pe Aron şi fiii lui să
binecuvânteze copiii lui Israel care erau deja un popor
binecuvântat? Deoarece rostirea binecuvântărilor
activează puterea binecuvântării. El le‑a spus preoţilor
ce să spună atunci când pronunţă binecuvântările asupra
oamenilor; această instrucţiune se regăseşte în Numeri
6:24‑27 – studiaz‑o şi meditează asupra ei. Chiar şi astăzi,
evreii încă rostesc aceste cuvinte de binecuvântare. Acum
poţi înţelege de ce tot ceea ce fac ei prosperă.
Conştientizează importanţa binecuvântării în viaţa
ta. De exemplu, atunci când eşti la biserică şi slujitorul
Domnului îşi întinde mâinile pentru a rosti binecuvântări,
primeşte‑le în duhul tău. Binecuvântările curg prin mâinile
noastre şi din cuvintele noastre. Cuvintele de binecuvântare
rostite în viaţa ta au putere; ele îţi îndrumă viaţa şi te
conduc pe cărarea pe care Dumnezeu vrea să mergi.

| Proclamaţie

Sunt sămânţa lui Avraam şi
binecuvântarea lui se odihneşte
peste mine. Sunt ca un pom sădit
pe malul apei, bine udat, mereu
înfloritor şi aducând roadele
neprihănirii. Cu adevărat o
moştenire plăcută mi‑a căzut la
sorţi şi trăiesc în bunăstare şi în
victorie zi de zi. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 1:3; Filimon 1:6;
Deuteronom 28:3‑13

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 15:21‑47
Numeri 34‑36

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele apostolilor
27:9‑20
Psalmul 74

14

MIERCURI

O dorinţă puternică
A auzit vorbindu‑se despre Isus, a venit pe
dinapoi prin mulţime şi s‑a atins de haina
Lui. Căci îşi zicea ea: „Dacă aş putea doar
să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui”
(Marcu 5:27‑28).

B

iblia ne spune despre femeia cu scurgerea de
sânge care, după ce a suferit doisprezece ani,
s‑a hotărât să primească un miracol. Animată de această
dorinţă, ea şi‑a făcut loc prin mulţime pentru a ajunge la
Isus, încălcând porunca ce îi interzicea să intre în contact
cu alţi oameni.
După legea evreilor, hemoragia de care suferea o
făcea necurată; prin urmare, ea risca să fie omorâtă cu
pietre dacă era descoperită într‑un spaţiu public şi cu
atât mai mult într‑unul populat intens. Însă dorinţa ei
pentru eliberare a împins‑o să înfrunte riscurile (Marcu
5:24‑29).
În mod similar, până când Ana nu a ajuns să îşi
dorească cu disperare un copil şi nu s‑a hotărât să aibă
parte de un miracol, acesta nu a avut loc. Timp de mulţi
ani ea şi‑a păstrat status‑quo‑ul, până când s‑a hotărât
că are nevoie de un miracol. Ea a intrat în casa Domnului,
a căzut la pământ în faţa lui Dumnezeu şi s‑a rugat până
a căpătat un răspuns.
Cât de intensă este dorinţa ta de a‑ţi schimba
statutul financiar? Cât de puternică este dorinţa ta de a‑ţi
schimba starea de sănătate? Cât de mare este dorinţa ta

de a urca la nivelul următor? Cât de intensă este dorinţa
ta de a experimenta supranaturalul în viaţa ta spirituală,
în lucrarea ta, în studiile tale, în afacerea ta sau în cariera
ta?
Toţi vrem să vedem o creştere în viaţa noastră şi să
progresăm; toţi oamenii vor să aibă succes după succes,
însă puţini sunt dispuşi să îşi asume riscurile şi să facă
ce este necesar. Creşterea în orice domeniu presupune
nişte principii de bază, foarte simple, care nu sunt
negociabile. Unul dintre acestea este o dorinţă arzătoare
pentru schimbare. Înflăcărează‑ţi dorinţa suficient de
mult pentru a te determina să treci la acţiune.

| Rugăciune

Domnul meu, Îţi mulţumesc
că mi‑ai încredinţat Evanghelia
slăvită a Împărăţiei Tale. Cu
ardoare, cu urgenţă şi cu tot ce
am predic această Evanghelie,
pentru ca neprihănirea Ta să se
stabilească definitiv pe pământ şi
în inima oamenilor, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 5:16‑18;
Marcu 5:25‑34

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 16:1‑20
Deuteronom 1‑2

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele apostolilor
27:21‑31
Psalmii 75‑77

N O T E
NOTE

N O T E
NOTE

15
JOI

Apă din Sfântul Locaş
Dar lângă râul acesta, pe malurile lui de amândouă
părţile, vor creşte tot felul de pomi roditori.
Frunza lor nu se va veşteji, şi roadele lor nu se
vor sfârşi; în fiecare lună vor face roade noi,
pentru că apele vor ieşi din Sfântul Locaş. Roadele
lor vor sluji ca hrană, şi frunzele lor, ca leac
(Ezechiel 47:12).

A

i observat un lucru uimitor în versetul tematic?
Vorbeşte despre apa care iese din Sfântul
Locaş şi spune că, deoarece apa care ajunge la rădăcina
pomilor curge din Sfântul Locaş, frunzele lor nu se vor
veşteji, iar roadele lor nu se vor sfârşi. În fiecare lună
pomii vor face roade noi, iar roadele lor vor sluji ca hrană
şi frunzele lor, ca leac.
Acesta este un lucru extraordinar, deoarece se referă
la noi: noi suntem templul Duhului Sfânt; noi suntem
Sfântul Locaş al lui Dumnezeu: „Nu ştiţi că voi sunteţi
templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte
în voi?” (1 Corinteni 3:16). Când Duhul Sfânt locuieşte în
tine, tu eşti un Locaş Sfânt viu pentru Dumnezeu (Efeseni
2:22). În Ioan 7:37‑38, Domnul Isus a spus: „... Dacă
însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în
Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice
Scriptura.”
El a spus că din inima ta vor curge râuri de apă vie.
Cum pot curge aceste râuri din inima ta? Se întâmplă
aceasta deoarece tu ai băut din Duhul Sfânt! În ziua când

L‑ai primit pe Duhul Sfânt, tu ai băut din El (1 Corinteni
12:13); tu ai băut Duhul de viaţă. Aminteşte‑ţi că El este
Cel care dă viaţa; aşadar, astăzi, când vorbeşti, viaţa curge
din tine. Râuri de apă vie curg din cuvintele tale – cuvintele
vieţii. Isus a zis: „... cuvintele pe care vi le‑am spus Eu sunt
duh şi viaţă” (Ioan 6:63).
Cuvintele pe care le vorbim după ce am sorbit din
Duhul Sfânt sunt duh şi viaţă. Acestea curg din Sfântul
Locaş ‑ duhul nostru uman recreat – în care locuieşte
Dumnezeu şi tot ce ating aceste ape vine la viaţă! Orice
lucru mort care se află în calea lor primeşte viaţă. Nu este
de mirare că noi suntem numiţi izbăvitori şi dătători de
viaţă, deoarece noi suntem născuţi din Duhul care dă
viaţă.

| Rugăciune

Dragă Tată, Tu m‑ai făcut un locaş
viu pentru Tine, având Cuvântul
Tău în inima mea şi în gura mea.
Cu Cuvântul credinţei pe care l‑am
primit eman viaţă pretutindeni în
jurul meu. Îţi mulţumesc pentru
viaţa veşnică de glorie pe care o
am în Isus Cristos. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR‑UN AN

Luca 1:1‑25
Deuteronom 3‑4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 7:37‑39;
2 Corinteni 6:16

Faptele apostolilor
27:32‑44
Psalmul 78

16
VINERI

Credinţă în Cuvântul
lui Dumnezeu
Pentru că oricine este născut din Dumnezeu
biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa
asupra lumii este credinţa noastră
(1 Ioan 5:4).

C

redinţa este o forţă spirituală foarte puternică
în Împărăţia lui Dumnezeu; este principiul
după care trăim, iar credinţa noastră este bazată pe
Cuvântul Său. Cunoscând puterea credinţei, apostolul
Pavel a declarat: „Pot totul în Cristos care mă întăreşte”
(Filipeni 4:13). El a aflat din Scriptură că nu putea eşua,
nu putea fi înfrânt; ştia că este veşnic învingător şi că
nimic nu avea să îi schimbe opinia sau credinţa.
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să îţi cultive mintea
şi să o formeze pentru a avea mentalitatea lui Pavel.
Trebuie să fii absolut convins că doar ce spune Cuvântul
lui Dumnezeu este adevărat.
Acum, Cuvântul lui Dumnezeu este lumina
superioară; este adevărata lumină care revelează
realitatea despre orice lucru din lume. Aceasta este
adevărata lumină care îţi arată că eşti un biruitor şi un
succes în această lume. Aceasta este adevărata lumină
care îţi arată că nu poţi eşua; că nu poţi fi sărac şi că
nu poţi fi niciodată distrus, deoarece tu eşti născut din
Dumnezeu. Credinţa ta este singurul instrument atât
de puternic încât să poată vedea şi percepe realităţile
veşnice care ne sunt dezvăluite prin lumina Cuvântului
lui Dumnezeu.

De exemplu, în lumina oferită de medicină, rinichii
tăi ar putea avea probleme, însă în lumina Cuvântului
lui Dumnezeu, ei se află în condiţie perfectă. Pentru
a transfera rinichii perfect sănătoşi pe care îi vezi în
Cuvântul Domnului prin ochii credinţei din domeniul
spiritual în domeniul fizic, trebuie să foloseşti principiul
declaraţiei de credinţă. Trebuie să declari că ai rinichi
noi; dă glas credinţei tale.
Dumnezeu foloseşte Cuvântul rostit pentru a
transforma energia spirituală în materie. De aceea
ne‑a spus să proclamăm Cuvântul Lui; deoarece, atunci
când vorbeşti, tu eliberezi energie care se transformă
în materie. Evrei 13:5‑6 spune: „... căci El însuşi a zis...
aşa că putem zice.” Declaraţia ta este cea care activează
puterea Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa ta, asigurând
victoria credinţei tale.

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată drag, pentru
viaţa triumfătoare pe care mi‑ai
dat‑o în Cristos. Păşesc în victorie, în
înţelepciune divină şi în stăpânirea
Duhului Sfânt, pentru că privesc
şi trăiesc prin adevărata lumină a
Cuvântului Tău, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 6:25; Marcu 11:23;
Matei 7:7‑8

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Marcu 2:1‑22
Levitic 9‑10

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele apostolilor
18:24‑19:7
Psalmii 23‑24

17

SÂMBĂTĂ

Victorie asigurată
V‑am spus aceste lucruri ca să aveţi pace
în Mine. În lume veţi avea necazuri;
dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea
(Ioan 16:33).

C

âtă alinare şi încurajare aduc cuvintele din
versetul tematic ale Domnului Isus! Domnul
ştia totul despre lume şi despre sistemele ei corupte,
făcute să provoace frustrare, durere şi eşec, însă ne‑a
asigurat că victoria este a noastră. El a spus: „V‑am spus
aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi
avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”
Calea către succes poate avea denivelări, provocări
intense şi prigoniri, însă victoria ta este asigurată. În 2
Timotei 3:12, Biblia spune: „De altfel, toţi cei ce voiesc
să trăiască cu evlavie în Cristos Isus vor fi prigoniţi.”
Însă acesta nu este sfârşitul. În 1 Ioan 4:4 citim: „Voi,
copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i‑aţi biruit, pentru
că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este
în lume.” Aşadar, indiferent de provocările cu care te
confrunţi sau de cât de puternici sunt cei ce te prigonesc,
tu deja i‑ai biruit pe toţi.
În Cristos, noi avem pace în faţa crizelor şi
adversităţilor. De aceea, El a spus: „V‑am spus aceste
lucruri ca să aveţi pace în Mine...” (Ioan 16:33). Domnul
nu vrea altceva decât ca tu să îţi menţii atenţia asupra Lui
şi a Cuvântului Său. În El există fiecare lucru bun de care
ai putea avea nevoie vreodată: viaţă, sănătate, bucurie,

pace, victorie şi slavă pentru totdeauna! El vrea ca tu să
trăieşti la potenţial maxim şi ca bucuria ta să fie deplină!
Victoria este dreptul tău din naştere, deoarece El
te‑a înviat şi te‑a aşezat împreună cu Cristos în locurile
cereşti (Efeseni 2:6), mai presus de Satan, de cohortele
întunericului lui şi de influenţele negative din această
lume (Efeseni 1:21). Prin urmare, umblă în lumina
victoriei tale; stăpâneşte această lume şi domneşte
asupra circumstanţelor.

| Proclamaţie
Trăiesc şi umblu în victorie zi de
zi, pentru că m‑am născut din
Dumnezeu. Declar că domnesc
ca un rege în viaţă în orice
circumstanţe din lumea mea,
prin Cuvântul lui Dumnezeu şi
prin puterea Duhului Sfânt care
acţionează în mine, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 8:35‑39;
1 Ioan 5:4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 1:57‑80
Deuteronom 8‑10

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele apostolilor
28:11‑20
Psalmii 81‑82

18

DUMINICĂ

Tu ai un rol de îndeplinit
În anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din
cărţi că trebuiau să treacă şaptezeci de ani pentru
dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor
despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia
(Daniel 9:2).

B

iblia ne spune că Daniel a înţeles din cartea
profetului Ieremia care era vremea eliberării
poporului Israel. El a înţeles că timpul favorii lui Israel
venise, însă ştia şi că el avea să joace un rol important
în transpunerea dorinţei lui Dumnezeu în realitate.
Aşadar, a început să se roage. El a spus: „Şi mi‑am
întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să‑L caut cu
rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă. M‑am rugat
Domnului Dumnezeului meu şi I‑am făcut următoarea
mărturisire...” (Daniel 9:3‑4).
Aceasta ne arată că nu este suficient ca un lucru să
facă parte din planul lui Dumnezeu pentru ca acesta să se şi
întâmple; tu trebuie să îţi cunoşti şi să îţi împlineşti partea.
Unii oameni spun: „Dacă Dumnezeu a plănuit aceasta, se va
întâmpla.” Aceşti oameni nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu
şi modul Lui de a face lucrurile. Întotdeauna există o parte
pe care o face Dumnezeu şi o parte pe care o face omul.
Biblia spune că El le‑a dat pământul fiilor oamenilor (Psalmul
115:16).
Dumnezeu îţi dezvăluie planul Lui. Pe măsură ce
studiezi Cuvântul Său, afli despre voia Lui, despre principiile
Lui şi despre modul în care funcţionează Împărăţia Lui.

Apoi vei duce la împlinire voia Sa aplicând aceste principii
şi umblând în Cuvântul Lui. Trebuie să cunoşti Cuvântul Lui
pentru tine şi să îl pui în aplicare pentru tine. Trebuie să fii
un împlinitor al Cuvântului lui Dumnezeu; în aceasta constă
binecuvântarea ta (Iacov 1:25).
Pasajele biblice din Iosua 1:8 şi Psalmul 1:1‑3 explică
mai detaliat viaţa de succes incontestabil, rodirea continuă şi
abundentă şi productivitatea celui care se dedică în întregime
Cuvântului lui Dumnezeu. Cel care meditează asupra
Cuvântului Domnului zi şi noapte, umblând în lumina lui,
prosperă. Slavă lui Dumnezeu!

| Rugăciune

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
prezenţa Duhului Sfânt în mine,
care îmi dă revelaţie supranaturală
şi inspiraţie cu privire la realităţile
glorioase din Cuvântul Tău şi îmi
dă abilitatea să împlinesc voia Ta
desăvârşită! Umblu în neprihănire,
fiindu‑Ţi plăcut în toate lucrurile,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 13:5‑6; 1 Timotei 6:12;
1 Corinteni 2:12‑13

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 2:1‑20
Deuteronom 11‑12

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Faptele apostolilor
28:21‑31
Psalmii 83‑84

19
LUNI

Rămâi pe culme
Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie
şi să prăpădească. Eu am venit ca oile
să aibă viaţă, şi s‑o aibă din belşug
(Ioan 10:10).

D

umnezeu vrea ca tu să te bucuri de viaţa pe
care o ai. Fiecare zi ar trebui să fie una de
încântare şi de fericire – o zi de bucurie pură. Nu renunţa
la aceasta pentru nimic. Nu îţi petrece zilele în tristeţe
sau în amărăciune. Aceasta este o decizie pe care tu
trebuie să o iei.
În 2 Corinteni 2:14, Biblia spune: „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.” Ai observat
că spune „totdeauna... în orice loc”? Acesta este visul lui
Dumnezeu pentru tine. El vrea ca tu să fii întotdeauna pe
culme, biruind şi domnind în viaţă în fiecare zi, înflorind
în binecuvântări.
Aceia care spun că nu putem cu adevărat fi bucuroşi
întotdeauna sau că viaţa aceasta este plină de suişuri şi
coborâşuri nu Îl cunosc pe Dumnezeu şi calitatea vieţii pe
care El ne‑a dat‑o. Biblia spune că bunătatea Domnului
umple pământul (Psalmul 33:5). Aleluia! Indiferent ce se
întâmplă în ziua ta, dacă valurile vuiesc, rămâi pe culme!
Dacă se înalţă, ridică‑te deasupra lor!
Tu nu eşti o victimă în această viaţă, ci un biruitor în
Isus Cristos. În 1 Ioan 4:4 citim: „Voi, copilaşilor, sunteţi

din Dumnezeu; şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în
voi este mai mare decât cel ce este în lume.” Nimic nu
te poate doborî. În Iacov 1:2 Biblia spune să privim ca
o mare bucurie când trecem prin felurite încercări; de
ce? Deoarece în Cristos tu eşti un biruitor! Tu eşti aşezat
împreună cu El într‑un loc de stăpânire, având puterea
de a controla circumstanţele vieţii pentru beneficiul tău.
Prin urmare, trăieşte plin de bucurie în fiecare
zi, indiferent şi independent de circumstanţe. Învaţă să
depinzi de Cel care este mai mare şi care trăieşte în tine
şi refuză să te laşi clătinat de ce se întâmplă în jurul tău.
Trăieşte viaţa superioară în Cristos. Aleluia!

| Proclamaţie

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
Cuvântul Tău veşnic şi infailibil
care acţionează în mine şi mă
propulsează
întotdeauna
în
triumf!
Trăiesc
independent
de
circumstanţe,
având
mereu lucrurile sub control şi
delectându‑mă în viaţa superioară,
eternă în Cristos, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iacov 1:22; 2 Corinteni 3:5;
Ioan 10:10

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 2:21‑52
Deuteronom 13‑15

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 1:1‑12
Psalmii 85‑86

MARŢI

20
La fel ca Isus...
Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta;
astfel se face că dragostea este desăvârşită în noi,
pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii
(1 Ioan 4:17).

V

ersetul tematic ne spune că noi suntem ca
Isus. Fiind născuţi din nou, noi avem viaţa
şi natura Lui în duhul nostru. Aceasta ne‑a îndepărtat
complet din clasa oamenilor obişnuiţi şi ne‑a strămutat
în clasa făpturilor lui Dumnezeu; noi suntem asociaţi ai
dumnezeirii şi părtaşi ai naturii divine (2 Petru 1:4).
Tu nu eşti o persoană obişnuită. Să te consideri
obişnuit înseamnă să Îl numeşti pe Isus obişnuit, iar El
nu este aşa. El este slava lui Dumnezeu. El este revelarea
neprihănirii şi desăvârşirii lui Dumnezeu. El însuşi este
Dumnezeu. Biblia spune: „Căci Dumnezeu a vrut ca
toată plinătatea să locuiască în El” (Coloseni 1:19). Iar
în Coloseni 2:9 citim: „Căci în El locuieşte trupeşte toată
plinătatea Dumnezeirii.” Însă iată partea uimitoare: Biblia
spune că noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după
har (Ioan 1:16).
Noi suntem plini de Dumnezeu la fel cum Isus este
plin de Dumnezeu, deoarece noi am primit din plinătatea
Lui, iar aceasta nu este tot. Coloseni 2:10 spune că noi
avem totul deplin şi suntem compleţi în El. Ce declaraţie
glorioasă! Când Isus umbla pe pământ, El era Dumnezeu
întrupat în om, plin de har, de glorie şi de adevăr. El a

trăit şi a manifestat supranaturalul. El a umblat pe apă, a
potolit vântul şi valurile, astfel că ucenicii Lui au exclamat
plini de uimire: „Cine este Acesta?” (Marcu 4:41).
El le‑a vorbit surzilor şi ei au auzit. Le‑a vorbit
orbilor şi ei au început să vadă. Le‑a vorbit şchiopilor şi
aceştia au mers. Le‑a vorbit morţilor şi aceştia au înviat.
Biblia spune: „Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea
aceasta” (1 Ioan 4:17). Aceasta înseamnă că poţi gândi,
umbla, vorbi şi acţiona precum Isus! Tu eşti supranatural
şi extraordinar, la fel ca Isus.
Când le spui ochilor orbi: „Deschideţi‑vă!” se vor
deschide. Când le porunceşti şchiopilor să umble, vor
umbla. Tu ai primit plinătatea Lui. Nu este de mirare că El
a spus în Matei 10:8: „Vindecaţi bolnavii, înviaţi morţii,
curăţaţi leproşii, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi
primit, fără plată să daţi.” Aleluia!

| Rugăciune
Binecuvântatule
Tată,
Îţi
mulţumesc pentru Cuvântul Tău
care m‑a ridicat şi m‑a poziţionat
dincolo de tărâmul natural. Îmi
însuşesc locul special în Cristos
şi declar că viaţa mea este o
manifestare a gloriei Tale! Trăiesc
şi manifest supranaturalul astăzi
şi întotdeauna, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Petru 2:9; 1 Corinteni 6:17;
Ioan 20:21‑23

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 3:1‑38
Deuteronom 16‑17

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 1:13‑23
Psalmii 87‑88
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Susţinuţi de Cuvântul
lui Dumnezeu
Drept răspuns, Isus i‑a zis: „Este scris: «Omul nu trăieşte numai
cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu»”
(Matei 4:4).

D

intre toate făpturile şi lucrurile pe care le‑a
creat Dumnezeu pe pământ, doar omul a fost
făcut o fiinţă spirituală. Toate animalele şi plantele au
venit în fiinţă atunci când Dumnezeu a rostit Cuvântul
Său, însă în ce‑l priveşte pe om, observăm două aspecte
deosebite. În primul rând, în Geneza 1:26 scrie că
Dumnezeu l‑a creat pe om după chipul şi asemănarea
Lui. Apoi, în Geneza 2:7 scrie că El l‑a modelat pe om
din ţărâna pământului; omul pe care îl crease deja. Cele
două expresii subliniate sunt diferite şi ambele dezvăluie
scopul, planul şi viziunea lui Dumnezeu pentru om.
Omul „creat” era duhul uman, iar după aceea
trupul său a fost format din ţărâna pământului. Apoi
Biblia spune că „[Dumnezeu] i‑a suflat în nări suflare de
viaţă.” Dumnezeu a pus duhul omenesc pe care‑l făcuse
în trupul omenesc fizic pe care‑l modelase. Şi omul a
devenit un suflet viu (Geneza 2:7). Acest lucru îl face pe
om diferit de orice alte animale. Tu eşti în primul rând
o fiinţă spirituală; nu eşti un trup fizic, iar adevărata
hrană a duhului uman este Cuvântul lui Dumnezeu. Tu
te‑ai născut ca să te hrăneşti din Cuvântul lui Dumnezeu.
Dezvoltarea duhului tău (care este adevărata ta
persoană) are loc prin Cuvântul Domnului. Acesta este

motivul pentru care Isus a spus: „... omul nu trăieşte
numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu” (Luca 4:4).
Tu te susţii prin Cuvântul lui Dumnezeu, din
moment ce eşti născut din Cuvântul Lui. Pasajul din 1
Petru 1:23 spune: „fiindcă aţi fost născuţi din nou nu
dintr‑o sămânţă care poate putrezi, ci dintr‑una care
nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este
viu şi care rămâne în veac.” Totul în viaţă este susţinut,
îşi trage viaţa din sursa lui, iar sursa şi originea ta se află
în Cuvântul lui Dumnezeu.
De aceea, pentru a excela şi a te menţine în
viaţa care merge înainte şi în sus, trebuie să te dedici
Cuvântului lui Dumnezeu în totalitate. Viaţa pe care
o avem în Cristos este una măreaţă, de bunăstare şi
de glorie, însă este o viaţă trăită în şi prin Cuvântul lui
Dumnezeu.

| Rugăciune

Tată drag, Cuvântul Tău cel viu
este delectarea mea. Pe măsură ce
meditez asupra sa şi astăzi, primesc
hrană şi sunt edificat. Cuvântul
Tău îmi înfrumuseţează viaţa şi
îmi întăreşte duhul să mă prind
strâns de voia Ta desăvârşită şi să
umblu în ea astăzi şi întotdeauna,
în Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 4:1‑13
Deuteronom 18‑21

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 1:24‑32
Psalmul 89

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 4:4;
1 Petru 2:2
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JOI

Aplică legea credinţei
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).

Î

n Romani 3:27, Biblia ne dezvăluie faptul că
există o lege a credinţei, sau altfel spus: credinţa
funcţionează ca o lege. Scrie astfel: „Unde este, dar,
pricina de laudă? S‑a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor?
Nu, ci prin legea credinţei.” Legea credinţei exclude
lauda de sine. Cu alte cuvinte, nu te poţi mândri şi nu te
poţi lăuda cu abilităţile tale umane atunci când acţionezi
prin credinţă; totul are loc prin puterea lui Dumnezeu.
O lege este constantă şi funcţionează pentru oricine
şi pentru toţi oamenii de pretutindeni care o pun în aplicare
în mod corect. Tot aşa, ea acţionează împotriva oricui o
foloseşte incorect. De exemplu, gravitatea este o lege care
funcţionează întotdeauna. Legea gravităţii este ceea ce te
ţine pe pământ. Tot aşa, legea credinţei funcţionează tot
timpul.
Unii creştini au rămas în robie atât de mult timp pentru
că nu operează după legea credinţei. Exprimarea aceasta:
„Ştiu că Dumnezeu mă va vindeca într‑o zi” reprezintă doar
nişte vorbe religioase; acolo nu este credinţă adevărată!
Credinţa numeşte real ceea ce nu poate fi perceput de
simţuri. Credinţa crede şi afirmă ceea ce a spus Dumnezeu.

Aşadar, Dumnezeu nu „te va vindeca într‑o zi.” Nici
măcar nu este nevoie să ceri vindecare. Tu trebuie să crezi
şi să acţionezi pe baza Cuvântului Său. Aşa pui în aplicare
legea credinţei. În pasajul din 2 Corinteni 4:13 stă scris: „Însă,
fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea ce
este scris: «Am crezut, de aceea am vorbit!», şi noi credem,
şi de aceea vorbim.” Declară cu credinţă că eşti sănătos,
indiferent de simptomele pe care le simţi în trupul tău.
Dacă cineva care a fost bolnav de cancer declară cu
credinţă: „Eu sunt vindecat în Numele lui Isus; tumoarea
canceroasă din trupul meu este moartă!” legea credinţei
cere ca acea persoană să continue să dea glas credinţei pe
care o are. Biblia spune că atunci când norii sunt plini de
ploaie, o varsă pe pământ (Eclesiastul 11:3). Continuă să
foloseşti Cuvântul lui Dumnezeu pentru a acumula presiune
asupra adversarului şi credinţa ta va birui.

| Rugăciune
Dragă Tată, ce delectare este
Cuvântul Tău pentru sufletul meu!
Îţi mulţumesc că mă înveţi cum să
trăiesc victorios în Împărăţia Ta.
Credinţa mea produce şi astăzi
rezultate indiscutabile, în Numele
lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 4:14‑44
Deuteronom 22‑24

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 2:1‑11
Psalmul 90

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 10:38; Evrei 11:6;
Iacov 2:15‑17
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Ia în considerare cuvintele Lui

A

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul
lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu
(Proverbe 4:20).

stăzi lumea trece prin încercări şi provocări tot
mai mari şi mai dure pe măsură ce ne apropiem
de sfârşitul tuturor lucrurilor (1 Petru 4:7). Sistemele
economice ale multor naţiuni fie sunt în recesiune, fie sunt
în pragul acesteia. Afaceri mari se prăbuşesc şi, pentru mulţi
oameni, viaţa este mai dificilă astăzi decât obişnuia să fie. Cu
toate acestea, în calitate de creştin născut din nou, atenţia
ta trebuie să fie îndreptată asupra Domnului şi a Cuvântului
Său veşnic. Nu te teme de nimic (Filipeni 4:6). Trebuie să îţi
aduci aminte întotdeauna că tu, chiar dacă eşti în lume, nu
eşti din lume; faci parte dintr‑o altă Împărăţie – Împărăţia lui
Dumnezeu!
Domnul Isus a făcut deja următoarea afirmaţie: „...
În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit
lumea” (Ioan 16:33). Problemele din lume nu te vor doborî.
Atunci când te confrunţi cu diferite încercări sau provocări,
întâmpină‑le cu mentalitatea unui învingător – mentalitatea
unuia care ştie deja că are avantaj; şi Cuvântul lui Dumnezeu
este acel avantaj. Cuvântul lui Dumnezeu are abilitatea de
a te purta prin orice situaţie şi a te ajuta să ieşi de acolo
învingător, fără nici o zgârietură.
Dumnezeu îţi cere doar să te dedici complet
Cuvântului Său. Fii încrezător în integritatea Cuvântului lui
Dumnezeu. Pasajul din Isaia 43:2 spune astfel: „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.” Conştientizează această realitate.
În mijlocul adversităţii, afirmă ca David: „Domnul
este Păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paşte în
păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă” (Psalmul 23:1‑2).
Declară ca Pavel: „Pot totul prin Cristos care mă întăreşte”
(Filipeni 4:13). Exclamă ca Ioan: „Mai mare e Cel ce este în
mine decât cel ce este în lume!” (1 Ioan 4:4).
Refuză să le permiţi circumstanţelor să te influenţeze
sau să te constrângă să rosteşti cuvinte de lipsă, de înfrângere,
de slăbiciune sau de frică. Mai degrabă afirmă cu încredere:
„Eu nu voi fi un eşec niciodată; nu voi fi falit niciodată, ci
m‑am născut ca să domnesc şi să stăpânesc în viaţă!” Nu
eşti mândru şi nici arogant atunci când vorbeşti astfel, ci pur
şi simplu dai glas credinţei tale şi încrederii pe care o ai în
Cuvântul lui Dumnezeu. Tu afirmi adevărul cu privire la tine,
bazându‑te pe Cuvântul lui Dumnezeu. Acordă‑i Cuvântului
lui Dumnezeu atenţia ta şi vei fi întotdeauna un succes.

| Rugăciune

Dragă Tată, trăiesc în şi prin
Cuvântul Tău. Cuvântul Tău
este focalizarea mea zilnică şi
întotdeauna mă propulsează
deasupra confuziei, a eşecului, a
problemelor şi a depravării care
acţionează în această lume. Viaţa
lui Cristos în mine m‑a făcut un
campion, ajutându‑mă să înving
orice circumstanţe, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 20:32;
1 Timotei 4:15; 2 Timotei 3:16‑17

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 5:1‑16
Deuteronom 25‑27

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 2:12‑20
Psalmul 91
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SÂMBĂTĂ

Întipărirea Fiinţei Tatălui
El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se
ţin prin El. El este Capul trupului, al Bisericii. El
este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi,
pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci
Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El
(Coloseni 1:17‑19).

Î

n conformitate cu Scripturile, toată plinătatea
Dumnezeirii locuieşte în Isus Cristos. Tot ce
are legătură cu Dumnezeu se găseşte în Isus. Atunci
când Toma, unul dintre ucenicii Domnului I‑a spus:
„Arată‑ni‑L pe Tatăl,” Isus i‑a răspuns: „Oricine M‑a
văzut pe Mine L‑a văzut pe Tatăl” (Ioan 14:8‑9).
Tot ceea ce este şi are Tatăl este în Isus. Tot ce
are şi este Duhul Sfânt este în Isus. Isus Cristos este
Dumnezeu. El a spus: „... Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl
este în Mine” (Ioan 14:11). Apoi, în Ioan 10:30, El
spune: „Eu şi Tatăl una suntem.” Unii oameni spun:
„Ei bine, Isus nu este Dumnezeu”; ei vorbesc aşa
în necunoştinţă de cauză. Pasajul din Coloseni 2:9
spune foarte clar: „Căci în El locuieşte trupeşte toată
plinătatea Dumnezeirii.” Aceasta înseamnă că Isus
este trupul lui Dumnezeu.
Atunci când Isus a umblat pe străzi în vremurile
biblice, Dumnezeu umbla în Isus. Ce realitate
uimitoare! Pasajul din Evrei 1:3 spune că El este
strălucirea slavei lui Dumnezeu, imaginea exactă a

persoanei Sale. Isus este strălucirea exterioară a
slavei Tatălui. El este „fasciculul exterior” al luminii
lui Dumnezeu.
Ai observat faptul că termenul „fiinţă” din
Evrei 1:3 nu este la plural? Scrie astfel: „El, care este
oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui...” Ceea
ce înseamnă că, în Dumnezeire, Isus Cristos este
Cel care exprimă personalitatea Tatălui. Tatăl nu‑Şi
părăseşte tronul niciodată; El este întotdeauna pe
tronul Său, însă Se exprimă prin Isus. Nu e de mirare
faptul că El a spus: „Cine M‑a văzut pe Mine L‑a văzut
pe Tatăl” (Ioan 14:9).

| Proclamaţie

Binecuvântat să fie Dumnezeu!
Cristos, care este oglindirea
slavei şi întipărirea Fiinţei Tatălui
locuieşte în mine. Prin urmare,
eu sunt o expresie a abilităţilor
supranaturale ale lui Cristos,
manifestându‑I puterea, gloria şi
victoriile, întrucât cum este El, aşa
sunt şi eu în această lume! Sunt
plin de Dumnezeu, de tăria Lui
şi funcţionez prin puterea şi prin
slava Lui, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 1:19;
Coloseni 1:27

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 5:17‑39
Deuteronom 28

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 2:21‑29
Psalmii 92‑93
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Cuvântul lui Dumnezeu
este înţelepciune divină
Înţelepciunea este cea mai importantă;
de aceea dobândeşte înţelepciunea şi,
cu orice preţ, dobândeşte priceperea
(Proverbe 4:7, versiunea NTR).

C

unoaşterea exactă a Cuvântului lui Dumnezeu este
indispensabilă dacă doreşti să ai o viaţă victorioasă
şi supranaturală pe pământ. În Osea 4:6, Biblia spune: „Poporul
Meu piere din lipsă de cunoştinţă...” Vorbindu‑le evreilor,
Domnul Isus a spus: „... Vă rătăciţi, pentru că nu cunoaşteţi
nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu” (Matei 22:29).
Indiferent ce ai experimentat în viaţă până acum,
indiferent de cunoştinţa pe care ai obţinut‑o într‑o instituţie
academică; dacă nu ai Cuvântul lui Dumnezeu, nu ai
înţelepciunea Lui. Ceea ce ai este înţelepciunea oamenilor,
iar aceasta este limitată. Doar înţelepciunea lui Dumnezeu te
poate face un adevărat succes.
În Exod 14:16, citim ceva foarte interesant care ne
motivează: Dumnezeu i‑a spus lui Moise: „Tu ridică‑ţi toiagul,
întinde‑ţi mâna spre mare şi despic‑o; şi copiii lui Israel vor
trece prin mijlocul mării ca pe uscat.” În momentul acela
se manifesta înţelepciunea lui Dumnezeu. Nu există nici o
modalitate în care mintea omenească sau ştiinţa să poată
înţelege raţional despărţirea unui bazin de apă cu un toiag,
cu atât mai puţin Marea Roşie. Însă aceasta era „ştiinţa lui
Dumnezeu”; înţelepciunea Sa în acţiune.

Moise a acţionat pe baza Cuvântului lui Dumnezeu şi a
funcţionat. Marea Roşie s‑a despărţit ca să permită trecerea
copiilor lui Israel pe pământ uscat. Aşa se întâmplă ori de
câte ori cineva acţionează pe baza Cuvântului lui Dumnezeu:
supranaturalul se manifestă. Cuvântul lui Dumnezeu este
înţelepciunea lui Dumnezeu. Învaţă să acţionezi pe baza lui,
chiar dacă afirmaţia sau instrucţiunea nu pare logică. Nu părea
deloc logic din punct de vedere fizic ca Dumnezeu să‑i ceară lui
Moise să despartă Marea Roşie, însă el a ascultat şi a avut loc
un miracol.
În umblarea în înţelepciune divină, adeseori ceea
ce poate fi considerat ideal nu este neapărat alegerea lui
Dumnezeu. Aici intervine studierea Scripturii. Studiind
Cuvântul Domnului devii familiar cu caracterul Tatălui, ajungi
să‑L cunoşti şi înţelegi voia Sa pentru viaţa ta, pentru că voia Sa
este exprimată în Cuvântul Său.
Pasajul din Coloseni 3:16 spune astfel: „Cuvântul lui
Cristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea...”
Adânceşte‑te în Cuvântul lui Dumnezeu şi viaţa ta va fi expresia
înţelepciunii Sale.

| Rugăciune

Dragă Tată, înţelepciunea Ta
acţionează în mine, iar eu excelez
în judecată sănătoasă, având cele
mai bune idei şi luând cele mai bune
decizii întotdeauna. Sunt propulsat
de înţelepciunea Ta să spun şi să
fac ce trebuie, atunci când trebuie,
pentru scopul care trebuie, spre
slava Ta, în Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 6:1‑16
Deuteronom 29‑30

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 3:1‑12
Psalmul 94

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 8:1‑4;
1 Corinteni 2:4‑7
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Proiectează şi răspândeşte
dragostea Lui
Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă
de noi prin faptul că, pe când eram noi
încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi
(Romani 5:8).

D

omnul Isus a venit în lume cu mesajul dragostei;
El ne‑a iubit şi ne‑a arătat cum să‑i iubim pe
ceilalţi. În calitate de copil al lui Dumnezeu, tu nu eşti
doar un copil al dragostei – Dumnezeu este dragoste (1
Ioan 4:8), ci eşti şi un ambasador al lui Cristos în această
lume. Tu eşti reprezentantul Lui, continuând viaţa Sa
de dragoste în această lume (2 Corinteni 5:20). Astfel
este responsabilitatea ta să proiectezi şi să răspândeşti
dragostea lui Dumnezeu în lumea ta.
În Romani 5:5 scrie astfel: „Însă nădejdea aceasta
nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost
turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne‑a
fost dat.” Dumnezeu a pus dragostea Sa în inima ta şi
aşteaptă ca tu să o arăţi mai departe iubindu‑i pe cei din
jurul tău. Acesta este singurul mod în care lumea poate
vedea şi aprecia frumuseţea neasemuită a dragostei
Sale.
Limbajul tău trebuie să zidească şi să ridice. Cei
care îi rănesc şi îi distrug pe alţii cu cuvintele lor nu
cunosc dragostea lui Cristos. Vorbeşte frumos şi plin de
dragoste despre alţii. Poate te întrebi: „Dar dacă în cazul
unora caracterul lor chiar este rău?” Tu nu trebuie să‑i

judeci sau să‑i condamni. Fii ca Domnul Isus, care i‑a
spus femeii prinsă în adulter: „... Nici Eu nu te osândesc.
Du‑te, şi să nu mai păcătuieşti” (Ioan 8:11).
El nu a apărat‑o doar în faţa acuzatorilor ei, ci a
iubit‑o în ciuda păcatelor ei. El a făcut acelaşi lucru şi
pentru noi, ne‑a spălat de păcate în propriul Său sânge,
dându‑ne neprihănirea Sa ca să putem trăi pentru El.
Profită de orice oportunitate pe care o ai în
interacţiunea ta zilnică cu oamenii din jurul tău şi arată‑le
dragoste. Fii o binecuvântare pentru lumea ta. Iubeşte‑i
pe alţii dezinteresat şi necondiţionat, aşa cum ne‑a iubit
Cristos. În 1 Ioan 3:16, Biblia spune: „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.”

| Rugăciune

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru
marea Ta îndurare, pentru darul
neprihănirii şi al iubirii Tale
necondiţionate pentru mine! La fel
ca Tine sunt şi eu milos, bun, iubitor
şi îngăduitor cu ceilalţi. Dragostea Ta
este o lumină strălucitoare de la mine
spre cei din jur, oferindu‑le speranţă şi
viaţă, în Numele lui Isus. Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 6:17‑49
Deuteronom 31‑32
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Romani 3:13‑19
Psalmii 95‑96

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 4:7‑9;
Romani 13:8‑10
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Cristos în tine este totul
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).

Î

n versetul tematic, Duhul Sfânt ne revelează un
adevăr fundamental în ce priveşte creştinismul,
prin apostolul Pavel. El spune: „Cristos în voi, nădejdea
slavei.” A avea cunoştinţa vitală şi a trăi cu conştientizarea
faptului că Isus Cristos trăieşte în tine este unul dintre
cele mai minunate lucruri care ţi s‑ar putea întâmpla
vreodată în calitate de creştin. Este de fapt soluţia tuturor
problemelor şi răspunsul tuturor întrebărilor. Cristos
în tine este totul. Dacă El nu este în tine, problemele,
luptele, suferinţele şi greutăţile tale sunt „justificate.”
Să medităm asupra adevărului uimitor din Romani
8:10: „Şi dacă Cristos este în voi, trupul vostru, da, este
supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este
viu, din pricina neprihănirii.” Acest lucru înseamnă că Isus
Cristos în tine este vindecarea ta, sănătatea ta, eliberarea ta,
întregirea ta şi menţinerea ta în viaţă.
Biblia relatează o întâmplare foarte interesantă din
viaţa lui Petru în Faptele Apostolilor 9:33‑34. Vizitându‑i pe
fraţi, Petru a ajuns la casa unuia numit Enea, care fusese
paralizat timp de opt ani lungi. În acea stare de paralizie,
el primise Evanghelia şi crezuse în Cristos, însă era încă
paralizat.

Petru l‑a privit pe om în starea sa de neputinţă şi i‑a
zis: „Enea, Isus Cristos te vindecă: scoală‑te!” Petru nu s‑a
rugat ca omul să fie vindecat! Petru înţelegea că cel în care
locuieşte Cristos nu poate şi nu trebuie să fie paralizat, şi a
demonstrat acest lucru.
Fiind copil al lui Dumnezeu, faptul că Isus Cristos este
în tine îţi dă dreptul să ieşi din orice durere. Ai dreptul să ieşi
din întuneric. Ai dreptul să ieşi din sărăcie, din lipsă şi din
nevoie. Cum ieşi? Este simplu: nu mai gândi, nu mai vorbi şi
nu mai acţiona ca un om sărac, bolnav, falit sau înfrânt. Chiar
acum înnoieşte‑ţi mintea şi începe să gândeşti, să vorbeşti şi
să acţionezi ca cineva sănătos, puternic, prosper, victorios şi
binecuvântat.
Aşa se demonstrează credinţa ta în Cuvântul lui
Dumnezeu şi în Cel mai mare care locuieşte în tine. Aleluia!

| Proclamaţie

Binecuvântatule Tată, în Isus
Cristos Tu mi‑ai dat har şi abilitate
să domnesc în viaţă! Pot totul
prin Cristos, care Îşi revelează
şi astăzi prin mine slava şi
neprihănirea! Cristos în mine
reprezintă asigurarea mea pentru
o viaţă de triumf neîntrerupt şi de
slavă eternă. Binecuvântat să fie
Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 4:4; Filipeni 4:13;
Coloseni 3:1‑4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 7:1‑35
Deuteronom 33‑34

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 3:20‑25
Psalmul 97
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Celebrează‑ţi unicitatea
Te laud că sunt o făptură aşa de
minunată. Minunate sunt lucrările Tale
şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta
(Psalmul 139:14).

Ş

tiai că eşti binecuvântat în mod unic? Tu eşti ce
are Dumnezeu mai bun, iar El a pus foarte multe
în tine. În Geneza 12:2, Dumnezeu i‑a spus lui Avraam:
„Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi
voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare.” Tu eşti
sămânţa lui Avraam, pentru că Biblia spune în Galateni
3:29: „Şi dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi «sămânţa» lui
Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.”
Astfel, nu eşti doar binecuvântat, ci eşti o
binecuvântare. Tu porţi binecuvântări cu tine peste tot;
tot ce atingi este binecuvântat! Oricine se întâlneşte cu
tine este binecuvântat; mediul tău înconjurător este
binecuvântat datorită prezenţei tale. Ce viaţă! Şi pentru
că eşti atât de binecuvântat, Biblia spune că eşti ca un
pom sădit lângă un izvor de apă, veşnic verde, crescând şi
înflorind, rodind şi rămânând în bunăstare eternă.
Mai mult, în 1 Petru 2:9, Biblia spune: „Voi însă
sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un
neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l‑a câştigat
ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce
v‑a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.” Oricine
citeşte acest pasaj ar trebui să sară de bucurie. O, ce

realitate sublimă despre noua creaţie ne este revelată în
Cuvântul lui Dumnezeu! Tu eşti deosebit. Ai fost desăvârşit
în Cristos, şi Dumnezeu te‑a însărcinat să manifeşti slava
Sa în lumea aceasta.
Pasajul din Efeseni 3:10 spune astfel: „Pentru ca
domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască
azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui
Dumnezeu.” Acesta este scopul lui Dumnezeu. El a ales
să le arate domniilor şi stăpânirilor din locurile cereşti
înţelepciunea Sa nespus de felurită prin noi, prin Biserică.
Acest lucru arată cât de preţioşi suntem, ca făpturi noi.
Suntem încununarea frumuseţii şi cel mai înalt lucru pe
care l‑a făcut Dumnezeu; prima şi cea mai bună dintre
creaturile Sale (Iacov 1:18).
Viaţa ta este pentru slava lui Dumnezeu; aminteşte‑ţi
întotdeauna acest lucru. El te‑a făcut pentru slavă şi
pentru excelenţă, ca să‑Şi poate manifesta frumuseţea,
harul şi neprihănirea prin tine. Crede şi acceptă acest
lucru. Gândeşte astfel şi celebrează‑ţi unicitatea.

| Rugăciune
Neprihănitule Tată, ce încântare
este să ştiu că sunt încununarea
frumuseţii şi a creaţiei Tale. Sunt
capodopera Ta. M‑ai făcut plin
de excelenţă, de frumuseţe, de
glorie şi de har. Îţi mulţumesc din
adâncul inimii pentru slava Ta
din viaţa mea, în Numele lui Isus.
Amin.

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 7:36‑50
Iosua 1‑2

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 3:26‑31
Psalmii 98‑100

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 2:10;
Iacov 1:18
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Elementul divin al
binecuvântării
Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta;
îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare
(Geneza 12:2).

A

deseori auzim cuvântul „a binecuvânta,” însă
mulţi nu înţeleg ce înseamnă. A binecuvânta
înseamnă a face să prospere, a favoriza, a evoca rezultate
de succes. Înseamnă şi a infuza cu abilităţi.
Astfel, atunci când spui: „Dumnezeu m‑a
binecuvântat” sau când Dumnezeu spune „Te voi
binecuvânta,” aşa cum i‑a spus lui Avraam în versetul
tematic, El spune de fapt: „Te voi face să prosperi! Te voi
favoriza! Voi genera rezultate de succes în lucrurile care
te privesc, astfel încât, indiferent ce faci, indiferent ce ţi
se întâmplă, toate lucrurile vor lucra spre bine.
Nu este de mirare faptul că Avraam avea succes
peste tot pe unde mergea. El prospera extraordinar.
Nu avea succes după standardele lumii, era mult peste
standardele lor. El nu avea succes după abilităţile umane,
ci era capacitat în mod supranatural de Dumnezeu
ca să exceleze. El dădea tonul în vremea sa, pentru că
Dumnezeu îl binecuvânta. Mulţi au nevoie de aceste
elemente în viaţa lor şi astăzi – de binecuvântarea divină
şi de conştientizarea faptului că sunt binecuvântaţi de
Dumnezeu. Acest lucru îi va elibera de luptele lor.
Prea mulţi lucrează din greu după standardele
omeneşti şi prin abilităţile lor fizice; însă au nevoie

de ceva mai mult – de binecuvântarea divină. Acea
binecuvântare divină schimbă totul, datorită elementului
divin, supranatural care acţionează în tine. Acesta te
duce întotdeauna dincolo de orice limite.
Refuză să trudeşti din greu ca ceilalţi. Tu eşti
binecuvântat de Dumnezeu, ceea ce înseamnă că ai
avantaj. În Galateni 3:9, Biblia spune: „Aşa că cei ce
se bizuiesc pe credinţă sunt binecuvântaţi împreună
cu Avraam cel credincios”; acela eşti tu! Există o
binecuvântare în viaţa ta care te va ridica întotdeauna
deasupra situaţiei. Ai încredere că Duhul Sfânt te va
conduce şi îţi va arăta această cale şi acest mod de viaţă
de victorie şi de stăpânire absolută. Aleluia!

| Proclamaţie
Dumnezeu m‑a umplut cu orice har
şi m‑a îndestulat cu îndestularea
Lui să fiu binecuvântat, să prosper
şi să rodesc în orice faptă bună.
Sunt simbolul şi expresia harului
lui Dumnezeu. Binecuvântările
Lui sunt evidente şi se manifestă
în viaţa mea! Îl preamăresc pe
Domnul care nu numai că m‑a
binecuvântat, ci m‑a făcut şi un
canal de binecuvântare. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
Geneza 24:1;
Efeseni 1:3

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR‑UN AN

Luca 8:1‑21
Iosua 3‑4

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 4:1‑10
Psalmul 101

MIERCURI

30

Importanţa învierii
Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a
venit şi învierea morţilor. Şi, după cum toţi mor în
Adam, tot aşa, toţi vor învia în Cristos (1 Corinteni
15:21‑22).

A

tunci când Isus a murit pe cruce, El nu le‑a luat
locul „creştinilor,” ci locul păcătoşilor. Jertfa
Lui a fost substitutivă pentru toţi oamenii. Întreaga lume
a fost salvată de pedeapsa pentru păcat, însă Dumnezeu
nu era interesat doar să scape omul de pedeapsa pentru
păcat, ci să‑l scape şi de viaţa şi de natura păcatului.
Moartea lui Isus Cristos a rezolvat acuzaţiile aduse
împotriva noastră, însă nu ne‑a făcut una cu Dumnezeu
şi nici nu ne‑a împăcat cu El! Nu ne‑a adus într‑o relaţie
de prietenie cu El. Nu ne‑a dat viaţa veşnică, până când
nu am făcut pasul următor, descris în Romani 10:9‑10.
Acolo spune că oricine mărturiseşte domnia lui Isus şi
crede că Dumnezeu L‑a înviat din morţi va fi mântuit.
Faptul că noi am mărturisit personal domnia lui
Isus şi am crezut în învierea Sa a „activat” mântuirea
noastră; ne‑a dat viaţa veşnică şi ne‑a adus în unitate cu
Dumnezeu. Ne‑am trezit la paternitatea lui Dumnezeu,
la recrearea duhului nostru, la părtăşia Duhului Sfânt şi
la eficacitatea Cuvântului lui Dumnezeu.
Acum, Isus Cristos nu este doar Domn al vieţii tale,
ci şi Cel cu care ai părtăşie bogată şi profundă: „Deci ce
am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi

să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl
şi cu Fiul Său, Isus Cristos” (1 Ioan 1:3). Acest lucru este
ceea ce Şi‑a dorit Dumnezeu dintotdeauna: părtăşie!
Isus a făcut acest lucru o realitate. Acum am fost făcuţi
asociaţi ai Dumnezeirii (2 Petru 1:4); am devenit locuinţa
lui Dumnezeu (Efeseni 2:22). Toate aceste lucruri au
devenit posibile nu prin moartea, ci prin învierea lui Isus.

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru
moartea substitutivă a lui Isus
şi pentru beneficiile mântuirii.
Îţi mulţumesc pentru uniunea
inseparabilă şi pentru părtăşia
dulce în care m‑ai adus ca rezultat
al învierii lui Isus Cristos. Declar că
sunt neprihănit, învingător, plin de
excelenţă şi de slavă, trăind viaţa
supranaturală, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 2:1‑6;
Romani 6:4‑11

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 8:22‑39
Iosua 5‑6

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 4:11‑25
Psalmul 102
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Trăieşte în odihna Lui
Anul al cincizecilea să fie pentru voi anul de veselie;
atunci să nu semănaţi, să nu seceraţi ce vor aduce
ogoarele de la ele şi să nu culegeţi via netăiată
(Levitic 25:11).

G

ândeşte‑te la ceea ce am citit mai sus!
Dumnezeu le‑a spus copiilor lui Israel: „Fără
muncă agricolă – fără semănat şi secerat în al cincizecilea
an.” Acum, ce urmau să mănânce? Cum puteau să
supravieţuiască dacă nu semănau şi nu secerau? Însă
apoi Dumnezeu spune: „Eu vă voi da binecuvântarea
Mea în anul al şaselea, şi pământul va da roade pentru
trei ani” (Levitic 25:21). Uau!
Tot ce a trebuit să facă El a fost să rostească
binecuvântarea Sa şi, drept rezultat, ei au avut o recoltă
de trei ani într‑un an, pentru ca să le ajungă în anii în
care nu li se mai permitea să semene şi să secere. Nu era
nevoie să facă nimic pentru a primi provizii din belşug;
Dumnezeu făcea acest lucru să se întâmple, pentru că a
spus că era un an jubiliar, de odihnă.
Gândeşte‑te că El a făcut acest lucru pentru
poporul Său care era sub Vechiul Legământ. Biblia spune
că Noul Testament este întemeiat pe promisiuni şi mai
bune (Evrei 8:6). Pasajul din Evrei 4:3 spune astfel: „Pe
când noi, fiindcă am crezut, intrăm în «odihna» despre
care a vorbit El când a zis: «Am jurat în mânia Mea că
nu vor intra în odihna Mea!» Măcar că lucrările Lui

fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii.” Aceasta
este viaţa pe care El ne‑a dat‑o – o viaţă de odihnă, unde
nu ne luptăm pentru nimic. În cazul nostru, fiecare zi este
o zi de jubileu, nu doar al cincizecilea an! Binecuvântat să
fie Dumnezeu!
Gândeşte‑te la acest lucru: Dumnezeu a făcut omul
în a şasea zi a creaţiei şi în a şaptea s‑a odihnit. Prima zi a
omului pe pământ a fost ziua de odihnă a lui Dumnezeu.
De ce nu l‑a făcut El în prima zi, când totul era încă amorf
şi haotic, sau în a doua, a treia, a patra sau a cincia zi?
Pentru că El a vrut ca totul să fie gata atunci când l‑a adus
pe om în scenă.
Tu ai fost născut în odihna lui Dumnezeu; ai fost
născut în jubileu. Aşadar, bucură‑te de viaţă! Refuză să te
frămânţi, să te îngrijorezi sau să suferi. Trăieşte în odihnă
fiecare zi din viaţa ta, iar modul în care se trăieşte în
odihna lui Dumnezeu este în şi prin Cuvântul Său.

| Proclamaţie
Domnul este Păstorul meu, nu
voi duce lipsă de nimic. El mă
paşte în păşuni verzi şi mă duce la
ape de odihnă. Îl am pe Domnul
totdeauna înaintea mea şi de
aceea nu mă voi clătina, iar acesta
este abia răsăritul vieţii mele!
Domnul mi‑a făcut viaţa glorioasă,
dăruindu‑mi tot ce priveşte viaţa şi
evlavia. Binecuvântat să fie în veci
Numele Său!

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 6:31‑33; Evrei 4:3;
Evrei 4:9‑10

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Luca 8:40‑56
Iosua 7‑9

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI

Romani 5:1‑11
Psalmul 103

RUGĂCIUNE
PENTRU

MÂNTUIRE

Credem ca ai fost binecuvântat de acest devotional.Te invitam
acum sa Îl faci pe Isus Cristos Domn al 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:

AFRICA DE SUD:

NIGERIA:

USA:

Tel:+44(0) 1708 556 604

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

TEL.:1 647‑341‑9091;
TEL/FAX:+1‑416‑746 5080

Tel: + 27 113260971,
+ 27 113260972

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

Bucureşti, Aleea Gura Câlnăului 12‑22
www.bisericariulvietii.ro www.raul‑vietii.ro ;
Pentru consiliere, rugăciune şi comenzi
sunaţi la: Tel.: +40.31.432.7000

DESPRE

AUTOR

Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele corporaţiei
Believers LoveWorld Inc., o misiune dinamică, multilaterală,
cu extindere global, este autorul revistei Rapsodia
Realităţilor, devoţionalul numărul 1 pe plan mondial şi
al multor alte cărţi (peste 30). Este un dedicat slujitor al
Cuvântului lui Dumnezeu al cărui mesaj a adus realitatea
vieţii divine în inima multora.
Milioane de oameni au fost binecuvântaţi prin
emisiunea sa televizată „Atmosphere for Miracles”
(Atmosfera pentru miracole, n.tr.), care aduce prezenţa lui
Dumnezeu chiar în casele oamenilor. Viziunea misiunii sale se
extinde în lume prin programe creştine de calitate transmise
cu ajutorul reţelelor de televiziune prin satelit LoveWorld.
La renumita Şcoală de Vindecare, manifestând
lucrarea de vindecare a lui Isus Cristos prin darurile Duhului
Sfânt, a ajutat mulţi oameni să primească vindecare.
De peste 30 de ani, Pastorul Chris îşi îndeplineşte cu
deosebită pasiune însărcinarea divină de a atinge oamenii
de pretutindeni cu prezenţa lui Dumnezeu prin misiuni,
cruciade şi alte platforme care au ajutat milioane de semeni
să experimenteze viaţa victorioasă, plină de semniﬁcaţie şi
de scop din Cuvântul lui Dumnezeu.
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