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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 807 limbi şi încă mai 

numărăm. Ediţia 2016 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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INFORMAŢII PERSONALE
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Imaginea de pe copertă surprinde parteneri ai Rapsodiei 
Realităţilor din Elveţia în timpul unei campanii de distribuire 

gratuită a devoţionalului.
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Succesul în viaţă şi în orice iniţiativă nu este ceva 
ce poate fi produs de forţa fizică. Adevăratul 

succes poate fi atins în şi prin Duhul Sfânt. Nu este vorba 
despre ceea ce faci sau despre ce nu faci, ci are legătură 
cu relaţia ta cu Duhul Sfânt; aceasta marchează diferenţa 
şi este cel mai important factor al succesului. Biblia 
spune: „Aşadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine 
aleargă, ci de Dumnezeu, care are milă” (Romani 9:16). 

Viaţa este spirituală. Şi până când nu ajungi să umbli 
în tărâmul în care te-a adus Dumnezeu şi nu funcţionezi la 
acel nivel, viaţa va fi o călătorie grea pentru tine. Vei depune 
eforturi zadarnice. Însă dacă ai o relaţie plină de pasiune cu 
Duhul Sfânt, El va sufla peste tot ceea ce vei face şi îţi va asigura 
succesul.

În Psalmul 1:3 este descris omul care are părtăşie 
cu Duhul Sfânt şi care se supune Lui pentru îndrumare şi 
inspiraţie: „El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care 
îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc; tot 
ce începe duce la bun sfârşit.”

Duhul Sfânt reprezintă garanţia pentru o viaţă de succes 
absolut şi neîntrerupt. El este cel care îţi glorifică viaţa, te 

Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: „Acesta 
este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: 
«Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin 

tărie, ci prin Duhul Meu» – zice Domnul oştirilor” 
(Zaharia 4:6).

JOI

1
Succes prin Duhul Sfânt



| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru prezenţa Duhului Sfânt în 
viaţa mea, care mă ajută să umblu în 
voia Ta desăvârşită şi s-o împlinesc. 
Experimentez chiar acum ajutorul 
Duhului Sfânt care îmi dă eficienţă 
în lucrarea Evangheliei, răspândind 
prezenţa Ta în lumea mea, în 
Numele lui Isus. Amin.

1 Ioan 2:15-3:10
Ezechiel 45-46

conduce în favoare şi în promovare şi îţi deschide uşa pentru 
binecuvântări, pe care nici un om nu o poate închide. El este 
tot ce ai nevoie.

Permite-i slavei lui Cristos să strălucească în duhul tău 
şi să emane din tine, fiind atracţia din viaţa ta. Rămâi în El. El 
este tot ce ai nevoie. Aminteşte-ţi de cuvintele lui Isus: „Dacă 
rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi 
orice veţi vrea şi vi se va da” (Ioan 15:7).

Apocalipsa 5:1-14
Ioel 1

Eclesiastul 9:11; 
Ioan 15:4-8

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Când Isus a umblat pe pământ, mesajul Lui 
avea în el ceva unic, deosebit. Acesta era 

caracterizat de trei virtuţi esenţiale: credinţă, speranţă 
şi dragoste. 

Când vorbea El, credinţa prindea viaţă în cei ce Îl 
ascultau. El li L-a prezentat pe Tatăl şi le-a arătat voia Tatălui 
pentru viaţa lor. Le-a descoperit ceea ce a făcut Dumnezeu 
pentru ei şi cum să umble în moştenirea lor divină.

Isus le dădea oamenilor şi speranţă prin cuvintele Lui. 
El le prezenta un viitor real şi le dădea motive să creadă în acel 
viitor. 

De asemenea, mesajul Lui exprima şi comunica 
dragostea lui Dumnezeu. El nu a rostit doar binecuvântări, 
dar a şi atins oamenii şi i-a tratat cu dragoste. El i-a ajutat să 
conştientizeze faptul că Tatăl îi iubea, prin felul în care El (Isus) 
îi iubea. El a manifestat o „dragoste fluidă” care curge veşnic. 
Şi tu ai experimentat-o în prezenţa Lui. Chiar şi cei care au fost 
mustraţi de El au simţit dragostea Lui. El reprezenta dragostea 
vie.

Aceasta este ceea ce i-a atras chiar şi pe copii către El. 
Alergau la El ori de câte ori Îl vedeau. Mulţimea Îl îmbulzea 
mereu; Biblia spune: „Şi gloata cea mare Îl asculta cu plăcere” 
(Marcu 12:37). Oameni de peste tot veneau la Isus să Îl asculte, 

VINERI

2

Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi 
dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea 

(1 Corinteni 13:13).

Trei virtuţi esenţiale



să fie cu El, deoarece în cuvintele Lui ei auzeau şi vedeau 
dragoste. În prezenţa Lui erau mângâiaţi, întăriţi, umpluţi cu 
speranţă, iar credinţa lor prindea viaţă.

În calitate de creştin sau slujitor al Evangheliei, dacă 
tânjeşti după acelaşi rezultate pe care le-a avut Isus, atunci ar 
trebui ca aceste trei virtuţi să reprezinte punctul de atracţie 
din viaţa ta: credinţa, nădejdea şi dragostea. Ele trebuie să 
fie exprimate în mod evident prin acţiunile şi prin cuvintele 
tale, în caracterul tău şi în comportamentul tău. Atunci când 
predici Evanghelia, lasă credinţa să curgă din tine către cei care 
te ascultă. Insuflă speranţă în inima lor şi, mai ales, lasă-i să 
experimenteze dragostea Lui Isus, ca să înţeleagă în duhul lor 
faptul că El îi iubeşte necondiţionat. Aleluia!

1 Ioan 3:11-24
Ezechiel 47-48

Apocalipsa 6:1-10
Ioel 2

| Proclamaţie
Sunt un lucrător al Evangheliei abilitat 
şi eficient, manifestând virtuţile 
credinţei, speranţei şi dragostei. 
Vestesc Evanghelia cu pasiune 
înflăcărată şi cu dedicare.  Dragostea 
lui Cristos este vizibilă în acţiunile mele, 
auzită în vorbele mele, remarcată 
în caracterul meu şi reflectată în 
comportamentul meu. Aduc oameni 
la mântuire pretutindeni, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Evrei 11:6; Romani 5:2-5; 
Galateni 5:5-6
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Dacă creştinismul s-ar fi limitat doar la 
mântuirea de păcat, nu ar fi fost nevoie ca 

Isus să învie din morţi. Moartea Lui pe cruce ar fi fost 
de ajuns; prin ea a plătit pentru toate păcatele noastre 
şi ne-a asigurat ispăşirea completă. Însă aceasta este 
răscumpărare, nu creştinism!

Răscumpărarea se referă la salvarea unei 
persoane prin plata unui preţ. Aşa că, atunci când 
Isus a murit, El a plătit preţul pentru răscumpărarea 
omului cu propria Sa viaţă; El a făcut acest lucru pentru 
întreaga omenire, nu doar pentru creştini. Creştinul 
nu este omul pentru care a murit Cristos. Priveşte 
lucrurile în felul următor: atunci când Isus atârna pe 
cruce, în mintea lui Dumnezeu, toţi eram acolo (în El), 
pentru că El a fost reprezentantul nostru. Când El a 
strigat: „S-a isprăvit” şi Şi-a dat duhul, am murit şi noi 
împreună cu El (Romani 6:4).

Acum, acesta este un lucru minunat, pe care 
Satan nu l-a anticipat şi de care îngerii încă se miră 
şi caută să-l înţeleagă: creştinismul se bazează pe 
învierea lui Isus, nu pe moartea Lui. Învierea lui Isus 
Cristos ne-a dat mult mai mult decât răscumpărare; 

Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi 
împreună cu El, pentru ca, după cum Cristos a înviat din 
morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă 

nouă (Romani 6:4).

SÂMBĂTĂ

3
Creştinismul se 

bazează pe înviere



ne-a deschis calea către o viaţă nouă. Am fost înviaţi 
împreună cu Cristos (Efeseni 2:6).

 Romani 10:9 spune: „... Dacă Îl mărturiseşti 
deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi crezi în inima ta că 
Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.” Aceasta 
ne permite să ştim că mântuirea vine prin credinţa în 
învierea Domnului Isus Cristos şi mărturisirea domniei 
Sale. Un creştin este cel care se identifică cu Cristos cel 
înviat. Creştinul nu are trecut, deoarece Biblia spune 
în 2 Corinteni 5:17: „Căci, dacă este cineva în Cristos, 
este o făptură nouă”; ceea ce înseamnă că el este o 
creaţie nouă; una care nu a existat niciodată.

Nu este de mirare că Iacov declară că „El, de 
bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, 
ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui” (Iacov 
1:18). Fiind născuţi din nou, tu nu eşti „răscumpărat”; 
tu eşti rodul lucrării de răscumpărare a lui Cristos. 
Răscumpărarea a fost plătită cu moartea Sa, însă 
creştinismul s-a născut în urma învierii Lui. Aleluia!

1 Ioan 4
Daniel 1-2

Apocalipsa 6:11-17
Ioel 3

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
făcut una cu Cristos. Sunt o făptură 
nouă şi umblu în înnoirea vieţii, 
conştientizând că am fost înviat 
împreună cu Cristos şi am fost aşezat 
cu El în locurile cereşti, unde am 
victorie, autoritate şi stăpânire în 
veci, în Numele lui Isus. Amin. 

2 Corinteni 5:17; 
Galateni 2:20 

STUDIU SUPLIMENTAR
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Diferenţa dintre un creştin şi un necreştin 
nu constă doar în faptul că unul merge la 

biserică, iar celălalt nu; diferenţa este în natura lor. 
Creştinul are o nouă natură, natura lui Dumnezeu; 
duhul său a fost recreat pentru a avea o viaţă nouă, 
divină. Creştinul este născut din Dumnezeu; originea 
lui este în Dumnezeu (1 Ioan 4: 4).

În tine nu a avut loc doar o simplă schimbare, 
atunci când te-ai născut din nou; a avut loc o 
adevărată transformare, o înlocuire a vieţii moştenite 
de la părinţii tăi, cu viaţa veşnică, indestructibilă a lui 
Dumnezeu. Este o viaţă cu totul nouă. Nu mai porţi 
„genele” părinţilor tăi pământeşti; nu faci parte din 
descendenţa primului Adam, ci te tragi din Cristos – al 
doilea şi ultimul Adam.

Tu eşti dintr-o generaţie aleasă; eşti parte dintr-
un neam nou. Biblia declară: „Dar voi sunteţi generaţie 
aleasă...” (1 Petru 2:9, versiunea Fidela). Cuvântul 
„generaţie” derivă din cuvântul „genă” şi este înrudit 
cu cuvântul „genealogie.” O genă este unitatea de bază 
a eredităţii într-un organism viu. Genele determină 
fizicul, mentalul şi alte caracteristici pe care un individ 

DUMINICĂ

4
Genealogia noastră glorioasă

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).



le moşteneşte de la părinţii săi. Prin urmare, faptul că 
tu faci parte dintr-o „generaţie aleasă” înseamnă că 
aparţii unui neam special de „asociaţi ai Dumnezeirii,” 
cu material genetic divin (2 Petru 1:3-4).

Tu ai „ADN-ul” lui Cristos în tine pentru că 
El este rădăcina ta; El este viaţa ta (Coloseni 3:4). 
Aleluia! Acest lucru înseamnă că viaţa ta umană 
veche, care putea să se îmbolnăvească şi să ajungă 
chinuită de neputinţă şi de durere a fost înlocuită de 
viaţa lui Cristos, care este cerească şi indestructibilă. 
Nu există impedimente pământeşti sau inhibiţii care 
să lucreze împotriva ta sau să te distrugă, pentru că tu 
eşti o creaţie nouă; tu eşti deosebit. Ai viaţa şi natura 
Tatălui ceresc.

1 Ioan 5
Daniel 3-4

Apocalipsa 7:1-10
Amos 1-2

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru binecuvântările noii mele 
vieţi în Isus Cristos! Declar că 
o moştenire plăcută mi-a căzut 
la sorţi, o frumoasă moşie mi-a 
fost dată. Sănătatea este a mea! 
Puterea este a mea. Îţi mulţumesc 
că mă ajuţi să mă descopăr în 
Cuvântul Tău şi să trăiesc viaţa 
victorioasă în Cristos, în Numele 
lui Isus. Amin.

1 Ioan 5:4; Ioan 1:12-13; 
1 Petru 2:9

STUDIU SUPLIMENTAR
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În Geneza 3, citim relatarea referitoare la ispitirea Evei de 
către Satan, care a determinat-o să mănânce din rodul 

pomului interzis. Fiind înşelată, Eva a mâncat fructul şi i l-a dat şi 
lui Adam care, de asemenea, a mâncat din el. Când s-a întâmplat 
acest lucru, Biblia spune: „Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; 
au cunoscut că erau goi” (Geneza 3:7); ei au dobândit o nouă 
cunoaştere. 

Până în acel moment, ei nu ştiau că erau goi, deoarece aveau 
capacitatea de a vedea în mod diferit, într-un alt tărâm al vieţii. Ei au 
pierdut un tip de vedere (vederea spirituală) şi au decăzut la tipul 
de vedere inferior, guvernat de simţuri. Astfel, au devenit conduşi 
de simţuri. Ei nu au mai putut să vadă cu duhul lor şi au început să 
interpreteze viaţa în mod diferit, bazându-se pe percepţii senzoriale.

Acesta este cazul omului neregenerat: persoana care nu 
se naşte din nou; el nu are perspectivă spirituală sau anticipare. Îi 
lipseşte înţelegerea spirituală şi nu este în măsură să se raporteze la 
Dumnezeu în tărâmul vieţii Sale. Însă atunci când te naşti din nou, 
devii conştient de paternitatea lui Dumnezeu; te trezeşti la realităţile 
Împărăţiei lui Dumnezeu; eşti adus în părtăşie cu Dumnezeu. 

De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, 
nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să 

vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de 
înţelepciune şi pricepere duhovnicească (Coloseni 1:9).

LUNI

5
Priveşte cu ochii duhului tău



În Efeseni 1:17-18, Biblia spune: „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...”. 
Aici, Duhul lui Dumnezeu se referă la înţelegerea spirituală, care trece 
dincolo de minte şi de simţuri. Mintea este un instrument, însă omul 
are o capacitate mai mare, dincolo de mintea lui. Mintea primeşte 
informaţii din partea duhului şi a simţurilor, însă există o înţelegere 
care transcende mintea. De aceea, cunoaşterea completă, corectă 
şi precisă a lui Dumnezeu este posibilă pentru cel care se naşte din 
nou - cel al cărui duh uman a fost recreat. 

Dorinţa lui Dumnezeu este ca tu să vezi lucrurile diferit; să 
priveşti cu ochii duhului tău. Este motivul pentru care Duhul Sfânt Se 
roagă prin apostolul Pavel să fii umplut de un duh de înţelepciune şi 
de descoperire în cunoaşterea Lui „… pentru ca astfel să vă purtaţi 
într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, 
aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa 
lui Dumnezeu” (Coloseni 1:10). Este posibil; umblă în lumina acestei 
revelaţii. Aleluia!

2 Ioan 
Daniel 5-6

Apocalipsa 7:11-17
Amos 3-4

Proverbe 20:27; 
Efeseni 1:17-18

| Proclamaţie

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că îmi dai capacitate de pătrundere 
a tainelor Împărăţiei. Trăiesc 
deasupra domeniului simţurilor. 
Conştientizez pe deplin realităţile 
Împărăţiei noastre glorioase şi 
mă bucur de moştenirea mea în 
Cristos. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Este important să mărturiseşti puterea lui 
Dumnezeu, integritatea şi minunile Cuvântului 

Său şi puterea Duhului Sfânt în viaţa ta. Aceasta nu numai 
că te va face să experimentezi binecuvântări şi mai mari, 
ci va ţine diavolul, demonii lui şi planurile lor necurate 
sub picioarele tale. Atunci când Dumnezeu face ceva 
pentru tine, cu tine, sau prin tine, mărturiseşte lucrarea 
Lui. Împărtăşeşte-ţi mărturia plin de bucurie. Niciodată 
să nu consideri vreun lucru pe care l-a făcut Dumnezeu 
pentru tine ca fiind prea mic pentru a vorbi despre el. De 
ce este acest aspect atât de important?

Pe lângă faptul că Îi dai slavă lui Dumnezeu şi 
consolidezi credinţa în ceilalţi, tu semeni confuzie în 
tabăra vrăjmaşului. Nu toţi demonii te cunosc, pentru 
că ei nu ştiu totul. Ei te pot cunoaşte în calitate de 
creştin, însă nu ştiu ce este înăuntrul tău. Ei nu pot 
spune ce ştii tu sau ce gândeşti. Ei nu ştiu dacă eşti 
plin de teamă sau plin de credinţă; aşa că te vor testa 
pentru a afla.

Însă atunci când îţi aud mărturiile, lucrurile 
produse de credinţa ta, ei iau la cunoştinţă şi fug 
de tine. Aşa că, dacă te duci într-un loc nou, primul 
lucru pe care ar trebui să îl faci este să îţi împărtăşeşti 

Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul 
mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la 

moarte (Apocalipsa 12:11).

Puterea mărturiei tale

MARŢI
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mărturia. Mărturiseşte-ţi deschis credinţa. Spune-le 
celor din jur despre ea şi în acest proces, demonii din 
apropiere vor auzi şi vor transmite mesajul cohortelor 
lor ca să stea departe de tine, deoarece ei au văzut 
că tu ştii cine eşti. Imediat, ei vor fi atenţi şi plini de 
frică faţă de tine, pentru că sunt foarte mândri şi nu le 
place să fie făcuţi de ruşine. Ei ştiu că dacă vor încerca 
să acţioneze în preajma ta, îi vei alunga.

Dar dacă nu mărturiseşti, s-ar putea ca ei să 
nu ştie ce a făcut Dumnezeu în viaţa ta. Vor începe 
să umble în jurul tău, aruncând mici săgeţi din când 
în când, doar pentru a te testa şi a te distrage. Însă 
Biblia spune că noi nu suntem în necunoştinţă de 
planurile vrăşmaşului (2 Corinteni 2:11); paralizează-l 
cu mărturiile tale. Este putere în mărturia ta pentru a 
neutraliza complet adversarul şi pentru a te securiza 
împotriva uneltirilor lui. Biblia spune: „... Împotriviţi-
vă diavolului, şi el va fugi de la voi” (Iacov 4:7). 
Împotriveşte-te lui prin cuvântul mărturiei tale.

3 Ioan 
Daniel 7-8

Apocalipsa 8:1-13
Amos 5-6

Marcu 5:18-20; 
Psalmul 89:1

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată, pentru oportunitatea 
de a fi binecuvântat prin Cuvântul Tău şi de 
a trăi în puterea şi în stăpânirea lui. Mărturia 
mea este despre bunătatea Ta şi despre 
victoriile pe care mi le-ai dat! Mărturisesc că 
puterea Cuvântului Tău infailibil m-a adus 
într-un loc de tărie, de putere, de odihnă şi 
de stăpânire. Mărturisesc că prin mine Tu 
i-ai adus şi pe alţii la miracolul mântuirii, iar 
eu am experimentat personal eliberare, 
vindecare şi bunăstare în viaţa mea. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Responsabilitatea pentru viaţa ta nu Îi revine atât de mult 
lui Dumnezeu, pe cât îţi revine ţie. Unii oameni dau vina 

pe Dumnezeu pentru orice eveniment neplăcut din viaţa lor şi din 
lume, iar aceasta se întâmplă deoarece ei nu Îl cunosc.

Într-adevăr, El este Dumnezeu şi este Atotputernic; toate 
lucrurile sunt cu putinţă la El (Matei 19:26). Totuşi, puterea de a 
schimba lucruri – puterea Lui de a produce miracolul pe care îl 
doreşti sau îl ceri – este deja în tine! Este responsabilitatea ta să o 
activezi.

Versetul tematic spune: „Iar a Celui ce, prin puterea care 
lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem 
sau gândim noi...” Tot ce va face Dumnezeu în viaţa ta va fi prin 
extinderea operării puterii Sale în tine. Vezi tu, tu nu poţi şi nu ar 
trebui să Îl consideri pe Dumnezeu responsabil pentru întâmplările 
din viaţa ta; nu El este Cel care „întârzie” împlinirea Cuvântului Său în 
viaţa ta; tu eşti cel care activează puterea Lui în tine.

Indiferent ce ai nevoie – poate să fie vorba de sănătate, 
de creştere financiară, de un loc nou de muncă, de un copil, de 
extindere în slujire, în afacere sau în cariera ta, de succes în studiile 
tale etc., puterea de a îndeplini aceste lucruri este înăuntrul tău. 
Domnul Isus a spus în Faptele apostolilor 1:8: „Ci voi veţi primi o 
putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi...”.

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate 
să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi... 

(Efeseni 3:20). 

Puterea dinăuntrul tău

MIERCURI
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 Acea putere este abilitatea dinamică de a efectua schimbări, 
iar cel mai rapid mod de a o activa este să vorbeşti în alte limbi.

1 Corinteni 14:4 spune: „Cine vorbeşte în altă limbă, se 
zideşte pe sine însuşi...” Aceasta înseamnă că cel care vorbeşte 
în alte limbi se energizează sau se propulsează în supranatural; 
activează puterea divină din interior! În 2 Timotei 1:6, Pavel i-a spus 
lui Timotei să înflăcăreze darul pus de Dumnezeu în el. El se referea 
la puterea Duhului Sfânt care este în stare latentă dacă nu este 
activată. Din păcate, unii creştini au lăsat acea putere să rămână 
latentă în ei. Nu lăsa ca aceasta să ţi se întâmple şi ţie; roagă-te în 
alte limbi cât mai des şi înflăcărează acea putere; pune-o în acţiune!

Puterea lui Dumnezeu este activată şi atunci când rosteşti 
Cuvântul Lui cu putere. Dumnezeu şi Cuvântul Său sunt una. Atunci 
când proclami Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la orice situaţie, 
tu invoci puterea Lui de a aduce o schimbare în acea situaţie. Dacă 
vrei să vezi eliberarea puterii lui Dumnezeu în viaţa ta, păstrează 
obiceiul de a medita la Cuvântul Lui; contemplă şi rosteşte Cuvântul 
Domnului.

Iuda
Daniel 9-10

Apocalipsa 9:1-10
Amos 7

Mica 3:8; Matei 17:20; 
Marcu 11:23

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
posibilitatea extraordinară de a 
activa puterea Duhului Sfânt în mine 
pentru a schimba circumstanţele. 
Pe măsură ce vorbesc în alte limbi, 
sunt transportat în tărâmuri tot 
mai înalte de glorie, unde domnesc 
în neprihănire şi în excelenţă, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dragi parteneri,
 Vă mulţumim pentru răspândirea 
Evangheliei în toată lumea în anul 2016 prin 
distribuirea a 250 de milioane de exemplare ale 
Rapsodiei Realităţilor în peste 800 de limbi. Vă 
mulţumim că v-aţi remarcat ca lumină a lumii 
şi aţi strălucit cu putere în diferite ţări şi oraşe! 
Voi aţi ridicat steagul neprihănirii în naţiuni, 
oferind vindecare, bucurie şi mângâiere pentru 
mulţi oameni din jurul lumii. 

Fie ca lumina voastră să continue să strălucească 
tot mai mult, şi fie ca Domnul să continue să 
vă folosească drept un far pentru a-i aduce pe 
mulţi în Împărăţia Lui, în Numele lui Isus. Amin. 

2016 a fost cu adevărat un „an al extinderii”! 
Aplaudăm dedicarea voastră în lucrarea 
Domnului.

Dumnezeu să vă binecuvânteze! N
O

T
EVĂ MULŢUMIM, DRAGI PARTENERI AI RAPSODIEI REALITĂŢLOR



N
O

T
E

NOTE



O înţelegere şi o comunicare clară a mesajului 
credinţei este importantă, deoarece credinţa 

este un principiu prin care trăim în Împărăţia lui 
Dumnezeu. Biblia spune: „... cel neprihănit va trăi prin 
credinţă” (Romani 1:17). Aceasta arată cât de importantă 
este credinţa. Nu poţi înţelege şi aplica neprihănirea ta 
în Cristos fără credinţă.

În Evrei 11:6, Biblia spune că fără credinţă este 
cu neputinţă să Îi fim plăcuţi lui Dumnezeu. Prin 
credinţă activăm sau ne însuşim binecuvântările şi 
proviziile pe care Cristos ni le-a pus la dispoziţie 
în Evanghelie. Este motivul pentru care Isus a 
predicat mesajul credinţei atunci când era pe 
pământ; El a învăţat oamenii despre principiile de 
a cere şi de a primi. El le-a spus: „... Adevărat vă 
spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: 
«Ridică-te şi aruncă-te în mare», şi dacă nu se va 
îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, 
va avea lucrul cerut” (Marcu 11:23).

El a spus ca dacă ai credinţă, nimic nu îţi va 
fi imposibil (Matei 17:20). Aminteşte-ţi cuvintele 
Lui spuse multora dintre cei cărora le-a slujit; El 
le-a spus: „Credinţa ta te-a întregit.” Nu te număra 
printre aceia care nu apreciază mesajul credinţei. 

Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine 
prin Cuvântul lui Cristos (Romani 10:17).

Mesajul credinţei

JOI
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Este mesajul victoriei, al triumfului. Este 
mesajul adus de Isus, pe care El ni l-a încredinţat 
pentru a schimba lumea. Slavă lui Dumnezeu!

Apocalipsa 1:1-20
Daniel 11-12

Apocalipsa 9:11-21
Amos 8-9

Marcu 11:22; Luca 17:6;
 Evrei 11:1

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că L-ai 
trimis pe Isus în lume să ne aducă 
mesajul credinţei. Credinţa este 
înflăcărată chiar acum în inima mea, 
sunt întărit în duhul meu şi sunt 
poziţionat pentru viaţa de victorii şi 
de posibilităţi nesfârşite. Am învins 
lumea; sunt mai mult decât biruitor. 
Cristos este glorificat în mine şi Se 
revelează 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



Atunci când umbli cu Dumnezeu, El îţi dă viziuni 
cu privire la viitorul tău; viziuni cu privire 

la viaţa ta, cu privire la lucrurile pe care El vrea sa le 
împlinească împreună cu tine şi prin tine. El te determină 
să priveşti în viitor ca să poţi avea acel viitor. Nu toţi pot 
vedea ceea ce vezi tu şi nici nu pot şti viitorul înspre care 
te călăuzeşte Dumnezeu. Însă unii oameni încearcă să le 
spună tuturor ceea ce Dumnezeu le arată despre viitorul 
lor. Aceasta este o greşeală, cu excepţia cazului în care El 
este Cel care îţi spune să o faci.

Înţelege că Satan nu ştie ceea ce vezi tu, până 
când tu nu îi spui; el nu ştie totul. Atunci când el 
aude ceea ce vezi tu, el începe să întocmească un 
plan pentru a te opri. Sunt oameni care, din cauza 
faptului că nu au putut păstra anumite lucruri doar 
pentru ei, au pierdut ideea frumoasă primită de 
la Duhul Sfânt. Odată ce au avut o viziune despre 
ceva şi au început să le spună oamenilor despre 
ea, Satan a prins de veste şi a conceput mijloace 
de a împiedica ideea să se materializeze. Nu îi da 
această şansă.

Versetul tematic spune: „Omul înţelept îşi 
ascunde ştiinţa...” Nu le dezvălui întotdeauna 
planurile tale necreştinilor. Indiferent de ideea pe 
care ţi-o dă Dumnezeu, începe să o pui în aplicare 

Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa... (Proverbe 12:23).

Protejează-ţi viziunea

VINERI
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înainte de a vorbi despre ea; altfel s-ar putea să 
nu începi niciodată. Nu pentru că oamenii care 
află despre viziunea ta sau diavolul te-ar putea 
opri; nu. Ci pentru că există un duh care lucrează 
împreună cu ei; ei ar putea răspândi un anumit 
negativism care ţi-ar putea micşora zelul pentru 
ceea ce vrea Dumnezeu să faci, dacă nu eşti atent. 
Aşadar, fii înţelept din punct de vedere spiritual. 
Biblia spune: „Cine îşi păzeşte gura şi limba îşi 
scuteşte sufletul de multe necazuri” (Proverbe 
21:23).

Apocalipsa 2:1-17
Osea 1-2

Apocalipsa 10:1-11
Obadia 1

Proverbe 3:32; 
Amos 3:7

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
viziunile viitorului măreţ pe care 
le ai pentru mine. Inima mea este 
inundată de lumină să îmi pot 
vedea, înţelege şi însuşi destinul 
glorios în Cristos. Urmez călăuzirea 
Duhului Sfânt pe măsură ce îmi 
dezvăluie planurile şi strategiile 
Lui în împlinirea ideilor pe care mi 
le dai pentru a avea succes în viaţă 
şi în lucrarea Ta, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Într-o relatare din Biblie, fariseii L-au acuzat 
pe Isus că scoate dracii cu ajutorul domnului 

dracilor, Beelzebul. Drept răspuns, Isus le-a pus o 
întrebare interesantă: „Cum poate Satan să-l alunge pe 
Satan?” În Matei 12:25-26, El le-a spus: „Orice împărăţie 
dezbinată împotriva ei însăşi este pustiită şi orice cetate 
sau casă dezbinată împotriva ei însăşi nu poate dăinui. 
Dacă Satan îl scoate pe Satan, este dezbinat; deci cum 
poate dăinui împărăţia lui?”

Ceea ce ne-a transmis Isus este că Satan are o 
împărăţie structurată care nu este dezbinată; el are îngeri 
căzuţi. Isus a spus în Marcu 3:27: „Nimeni nu poate să 
intre în casa unui om tare şi să-i jefuiască gospodăria, 
decât dacă l-a legat mai întâi pe omul acela tare; numai 
atunci îi va jefui casa.” Isus vorbeşte despre acelaşi 
subiect; spune că dacă nu ar avea putere peste Satan, 
El nu ar putea să între în casa lui şi să-l jefuiască. Cu alte 
cuvinte, El are mai multă putere decât Beelzebul, motiv 
pentru care poate să-l izgonească.

Există anumiţi factori la care trebuie să luam 
aminte aici; primul este că, în pofida împărăţiei sale 
bine structurate şi a îngerilor lui, Satan a căzut! El este 
un duşman învins. El nu este în nici un fel un factor 
determinant pentru cei credincioşi, deoarece el şi-a 

Isus le-a zis: „L-am văzut pe Satan căzând ca un fulger din 
cer” (Luca 10:18).

Satan a căzut

SÂMBĂTĂ
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pierdut autoritatea. Tu îi eşti superior; prin urmare, nu îi 
da nici un loc şi nici o oportunitate în viaţa ta. Nu menţine 
gândurile lui negative. Refuză să te temi. Foloseşte 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Dumnezeu a făcut deja tot ceea ce trebuia cu 
privire la cel rău; acum este responsabilitatea ta să i te 
împotriveşti şi să-l ţii sub picioarele tale. Biblia spune să i 
te împotriveşti diavolului şi el va fugi de la tine (Iacov 4:7). 
I te împotriveşti menţinându-ţi declaraţiile din Cuvântul 
lui Dumnezeu. Nu te ruga: „O, Doamne, te rog, opreşte-l 
pe diavol.” Nu. Tu eşti cel care trebuie să-l izgonească pe 
Satan din mediul tău ambiant. Tu trebuie să nu-l laşi să 
aibă vreun loc în viaţa ta.

Apocalipsa 2:18-3:6
Osea 3-6

Apocalipsa 11:1-10
Iona 1-2

Iacov 4:7; Efeseni 6:11; 
1 Ioan 3:8

| Proclamaţie
Sunt vigilent şi mă împotrivesc tare 
în credinţă tuturor manipulărilor 
vrăjmaşului! Cuvântul lui Dumnezeu 
este în inima mea şi în gura mea 
şi astfel sunt învingător asupra 
diavolului şi a oricăror circumstanţe. 
Sunt biruitor în Isus Cristos. Am 
învins diavolul şi lumea. Viaţa mea 
este glorioasă. Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În închinare, Dumnezeu ne vorbeşte. Pe 
măsură ce Îi slujeşti, El îi slujeşte duhului 

tău. Cerul nu rămâne niciodată impasibil faţă de 
un închinător. Când ai nevoie de îndrumare, sau de 
intervenţie divină, închină-te înaintea Domnului. În 
Faptele Apostolilor 13:1-2, Biblia spune: „... Pe când 
Îi slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis...,” 
arătându-ne că puterea Duhului lui Dumnezeu se 
manifestă în atmosfera închinării adevărate.

Închinarea adevărată nu este simpla 
interpretare a cântecelor tale creştine preferate; 
este înălţarea inimii şi a mâinilor tale către Domnul, 
în reverenţă faţă de maiestatea Sa extraordinară. 
Implică rostirea de proclamaţii despre Numele Său 
pe baza personalităţii Lui aşa cum este ea dezvăluită 
în Cuvântul Lui.

În Ioan 4:23, Domnul Isus evidenţiază faptul că 
închinarea adevărată este cea care se face în duh şi 
în adevăr; cu alte cuvinte, tu trebuie să I te închini 
Tatălui din duhul tău şi în concordanţă cu Cuvântul 
Său. De exemplu, Cuvântul Lui spune: „... ca jertfa de 
seară să fie ridicarea mâinilor mele” (Psalmul 141:2); 
aceasta înseamnă că unul dintre modurile eficiente 
de închinare este ridicarea mâinilor către Domnul. 

Acolo Mă voi întâlni cu copiii lui Israel, şi locul acela va fi 
sfinţit de slava Mea (Exod 29:43).

Puterea adevăratei închinări

DUMINICĂ
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Există ceva profund spiritual şi plin de putere în 
ridicarea mâinilor către Domnul în închinare; astfel, 
Îi oferi o jertfă de un miros plăcut. 

Pe măsură ce cânţi şi Îi binecuvântezi Numele, 
ridică-ţi mâinile către El şi îndreaptă-ţi întreaga 
atenţie asupra Lui. În scurt timp vei fi uimit de 
căldura dragostei Lui şi de slava prezenţei Lui divine. 
Închină-te astfel des; nu doar când eşti la biserică, 
ci şi în camera ta, în maşină, la birou – oriunde ai fi!

Aminteşte-ţi ce le-a spus Domnul copiilor 
lui Israel în versetul tematic; El S-a referit la locul 
închinării. Acolo El te întâlneşte, îţi deschide ochii 
ca să poţi vedea în domeniul spiritual şi te ajută să 
primeşti atingerea divină de care ai nevoie pentru a 
creşte la nivelul superior de slavă. Aleluia!

Apocalipsa 3:7-22
Osea 7-10

Apocalipsa 11:11-19
Iona 3-4

1 Timotei 2:8; Ioan 4:23-24;
 Filipeni 3:3

| Rugăciune
Dragă Tată, chiar acum ridic 
mâini curate spre Tine, în semn 
de dragoste, de preţuire şi de 
închinare! Tu mi-ai făcut viaţa 
glorioasă, mi-ai îndreptat calea 
şi mi-ai dat un destin măreţ de 
nesfârşite victorii şi posibilităţi. 
Pentru toate acestea laud Numele 
Tău sfânt şi preamăresc maiestatea 
Ta. Îţi mulţumesc pentru prezenţa 
Ta şi pentru slava Ta în viaţa mea, 
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Domnul a spus despre David că el era un om 
după inima Lui (Faptele apostolilor 13:22). 

Când studiezi viaţa lui David, descoperi că el era pasionat 
de slava lui Dumnezeu. Preocuparea sufletului său era să 
aibă şi să vadă slava lui Dumnezeu. În Psalmul 63:1-2, el 
a spus: „Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine 
Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte 
trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat şi fără 
apă. Aşa Te privesc eu în Locaşul cel Sfânt, ca să-Ţi văd 
puterea şi slava.”

Ce declaraţie! El a descris pământul ca fiind „un 
pământ sec, uscat şi fără apă.” În acest context, „apa” 
simbolizează Duhul lui Dumnezeu. „Un pământ sec, 
uscat şi fără apă” reprezintă un loc lipsit de Duhul lui 
Dumnezeu; un ţinut pustiu. David a văzut în viziunile date 
de Dumnezeu că în Locaşul cel Sfânt al lui Dumnezeu este 
slavă şi putere; aşa că şi-a dorit să vadă aceeaşi slavă şi 
într-un ţinut lipsit de Duhul lui Dumnezeu.

Aceasta ne spune ceva: nu contează cine deţine 
oraşul sau naţiunea în care trăieşti sau ce demoni 
stăpânesc viaţa oamenilor din regiunea ta; tu poţi căuta 
manifestarea slavei lui Dumnezeu în acel loc. Indiferent 
de răutatea, de foametea, de depravarea, de frica sau 

Căci pământul va fi umplut de cunoştinţa 
gloriei Domnului, precum apele acoperă marea           

(Habacuc 2:14, versiunea Fidela).

Slava Domnului                          
într-un pământ arid

LUNI
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de teroarea care au ţinut oamenii legaţi – chiar şi în 
acel pământ „uscat şi fără apă,” tu poţi instaura slava lui 
Dumnezeu.

Poţi face aceasta prin rugăciune şi proclamarea 
Cuvântului lui Dumnezeu. Umple-te de Duhul Sfânt şi 
proclamă Cuvântul Domnului peste aceste ţări, regiuni şi 
oraşe. Nu fii tăcut; continuă să Îl lauzi pe Domnul până când 
ungerea va creşte în tine la nivelul la care să poţi proclama 
Cuvântul lui Dumnezeu care schimbă lucrurile. Sub acea 
ungere, declară cu îndrăzneală că slava lui Dumnezeu 
din Evanghelia lui Cristos umple acel pământ. În curând, 
lumina Cuvântului lui Dumnezeu care aduce mântuire, 
eliberare şi bunăstare va străluci puternic în acele regiuni 
care fuseseră întunecate şi vei vedea un mare seceriş de 
suflete. Aleluia!

Apocalipsa 4
Osea 11-14

Apocalipsa 12:1-10
Mica 1-2

Psalmul 74:20-21; 
Isaia 60:1-2

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
lumina Evangheliei slavei Tale care 
străluceşte intens chiar şi în locurile 
întunecate ale pământului, aducând 
mântuire, eliberare, bunăstare şi 
transferând neprihănire în duhul 
oamenilor. Declar că salva Ta acoperă 
pământul, luminând viaţa oamenilor 
ca să împlinească voia Ta, în Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Capitolul 5 din Evanghelia după Marcu spune 
povestea unei femei care suferise de hemoragie 

timp de doisprezece ani, până când Isus i-a restaurat viaţa 
pe deplin. Îndrăzneala credinţei ei trebuie să fi provenit din 
lucrurile pe care le auzise despre Isus: că El radia, manifesta 
şi exprima dragostea Tatălui. Probabil că auzise cum Isus 
restaurase vederea orbilor, înviase morţii, le redase ologilor 
capacitatea de a umbla şi vindecase membrele schilodite. 
Probabil fusese inspirată când a auzit cum El le vorbea celor 
răniţi, respinşi, asupriţi şi celor cu inima zdrobită, cu cuvinte 
pline de dragoste.

Prin urmare, ea a fost convinsă că Isus nu avea să o 
respingă dacă se ducea la El. Aşa că s-a strecurat cu greu prin 
mulţime, riscându-şi viaţa pentru a ajunge la El. Să nu uităm 
că Legea le interzicea celor care aveau hemoragie să intre în 
contact cu alţi oameni. Aşadar, dacă era descoperită, risca 
să fie ucisă cu pietre, pentru că a îndrăznit să iasă în public 
în starea ei. Însă ea auzise că Domnul atinsese şi vindecase 
leproşi – care erau şi ei marginalizaţi de societate. Aceasta 
trebuie să îi fi înălţat duhul şi să reaprindă speranţa în ea că 
avea să fie vindecată şi că va fi sănătoasă din nou.

Evanghelia după Matei consemnează strategia ei: 
„pentru că zicea în sinea ei: «Dacă voi atinge numai haina 

Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi 
dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea 

(1 Corinteni 13:13).

Meditează la dragostea Lui

MARŢI
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Lui, voi fi vindecată»” (Matei 9:21, versiunea GBV). Observă 
că totul a început cu un gând. Ea s-a gândit că nici măcar nu 
era nevoie ca El să o observe – ci era de ajuns doar să se 
atingă de puterea dragostei Lui. Exact aşa a şi făcut şi a fost 
vindecată instantaneu.

Care sunt gândurile tale cu privire la Domnul? 
Meditezi tu în mod deliberat la cât de mult te iubeşte El? 
Isus este şi reprezintă dragostea. Toate miracolele pe care 
le-a înfăptuit şi despre care citim în Biblie au fost inspirate 
de dragoste. Cuvintele şi acţiunile Lui i-au îndrumat pe 
toţi spre dragostea Tatălui. El a fost revelaţia dragostei 
Tatălui. El a spus: „Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am 
iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea” (Ioan 
15:9). Cu alte cuvinte: „Meditaţi asupra dragostei Mele; 
rămâneţi şi odihniţi-vă în ea!” Dragostea Lui inegalabilă 
şi necondiţionată pentru tine ar trebui să ar trebui să dea 
întotdeauna îndrăzneală credinţei tale.

Apocalipsa 5
Ioel 1-3

Apocalipsa 12:11-17
Mica 3-4

1 Ioan 4:7-10;
 Ioan 3:16

| Rugăciune
Doamne Isuse, Îţi mulţumesc că 
îmi arăţi adevărata natură a Tatălui, 
care este dragostea. Meditez asupra 
dragostei Lui şi astăzi, beneficiez de 
ea, o îmbrăţişez şi, la rândul meu, 
o exprim faţă de toţi cei din lumea 
mea. Dragostea Ta în mine mă 
împinge mereu să merg să îi vindec 
şi să îi binecuvântez pe cei din jurul 
meu. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Imaginează-ţi un om căruia doctorii nu i-au mai 
dat nici o şansă să trăiască. Dacă el aude despre 

Dumnezeu şi crede în dragostea Lui, speranţa va reveni în el 
şi imediat va începe să vadă posibilitatea unei vieţi mai bune. 
Biblia spune: „... speranţa nu face de ruşine...” (Romani 5:5, 
versiunea Fidela); cu alte cuvinte, speranţa care este ancorată 
în Cuvântul lui Dumnezeu nu va fi niciodată distrusă.

Acesta este motivul pentru care trebuie să continuăm 
să predicăm şi să învăţăm oamenii despre dragostea Tatălui, 
pentru ca cei din lume să audă şi să îndrăznească să creadă, 
pentru ca speranţa să încolţească în inima lor. Pe măsură ce 
vor continua să ascultă şi să mediteze la mesajul dragostei 
Sale, speranţa lor se va transforma în credinţă. Indiferent cât 
de grea este starea în care se află cineva, dacă se va încrede în 
dragostea lui Dumnezeu pentru el, va avea loc o schimbare.

Cineva ar putea spune: „Eu mă aflu în starea aceasta 
groaznică de foarte multă vreme; am făcut tot ce am ştiut să 
fac, dar fără nici un rezultat.” Ei bine, s-ar putea ca aceasta să 
fie problema – faptul că nu ai făcut decât ceea ce ai ştiut să 
faci. Există mai multe lucruri pe care ar trebui să le faci şi pe 
care probabil nu le-ai făcut, cum ar fi să îţi canalizezi gândurile 
în mod corect cu privire la situaţia ta şi să te gândeşti la 
posibilitatea unei schimbări.

Isus a răspuns: „Tu zici: «Dacă poţi!»… Toate lucrurile îi 
sunt cu putinţă celui ce crede!” (Marcu 9:23).

Gânduri de oportunitate

MIERCURI
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La Dumnezeu nu există situaţii fără speranţă. Atâta 
timp cât îţi pui încrederea în El, în dragostea Lui pentru tine 
şi în abilitatea Sa de a-ţi rezolva situaţia, poţi avea parte de 
un miracol. Dragostea aduce speranţă. Dragostea inspiră 
credinţă. Dumnezeu te iubeşte şi El deja a făcut sacrificiul 
suprem pentru tine. În Romani 8:32, Biblia spune: „El, care 
nu L-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, 
cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?” 
Acesta este un adevăr important la care să meditezi. Ar 
trebui să îţi dea mentalitatea de noi posibilităţi, de victorie, 
de creştere şi de abundenţă. 

Gândeşte, crede şi acceptă că miracolul pe care ţi-l 
doreşti nu este numai posibil, ci deja ţi-a fost pus la dispoziţie. 
În 2 Petru 1:3 Biblia ne spune că El ne-a dăruit tot ce priveşte 
viaţa şi evlavia. Încetează să te mai zbaţi. Nu încerca să mai 
faci ca lucrurile să se întâmple, deoarece El deja ţi-a dat 
toate lucrurile (1 Corinteni 3:21). Crede, primeşte şi umblă în 
lumina Cuvântului Său. Aleluia!

Apocalipsa 6
Amos 1-4

Apocalipsa 13:1-10
Mica 5-6

Filipeni 4:8; 1 Corinteni 3:21;
 2 Petru 1:3

| Rugăciune
Dragă Tată, mă bucur de marea Ta 
iubire pentru mine, ştiind că, mai 
presus de toate, Tu doreşti ca eu să 
prosper, să umblu în sănătate şi să 
trăiesc viaţa din belşug. Mă odihnesc 
şi mă delectez în iubirea Ta, care 
inspiră credinţa şi speranţa în duhul 
meu şi mă propulsează să trăiesc 
triumfător astăzi şi întotdeauna, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



„Trimite porţii” este celebrarea anuală de Crăciun a 
Misiunii Suburbane. Este o oportunitate de a ne 

aminti de copiii uitaţi din zonele sărace ale oraşelor în timpul 
sărbătorilor, dăruindu-le porţii de mâncare, sucuri şi daruri. 

Anul acesta, scopul nostru este să adăugăm mai multă culoare 
Crăciunului trimiţându-le un milion de astfel de porţii copiilor 
nevoiaşi din diverse comunităţi. 

Poţi să participi şi tu printr-una dintre următoarele platforme: 

•   Sponsorizând una sau mai multe porţii cu minimum 10$
• Identificând o comunitate suburbană săracă în zona ta şi 
organizând un eveniment de tip „Trimite porţii”
• Vizitând magazinul caritabil online Charity Shop pe site-ul 
charityshop.theinnercitymission.org pentru a selecta dintr-o gamă 
variată de lucruri de care copiii au nevoie... şi multe altele. 

Vino alături de noi pentru a face acest Crăciun memorabil pentru 
un milion de copii din zonele suburbane sărace.

Pentru mai multe informaţii, te rugăm să apelezi numărul de 
telefon +234 812 344 5240 sau să trimiţi un email la dresa 
info@theinnercitymission.org.

Nu uita, fiecare copil este copilul tău!

www.theinnercitymission.org
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În calitate de creştini, noi nu suntem oameni 
obişnuiţi. Isus a spus: „... Cum M-a trimis pe 

Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi” (Ioan 20:21). 
El ne-a dat puterea şi autoritatea de a sluji şi de a fi 
o binecuvântare pentru lumea noastră. Pavel a spus: 
„Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, 
pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la 
Dumnezeu, şi nu de la noi” (2 Corinteni 4:7). Le putem 
sluji bolnavilor, celor apăsaţi, celor aflaţi în depresie şi 
putem transfera această putere de la noi la ei. Puterea 
lui Dumnezeu în noi trebuie să curgă de la noi la cei 
care au nevoie de atingerea lui Dumnezeu în viaţa lor.

Acesta este motivul pentru care ai nevoie de 
timp pentru a înflăcăra puterea Duhului Sfânt în tine 
din nou şi din nou; umple-te întotdeauna cu Duhul lui 
Dumnezeu! Efeseni 5:18 spune: „... fiţi plini de Duh”; 
aceasta nu este o experienţă unică, ci una continuă. 
Tu trebuie să menţii incandescenţa Duhului Sfânt în 
viaţa ta; menţine focul Său arzând în duhul tău, cu o 
intensitate de nepotolit. Lasă-te acoperit cu totul de 
El. Înainte de a ieşi din casă, „îmbracă-te” în Duhul 

De aceea îţi aduc aminte să stârneşti (să reaprinzi 
jarul, să înteţeşti flacăra şi să întreţii arderea) acel dar 
(plin de har) al lui Dumnezeu, [focul lăuntric] care este 
în tine prin punerea mâinilor mele [şi ale prezbiterilor 
la ordinarea ta] (2 Timotei 1:6, versiunea Amplificată).

Puterea Lui în duhul nostru

JOI
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Sfânt! Îmbibă-te de El şi când vei întâmpina o criză, 
puterea Lui din tine va fi activată pentru slava Lui.

Înflăcărează în mod continuu acea putere vorbind 
în alte limbi, meditând la Cuvântul lui Dumnezeu 
şi trăindu-l. Slava Domnului este în Cuvântul Lui. Pe 
măsură ce trăieşti în şi prin Cuvântul Lui, tu faci ca 
slava şi puterea Lui să se manifeste în tine şi în jurul 
tău. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Apocalipsa 7
Amos 5-9

Apocalipsa 13:11-18
Mica 7

Luca 6:19;
 Mica 3:8

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
prezenţa Duhului Sfânt în viaţa mea 
şi pentru puterea Sa care acţionează 
cu eficienţă în şi prin mine. Cristos 
trăieşte în mine, iar eu sunt extensia 
Sa în lumea de astăzi, pentru a 
atinge, a vindeca, a binecuvânta, a 
întări şi a ridica oamenii. Fructific 
acest privilegiu divin de a manifesta 
virtuţile glorioase pe care Tu le-ai 
pus în duhul meu în folosul altora, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Domnul Isus a înfăptuit multe lucrări 
nemaipomenite în timpul umblării Lui pe 

pământ. Biblia spune că dacă toate miracolele pe care le-a 
făcut ar fi fost notate, întreaga lume nu ar fi cuprins cărţile 
scrise. Aceasta nu este o hiperbolă, sau o exagerare, ci este 
adevărul. Întreaga Lui viaţă a fost un şir nesfârşit de lucrări 
supranaturale. El le-a adus multora speranţă, bucurie şi 
viaţă. Biblia spune că El umbla din loc în loc, făcea bine 
şi îi vindeca pe toţi cei care erau apăsaţi de diavolul; căci 
Dumnezeu era cu El (Faptele apostolilor 10:38).

Biblia spune că Isus, deşi este astăzi în ceruri, este 
acelaşi ieri, astăzi şi în veci (Evrei 13:8). El încă este plin 
de dragoste, de har şi de compasiune şi înfăptuieşte 
miracole şi astăzi, la fel ca în zilele biblice. El încă ridică, 
binecuvântează şi transformă viaţa multora şi astăzi, însă 
o face prin intermediul nostru – sămânţa Lui. Noi suntem 
cei care Îi prelungim zilele (Isaia 53:10, versiunea Fidela). 
Noi stăm astăzi în locul Lui, purtând slava Lui şi prezenţa 
Lui divină. El ne-a predat nouă tot ceea ce „... a început 
... să facă şi să înveţe” (Faptele apostolilor 1:1), pentru ca 
noi să putem continua lucrarea în locul Său.

El ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să putem 
administra slava, înţelepciunea, mântuirea, neprihănirea, 

… Va vedea sămânţa lui, Îşi va prelungi zilele 
şi plăcerea Domnului va prospera în mâna Lui         

(Isaia 53:10, versiunea Fidela).

El Se descoperă în tine 

VINERI
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dragostea, vindecarea, întregirea şi frumuseţea Lui într-o 
lume îndurerată, frântă,  pierdută şi dezamăgită. Când 
întâlnim mostre ale umanităţii zdrobite – oameni bolnavi, 
asupriţi, săraci, respinşi, neglijaţi şi înspăimântaţi – Isus 
Se manifestă prin noi, iar viaţa lor se schimbă radical. El 
este soluţia pe care lumea o caută, iar noi Îi slujim Lui; 
noi suntem părtaşi naturii Lui divine (2 Petru 1:4) şi 
distribuitori ai dragostei Lui.

Dacă lumea ar putea vedea şi înţelege că tu 
porţi prezenţa divină a lui Dumnezeu şi dacă te-ar trata 
conform acestei revelaţii, ar avea parte de ce are cerul 
mai bun. Isus nu ne-a lăsat paralizaţi; El ne-a dat tot ce 
avem nevoie pentru a schimba lumea din jurul nostru. El 
este la fel de prezent în lumea ta, prin intermediul tău, 
cum a fost în Galileea, în Capernaum şi în Ierusalim. Când 
ajungi undeva, tu poţi afirma cu îndrăzneală că Isus ajunge 
acolo, deoarece El a venit prin tine. Aleluia!

Apocalipsa 8
Obadia

Apocalipsa 14:1-10
Naum 1-3

2 Corinteni 5:19-20; 
Marcu 16:19-20

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul şi binecuvântarea de a fi 
părtaş şi purtător al prezenţei Tale 
divine. Influenţez şi transform lumea 
mea cu slava Ta şi astăzi, administrând 
viaţă şi binecuvântări divine în inima 
oamenilor, prin puterea Duhului Sfânt, 
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul „putere” din versetul tematic înseamnă 
o împuternicire; înseamnă tărie şi abilitate. 

Aşadar, versetul ar trebui să spună: „Ci să îţi aminteşti 
de Domnul Dumnezeul tău, pentru că El este acela care 
te împuterniceşte, te întăreşte şi îţi dă abilitatea să 
dobândeşti bogăţie...” Pe tot cuprinsul Scripturii, ori de 
câte ori Dumnezeu a împuternicit pe cineva a fost prin 
intermediul Duhului Sfânt şi prin Cuvântul Său.

De exemplu, citim că El i-a spus lui Saul: „Duhul 
Domnului va veni peste tine cu putere, vei profeţi 
împreună cu ei şi vei fi preschimbat într-un alt om”          
(1 Samuel 10:6, versiunea NTR). Când Duhul Sfânt venea 
peste oameni în Vechiul Testament, erau întăriţi în mod 
supranatural. Apoi, în Geneza 12:2 citim cuvintele lui 
Dumnezeu pentru Avraam: „Voi face din tine un neam 
mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi 
vei fi o binecuvântare.” Aceasta a fost o înzestrare; el a 
primit abilitatea măreţiei; tăria şi puterea de a prospera 
i-au fost conferite atunci când Dumnezeu i-a adresat 
acele cuvinte. 

Despre noi, noua creaţie, Biblia afirmă în Galateni 
3 că suntem sămânţa lui Avraam. În versetul douăzeci şi 
nouă, Pavel spune: „Şi, dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi 

Ci să îţi aminteşti de Domnul Dumnezeul tău, pentru că 
el este acela care îţi dă putere să dobândeşti bogăţie… 

(Deuteronom 8:18, versiunea Fidela).

Abilitatea de a prospera

SÂMBĂTĂ

17



«sămânţa» lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.” 
Prin urmare, în calitate de sămânţă a lui Avraam, ţie 
ţi-a fost dată abilitatea supranaturală pentru măreţie, 
pentru succes şi pentru o viaţă de victorii şi de posibilităţi 
nesfârşite. Nimic nu mai este imposibil pentru tine, 
deoarece Duhul Sfânt locuieşte în tine. Conştientizarea 
prezenţei Lui în tine şi umblarea în lumina Cuvântului 
Său cu privire la tine este garanţia ta pentru o viaţă de 
slavă tot mai mare.

Învaţă să te supui Duhului Sfânt; ascultă vocea Lui 
dinăuntrul tău. Cel care este mai mare locuieşte în tine 
(1 Ioan 4:4) şi a adus în viaţa ta abilitatea supranaturală 
de a prospera.

Apocalipsa 9
Iona 1-4

Apocalipsa 14:11-20
Habacuc 1-2

Coloseni 1:9-11; 
Psalmul 1:1-3

| Proclamaţie 
Duhul Sfânt mi-a dat avantajul 
supranaturalului în viaţă. Am fost 
abilitat în mod divin să umblu 
în neprihănire, în bunăstare, în 
sănătate şi în victorie. Pot totul în 
Cristos care mă întăreşte. Umblu 
în măreţie şi în supraabundenţă şi 
astăzi. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Inspirat de Duhul Sfânt, Luca ne descrie modul 
în care unii profeţi şi învăţători ai Bisericii din 

Antiohia Îi slujeau Domnului şi posteau, primind astfel 
îndrumare şi instrucţiuni de la Domnul. Observă că nu 
trebuia ca ei să strige, sau să se tânguiască: „Doamne, 
vrem să auzim vocea Ta; Te rugăm, vorbeşte-ne!” Tot ce 
făceau ei era să Îi slujească Domnului şi să postească, iar 
El îi binecuvânta cu Cuvântul şi cu îndrumarea Lui.

Cum Îi slujeşti Domnului? Închinându-te înainte Lui, 
cântând şi afirmând laudele Lui şi înălţând proclamaţii 
cu privire la Numele Lui. Cum faci proclamaţii la adresa 
Numelui Său? Îi declari măreţia şi mărturiseşti ce a făcut 
El; proclami lucrările Lui minunate şi atribui Numelui Său 
bunătatea din lume şi binecuvântările de care te bucuri. 
Afirmi lucrurile frumoase pe care le-a făcut în viaţa ta şi 
proclami cuvinte pe care El le-a spus despre Sine.

Evrei 13:15 spune: „De aceea prin El să oferim 
tot timpul sacrificiul laudei către Dumnezeu, care este 
rodul buzelor noastre, aducând mulţumiri Numelui 
Său” (versiunea Fidela). Expresia „aducând mulţumiri” 
provine din traducerea din original a termenului  grecesc 
„homologeo” care înseamnă „a face declaraţii la 

 Pe când Îi slujeau Domnului şi posteau, Duhul 
Sfânt a zis: „Puneţi-Mi-i deoparte pe Barnaba şi 
pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat”                   

(Faptele apostolilor 13:2).

Declară măreţia Lui în închinare

DUMINICĂ
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adresa Numelui Său.” Aceasta este ceva diferit faţă de a 
spune doar „Îţi mulţumesc, Doamne”; mai degrabă, tu 
mărturiseşti măreţia Numelui Său.

Poţi face aceasta chiar acum! Spune-I cât este de 
vrednic şi declară că El ţi-a dat o viaţă indestructibilă, 
invincibilă şi impenetrabilă. Afirmă că El este cel tare şi 
Atotputernic; Dumnezeul cel Preaînalt; Dumnezeul cel Viu 
şi Credincios, Vindecătorul, Sprijinitorul şi Distribuitorul 
tuturor lucrurilor bune. Declară că El este mai mare 
decât orice. Pe măsură ce Îi spui Domnului aceste cuvinte 
frumoase cu reverenţă, în închinare, tu Îi slujeşti Lui. În 
schimb, El îţi va sluji ţie şi îţi va spune cuvinte care te vor 
înălţa la un nou nivel de slavă.

Apocalipsa 10
Mica 1-3

Apocalipsa 15:1-8
Habacuc 3

Apocalipsa 7:11-12; Apocalipsa 19:1;
Psalmul 98:1-4

| Rugăciune
Dragă Tată, numai Tu eşti vrednic de 
toată lauda, iar eu preamăresc Numele 
Tău puternic. Tu eşti Cel ce vindecă, 
Cel ce poartă de grijă, Cel ce dăruieşte 
toate lucrurile bune; Tu eşti mai mare 
decât toţi. Numele Tău este măreţ şi 
domnia Ta este veşnică; dragostea Ta, 
compasiunea şi îndurările Tale umplu 
pământul! Tu eşti glorificat în viaţa 
mea şi pe întregul pământ, în Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Noi suntem cununa creaţiei lui Dumnezeu, cele 
dintâi şi cele mai bune roade din tot ce a făcut 

El. Noi suntem manifestarea slavei Sale, visul Lui împlinit. 
Aleluia! Poate că te uiţi la tine şi te întrebi: „Chiar aş putea 
fi astfel?” Când mergi pe stradă, nu pari să emani lumină. 
Ai facturi neplătite şi poate că ultimul diagnostic pe care 
ţi l-a pus doctorul tău nu a fost prea optimist. Poate că ai 
probleme atât la muncă, cât şi acasă. Şi poate te întrebi: 
„Cum sunt eu manifestarea slavei lui Dumnezeu?”

În primul rând, Cuvântul lui Dumnezeu este 
adevărat, indiferent de experienţa ta. Dumnezeu Îşi 
doreşte ca tu să priveşti întotdeauna la Cuvântul Lui, 
nu la tine şi la experienţele tale. Meditează asupra 
Cuvântului Său, nu a persoanei tale! Meditează la ceea 
ce spune Dumnezeu despre tine: tu eşti întipărirea Fiinţei 
Lui şi oglindirea slavei Lui (Evrei 1:3); tu eşti trofeul Lui! 
Meditează asupra acestor adevăruri şi pe măsură ce 
vei face aceasta, vei deveni ceea ce spune Cuvântul lui 
Dumnezeu.

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.” Pe măsură ce meditezi 

El, potrivit voii Sale, ne-a născut prin Cuvântul 
adevărului, ca să fim ca cele dintâi roade ale făpturilor 

Sale (Iacov 1:18, versiunea GBV).

Uită-te în Cuvântul 
Lui să ştii cine eşti

LUNI
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supra Cuvântului Său, devii cine şi ce spune Dumnezeu 
că eşti. Prea mulţi oameni meditează asupra propriei 
persoane şi a problemelor lor în loc să contemple 
Cuvântul Domnului. Ei trec prin viaţă simţindu-se 
descurajaţi din pricina lucrurilor prin care au trecut sau 
a ceva ce altcineva a făcut sau a spus despre ei. Este 
timpul să îţi schimbi focalizarea – aţinteşte-ţi privirea 
doar asupra Cuvântului lui Dumnezeu.

Dacă vrei să îţi priveşti trupul, nu te vei uita la 
umbra ta pentru a şti cum arăţi, nu-i aşa? În schimb, ai 
alege să te priveşti în oglindă. În acelaşi mod, singurul 
mod prin care poţi cunoaşte adevărata ta persoană 
(duhul tău) şi puterea şi slava din tine este să te priveşti în 
oglinda lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu revelează 
cine eşti, ce ai, care sunt abilităţile tale şi potenţialul tău 
nelimitat în Cristos; aşadar, priveşte-te în Cuvântul Lui 
pentru a şti cine eşti.

Apocalipsa 11
Mica 4-5

Apocalipsa 16:1-10
Ţefania 1-2

Iacov 1:22-25; 
Iona 2:8

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău, care îmi transformă 
viaţa şi mă catapultează din 
slavă în slavă. Refuz să privesc la 
umbre, ci mă uit doar la realităţile 
din Cuvântul Tău şi astfel sunt 
poziţionat pentru viaţa veşnică de 
slavă şi de neprihănire, în Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În capitolul 9 din Evanghelia după Marcu, citim 
cum ucenicii lui Isus au încercat să scoată un 

demon dintr-un băieţel, însă nu au reuşit. Când a ajuns 
Isus, tatăl copilului posedat a stăruit de El, cerându-I 
ajutorul. Imediat, Isus a mustrat demonul, iar băieţelul a 
fost vindecat instantaneu. Aceasta i-a uimit pe apostoli, 
deoarece Isus nu făcuse nimic diferit faţă de ce făcuseră 
ei (sau cel puţin aşa se părea). Uimiţi, aceştia au venit la 
Isus în particular şi L-au întrebat: „Doamne, noi de ce nu 
am putut scoate demonul?”

Domnul le-a răspuns simplu: „Din pricina puţinei 
voastre credinţe...” (Matei 17:20). Cu siguranţă, ucenicii 
nu au crezut că problema lor era necredinţa; altfel, nu 
I-ar fi pus lui Isus această întrebare. Ei credeau; acesta 
este motivul pentru care erau împreună cu Isus. Ei 
considerau că au credinţă; de aceea şi îndrăzniseră să 
scoată demonul. Cu toate acestea, Isus ştia mai bine; El a 
spus că problema era „puţina lor credinţă.”

Mulţi oameni se regăsesc în situaţii similare 
şi astăzi. Ei se întreabă de ce nu au primit slujba sau 
banii, în ciuda tuturor rugăciunilor şi proclamaţiilor 
făcute. Ei bine, la fel ca şi ucenicii lui Isus, aceasta se 

Leac pentru necredinţă

MARŢI
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N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar Şi-a pus 
mâinile peste câţiva bolnavi şi i-a vindecat. Şi Se mira 
de necredinţa lor. Isus străbătea satele dimprejur şi 

învăţa norodul (Marcu 6:5-6).



datorează necredinţei. Faptul că nu ai primit ce ţi-ai 
dorit nu înseamnă că Evanghelia pe care ai primit-o nu 
funcţionează, ci arată faptul că trebuie să înveţi mai 
mult din Cuvântul lui Dumnezeu şi să acţionezi pe baza 
lui. Necredinţa este rezultatul informaţiei insuficiente 
din Cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, leacul constă 
în învăţarea Cuvântului lui Dumnezeu. Continuă să îţi 
bombardezi duhul cu Cuvântul Domnului pentru a scăpa 
de necredinţă.

Când Domnul Isus a experimentat necredinţă 
din partea oamenilor din oraşul Său natal Nazaret, El a 
recurs la predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Marcu 6:6 
spune că El Se mira de necredinţa lor şi străbătea satele 
dimprejur, învăţându-i pe oameni din Cuvântul Sfânt. 
Acesta este modul prin care scapi de necredinţă. Când 
oamenilor le este dificil să creadă, învaţă-i Scriptura. 
Explică-le cum funcţionează puterea lui Dumnezeu, iar 
credinţa se va înflăcăra în ei pentru a primi orice miracole 
îşi doresc şi vor putea să le şi păstreze.

Apocalipsa 12
Mica 6-7

Apocalipsa 16:11-21
Ţefania 3

Evrei 11:6; 
Romani 10:17

| Rugăciune
Dragă Tată, mă bucur de Cuvântul 
Tău, care câştigă teren în mine şi 
prin mine. În mod deliberat, îmi 
saturez inima cu Cuvântul credinţei, 
care este capabil să mă zidească şi 
să mă propulseze în destinul meu 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



Înainte de momentul convertirii sale, apostolul 
Pavel se mândrea cu faptul că reuşea să fie 

fără vină în neprihănirea sa după Lege. A făcut chiar 
următoarea afirmaţie îndrăzneaţă: „Dacă altul crede că 
se poate încrede în lucrurile pământeşti – neprihănirea 
legalistă sau neprihănirea care vine prin Lege – eu şi 
mai mult” (Filipeni 3:4). Apoi a continuat enumerând 
faptele care îl recomandau: „Eu, care sunt tăiat împrejur 
în a opta zi, din neamul lui Israel, din seminţia lui 
Beniamin, evreu din evrei; în ce priveşte Legea, fariseu; 
în ce priveşte râvna, prigonitor al Bisericii; cu privire la 
neprihănirea pe care o dă Legea, fără prihană” (Filipeni 
3:5-6).

Din perspectiva umană, el a ţinut Legea perfect, 
însă atunci când Dumnezeu i-a arătat imperfecţiunea 
vieţii sale, a ajuns la concluzia că nu are nici un rost să 
te încrezi în aşa-numitele tale fapte bune sau în auto-
justificare.

Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea 
pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a 
osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, 
din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire 
asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca 
Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după 

îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile 
Duhului (Romani 8:3-4).

Încrederea noastră în 
neprihănirea Lui

MIERCURI
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Cuvântul lui Dumnezeu spune că Legea nu a 
făcut nimic desăvârşit, ci nădejdea mai bună ne-a adus 
desăvârşirea (Evrei 7:19, versiunea Fidela). Însă slăvit să 
fie Dumnezeu! Pasajul din Faptele Apostolilor 13:38-39 
spune astfel: „Să ştiţi dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte 
iertarea păcatelor; şi oricine crede este iertat prin El de 
toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea 
lui Moise.”

Nu încerca să-L impresionezi pe Dumnezeu cu 
strădaniile tale religioase; nu te gândi că motivul pentru 
care El îţi va răspunde la rugăciuni este acela că nu ai 
greşit cu nimic în ultimele câteva săptămâni; nu! El aude 
şi răspunde la rugăciunile tale pentru că neprihănirea Sa 
a fost împlinită în Cristos, iar tu te-ai rugat în Numele lui 
Isus. Esenţa Evangheliei este că tu eşti în Cristos, fără să 
ai o neprihănire a ta pe care ţi-o dă Legea, ci aceea care 
rezultă din faptul că ai primit şi te încrezi în neprihănirea 
lui Dumnezeu (Filipeni 3:8-9).

Apocalipsa 13:1-10
Naum 1-3

Apocalipsa 17:1-10
Hagai 1

2 Corinteni 5:21; 
Romani 3:21-26

| Proclamaţie
Declar cu îndrăzneală că sunt 
neprihănirea lui Dumnezeu în Isus 
Cristos. Nu umblu călăuzit de simţuri, 
ci de Duhul Sfânt. Neprihănirea Legii 
este împlinită în mine prin Isus. Umblu 
în conştientizarea neprihănirii mele şi 
astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI
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În calitate de creştin, refuză să te temi, să te agiţi 
sau să fii descurajat, indiferent ce se petrece în 

jurul tău, pentru că tu eşti sămânţa lui Avraam. Alege 
întotdeauna să priveşti lucrurile din această perspectivă. 
Poate spui: „Da, dar acum trec printr-o perioadă dificilă; 
tocmai mi-am pierdut slujba.” Chiar şi aşa, refuză să fii 
descurajat sau disperat. De fapt, dacă te-ai vedea doar 
din perspectiva identităţii tale în Cristos, ai realiza că nu 
ţi-ai pierdut slujba, ci acea organizaţie te-a pierdut pe 
tine!

Tu eşti o comoară, o nestemată, o stea şi un 
campion! Prezenţa ta într-un loc aduce binecuvântare, 
pentru că tu eşti binecuvântat de Dumnezeu! Lumea 
este a ta. Potenţialul, abilităţile şi înţelepciunea ta sunt 
nelimitate! Prezenţa ta într-o organizaţie înseamnă 
binecuvântare pentru acea organizaţie şi pentru toţi 
membrii ei.

Acum, acest lucru nu este valabil pentru cineva 
care este ineficient la lucru şi ca atare este dat afară; nu; 
vorbesc despre sămânţa lui Avraam! Sămânţa lui Avraam 
este eficientă; rodeşte şi este productivă în orice lucrare 
bună. Orice întreprinde prosperă, pentru că aceasta 
este moştenirea unui astfel de om. Acesta este modul 

Domnul a fost cu Iosif, astfel încât acesta a prosperat 
şi a locuit în palatul stăpânului său egiptean                      

(Geneza 39:2, versiunea NTR)

Prezenţa Ta înseamnă 
revărsare de binecuvântări

JOI
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în care trebuie să gândeşti. Să privim cazul lui Iosif: chiar 
dacă fusese vândut ca rob, acuzat pe nedrept şi aruncat 
în închisoare, el era tot o binecuvântare pentru cei 
din jur, astfel încât a fost numit responsabil peste toţi 
prizonierii. Înainte de aceasta, în perioada în care fusese 
sclav în casa lui Potifar, Potifar recunoscuse faptul că 
Dumnezeu îl binecuvântase din cauza lui Iosif şi îl pusese 
administrator peste întreaga sa avere. 

Tu eşti binecuvântat şi porţi în tine binecuvântarea. 
Dumnezeu merge acolo unde mergi tu şi cel pe care tu 
îl binecuvântezi este binecuvântat. Datorită ţie, şcoala, 
cartierul, oraşul şi ţara ta sunt binecuvântate. Să ne 
aducem aminte de promisiunea pe care Dumnezeu i-a 
făcut-o lui Avraam: „...toate neamurile pământului 
vor fi binecuvântate în tine” (Geneza 26:4). Exact 
acesta este mandatul nostru: noi aducem şi distribuim 
binecuvântări. Aleluia!

Apocalipsa 13:11-14:20
Habacuc 1-3

Apocalipsa 17:11-18
Hagai 2

Geneza 30:27; 
Geneza 39:5

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că 
m-ai binecuvântat şi m-ai făcut 
o binecuvântare. Tu m-ai făcut 
prosper şi eficient. Sunt o 
binecuvântare pentru lumea mea 
şi un distribuitor al neprihănirii, 
al dragostei, al blândeţii şi al 
bunătăţii Tale, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul „nemângâiaţi” provine în text din 
traducerea din original a termenului grecesc 

„orphanos,” care înseamnă neajutoraţi sau fără tată. Cu 
toate că S-a ridicat la cer, Isus nu ne-a lăsat neajutoraţi. 
Duhul Sfânt a venit să locuiască în tine şi, pe măsură 
ce I te supui şi Îi încredinţezi viaţa ta tot mai mult, El te 
va face să ai succes în toate lucrurile. El este avantajul 
tău fără egal. Cei care nu recunosc acest lucru şi nu au 
părtăşie cu El trec cu greu prin viaţă. Ei sunt cei care se 
confruntă tot timpul cu nevoi, durere şi înfrângere. 

Nu este nevoie ca un creştin să se roage: „O, 
Doamne, ajută-mă,” atunci când Îl are pe Duhul Sfânt. El 
este ajutorul de care ai nevoie. A-I cere lui Dumnezeu să 
te ajute în această manieră înseamnă să te rogi dintr-o 
poziţie dezavantajată; Isus a spus deja că ai primit un 
Ajutor în persoana Duhului Sfânt. Când te rogi cu astfel 
de negativism, confuzia îşi va face loc în duhul tău şi 
Satan va profita de ignoranţa ta. 

Nu spune niciodată: „Doamne, ajută-mă,” ci 
spune: „Sunt ajutat de Domnul în mod glorios, pentru 
că Duhul Sfânt – Ajutorul meu suprem – locuieşte în 
mine.” Este responsabilitatea Sa să te conducă, să 
te sfătuiască, să te întărească şi să te înveţe lucrurile 

Nu vă voi lăsa orfani [nemângâiaţi, părăsiţi, dezolaţi, 
îndureraţi, disperaţi, neajutoraţi]; Mă voi întoarce la 

voi (Ioan 14:18, versiunea Amplificată).

Nu eşti niciodată neajutorat

VINERI
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Împărăţiei lui Dumnezeu. Însă este responsabilitatea ta 
să I te supui şi să urmezi îndemnurile Sale în viaţa ta. Este 
responsabilitatea ta să îţi deschizi inima înaintea Sa şi să 
trăieşti în şi prin Cuvântul Său.

Biblia spune: „Vorbirea voastră să fie întotdeauna 
cu har, dreasă cu sare...” (Coloseni 4:6). Aceasta 
înseamnă că ar trebui să rosteşti doar cuvinte glorioase, 
care sunt în concordanţă cu adevărurile Evangheliei. 
Astfel, afirmă întotdeauna că nu vei duce lipsă niciodată 
de ajutor. Nu contează cât de năprasnice devin furtunile 
sau care este intensitatea focului; Duhul Sfânt este 
adăpostul şi sprijinul tău – un ajutor care nu lipseşte 
niciodată în nevoi (Psalmul 46:1).

Nu e de mirare faptul că El 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” (Isaia 43:2).

Apocalipsa 15
Ţefania 1-3

Apocalipsa 18:1-12
Zaharia 1-2

Ioan 14:26; 
Zaharia 4:6

| Rugăciune
Dragă Tată, recunosc Persoana 
scumpă a Duhului Sfânt pe care Tu 
mi L-ai dat; El îmi este Mângâietor, 
Sfătuitor, Ajutor, Mijlocitor, 
Avocat, Susţinător şi Însoţitor. 
Tu mă ajuţi în mod extraordinar 
şi de aceea am încredere că voi 
progresa şi mă voi dezvolta, iar 
înaintarea mea va fi văzută de toţi, 
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Crăciunul este sărbătoarea naşterii lui Isus 
Cristos. Cristos, Mesia, S-a întrupat şi a venit să 

locuiască printre noi (iar acum locuieşte chiar în inimile 
noastre). Creştinismul este viaţa divină a lui Cristos 
pulsând într-o fiinţă umană. A fi creştin înseamnă a fi 
cel în duhul căruia a venit să locuiască Cristos; ai devenit 
sediul lui Dumnezeu, reşedinţa Lui (Efeseni 2:22).

Isus a făcut ca această relaţie extraordinară să 
fie posibilă pentru noi. Nu a venit doar ca să moară 
pentru păcatele noastre, ci ca să ne dăruiască mult 
mai mult, viaţa pe care o are Dumnezeu. Planul Său, 
în conformitate cu Scripturile, a fost ca Isus să fie Cel 
care să ne dea această viaţă, iar noi să o primim prin 
credinţă. 

Isus a spus: „Căci, după cum Tatăl are viaţa în 
Sine, tot aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine” 
(Ioan 5:26). Mai mult, pasajul din 1 Ioan 5:11-12 spune 
astfel: „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.” Ai fost chemat la viaţa veşnică 
în Cristos. Viaţa din tine este imună la infecţie, pentru 
că este divină; este viaţa lui Dumnezeu. Astfel, nu este 

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).

Adevărata semnificaţie 
a Crăciunului

SÂMBĂTĂ
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de mirare că am fost numiţi asociaţi ai Dumnezeirii, 
părtaşi naturii Lui divine (2 Petru 1:4).

Umanitatea are nevoie disperată de acest dar 
extraordinar - viaţa lui Cristos. Această viaţă este 
transferată în duhul oricui Îl primeşte pe Isus Cristos 
ca Domn. Omul natural, firesc, cu toată bunătatea şi 
autojustificarea sa are un gol în inima lui până când 
primeşte această viaţă glorioasă a lui Cristos. Poţi 
deveni parte la această viaţă supranaturală chiar 
acum rugându-L pe Isus să fie Domn al vieţii tale. 
Acesta este motivul pentru care a venit: ca să-ţi dea 
viaţă veşnică şi să te facă una cu Dumnezeu; aceasta 
este adevărata semnificaţie a Crăciunului.

Apocalipsa 16
Hagai 1-2

Apocalipsa 18:13-24
Zaharia 3-4

Isaia 9:6; Ioan 3:16; 
Ioan 10:10

| Proclamaţie
Viaţa lui Dumnezeu funcţionează în 
mine, în fiecare fibră a fiinţei mele, 
în fiecare celulă a sângelui meu şi 
în fiecare os al corpului meu. Prin 
urmare, sunt triumfător asupra bolii 
şi a sistemelor negative din această 
lume. Domnesc în viaţă prin Isus 
Cristos. Aleluia!
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Cel mai entuziasmant lucru în ceea ce 
priveşte Crăciunul este motivul pentru 

care S-a născut Isus; motivul pentru care a venit. A 
venit ca tu să ai viaţă – viaţa lui Dumnezeu – şi să 
o ai din belşug. Isus nu a venit să pună bazele unei 
noi religii; nici nu a venit să ne dea un exemplu 
cum să trăim o viaţă bună. A venit să ne facă fii ai 
lui Dumnezeu. Biblia spune: „Însă tuturor celor ce 
L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a 
dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 
1:12, versiunea NTR). 

Dumnezeu Şi-a dorit ca noi să avem viaţa Sa, 
iar planul Său, potrivit Scripturii, a fost ca Isus să 
ne dea această viaţă. 1 Ioan 5:11-12 spune astfel: 
„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.”

Apostolul Pavel a rostit ceva foarte puternic, 
deosebit de semnificativ în ceea ce priveşte viaţa 
lui Cristos în noi: „Vreau să zic: taina ţinută 
ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar 
descoperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu 

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).

Să ai Crăciun înseamnă să 
Îl ai pe Cristos în tine
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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).

Ai încercat vreodată să îţi imaginezi ce 
înseamnă cu adevărat faptul că Isus Cristos 
trăieşte într-un om? Dacă Isus Cristos, care le-a 
deschis ochii orbilor, a destupat urechile surde, 
le-a dat şchiopilor picioare noi să poată umbla, i-a 
întregit pe cei infirmi şi a înviat morţii locuieşte 
cu adevărat în tine, atunci cine eşti tu? Înseamnă 
că eşti invincibil; eşti un supraom, un succes 
extraordinar, un învingător pe veci. Acesta este 
adevărul care face Crăciunul atât de special: 
Cristos trăieşte în tine. El a venit pentru tine, ca 
să trăiască în tine şi prin tine.

Apocalipsa 17
Zaharia 1-3

Apocalipsa 19:1-10
Zaharia 5-6

Ioan 15:5-6; 
Galateni 2:20

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
darul Fiului Tău, Isus, pe care L-ai 
trimis să îmi dea viaţă veşnică. Am 
viaţă veşnică în duhul meu, pentru 
că L-am primit pe Cristos. Cristos 
în mine înseamnă glorie în viaţa 
mea; înseamnă că divinitatea se 
descoperă şi se exprimă în şi prin 
mine. Sunt o expresie a frumuseţii 
şi a neprihănirii lui Cristos, aducând 
întregire, sens şi mântuire în lumea 
mea, în Numele lui Isus. Amin.
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Domnul doreşte să progresezi şi să fii prosper 
mai mult decât ţi-ai putea dori tu vreodată. 

Indiferent care sunt gândurile şi dorinţele pe care le ai 
în ce priveşte succesul, Dumnezeu are în mod sigur idei 
şi planuri mai bune şi mai înalte pentru succesul tău. Îmi 
aduce aminte de ceea ce Duhul Sfânt ne-a descoperit 
prin profetul Ieremia: „Căci Eu ştiu gândurile pe care le 
am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi 
nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde” 
(Ieremia 29:11).

Înţelegi despre ce este vorba? Înseamnă că 
gândurile Sale cu privire la tine sunt întotdeauna bune; 
nu există nici o fărâmă de răutate, de boală, de sărăcie 
sau de negativism în mintea Sa în ceea ce te priveşte. 
Meditează asupra acestui lucru! Unii oameni au trăit cu 
convingerea eronată că Dumnezeu este supărat pe ei şi 
că dispoziţia Sa cu privire la ei depinde de cât de buni, 
de cât de amabili sau de cât de bine crescuţi au fost, însă 
acest lucru nu este adevărat. În primul rând trebuie să 
înţelegi că Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:8, 16). În al 
doilea rând, El este bunătatea întruchipată.

Relatarea lui Luca din Faptele Apostolilor 10:38 
ne ajută să ne facem o idee asupra naturii şi felului Său 

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate 
să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi 

(Efeseni 3:20).

Preţuieşte dragostea 
Lui pentru tine
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de a fi, asupra planurilor şi scopurilor Sale în ceea ce îi 
priveşte pe copiii Săi: „Cum Dumnezeu L-a uns cu Duhul 
Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc 
în loc, făcea bine şi îi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi 
de diavolul, căci Dumnezeu era cu El.” Meditează asupra 
acestui adevăr, meditează profund asupra dragostei 
Tatălui şi a gândurilor Sale pline de afecţiune cu privire 
la tine. El a spus astfel: „Preaiubitule, doresc ca toate 
lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să 
sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău” (3 Ioan 
1:2).

Preţuieşte dragostea pe care Tatăl o are pentru 
tine. El te iubeşte mai mult decât ţi-ai putea imagina 
vreodată, mai mult decât te iubeşti tu însuţi şi este mai 
pasionat de succesul tău decât ai putea fi tu vreodată. El 
caută binele tău întotdeauna. O, cât de plin de har şi de 
dragoste este El!

Apocalipsa 18
Zaharia 4-6

Apocalipsa 19:11-21
Zaharia 7-8

Proverbe 23:17-18; 
1 Ioan 4:10 

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi sunt recunoscător 
pentru dragostea Ta şi recunosc slava 
Ta în viaţa mea. Nu este nimeni ca 
Tine, binecuvântatule Tată. Tu ai 
făcut din inima mea locuinţa Ta şi 
m-ai înfrumuseţat cu neprihănirea 
Ta. Bunătatea Ta, îndurarea Ta şi 
harul Tău mă vor însoţi în toate zilele 
vieţii mele, în Numele lui Isus. Amin.
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Dumnezeu doreşte atenţia ta. Ştie că dacă 
îţi poate capta atenţia, te poate conduce în 

destinul pe care l-a pregătit pentru tine. Ştie ce este cel 
mai bine pentru tine şi ştie cum ar trebui să fie viaţa ta. 
Astfel, nu ai de ce să te îngrijorezi, ci preocuparea ta 
trebuie să fie doar să trăieşti bucuros şi plin de încredere 
în Cuvântul Său în fiecare zi. Trăirea în Cuvântul Lui te va 
face să umbli în moştenirea şi în destinul pe care El le-a 
pregătit pentru tine.  

Concentrează-te asupra Domnului. Dă-I Lui tot ce 
eşti. Delectează-te în El şi în faptul că El trăieşte în tine. 
A-L avea pe El înseamnă a avea totul. În Geneza 15:1, 
Domnul i-a spus lui Avraam: „... Eu sunt scutul tău şi 
răsplata ta cea foarte mare.” Cu alte cuvinte: „Eu sunt 
tot ce ai nevoie; în Mine ai totul!” Tot ce ai nevoie în viaţă 
este Cristos, pentru că El este totul.

El să fie dorinţa inimii tale. El să fie Cel care îţi 
împlineşte şi îţi satisface sufletul. Nu permite nici unui 
lucru să îţi distragă atenţia de la a-I sluji aşa cum trebuie. 
Focalizează-ţi atenţia şi afecţiunea asupra Sa şi asupra 
lucrurilor care-L preocupă pe El. Fii un câştigător de 
suflete. Afecţiunea ta nu trebuie să se piardă asupra 

După aceste întâmplări, cuvântul Domnului i-a vorbit 
lui Avram într-o vedenie şi i-a zis: „Avrame, nu te teme; 

Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare”        
(Geneza 15:1).

Focalizează-te asupra Lui
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lucrurilor trecătoare ale acestei lumi: „Dacă deci aţi 
înviat împreună cu Cristos, să umblaţi dar 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).

Tot ce ai şi tot ce eşti, ai şi eşti în El. Măreţia ta 
este în El. El este motivul pentru care exişti, de aceea, 
concentrează-te asupra Sa şi trăieşte pentru El.

Apocalipsa 19:1-10
Zaharia 7-8

Apocalipsa 20:1-15
Zaharia 9-10

Evrei 12:2; Psalmul 37:4; 
Faptele apostolilor 17:27-28

| Rugăciune
Dragă Tată, mă închin înaintea Ta şi 
Te laud pentru că mi-ai dat inspiraţia, 
înţelegerea şi abilitatea de a-mi 
concentra inima şi mintea asupra 
Ta, pentru a vedea lucrurile doar din 
perspectiva Ta. Te slujesc cu toată 
sinceritatea, cu tot devotamentul şi mă 
dedic Ţie cu toată inima mea, pentru 
că Tu eşti totul pentru mine. Tu eşti 
scutul meu, tăria mea şi răsplata mea 
cea foarte mare. Veşnic mă voi bucura 
în Tine, în Numele lui Isus. Amin.
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Oamenii postesc pentru diverse motive. Unii 
postesc pentru a primi un răspuns de la 

Dumnezeu, crezând cumva că postul lor L-ar face să le 
răspundă. Ei văd postul ca pe un mijloc de a-L convinge 
pe Dumnezeu să facă ceva ce El n-ar face în mod obişnuit, 
dacă ei nu ar posti. Aceasta este o concepţie greşită 
despre post. Eu postesc, însă nu postesc ca să-L determin 
pe Dumnezeu să facă ceva pentru mine. Dacă posteşti 
ca să-L constrângi sau să-L convingi cumva să facă ceva 
pentru tine, atunci posteşti cu o motivaţie greşită, pentru 
că El a făcut deja totul pentru tine. El a spus deja că „Toate 
lucrurile sunt ale voastre” (1 Corinteni 3:21); atunci, care 
este scopul postului?

Trebuie să posteşti în primul rând pentru că este un 
exerciţiu spiritual foarte bun care aduce firea în supunere 
faţă de duh. Postul te ajută să te acordezi fin pe lungimea 
de undă a Duhului Sfânt ca să auzi ce spune Dumnezeu 
şi să primeşti îndrumare pentru a face voia Sa şi a împlini 
planurile Sale pentru viaţa ta. Postul te ajută să te aliniezi 
la voia şi la scopul lui Dumnezeu şi te poziţionează corect 
ca să poţi primi Cuvântul Lui. Poate Dumnezeu ţi-a vorbit, 
dar tu nu ai detectat semnalele Sale. Însă prin post devii 
sensibil şi gata să primeşti îndrumarea şi sfaturile pe care 
El ţi le dă.

Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o 
adunare de sărbătoare (Ioel 2:15).

Adevărata esenţă a postului
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În al doilea rând, însă foarte important, trebuie să 
posteşti ca un act de închinare înaintea Domnului. Poţi 
face alegerea de a-I da Lui pur şi simplu mai multă atenţie, 
de a-L iubi şi de a-L preţui mai mult un număr de zile sau o 
perioadă de timp. În asemenea momente, te sustragi de la 
orice alte preocupări, în special te abţii de la mâncare şi te 
concentrezi doar asupra Lui, având părtăşie cu El.

Pe măsură ce te pregăteşti pentru anul care vine, 
pune-ţi timp deoparte pentru post şi pentru rugăciune; 
prinde ocazia de a-L iubi şi de a-L aprecia pe Domnul. Fă 
din aceste momente un timp în care să celebrezi Cuvântul 
Lui şi să îţi eficientizezi credinţa recunoscând lucrurile 
bune pe care Domnul le-a făcut în tine şi pentru tine 
(Filimon 1:6), în Isus Cristos. Aleluia!

Apocalipsa 19:11-21
Zaharia 9-11

Apocalipsa 21:1-12
Zaharia 11-12

Isaia 58:6-8; 
2 Cronici 20:3

| Proclamaţie
Doamne scump, sufletul meu 
însetează după Tine. Tu eşti singura 
mea dorinţă şi tânjesc să Te ador şi 
să mă închin înaintea Ta, Domnul 
meu şi Regele meu! Îţi mulţumesc 
că mi-ai făcut viaţa glorioasă şi m-ai 
binecuvântat cu tot ceea ce îmi 
trebuie pentru a avea eficienţă în 
viaţa de neprihănire. Te iubesc, Isuse 
drag! Amin.
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     Din nou este timpul ca oamenii lui Dumnezeu să se 
reunească într-o atmosferă de închinare, de rugăciune 
şi de părtăşie cu Duhul Sfânt la serviciul special de Anul 
Nou cu Pastorul Chris pe 31 decembrie. Milioane de 
credincioşi din lumea întreagă vor avea oportunitatea 
să Îi mulţumească lui Dumnezeu pentru un glorios 
„An al extinderii” şi să primească îndrumare din partea 
Duhului Sfânt pentru un şi mai măreţ an 2017.

    Vino alături de noi la acest serviciu global care va f 
transmis în direct pe satelit şi se va desfăşura simultan 
în diferite biserici Christ Embassy şi alte centre din 
lumea întreagă.

Participă şi tu!
 N

O
T

E

SERVICIUL
SPECIAL

de Anul Nou
cu Pastorul Chris
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Biblia ne arată importanţa cuvintelor în ceea ce 
priveşte mântuirea. Pasajul din Romani 10:9 

spune astfel: „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.” Aceasta este calea biblică pentru a 
primi mântuirea.

Omul va merge în iad sau în rai pe baza mărturisirii 
sale; pe baza a ce a spus sau nu a spus. Dacă a rostit cuvintele 
pe care Dumnezeu a spus că trebuie să le rostească pentru a 
primi mântuirea, va fi catapultat în mântuire şi va ajunge până 
la urmă în cer. Însă dacă nu o face, va merge în iad, şi aceasta 
nu din cauza lucrurilor rele pe care le-a făcut, ci din cauza a 
ceea ce nu a spus. Conştientizarea şi mărturisirea Domniei 
lui Isus Cristos este calea poruncită de Dumnezeu pentru 
mântuire. Din punct de vedere legal, de drept, întreaga lume 
a fost mântuită. Isus a murit pentru toţi. Cu toate acestea, 
pentru ca mântuirea pe care El a cumpărat-o să devină o 
realitate vitală pentru cineva, de facto, acea persoană trebuie 
să rostească ceea ce trebuie.

Mântuirea este un cuvânt mare; însumează tot ce a 
dobândit pentru noi Isus Cristos prin moartea, îngroparea şi 
învierea Lui. În mântuire ai primit eliberare, protecţie, sănătate 
divină, bunăstare, pace, victorie, succes, viaţa extraordinară 
a neprihănirii şi multe altele. Pentru a te bucura de toate 

Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din 
cuvintele tale vei fi osândit (Matei 12:37).

Utilizarea corectă a cuvintelor
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acestea este nevoie să foloseşti cuvinte. Există binecuvântări 
de neimaginat pentru cel născut din nou, însă pentru a te 
bucura de ele, trebuie să le conştientizezi şi să le rosteşti.

Unii creştini nu au decât experienţa unei vieţi de luptă 
şi de înfrângere. Ei nu se bucură de mântuire şi de viaţa 
creştină şi nu ştiu de ce. Motivul este acela că nu trăiesc 
în conformitate cu ceea ce a spus Dumnezeu. Nu folosesc 
cuvintele corect. Pentru a trăi viaţa de creştin autentic, 
trebuie să rosteşti cuvintele potrivite. Tot aşa, pentru a-ţi 
menţine parcursul pe care ţi l-a trasat Dumnezeu, trebuie să 
ai o vorbire sănătoasă.

1 Petru 3:10 spune că oricine doreşte să se bucure de 
viaţă şi să vadă zile bune trebuie să utilizeze cuvintele aşa 
cum trebuie. Locul în care eşti azi este o reflectare a ceea 
ce ai rostit toată viaţa ta. Creează viitorul pe care ţi-l doreşti! 
Rosteşte cuvinte care sunt în concordanţă cu viaţa glorioasă 
de neprihănire, de pace, de sănătate, de belşug şi de bucurie 
pe care Dumnezeu ţi-a pus-o la dispoziţie în Isus Cristos.

Apocalipsa 20
Zaharia 12-14

Apocalipsa 21:13-27
Zaharia 13-14

Iacov 1:25; 1 Corinteni 1:18; 
Romani 1:16-17

| Rugăciune
Sunt un împlinitor al Cuvântului 
lui Dumnezeu şi de aceea sunt 
susţinut în viaţa divină. Îţi 
mulţumesc, Tată, că m-ai făcut 
părtaş vieţii Tale indestructibile, 
invincibile şi nepieritoare. Slava 
Ta şi neprihănirea Ta se descoperă 
şi astăzi în mine, pe măsură ce 
rostesc şi aplic Cuvântul Tău în 
tot ceea ce fac, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR
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Fiind născut din nou, tu nu ai de ce să te temi, 
pentru că Duhul Sfânt locuieşte în tine. Există 

un impact divin al prezenţei şi al puterii Sale în trupul 
tău, care îl menţine imun la boală, la afecţiuni şi la 
infirmităţi. Chiar şi în cel mai rău caz, dacă trupul tău ar fi 
devastat, bătut şi învineţit de boală şi de afecţiuni, Duhul 
Sfânt l-ar revitaliza şi ar restaura viaţa în el. Este ceea ce 
spune versetul tematic. O interpretare mai bună ar fi: 
„Şi dacă Cristos locuieşte în tine, chiar dacă trupul tău 
ar fi mort din cauza păcatului, Duhul îi dă viaţa datorită 
neprihănirii.”

Duhul Sfânt L-a înviat pe Isus din morţi; acelaşi Duh 
locuieşte în tine şi astăzi. Romani 8:11 spune: „Şi dacă Duhul 
Celui ce L-a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, 
Cel ce L-a înviat pe Isus Cristos din morţi, va învia şi trupurile 
voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuieşte în 
voi.” Aceasta nu este ceva ce se va întâmpla în viitor; este 
ceva ce s-a întâmplat imediat ce Duhul Sfânt Şi-a stabilit 
locuinţa în tine; El de atunci dă viaţă în trupul tău muritor. De 
fapt, corpul tău fizic nu mai este sortit morţii.

Prin urmare, dacă astăzi suferi teribil din cauza unei 
boli sau a unei afecţiuni, acţionează pe baza Cuvântului lui 
Dumnezeu. Puterea de a te întregi nu vine din cer; este în 

Şi dacă Cristos este în voi, trupul vostru, da, este supus 
morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, 

din pricina neprihănirii (Romani 8:10).

Nu ai de ce să te temi
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tine.
Declară: „Duhul Sfânt locuieşte în mine şi a dat viaţă 

trupului meu fizic. Eu sunt în întregime revitalizat şi energizat 
de puterea divină a Celui ce locuieşte în mine!” Nu contează 
care este cauza; dacă starea ta de sănătate este atât de gravă 
încât nu poţi declara cu voce tare, şopteşte! Dacă este atât 
de grav încât nici măcar nu poţi şopti, gândeşte în mintea ta! 
Atunci cânt o şopteşti sau te concentrezi la această afirmaţie 
timp îndelungat, Duhul Sfânt te va umbri aşa cum a făcut şi 
cu trupul mort al lui Isus şi va revitaliza întreaga ta făptură.

Trebuie să înţelegi aceasta: Duhul Sfânt este Dumnezeu 
şi El locuieşte literalmente în tine. Aceasta înseamnă că nu 
doar puterea vindecătoare, ci că Vindecătorul locuieşte în 
tine! Această realitate rezolvă problema bolii şi a afecţiunii 
pentru totdeauna. Prin urmare, dacă moartea ţi-a atacat 
trupul prin boală, afecţiune sau infirmitate, nu ai de ce să te 
temi sau să te îngrijorezi; crede-L pe Vindecătorul din tine 
care spune că El va avea grijă de tot. El te va restaura înapoi la 
viaţă! Slavă lui Dumnezeu!

Apocalipsa 21
Maleahi 1-2

Apocalipsa 22:1-10
Maleahi 1-2

3 Ioan 1:2; 
Romani 8:11

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
impactul divin al Duhului Tău - 
Vindecătorul asupra corpului meu. 
Refuz să mă tem, pentru că prezenţa 
Duhului Sfânt în mine paralizează, 
distruge, elimină şi dispersează orice 
formă de boală, de neputinţă sau de 
infirmitate. De aceea, din cap până în 
picioare, sunt întregit, sunt sănătos şi 
sunt într-o formă excelentă, în Numele 
lui Isus. Amin. 
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În Ieremia 29:11, Domnul a spus ceva foarte 
frumos: „Căci Eu ştiu gândurile pe care le am 

cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de 
nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” Cât de 
reconfortant şi de înălţător este acest verset! Pe măsură 
ce priveşti la anul care vine, fii optimist, plin de credinţă 
şi de aşteptări, deoarece El ţi-a făcut viaţa glorioasă şi 
viitorul strălucit.

Nu trebuie să fii neîncrezător sau agitat cu privire la 
noul an. Dumnezeu deja a văzut noul an în avans; pentru 
El, este deja trecut. El a făcut deja tot ceea ce trebuia făcut 
pentru tine ca tu să ai victorii extraordinare şi succes în 2017. 
El a desăvârşit deja totul pentru tine; tot ceea ce trebuie să 
faci este să rămâi lipit de Cuvântul Lui; urmează călăuzirea, 
direcţia şi conducerea din partea Duhului Sfânt cu privire 
la nou an. Asigură-te că pe 31 Decembrie eşti prezent la 
serviciul de noapte, fie online, fie prin satelit, pentru acel 
cuvânt sigur de la Dumnezeu care te va poziţiona pentru 
binecuvântări cereşti şi pentru un an 2017 triumfător. 

Dumnezeu a pregătit şi a aranjat deja viaţa bună pe 
care să o trăieşti. Refuză să fii clătinat de provocările şi de 
grijile din prezent! Isus a spus: „... Nu vă îngrijoraţi de viaţa 
voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de 
trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca...” (Matei 

O moştenire plăcută mi-a căzut la sorţi, o frumoasă 
moşie mi-a fost dată (Psalmul 16:6).

Vizualizează lucruri bune 
care ţi se întâmplă
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6:25-26). Dumnezeu nu vrea să te îngrijorezi cu privire la 
viitor. El vrea, mai degrabă, să „nu vă îngrijoraţi de nimic, 
ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui 
Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri cu mulţumiri” (Filipeni 
4:6).

Fii focalizat asupra Cuvântului lui Dumnezeu. 
Urmează-L pe Domnul în şi prin Cuvântul Lui, din toată 
inima ta. Cuvântul lui Dumnezeu este demn de încredere 
şi garantează că va produce rezultate. Atunci când crezi în 
Domnul şi în Cuvântul Său etern, indiferent de loviturile sau 
de dificultăţile altora, cărarea ta va fi una de victorie continuă, 
de progres, de pace, de sănătate şi de bucurie. Lucruri bune 
vor continua să se întâmple pentru tine, cu tine şi prin tine. 

Apocalipsa 22
Maleahi 3-4

Apocalipsa 22:11-21
Maleahi 3-4

Efeseni 2:10; 
Psalmul 16:6

| Rugăciune
Dragă Tată, îmi pun încrederea în Tine 
pentru ca anul 2017 să fie extraordinar, 
plin de binecuvântări, de mărturii şi 
de miracole. Sunt plin de entuziasm 
pentru că Tu mi-ai făcut viaţa glorioasă, 
iar viitorul meu este strălucitor. Tu ai 
desăvârşit tot ce are legătură cu mine şi 
mi-ai dat tot ce îmi trebuie pentru a trăi 
o viaţă plină de succes. Îţi mulţumesc 
că mă conduci pe calea neprihănirii, a 
înţelepciunii şi a gloriei Tale, în Numele 
lui Isus. Amin. 
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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

„Am fost născut din nou prin Rapsodia Realităţilor!”

„Într-o seară, după ce am citit devoţionalul din Rapsodia Realităţilor, am 
adormit şi m-am trezit a doua zi vorbind într-o limbă pe care nu o înţelegeam. 
Mi-am luat Îngerul Mesager şi am avut timpul de părtăşie cu Domnul, după 
care am simţit o nevoie urgentă de a vorbi din Cuvântul lui Dumnezeu cu 
cineva. Am ieşit din casă, m-am întâlnit cu un vecin şi l-am condus la Cristos. 
Am realizat mai târziu că toate aceste lucruri avuseseră loc pentru că primisem 
umplerea cu Duhul Sfânt!“                                 
    - S. Ikechukwu, Nigeria

„Tinerii renunţă la obiceiuri vechi”

„Mă îngrijorau nişte băieţi care se învârteau mereu în jurul magazinului meu. 
Am început să mă rog, iar Duhul Sfânt m-a îndemnat să le dau exemplare ale 
Rapsodiei Realităţilor. Am făcut aceasta, însă nu m-am oprit aici. În fiecare zi 
mă duceam să mă întâlnesc cu ei ca să citesc lecţia din devoţional. În curând, 
Cuvântul Domnului a pătruns în inima lor şi i-a făcut să-şi părăsească vechile 
obiceiuri periculoase. Slavă lui Dumnezeu!!! ”
    - A. Shirley, Nigeria

„Tensiunea arterială stabilizată prin meditaţie asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu”

„Nu cu mult timp în urmă, am făcut un set de analize pentru tensiune şi rezultatele 
nu au fost bune. Doctorul care mi-a făcut testele a realizat că descurajarea începea 
să mă copleşească, aşa că mi-a dat un exemplar al Rapsodiei Realităţilor; era exact 
soluţia de care aveam nevoie. L-am studiat şi i-am acordat întreaga atenţie timp 
de o lună, iar atunci când am mers din nou la control, rezultatele erau complet 
normale.”                                              
    - A. David, Ghana



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


