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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 970 limbi, iar 

numărul acestora este în continuă creştere. Ediţia 
din 2018 a fost special redactată pentru a intensifica 
dezvoltarea ta spirituală şi pentru a te poziţiona 
pentru un succes răsunător pe tot parcursul anului. 
Realităţile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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Dintre toate poziţiile de autoritate care există, Domnul 
Isus o ocupă pe cea mai înaltă. El este aşezat la 

dreapta Tatălui, deasupra oricăror domnii şi stăpâniri şi deasupra 
oricărui nume care se poate numi (Efeseni 1:21). Dar ştiai că 
tu eşti în El? Eşti aşezat cu El în glorie. Cuvântul lui Dumnezeu 
declară: „Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru 
dragostea cea mare cu care ne‑a iubit, măcar că eram morţi 
în greşelile noastre, ne‑a adus la viaţă împreună cu Cristos 
(prin har sunteţi mântuiţi). El ne‑a înviat împreună şi ne‑a pus 
să şedem împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus” (Efeseni 
2:4‑6).

Conform versetului tematic, suntem chemaţi să stăpânim, 
să domnim în viaţă prin Isus Cristos. Noi domnim în El şi prin El 
asupra diavolului, a întunericului, a lumii şi a întregii creaţii. În 
Apocalipsa 5:10, Biblia ne spune că Isus Cristos ne‑a făcut regi şi 
preoţi pentru Dumnezeu şi că vom domni pe pământ.

Dumnezeu I‑a dat lui Isus autoritate asupra întregii 
creaţii. Pe muntele schimbării la faţă, El a declarat din 
ceruri: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc 
plăcerea Mea: de El să ascultaţi” (Matei 17:5). El a poruncit 

NOI AVEM AUTORITATEA LUI
Dacă deci prin greşeala unuia singur, moartea 

a domnit prin el singur, cu mult mai mult 
cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi 
darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin 

`acel Unul singur, care este Isus Cristos!                                     
(Romani 5:17).

1 MIERCURI  



PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Umblu în stăpânire asupra diavolului, asupra întunericului 
şi a lumii. Am fost aşezat împreună cu Cristos în glorie, 
în stăpânire şi în putere. Lumina mea străluceşte tot mai 
tare şi îmi împlinesc destinul în Cristos în mod glorios, în 
Numele lui Isus. Amin. 

ca toate câte există, făpturi şi lucruri – natură însufleţită sau 
neînsufleţită – să I se supună lui Isus, şi prin extensie, şi ţie, 
deoarece tu eşti una cu El. Tu ocupi locul Lui de autoritate, 
cu împuternicire legală de a acţiona în Numele Lui. Tu nu eşti 
obişnuit. Tu operezi dintr‑un tărâm înalt unde cuvintele tale 
sunt susţinute de Divinitate.

Fiecare cuvânt rostit de Isus s‑a împlinit; El a răsturnat 
situaţiile fără speranţă deoarece El a avut şi are toată 
autoritatea în cer şi pe pământ. Iar El i‑a dat aceeaşi autoritate 
şi Bisericii – mie şi ţie. În Matei 28:18‑19, El a spus: „... Toată 
puterea Mi‑a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi‑vă...”; 
astfel, trebuie să mergem în Numele Lui; este Numele care 
deschide orice uşă. 

Realizează că toată autoritatea ţi‑a fost dată pentru a 
transforma circumstanţele din viaţa ta până în punctul în care 
acestea se sincronizează cu voia desăvârşită a lui Dumnezeu. 
Aşadar, prin cuvinte pline de putere frânge influenţa lui Satan 
din viaţa oamenilor şi aprinde în inima lor lumina Evanghelia 
slavei lui Cristos. 

Luca 10:19; 1 Ioan 4:17

PROCLAMAŢIE

Romani 6:1‑14 & Psalmii 56‑59

Efeseni 5:1‑8 & Isaia 52

STUDIU SUPLIMENTAR



Una dintre lucrările frumoase pe care Duhul lui 
Dumnezeu le face în viaţa noastră constă în 

faptul că, pe lângă informaţiile spirituale pe care ni le 
transferă în duh, El ne poate insufla cunoştinţă pentru 
lucrurile de zi cu zi. În 1 Corinteni 12:8, Biblia spune: „De 
pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre 
înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, 
datorită aceluiaşi Duh.”

Cuvântul „cunoştinţă” din versetul anterior 
provine din traducerea din original a termenului grecesc 
„gnosis,” care înseamnă cunoaştere bazată pe ştiinţă sau 
activitate intelectuală. Dumnezeu îţi poate da în mod 
supranatural cunoştinţe abstracte sau ştiinţifice despre 
lucruri naturale şi supranaturale. Trebuie să luăm în 
considerare mai mult acest fapt, în calitate de copii ai lui 
Dumnezeu.

Trebuie să conştientizăm tot mai mult faptul 
că Duhul lui Dumnezeu este Duhul de cunoaştere; 
El ştie toate lucrurile. Isus Cristos este întruchiparea 
înţelepciunii şi a ştiinţei (Coloseni 2:3). El a făcut toate 
lucrurile: plantele, animalele – totul în lume (Coloseni 
1:16). Prin urmare, El te poate învăţa despre ele.

EL NE INSUFLĂ CUNOŞTINŢĂ

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, 
pe care‑L va trimite Tatăl în Numele 

Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă 
va aduce aminte de tot ce v‑am spus Eu                                                          

(Ioan 14:26).

JOI 2
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Lumea caută soluţii, iar Dumnezeu vrea ca noi, 
copii Lui, să fim furnizori de soluţii pentru problemele 
lumii. El îţi poate oferi o perspectivă extraordinară 
asupra realităţilor din cariera ta. Poţi primi o împărtăşire 
supranaturală de cunoştinţe care să fie soluţia aşteptată 
de toată lumea. Domnul îţi poate da o inspiraţie 
divină în lucruri profunde şi complexe ale vieţii şi ale 
supranaturalului. Poţi primi idei de la El care îţi vor 
schimba lumea. Tot ceea ce trebuie să faci este să fii 
disponibil pentru a lucra împreună cu El.

STUDIU SUPLIMENTAR

Conştientizez lucrarea preţioasă a Duhului Sfânt în 
viaţa mea, care îmi oferă discernământ în descoperirea 
tainelor şi îmi insuflă pricepere superioară pentru invenţii 
spectaculoase. El mă învaţă; de aceea, ştiu toate lucrurile. 
Aleluia! 

Proverbe 2:5; Proverbe 8:10‑12; Coloseni 1:9‑10

PROCLAMAŢIE

Romani 6:15‑7:6 & Psalmii 60‑63

Efeseni 5:9‑16 & Isaia 53



Biblia spune: „Ca un bun soldat al lui Cristos 
Isus, fii pregătit să rezişti în situaţii dificile” 

(2 Timotei 2:3, versiunea BVA). În diverse traduceri ale 
Bibliei sunt folosiţi mai mulţi termeni pentru a traduce 
cuvântul răbdare. Însă cel mai bun sinonim care descrie 
răbdarea este „rezistenţa”; abilitatea de a fi răbdător 
în necaz, de a răzbate cu speranţă prin situaţia dificilă. 
Aceasta înseamnă că eşti capabil să înfrunţi orice opoziţie 
şi să nu te îngrijorezi, ştiind că Domnul este cu tine.

Textul biblic din Proverbe 24:10 ne îndeamnă să 
nu cedăm în ziua încercării, ci să ne menţinem victoria. 
Poate că eşti la început în dezvoltarea credinţei tale şi 
lucrurile pot părea dure şi provocatoare, însă ai încredere 
în Cuvântul lui Dumnezeu. Fii răbdător şi acordă‑i timp 
Cuvântului lui Dumnezeu să acţioneze în viaţa ta, în 
circumstanţele tale. Rezistă. Tu treci prin situaţia aceasta 
tocmai pentru a avea o mărturie!

Sunt oameni care nu ştiu să‑şi menţină credinţa. 
De exemplu, imediat ce sunt criticaţi pentru credinţa lor, 
ei tind să se descurajeze; nu este bine! Îndură astfel de 
critici, deoarece sunt concepute pentru promovarea ta. 
Nu renunţa la credinţă doar pentru că un coleg de la lucru 
a făcut observaţii deranjante despre tine sau despre 

„RĂBDĂTOR ÎN NECAZ” 

Bucuraţi‑vă în nădejde. Fiţi răbdători 
în necaz. Stăruiţi în rugăciune                                              

(Romani 12:12).

VINERI 3
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creştinism. Mai degrabă, bucură‑te de identitatea ta şi 
de asocierea ta cu Cristos. Continuă să câştigi suflete.

Nu va dura mult până când cei care te critică vor 
recunoaşte slava şi puterea lui Dumnezeu în viaţa ta. 
Prin urmare, rezistă cu speranţă în toate testele sau 
încercările cu care te confrunţi. În Luca 21:19, Domnul 
Isus a spus: „Prin răbdarea voastră, vă veţi câştiga 
sufletele voastre.” Îndură provocările cu speranţă, ştiind 
că niciodată nu poţi fi dezavantajat sau înfrânt. Fii plin 
de speranţă şi de încredere că va urma o zi mai bună 
şi mai luminoasă! Creează acea imagine în mintea ta – 
imaginea victoriei, a triumfului şi ţine‑te strâns de ea.

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa extraordinară 
de excelenţă, de stăpânire şi de putere pe care o am în 
Cristos. Mă bucur chiar şi atunci când trec prin felurite 
încercări, pentru că ştiu cine sunt. Sunt un învingător în 
viaţă; am fost destinat să domnesc şi să excelez indiferent 
de presiuni şi de circumstanţe negative, în Numele lui 
Isus. Amin.

Proverbe 24:10; Galateni 5:22; Evrei 10:35‑‑36

RUGĂCIUNE

Romani 7:7‑25 & Psalmii 64‑67

Efeseni 5:17‑24 & Isaia 54

STUDIU SUPLIMENTAR



Vreau să observi cu atenţie alegerea cuvintelor 
apostolului Pavel; el a spus: „Şi să cunoaşteţi 

dragostea lui Cristos care întrece orice cunoştinţă...” 
Cum poţi să cunoşti ceva care depăşeşte cunoaşterea? 
Aici, el face distincţia între două tipuri de cunoaştere: 
cunoaşterea prin revelaţie şi cunoaşterea ştiinţifică. 
Verbul „să cunoaşteţi” de mai sus provine din traducerea 
din original a termenului grecesc „ginosko,” care 
înseamnă cunoaştere prin revelaţie.

Cuvântul „cunoştinţă” provine din traducerea din 
original a termenului grecesc „gnosis,” care înseamnă 
cunoaşterea bazată pe ştiinţă sau activitate intelectuală. 
Aceasta este cunoaşterea câştigată prin simţurile 
naturale. Înţelegerea dragostei lui Cristos este dincolo 
de cunoaşterea ştiinţifică sau intelectuală; ea necesită 
revelaţia Duhului Sfânt.

În ştiinţă, nu există absolut; toate legile ştiinţei 
se bazează pe teorii şi pe ipoteze. Însă în cunoaşterea 
prin revelaţie, nu există ipoteze. Ştiinţa nu îţi poate 
dezvălui pasiunea din patimile lui Isus Cristos, pe care El 
a demonstrat‑‑o pe crucea Calvarului.

Indiferent de tipul de cărţi pe care le studiezi, nu 
vei reuşi să cunoşti semnificaţia şi importanţa morţii, a 

CUNOAŞTEREA LUI ESTE 
DINCOLO DE SIMŢURI

Şi să cunoaşteţi dragostea lui Cristos care 
întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi 
plini de toată plinătatea lui Dumnezeu                         

(Efeseni 3:19).

SÂMBĂTĂ  4
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îngropării şi a învierii lui Isus Cristos. Poate că ai idee 
despre aceasta, dar nu înţelegi pe deplin, nu ai adevărata 
cunoaştere; aceasta îţi poate fi insuflată prin revelaţia 
Cuvântului lui Dumnezeu.

Versetul tematic ne îndeamnă să cunoaştem 
dragostea lui Cristos deasupra simţurilor şi definiţiilor 
umane. Poţi să fii creştin de mulţi ani sau poate chiar 
predicator, şi tot să nu cunoşti ce este dragostea lui 
Cristos.

Chemarea noastră este să cunoaştem şi să 
exprimăm dragostea lui Dumnezeu. Parte a lucrării 
Duhului Sfânt în viaţa ta este să‑ţi confere această 
cunoaştere prin revelaţie; El te va învăţa Cuvântul lui 
Dumnezeu şi îţi va oferi discernământ în descoperirea 
tainelor Împărăţiei Lui. Prin urmare, este foarte 
important să te bazezi pe El şi să declari că El este cu 
tine să te înveţe şi să îţi dea revelaţii din Cuvântul lui 
Dumnezeu în timp ce îl studiezi.

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai deschis ochii să văd că 
adevărata înţelepciune poate fi găsită doar în Cuvântul 
Tău. Fiind născut din nou, am fost iniţiat în această 
înţelepciune specială care mă energizează în mod divin 
şi mă abilitează să umblu în plinătatea Ta, în Numele lui 
Isus. Amin. 

RUGĂCIUNE

1 Corinteni 2:14; Filipeni 3:8‑10

Romani 8:1‑17 & Psalmii 68‑‑69

Efeseni 5:25‑33 & Isaia 55

STUDIU SUPLIMENTAR



În ciuda necazurilor, a crizelor şi a răului 
copleşitor care se răspândeşte în toată lumea, 

nu trebuie să te temi de nimic, deoarece tu locuieşti 
în Cristos. În Psalmul 91:1, Biblia spune: „Cel ce stă 
sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra 
Celui atotputernic.” Dumnezeu Îşi protejează copiii şi 
are grijă de ei. În Cristos, nu suntem şi nici nu putem fi 
vreodată dezavantajaţi; suntem învingători, nu victime; 
Domnul Isus ne‑a asigurat pacea şi siguranţa într‑o lume 
tumultoasă.

Citeşte cuvintele reconfortante ale Domnului din 
Ioan 16:33; El a spus: „V‑am spus aceste lucruri ca să aveţi 
pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, 
Eu am biruit lumea.” El a biruit lumea pentru tine şi ţi‑a 
făcut parte şi ţie de această victorie. Tu ai stăpânire asupra 
diavolului, a circumstanţelor şi a lumii. În ciuda crizelor şi a 
necazurilor din lume, în El avem pace, siguranţă, protecţie 
şi securitate (Ioan 16:33). 

Locaşul tău în tărâm spiritual este Cristos; tu acolo 
locuieşti. Prin urmare, tu eşti sub umbra, adică sub 
protecţia Dumnezeului Atotputernic. Apostolul Pavel, prin 
Duhul Sfânt, ne spune: „... dacă este cineva în Cristos, 
este o făptură nouă...” (2 Corinteni 5:17). Observă 

TU LOCUIEŞTI ÎN EL

Doamne, Tu ai fost locul nostru 
de adăpost, din neam în neam                                                      

(Psalmi 90:1).

DUMINICĂ 5
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sintagma subliniată „în Cristos,” care ne arată că Isus 
Cristos este locuinţa noastră. Cristos este o persoană – 
Omul Isus Cristos – dar Cristos este de asemenea şi un loc 
în Dumnezeu.

Fii plin de încredere şi de curaj. Refuză să te temi. 
Tu locuieşti în Cristos; prin urmare eşti protejat de daune, 
de rău şi de distrugere. În El tu ai viaţa, mişcarea şi fiinţa 
(Faptele apostolilor 17:28). El îţi spune: „O mie să cadă 
alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se 
va apropia” (Psalmul 91:7). Aleluia!

Cristos în mine este gloria vieţii mele. Domnesc în viaţă. 
Locuiesc în El şi port cu mine o atmosferă de glorie şi de 
victorie. Oriunde ajung, întunericul dispare, pentru că eu 
sunt lumină în această lume întunecată. Binecuvântat să 
fie Dumnezeu! 

Isaia 43:2; Ioan 16:33; Coloseni 3:2‑3

PROCLAMAŢIE

Romani 8:18‑39 & Psalmii 70‑73

Efeseni 6:1‑9 & Isaia 56

STUDIU SUPLIMENTAR



Creştinismul este o viaţă de credinţă. Noi credem, de 
aceea vorbim. Noi vorbim bazându‑ne pe credinţa 

noastră în Cuvântul lui Dumnezeu, nu pe circumstanţe.
Ne aduce aminte de declaraţia de credinţă a lui Iona, 

chiar atunci când trecea prin necaz: „... În strâmtorarea 
mea L‑am chemat pe Domnul, şi m‑a ascultat; din mijlocul 
Locuinţei morţilor am strigat, şi mi‑ai auzit glasul. Şi totuşi 
mă aruncaseşi în adânc, în inima mării, şi râurile de apă mă 
înconjuraseră; toate valurile şi toate talazurile Tale au trecut 
peste mine. «Ziceam: Sunt lepădat dinaintea ochilor Tăi! Dar 
iarăşi voi vedea Templul Tău cel sfânt.»” (Iona 2:2‑4).

Imaginează‑ţi conţinutul rugăciunii lui Iona, în ciuda 
faptului că era într‑o situaţie atât de tulburătoare: un peşte 
mare îl înghiţise, după ce a ignorat instrucţiunile lui Dumnezeu 
de a merge la Ninive şi de a proclama Cuvântul Lui. Însă chiar 
în burta peştelui, el nu a renunţat, ci şi‑a profeţit victoria. El a 
declarat:  „... iarăşi voi vedea Templul Tău cel sfânt.”

Aceasta este rugăciunea profetică şi este important ca 
poporul lui Dumnezeu să se roage în acest fel, aducând în fiinţă 
voia lui Dumnezeu prin proclamaţie inspirată de Duhul Sfânt. 
Să urmărim şi celelalte declaraţii profetice ale lui Iona din 
burta peştelui: „...Cei care se uită la deşertăciuni mincinoase 
îndepărtează îndurarea de la ei. Dar eu Îţi voi jertfi cu glas 

PROCLAMĂ‑ŢI ÎN AVANS 
VICTORIA ŞI ELIBERAREA
Însă, fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, 

potrivit cu ceea ce este scris: „Am crezut, de 
aceea am vorbit!”, şi noi credem, şi de aceea 

vorbim (2 Corinteni 4:13).

LUNI  6
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de mulţumire, voi împlini ce am promis. Salvarea este de la 
Domnul” (Iona 2:8‑9, versiunea GBV).

Poate că citeşti aceasta şi gândeşti: „Ei bine, Iona 
trebuie să fi spus aşa după ce a ieşit din burta peştelui”; nu. El 
a rostit acele cuvinte pe când se afla încă în burta peştelui. El 
ştia că dacă se uită la circumstanţe, va îndepărta îndurarea lui 
Dumnezeu de la el. El a realizat că Dumnezeu este Izbăvitor, 
Salvator; aşa că a refuzat să se concentreze la situaţia sa.

Prin urmare, pe când era încă în necaz, Iona a început 
să Îi mulţumească în avans lui Dumnezeu pentru eliberare. El 
era un profet al lui Dumnezeu care înţelesese Cuvântul Lui. El 
ştia că Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi 
(Romani 4:17).

Nu te lăsa afectat de neplăcerea circumstanţelor 
tale actuale; nu lua în seamă simptomele negative sau 
lipsa sănătăţii, ci profeţeşte‑ţi victoria. Proclamă Cuvântul 
lui Dumnezeu. Închină‑te înaintea lui Dumnezeu în mijlocul 
acelei situaţii care pare fără speranţă. Declară că ai biruit; 
mulţumeşte‑I pentru eliberare şi pentru biruinţă.

Cuvântul lui Dumnezeu este în inima mea şi în gura mea şi 
astăzi, abilitându‑mă să înving. Cuvântul lui Dumnezeu în 
gura mea este intervenţia verbală a lui Dumnezeu! Nimic 
nu îmi este imposibil, pentru că trăiesc în şi după Cuvântul 
lui Dumnezeu, umblând în victorie continuă, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Psalmul 27:1‑3; Psalmul 91:2; Romani 4:17; Marcu 
11:23

PROCLAMAŢIE

Romani 9:1‑29 & Psalmii 74‑77

Efeseni 6:10‑‑20 & Isaia 57

STUDIU SUPLIMENTAR



Unii creştini încearcă să Îl facă pe Dumnezeu 
responsabil pentru ceea ce este de fapt 

responsabilitatea lor. Deseori, atunci când se întâmplă 
ceva neplăcut, ei concluzionează: „Este voia Lui 
Dumnezeu; altfel, de ce a lăsat El să se întâmple aceasta?” 
Ceea ce trebuie să realizeze astfel de oameni este faptul 
că nouă ne‑a fost dată autoritatea de a schimba lucrurile 
pe pământ şi de a ne face viaţă cât de frumoasă dorim. Îţi 
poţi face viaţa glorioasă trăind Cuvântul lui Dumnezeu.

În Matei 17:20, Domnul Isus a spus cu putere: 
„... Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât 
un grăunte de muştar, i‑aţi zice muntelui acestuia: 
«Mută‑‑te de aici acolo», şi s‑ar muta; nimic nu v‑ar fi cu 
neputinţă.” El a arătat cât se poate de clar că îţi poţi făuri 
o viaţă victorioasă acţionând prin credinţa în Cuvântul lui 
Dumnezeu. El deja ţi‑a dat măsura de credinţă necesară 
pentru a face schimbările dorite.

În Marcu 9:23, El a spus: „... toate lucrurile îi sunt 
cu putinţă celui ce crede.” Întrebarea este, tu crezi? Dacă 
da, atunci ai înaintea ta o viaţă de nesfârşite posibilităţi. 
Pune în aplicare Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa ta şi vei 

PUNE ÎN APLICARE 
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Fiecare dintre voi trebuie să‑şi asume 
responsabilitatea de a realiza tot ce 

poate mai bun şi mai creativ cu viaţa lui                                     
(Galateni 6:5, versiunea Message – Mesajul, n.tr.).

MARŢI 7
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fi mereu victorios. Nu aştepta să se împlinească de la 
sine Cuvântul Lui în viaţa ta; mai degrabă, pune‑l tu în 
funcţiune.

În Filipeni 2:22, Biblia spune: „... duceţi până la capăt 
mântuirea voastră, cu frică şi cutremur.” Acţionează pe 
baza Cuvântului lui Dumnezeu prin credinţă, activându‑l 
astfel să producă rezultate. Folosindu‑ţi credinţa, poţi fi 
ceea ce vrei să fii, să schimbi ceea ce vrei să schimbi şi să 
obţii ceea ce îţi doreşti să obţii, la standardele Cuvântului 
lui Dumnezeu! Credinţa este moneda noastră şi „puterea 
de a face” în Împărăţia lui Dumnezeu. 

Dumnezeu deja ţi‑a dat stăpânirea şi autoritatea 
de a‑ţi crea viaţa triumfătoare schimbând cursul 
evenimentelor în viaţa ta pentru a se conforma voii Lui 
desăvârşite. Continuă să trăieşti în Cuvântul lui Dumnezeu 
şi gloria Lui se va manifesta în tot ceea ce faci.

Cristos este viaţa mea şi tot ceea ce îmi trebuie; de aceea, 
viaţa mea este una de glorie, de bucurie, de victorii şi 
de posibilităţi fără sfârşit! Pot totul în Cristos, care mă 
întăreşte. Nimic nu îmi este imposibil! Cred în Isus Cristos; 
de aceea, toate lucrurile sunt ale mele! Aleluia! 

Marcu 11:23; Iacov 1:22‑25

PROCLAMAŢIE

Romani 9:30‑10:21 & Psalmul 78

Efeseni 6:21‑24 & Isaia 58

STUDIU SUPLIMENTAR



N
O

T
EÎntr–o lume în care atât de mulţi sunt 

neliniştiţi şi nemângâiaţi, poate exista o 
asemenea zonă liberă de îngrijorare? Sigur că da! 
 Domnul Isus a spus: „Veniţi la Mine, toţi cei 
trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă” (Matei 
11:28). Dacă eşti în Cristos, locuieşti într–o zonă 
liberă de îngrijorare: un loc de odihnă, de bucurie 
şi de glorie. Liber de frământările, de îngrijorările şi 
de necazurile care îi doboară pe atâţia la pământ. 
 Însă unora le place să se îngrijoreze. Ei consideră 
că îngrijorarea este semnul responsabilităţii, aşa că se 
îngrijorează cu privire la slujbă, la finanţe, la sănătate, 
la familie şi la multe alte lucruri. Aceasta nu este o 
adevărată viaţă de creştin. Tu nu trebuie să te îngrijorezi 
de nimic în viaţa ta. Îngrijorarea scurtcircuitează 
puterea lui Dumnezeu care acţionează în favoarea ta. 
 Dorinţa lui Dumnezeu pentru tine nu este 
să te îngrijorezi, ci să te bucuri douăzeci şi patru de 
ore pe zi, indiferent de circumstanţele cu care te 
confrunţi. În faţa provocărilor, Dumnezeu aşteaptă 
de la tine să te bucuri! Biblia spune: „Bucuraţi–vă 
totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi–vă!” (Filipeni 
4:4). Tu trebuie să te bucuri nu doar atunci când 
totul este în regulă, ci chiar şi în mijlocul necazurilor.
 Nu te lăsa niciodată doborât de nimic. Nu 
fi niciodată posomorât sau confuz. Nu traversa 
niciodată ziua cu o astfel de atitudine. Mai degrabă 
râzi şi bucură–te în Duhul Sfânt, ştiind că bucuria 
Domnului este tăria ta. Împlineşte Cuvântul Domnului 
care spune: „Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările 
voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi” (1 Petru 5:7). 

O zonă liberă de 
îngrijorare?



Note

N
O

T
E



În calitate de creştin, să nu faci niciodată afirmaţii 
de genul: „Sunt strâmtorat. Nu ştiu cum m‑aş 

putea descurca. Dacă dau sau cheltuiesc atât de mult, nu 
mai rămân cu nimic.” Cine are o astfel de mentalitate, se 
plasează într‑o poziţie de dezavantaj şi de risc financiar. 
Nu vorbi niciodată în termeni de lipsă, pentru că tu 
eşti sămânţa lui Avraam şi ai toate lucrurile în Cristos: 
„Şi dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi «sămânţa» lui 
Avraam, moştenitori prin făgăduinţă” (Galateni 3:29).

Dumnezeu vrea ca tu să trăieşti la un nivel superior 
de conştientizare spirituală, unde ochii tăi sunt deschişi 
să vezi că toată lumea este a ta. Pe măsură ce te dezvolţi 
în mod deliberat în Cuvântul lui Dumnezeu, vei realiza 
că El ţi‑a dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia (2 Petru 1:3). 
Continuă să‑ţi revendici posesiunile umblând în lumina 
Cuvântului Său. 

Umblă în conştientizarea practică a ceea ce 
spune Scriptura despre drepturile şi posesiunile tale 

CONŞTIENTIZEAZĂ PROVIZIA 
ŞI ABUNDENŢA

Şi Dumnezeu este capabil să vă umple 
din abundenţă cu orice har [orice favoare 

şi binecuvântare pământească], astfel 
încât întotdeauna, în orice circumstanţă 

sau nevoie să fiţi autonomi [având destul 
pentru a nu necesita nici un ajutor şi 
fiind aprovizionaţi din belşug pentru 

orice lucrare bună şi donaţie caritabilă]                                                 
(2 Corinteni 9:8, versiunea Amplificată).

MIERCURI 8
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din Împărăţia lui Dumnezeu în Isus Cristos. Declară: 
„Domnul este Păstorul meu; de aceea, refuz să duc lipsă. 
Mi se deschid uşi de oportunităţi. Sunt binecuvântat 
şi toate nevoile mele sunt împlinite din abundenţă 
potrivit cu bogăţia Lui în slavă în Isus Cristos.”

Voia lui Dumnezeu şi certitudinea vieţii de belşug 
la care El te‑a chemat sunt revelate clar în versetul 
nostru tematic. El vrea să te umple din plin cu orice har, 
cu orice favoare şi binecuvântare pământească, astfel 
ca tu întotdeauna, indiferent de circumstanţe, să nu 
ai nevoie de niciun ajutor şi să fii aprovizionat pentru 
orice lucrare bună. Crede, afirmă şi fii conştient că viaţa 
ta în Cristos este una de abundentă. Învaţă ce spune 
Cuvântul lui Dumnezeu despre situaţia financiară 
a copiilor Lui: despre zeciuială şi seminţe, despre 
semănat şi secerat, despre dăruire şi primire. Pune‑le 
în practică şi vei vedea binecuvântările lui Dumnezeu 
multiplicându‑se în viaţa ta.

Domnul meu drag, Tu eşti Păstorul meu; de aceea, nu pot 
duce lipsă vreodată! Umblu în lumina bunăstării mele; 
am acces la bogăţii nespuse! Lipsa şi dorinţa nu fac parte 
din viaţa mea, pentru că toate lucrurile sunt ale mele în 
Isus Cristos. Aleluia! 

2 Corinteni 8:9; Filipeni 4:19; Psalmul 23:1

RUGĂCIUNE

Romani 11:1‑24 & Psalmii 79‑81

Filipeni 1:1‑8 & Isaia 59

STUDIU SUPLIMENTAR



Cuvântul lui Dumnezeu este voia Lui exprimată 
pentru noi; de aceea, pentru a ne ruga după 

voia Lui trebuie să ne rugăm conform Cuvântului Său. 
Acesta este un element foarte important pe care unii 
oameni nu îl înţeleg şi nici nu îl pun în practică: rugăciunea 
cu autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. Când ne 
rugăm, este important să o facem pe baza revelaţiilor 
primite de la Dumnezeu prin Cuvântul Lui. Este necesar 
să ne punem credinţa în acţiune în rugăciune, pe baza 
Cuvântului lui Dumnezeu; dacă subiectul de rugăciune 
este acoperit de Cuvântul lui Dumnezeu, atunci suntem 
plini de îndrăzneală în credinţa noastră că vom primi 
răspuns.

 Citim în versetul tematic că dacă ne rugăm după voia Lui, 
care este Cuvântul Său, El ne ascultă. Următorul verset spune 
astfel: „Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I‑am cere, ştim că 
suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le‑am cerut” (1 Ioan 5:15). 
Aceasta înseamnă că dacă te rogi după voia Lui (după Cuvântul 
Lui), El îţi ascultă rugăciunea.

 Unii oameni, când se roagă, pur şi simplu vorbesc fără 
să le pese dacă ceea ce spun este în conformitate cu Scriptura. 
Pentru a fi eficiente, rugăciunile tale trebuie să fie în concordanţă 

ROAGĂ‑TE CUVÂNTUL 
LUI DUMNEZEU

Îndrăzneala pe care o avem la El este că, 
dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă                          

(1 Ioan 5:14).

JOI  9
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cu Cuvântul lui Dumnezeu. Nu te ruga pur şi simplu; roagă‑te 
folosind Cuvântul Său. Dumnezeu ne‑a dat deja Cuvântul Lui, 
pentru a ne arăta tot ce ne‑a dat, tot ce ne‑a făcut să fim şi tot ce 
putem face în Isus Cristos.

Aşadar, dacă rugăciunea ta nu este în sincronizare cu 
proviziile Lui divine în Cristos, te rogi fără ţintă. El ne‑a arătat cum 
să cerem, cum să ne rugăm şi ce pot cuprinde cererile noastre, 
astfel încât să poţi avea credinţă atunci când I te adresezi în 
rugăciune. Cu cât vei cunoaşte mai mult din Cuvântul Său, cu 
atât vei avea mai multă credinţă şi rugăciunile tale vor fi cu atât 
mai precise şi mai eficiente.

Dragă Tată, sunt edificat prin Cuvântul Tău! Sunt 
transformat şi ghidat de adevărul Tău pe cărarea voii 
Tale desăvârşite pentru viaţa mea. Umblu în putere, în 
sănătate şi în victorie şi astăzi, pentru că trăiesc după 
Cuvântul Tău, în Numele lui Isus. Amin. 

Psalmul 27:1‑6; Matei 24:35; Ieremia 1:12

RUGĂCIUNE

Romani 11:25‑36 & Psalmii 82‑84

Filipeni 1:9‑14 & Isaia 60

STUDIU SUPLIMENTAR



În 2 Cronici 20, citim un lucru motivaţional pe care l‑a 
făcut regele Iosafat atunci când regatul lui Iuda a fost 

asediat de naţiuni vrăjmaşe. Ei erau complet depăşiţi numeric şi 
prin propriile cuvinte, a recunoscut vulnerabilitatea regatului lui 
Iuda, dar nu fără să‑I ceară ajutor lui Dumnezeu. El s‑a rugat: „O, 
Dumnezeul nostru, nu‑i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem 
fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează 
împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt 
îndreptaţi spre Tine!” (2 Cronici 12:20).

Apoi, versetele 14‑17 ne spun ceva foarte frumos: „Atunci, 
Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui 
Zaharia... şi a zis: «Ascultaţi, tot Iuda şi locuitorii din Ierusalim, 
şi tu, împărate Iosafat! Aşa vă vorbeşte Domnul: ‘Nu vă temeţi 
şi nu vă înspăimântaţi dinaintea acestei mari mulţimi, căci 
nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu. Mâine coborâţi‑vă împotriva 
lor... Nu veţi avea de luptat în lupta aceasta; aşezaţi‑vă, staţi 
acolo şi veţi vedea izbăvirea pe care v‑o va da Domnul. Iuda şi 
Ierusalim, nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi; mâine, ieşiţi‑le 
înainte, şi Domnul va fi cu voi! ‘»” (2 Cronici 20:14‑17). 

Acestea erau cuvintele de mângâiere şi de asigurare ale 
lui Dumnezeu pentru regele Iosafat. Dar observaţi următorul 

CÂNTĂRI DE BIRUINŢĂ

... Aşa vorbeşte Domnul: „Nu vă temeţi 
şi nu vă înspăimântaţi din cauza 

acestei mari mulţimi, căci lupta nu 
este a voastră, ci a lui Dumnezeu!”                                                                   
(2 Cronici 20:15, versiunea NTR).

VINERI 10
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lucru pe care l‑a făcut Iosafat, în disponibilitatea de a se confrunta 
cu armata invadatoare: a pus în fruntea armatei cântăreţi ai 
Domnului care să proslăvească frumuseţea Sfinţeniei Lui şi să 
repete: „Lăudaţi‑L pe Domnul, căci îndurarea Lui ţine în veac!” 
(2 Cronici 20:21). Aceasta a fost o cântare de biruinţă.

Pe măsură ce au continuat să cânte şi să mărşăluiască 
spre tabăra inamică, Biblia afirmă că: „Domnul a pus o pândă 
împotriva fiilor lui Amon şi ai lui Moab şi împotriva celor din 
muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Şi au fost bătuţi” 
(2 Cronici 20:22). Când ostaşii din armata lui Iuda au înaintat din 
spatele cântăreţilor au văzut că toţi asediatorii erau deja morţi, 
pentru că se omorâseră între ei. Iosafat şi armata lui au luat pur 
şi simplu pradă de război fără luptă! Aceasta a fost o strategie 
neobişnuită, iar noi ar trebui să o învăţăm.

Cântările noastre de laudă şi de închinare în faţa 
circumstanţelor potrivnice garantează înfrângerea inamicului. 
Nu contează cât de severă pare provocarea; laudă‑L pe 
Dumnezeu şi închină‑te înaintea Lui din Cuvântul Său învingător. 
Indiferent de tăria adversarului şi a adversităţilor, nu renunţa 
niciodată! Cântă cântări de biruinţă! Aleluia!

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Duhul Tău care, în gloria, 
în măreţia şi în toată plinătatea Lui, Şi‑a stabilit reşedinţa 
în inima mea. Sunt un distribuitor de adevăruri veşnice. 
Sunt un vas purtător de Dumnezeu, iar în această calitate 
pot să fac orice lucru şi să produc schimbări pozitive în 
lumea mea. Aleluia!

Psalmul 149:1‑6; 2 Corinteni 2:14‑15

RUGĂCIUNE

Romani 12:1‑16 & Psalmii 85‑88

Filipeni 1:15‑22 & Isaia 61

STUDIU SUPLIMENTAR



Fiind născut din nou, tu eşti templul Duhului 
Sfânt. Tu porţi în tine şi poţi transfera puterea 

lui Dumnezeu. Aşa cum puterea Lui a venit peste 
basmalele şi şorţurile care atinseseră trupul lui Pavel 
(Faptele apostolilor 19:11‑12), tot ceea ce intră în 
contact cu tine este impregnat de aceeaşi putere a lui 
Dumnezeu. Odată cu acest transfer de putere vine şi un 
potenţial extraordinar.

Nimic nu intră în contact cu tine fără să rămână 
marcat de atingerea Duhului Sfânt, deoarece tu porţi 
prezenţa divină a lui Dumnezeu; tu eşti un vas purtător 
de Dumnezeu: „Căci noi suntem templul Dumnezeului 
cel Viu, cum a zis Dumnezeu: «Eu voi locui şi voi umbla 
în mijlocul lor...»” (2 Corinteni 6:16). Tu eşti sediul central 
al lui Dumnezeu, centrul Lui operativ. El Îşi exprimă şi Îşi 
manifestă prin tine dragostea Lui. Tu eşti un distribuitor al 
harului şi al neprihănirii Lui; citeşte din nou versetul tematic.

De exemplu, dacă îi spui cuiva ceva din Cuvântul 
lui Dumnezeu, tu poţi efectiv să‑i transmiţi împărtăşirea 

PUTEREA LUI PRIN TINE 

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

special pe care Dumnezeu Şi l‑a câştigat ca să 
fie al Lui, ca să vestiţi lucrările Lui minunate şi 
să arătaţi virtuţile şi perfecţiunile Celui ce v‑a 
chemat din întuneric la lumina Sa minunată     

(1 Petru 2:9, versiunea Amplificată).

SÂMBĂTĂ   11
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Duhului Sfânt prin cuvintele tale. Dragostea, compasiunea 
şi prezenţa Lui curg prin tine către persoana cu care 
vorbeşti, aducându‑i acesteia conştientizarea dragostei şi 
neprihănirii Lui.

Vedem aceasta în lucrarea Domnului Isus şi a 
apostolilor. Miracolele remarcabile, semnele şi minunile pe 
care le‑au înfăptuit, nu au fost consemnate doar pentru ca 
noi să citim şi să aflăm despre ele, ci mai ales pentru a fi 
inspiraţi de ele şi pentru a şti cum să facem şi noi aceleaşi 
lucrări în zilele noastre, prin puterea aceluiaşi Duh Sfânt. 

Conştientizează faptul că tu eşti purtătorul prezenţei 
divine a lui Dumnezeu; tu eşti un canal de transmisie pentru 
slava Lui. Acesta este unul dintre motivele pentru care El 
ne vrea în permanenţă plini de Duhul Sfânt (Efeseni 5:18). 
Când eşti plin de Duhul Sfânt, acest lucru se va reflecta 
într‑o bogată revărsare a puterii Lui prin tine.

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea Ta măreaţă 
care operează în mine şi este activată chiar acum să 
transfere har şi neprihănire în viaţa multora şi astăzi. 
Umblu în binecuvântările depline ale harului Tău divin 
şi în destoinicia lui Cristos, funcţionând prin tăria, 
înţelepciunea şi excelenţa Duhului Sfânt, în Numele lui 
Isus. Amin.

1 Ioan 4:4; Faptele apostolilor 1:8; Coloseni 1:27‑29

RUGĂCIUNE

Romani 12:17‑13:14 & Psalmul 89

Filipeni 1:23‑30 & Isaia 62

STUDIU SUPLIMENTAR



Creştinismul este revelarea lui Cristos în tine, 
manifestarea vieţii lui Cristos în tine; aceasta 

nu se referă la „imitarea” lui Cristos. Este important să 
înţelegi aceasta. Creştinismul nu este imitarea lui Cristos, 
ci trăirea vieţii lui Cristos. Cristos trăieşte în tine; El este 
viaţa ta (Coloseni 3:3).

În Coloseni 1:26‑27, Biblia spune: „Vreau să zic: taina 
ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită 
acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut 
care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: 
Cristos în voi, nădejdea slavei.” Cristos revelat în tine: acesta este 
visul lui Dumnezeu; acesta este creştinismul! Tu eşti în Cristos; El 
este în tine. Tu eşti revelarea neprihănirii, a slavei şi a harului Lui.

Nu este de mirare că în Scriptură ni se spune că intenţia 
Lui este ca înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu 
să fie descoperită prin Biserică domniilor şi stăpânirilor din 
locurile cereşti (Efeseni 3:10). Adevărata creştere spirituală este 
determinată de gradul în care Cristos Se descoperă şi Se manifestă 
în tine şi prin tine. În esenţă, descoperirea lui Cristos în noi constă 
în înţelegerea şi în exprimarea caracterului Său, în demonstrarea 
vieţii şi a slavei Lui prin noi.

MANIFESTAREA VIEŢII 
LUI CRISTOS 

Căci noi, cei vii, totdeauna suntem daţi la 
moarte din pricina lui Isus, pentru ca şi viaţa 
lui Isus să se arate în trupul nostru muritor             

(2 Corinteni 4:11).

DUMINICĂ 12
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De exemplu, fiind creştin, umblarea ta în dragoste nu se 
datorează efortului tău de a iubi, ci este manifestarea vieţii lui 
Cristos în tine. Dragostea şi bunătatea pe care le‑o arăţi celor din 
jur este expresia exterioară a vieţii şi naturii lui Cristos din duhul 
tău. Aceasta este dorinţa lui Dumnezeu: manifestarea lui Cristos în 
tine – Cristos trăind în tine, lucrând prin tine, atingând şi schimbând 
vieţi prin tine. Tot ce trebuie să facă El pe pământ în ziua de astăzi 
poate realiza prin tine. Tu eşti mâna întinsă a lui Dumnezeu.

În Ioan 15:5, Isus a zis: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele...” 
Mlădiţa este partea viţei care produce roadele. Aşadar, tu 
descoperi slava şi frumuseţea lui Cristos în lumea ta. Tu manifeşti 
viaţa Lui şi revelezi neprihănirea Lui. Aleluia! 

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa lui Cristos în mine; 
m‑am născut să trăiesc această viaţă cristică şi să manifest 
în lume caracterul, gloria şi viaţa Lui. Am devenit lăcaşul 
Său viu, centrul Lui operativ. Prin mine, frumuseţea, 
gloria, înţelepciunea, neprihănirea şi perfecţiunile Lui li 
se descoperă tot mai mult celor din jur, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Efeseni 3:10; 1 Petru 2:9

RUGĂCIUNE

Romani 14:1‑15:4 & Psalmii 90‑93

Filipeni 2:1‑11 & Isaia 63

STUDIU SUPLIMENTAR



Prin Duhul Sfânt, apostolul Pavel afirmă cu 
îndrăzneală în versetul tematic că noi suntem 

morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu. Şi într‑adevăr 
aşa este, pentru că, din punct de vedere legal, atunci când 
Isus a murit, ai murit şi tu în El; mai mult decât atât, atunci 
când Dumnezeu L‑a înviat pe Cristos din morţi, ai fost înviat 
şi tu împreună cu El. Acesta a fost aspectul juridic, „de 
drept.” Iar atunci când te‑ai născut din nou, totul a devenit 
o experienţă vitală, „de facto”; tu ai primit efectiv viaţa şi 
natura lui Dumnezeu. Tu ai fost înviat în duh.

Acum că eşti născut din nou, tu te‑ai trezit la viaţă 
în ce priveşte realităţile Împărăţiei lui Dumnezeu, care este 
tărâmul vieţii Lui. Biblia spune: „Şi v‑a dat viaţă, vouă care 
eraţi morţi în fărădelegi şi păcate;” (Efeseni 2:1, versiunea 
Fidela). Aceasta nu este o promisiune, ci s‑a întâmplat în 
Duhul Sfânt. Din moment ce eşti viu pentru Dumnezeu şi El 
este real pentru tine, tu poţi auzi şi recunoaşte vocea Lui; tu 
poţi şti gândurile şi voia Lui şi poţi umbla în destinul Lui divin 
pentru viaţa ta. 

Omul nenăscut din nou, necreştinul, nu este viu faţă 
de Dumnezeu; el nu este viu faţă de realităţile tărâmului 
ceresc. El este străin de viaţa lui Dumnezeu şi trăieşte lipsit 

VIU PENTRU TĂRÂMUL 
LUI DE VIAŢĂ 

Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi‑vă morţi 
faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, 

în Isus Cristos, Domnul nostru                                                                           
(Romani 6:11).

LUNI 13
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de speranţă în întuneric. Realităţile spirituale reprezintă o 
nebunie pentru el: „Dar omul firesc nu primeşte lucrurile 
Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu 
le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte” 
(1 Corinteni 2:14). Când vorbim despre auzirea vocii lui 
Dumnezeu, de exemplu, omul firesc se întreabă cum este 
posibil aşa ceva. Naşterea din fecioară a lui Isus şi alte realităţi 
spirituale sunt mistere de neînţeles pentru el. 

Însă nu acesta este cazul tău! Tu înţelegi realităţile 
Împărăţiei lui Dumnezeu; tu cunoşti lucrurile lui Dumnezeu, 
deoarece tu trăieşti în tărâmul vieţii Lui. Nu este de mirare că 
Isus a zis: „Vouă v‑a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei 
lui Dumnezeu...” (Luca 8:10). Nu există realităţi spirituale 
pe care tu să nu le înţelegi, deoarece lumina lui Dumnezeu 
străluceşte în duhul tău; Cuvântul Lui acţionează în tine. Tu 
eşti viu pentru neprihănirea, pentru înţelepciunea şi pentru 
harul Lui! Tu ai parte de sfat şi de călăuzire dinăuntru, 
deoarece tu eşti una cu El (1 Corinteni 6:17). Binecuvântat să 
fie Dumnezeu!

Sunt viu pentru Dumnezeu! Sunt viu pentru înţelepciunea, 
pentru dragostea, pentru neprihănirea şi pentru harul Lui; 
Duhul Sfânt acţionează în mine chiar acum, abilitându‑mă 
să cunosc şi să discern tot mai profund şi mai precis tainele 
împărăţiei lui Dumnezeu. Ochii inimii îmi sunt luminaţi să 
înţeleagă realităţile şi adevărul Evangheliei, în Numele lui 
Isus. Amin. 

1 Corinteni 2:7‑10; Matei 13:10‑11

PROCLAMAŢIE

Romani 15:5‑13 & Psalmii 94‑98

Filipeni 2:12‑18 & Isaia 64

STUDIU SUPLIMENTAR



În Cristos, noi am fost născuţi într‑o împărăţie 
reală, autentică, funcţională, spirituală. 

Acesta este locul în care trăim chiar acum. Noi trăim 
şi ne împlinim activităţile zilnice în această împărăţie 
spirituală. Însă pentru a te bucura de binecuvântările 
care îţi aparţin în acest tărâm al vieţii, trebuie să cunoşti 
Cuvântul lui Dumnezeu, să înţelegi şi să funcţionezi în 
principiile Împărăţiei Sale.

Mulţi creştini nu conştientizează pe deplin că se 
află într‑o împărăţie spirituală. Ei nu se gândesc decât 
la lucrurile care există în tărâmul fizic. Astfel de oameni, 
de exemplu, nu sunt conştienţi de mulţimile de îngeri 
care ne înconjoară. Ei nu beneficiază de lucrarea Duhului 
Sfânt care le vorbeşte dinăuntru şi încearcă să îi îndrume 
în orice domeniu şi, astfel, duc o viaţă obişnuită.

Evanghelia lui Isus Cristos este Evanghelia vieţii 
spirituale; aceasta este viaţa de dincolo de tărâmul 
simţurilor. Biblia spune: „Şi umblarea după lucrurile 
firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după 
lucrurile Duhului este viaţă şi pace” (Romani 8:6). 
Oricine crede în Isus Cristos a trecut de la moarte la 
viaţă; aceasta înseamnă că ai fost transportat în mod 
automat din domeniul întunericului în domeniul luminii: 

O ÎMPĂRĂŢIE SPIRITUALĂ

Fiindcă a gândi carnal este moarte; 
dar a gândi spiritual, viaţă şi pace                               

(Romani 8:6, versiunea Fidela).

MARŢI 14
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„Împărăţia Fiului Dragostei Lui” (Coloseni 1:13); aceasta 
este o împărăţie spirituală. Acum tu trăieşti în această 
împărăţie.

Deşi eşti în lume, tu nu eşti din această lume. Prin 
urmare, tu nu îţi poţi permite să trăieşti după principiile 
acestei lumi fizice. Adevăratul succes este spiritual şi se 
bazează pe principii spirituale. Conştientizează tărâmul 
spiritual şi controlează lucrurile din acel tărâm. Când te 
concentrezi asupra tărâmului spiritual, tu funcţionezi 
din el şi nimic din această lume fizică nu te mai poate 
împiedica să ai o viaţă plină de victorie.

Sunt viu pentru Dumnezeu şi pentru o lume de posibilităţi 
nesfârşite şi de triumf veşnic. Am succes întotdeauna, pe 
măsură ce trăiesc în şi după Cuvântul lui Dumnezeu; eu joc după 
alt set de reguli. Trăiesc şi umblu în conştientizarea deplină a 
Împărăţiei lui Dumnezeu, al cărei cetăţean sunt, bucurându‑mă 
de tot ce este al meu în acel tărâm al vieţii, în Numele lui Isus. 
Amin.

Coloseni 1:12‑13; Coloseni 3:1‑2

PROCLAMAŢIE 

Romani 15:14‑33 & Psalmii 99‑101

Filipeni 2:19‑30 & Isaia 65

STUDIU SUPLIMENTAR
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Cuvântul „adevărul” din versetul tematic provine din 
traducerea din original a termenului grecesc „aletheia,” 

care înseamnă „adevăr,” „realitate.” Aceasta înseamnă că parte a 
lucrării Duhului Sfânt este să te îndrume în realităţile profunde ale 
Împărăţiei lui Dumnezeu şi să îţi arate care este, de fapt, realitatea. El 
poate face aceasta în mod eficient, deoarece este „duhul realităţii”; 
Cuvântul lui Dumnezeu este realitatea (adevărul): „Sfinţeşte‑i prin 
adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17).

Mult prea mulţi oameni aleargă după nimicuri în viaţă 
deoarece nu cunosc realitatea. Ei consideră că realitatea este ceea 
ce pot vedea, atinge sau simţi, fără să realizeze că viaţa se întinde 
dincolo de simţuri; viaţa este spirituală. Poate că i‑ai auzit pe unii 
spunând: „Hai să fim reali,” referindu‑se la întâmplări din jurul lor, 
la diferite circumstanţe ale vieţii. Însă nu există decât o singură 
realitate autentică şi aceea este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui 
Dumnezeu este adevărul.

Aţinteşte‑ţi privirea asupra Cuvântului lui Dumnezeu; 
priveşte prin el. Trăieşte în şi prin Cuvântul lui Dumnezeu. 
Cuvântul Lui nu eşuează şi nu dezamăgeşte niciodată. Poţi 
face Cuvântul lui Dumnezeu operativ în viaţa ta crezându‑l şi 
acţionând în consecinţă. Astfel vei avea o viaţă prosperă. Nu 
este suficient să crezi Cuvântul lui Dumnezeu, ci trebuie să 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU: 
SINGURA REALITATE

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, 
are să vă călăuzească în tot adevărul...                   

(Ioan 16:13).

MIERCURI 15
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acţionezi pe baza lui. Acţionând pe baza Cuvântului Domnului, 
demonstrezi că îl crezi.

Binecuvântarea Cuvântului lui Dumnezeu este pentru 
cel care nu are altă alternativă, sau alt recurs decât Cuvântul Său: 
„Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este 
legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci 
ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui” (Iacov 1:25). 
Integritatea Cuvântului lui Dumnezeu nu poate fi pusă la îndoială. 
Nu contrazice niciodată Cuvântul Domnului. Cuvântul Lui are putere 
de creaţie care are efect odată ce o activezi prin credinţă. 

Avansează din slavă în slavă trăind Cuvântul lui Dumnezeu. 
Personalizează Cuvântul Lui, înţelege‑l şi însuşeşte‑ţi‑l, iar el 
va produce pentru tine şi în tine realitatea pe care o exprimă. 
Transformarea pe care vrei să o vezi în finanţe, în sănătate şi în 
familie nu depinde de Dumnezeu, ci de tine. Biblia spune: „Pentru 
totdeauna, Doamne, Cuvântul Tău este întemeiat în cer” (Psalmul 
119:89, versiunea Fidela). Cuvântul Lui este întemeiat în ceruri, însă 
tu trebuie să îl stabileşti şi în viaţa ta prin afirmaţii personalizate – 
trebuie să iei Cuvântul lui Dumnezeu drept adevărul absolut şi să 
rosteşti cu credinţă aceleaşi lucruri în învoire cu Dumnezeu. Aleluia!

Binecuvântatule Tată, Cuvântul Tău este viaţa mea şi 
adevărul după care trăiesc zilnic. Duhul meu este luminat 
de Duhul Tău să cunoască şi să ia în stăpânire moştenirea 
mea în Cristos, în Numele lui Isus. Amin. 

Matei 24:35; Isaia 55:11; Evrei 4:12

RUGĂCIUNE

Romani 16 & Psalmii 102‑103

Filipeni 3:1‑12 & Isaia 66

STUDIU SUPLIMENTAR



La fel cum Dumnezeu este Duh, şi omul este 
un duh, creat după chipul şi asemănarea lui 

Dumnezeu. Aşadar, tu nu eşti trupul tău; trupul tău 
este casa ta, casa duhului tău. Ochii tăi fizici nu pot 
vedea de unii singuri; ei sunt ferestre prin care duhul 
tău vede lumea din jurul tău.

În Romani 12:1, Biblia spune: „Vă îndemn, dar, 
fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi 
trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui 
Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă 
duhovnicească.” Dacă trupul tău ar fi fost adevărata 
ta persoană, cum ai fi putut să I te oferi Domnului? 
Cine ar „oferi” dacă trupul tău ar fi ceea ce oferi? 
Acest verset ne arată că suntem mai mult decât trupul 
nostru fizic; noi suntem fiinţe spirituale.

Adevărata ta persoană este ceea ce Petru 
numeşte „omul ascuns al inimii” (1 Petru 3:4). Este 
acelaşi pe care apostolul Pavel îl numeşte „omul 
dinăuntru” (2 Corinteni 4:16). Omul interior este 
format din duhul şi sufletul omului, cel care nu poate 
fi văzut cu ochii fizici. „Omul dinafară” este trupul cu 
cele cinci simţuri. Adevăratul „tu” este omul interior, 

ADEVĂRATA TA PERSOANĂ

Dumnezeu este Duh; şi cine I se închină Lui 
trebuie să I se închine în duh şi în adevăr 

(Ioan 4:24).

JOI  16
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nu cel exterior. Când vorbeşti, omul interior vorbeşte 
prin gura ta.

Mult prea mulţi oameni se preocupă exclusiv de 
ce se întâmplă în trupurile lor, fără să devote suficientă 
atenţie creşterii şi dezvoltării lor spirituale. Dumnezeu 
interacţionează cu omul dinăuntru, nu cu trupul tău fizic. 
Domnul te contactează prin duhul tău conducându‑te şi 
îndrumându‑te. Umblă în viaţa de zi cu zi conştientizând 
acest lucru şi trăind dincolo de circumstanţele fizice.

Duhul tău este locul în care locuieşte viaţa lui 
Dumnezeu. Când ai primit Duhul Sfânt, El S‑a stabilit 
în duhul tău, devenind un singur duh cu el, o uniune 
inseparabilă (1 Corinteni 6:17). Acum tu poţi înţelege mai 
bine de ce duhul tău este cel cu adevărat important pentru 
Dumnezeu. Este important să înţelegi cum să funcţionezi 
din duhul tău. Aceasta se realizează focalizându‑ţi atenţia 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu şi trăind dinăuntru 
în afară, refuzând să te laşi clătinat de ceea ce dictează 
simţurile tale fizice.

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru lumina Ta în duhul 
meu; trăiesc dinăuntru în afară, conştientizând pe deplin 
viaţa Ta şi gloria Ta în mine. Nu mă las clătinat de ceea 
ce dictează simţurile mele fizice, ci îmi focalizez atenţia 
asupra Cuvântului Tău veşnic prin care sunt transformat 
din slavă în slavă, în Numele lui Isus. Amin. 

Filipeni 3:3; 2 Corinteni 4:16; Proverbe 20:27

RUGĂCIUNE

1 Corinteni 1 & Psalmii 104‑106

Filipeni 3:13‑21 & Ieremia 1

STUDIU SUPLIMENTAR



În Vechiul Testament, Daniel era cunoscut ca 
un om cu un duh înalt, de excelenţă. El era 

binecuvântat cu o înţelepciune deosebită. Un alt 
exemplu este Regele Solomon care era cunoscut drept 
cel mai înţelept om care a trăit vreodată, până la Isus. 
Însă deşi îi admirăm foarte mult pe Daniel şi pe Solomon 
pentru înţelepciunea şi pentru excelenţa lor, noi avem în 
Noul Testament ceva ce ei nu aveau – Îl avem pe Cristos! 
El este înţelepciunea noastră.

În Coloseni 2:3, Biblia spune că în Cristos sunt 
ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. Cu 
alte cuvinte, El este întruchiparea deplină a cunoaşterii 
şi a înţelepciunii. Acelaşi Cristos a fost făcut înţelepciune 
pentru tine, potrivit cu 1 Corinteni 1:30: „Şi voi, prin El, 
sunteţi în Cristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru 
noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare.” 
Prin urmare, în Cristos, tu ai acces la toate comorile 
înţelepciunii şi ale ştiinţei.

Aceasta este cu mult peste tot ce a avut Solomon 
vreodată. Cel care i‑a dat înţelepciune lui Solomon, care 
este El Însuşi înţelepciune, trăieşte în tine. Atunci când 
tu L‑ai făcut pe Isus Domn al vieţii tale, iar El Şi‑a stabilit 

CRISTOS – ÎNŢELEPCIUNEA TA

Am aflat despre tine că ai în tine duhul 
dumnezeilor şi că la tine se găseşte lumină, 
pricepere şi o înţelepciune nemaipomenită 

(Daniel 5:14).

VINERI 17
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reşedinţa în inima ta, tot atunci şi înţelepciunea şi‑a 
stabilit locuinţa în tine. 

Aşadar, Isus nu a devenit numai Mântuitorul tău şi 
Domnul tău, ci şi înţelepciunea ta, ceea ce înseamnă că tu 
eşti chibzuit, înţelept, ager şi perspicace. Afirmă aceasta! 
Spune: „Cristos este înţelepciunea mea; prin urmare, eu 
umblu şi mă comport întotdeauna cu înţelepciune; El 
îmi îndrumă gândirea. El mi‑a uns mintea să primească 
gânduri sfinţite; înţelepciunea poate fi văzută şi auzită în 
mine întotdeauna.”

Trăieşte victorios în fiecare zi beneficiind de 
înţelepciunea lui Dumnezeu care ţi‑a fost pusă la 
dispoziţie în Isus Cristos. Prin înţelepciune, vei şti cum 
să îţi administrezi casa, familia, afacerea, finanţele şi 
toate celelalte domenii ale vieţii tale. Continuă să înveţi 
Cuvântul lui Dumnezeu şi bucură‑te de privilegiile şi de 
avantajele înţelepciunii divine.

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru înţelepciunea divină 
la care mi‑ai dat acces în Cristos. Gândurile, cuvintele şi 
faptele mele sunt unse să producă excelenţă. Sunt catapultat 
într‑un loc de onoare şi de promovare, prin înţelepciunea Ta 
care acţionează în mine, în Numele lui Isus. Amin. 

Proverbe 4:7‑8; Efeseni 1:17; 1 Corinteni 1:30

RUGĂCIUNE 

1 Corinteni 2 & Psalmii 107‑108

Filipeni 4:1‑7 & Ieremia 2

STUDIU SUPLIMENTAR



Unii oameni îşi trăiesc viaţa urmărindu‑şi doar 
interesele personale, fără să se alinieze la 

viziunea lui Dumnezeu pentru evanghelizarea lumii. 
Dumnezeu vrea ca visele tale să fie legate de visul Lui; 
astfel, motivaţia ta va reflecta întotdeauna viziunea Lui 
de a mântui toţi oamenii şi de a‑i aduce la cunoaşterea 
adevărului.

Câştigarea de suflete ar trebui să fie motivul şi forţa 
care îţi propulsează viaţa. Înainte de toate, tu eşti creştin; 
abia apoi eşti politician, profesor, bancher, student etc. 
Prin urmare, tu trebuie să‑ţi împlineşti chemarea cu 
privire la Evanghelie. Fii motivat de Evanghelie! Motivaţia 
vieţii tale să fie extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu, 
pentru că în aceasta rezidă adevărata bucurie, împlinirea 
şi orice binecuvântare pe care ţi‑ai putea‑o dori vreodată.

În Matei 24:14, Biblia spune: „Evanghelia aceasta 
a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să 
le slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci 
va veni sfârşitul.” Aceasta este instrucţiunea pe care 
Domnul Isus Cristos le‑a dat‑o nu doar pastorilor şi 
evangheliştilor, ci tuturor celor ce cred în Numele Lui. Tu 
eşti un lucrător al Noului Testament (2 Corinteni 3:6), un 

ÎMPLINEŞTE‑ŢI CHEMAREA 
CU PRIVIRE LA EVANGHELIE 

Şi toate lucrurile acestea sunt de la 
Dumnezeu, care ne‑a împăcat cu El prin Isus 
Cristos şi ne‑a încredinţat slujba împăcării              

(2 Corinteni 5:18).
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purtător şi un distribuitor al veştii bune a mântuirii. Tu ai 
fost însărcinat să îi atingi pe cei care trăiesc în întuneric 
cu lumina mântuirii.

În Faptele apostolilor 13:47 citim: „Te‑am pus ca 
să fii Lumina Neamurilor, ca să duci mântuirea până 
la marginile pământului.” Tu eşti o lumină în lumea 
întunecată; prin urmare, aprinde‑te cu Evanghelia lui Isus 
Cristos. Transmite lumina puternică a Evangheliei cu o 
strălucire neîntreruptă, pentru ca şi alţii să devină lumini.

Oricând ai oportunitatea de a predica Evanghelia, 
nu ezita şi nu te teme. Fii îndrăzneţ şi recunoaşte că tu 
eşti trimisul lui Dumnezeu, înzestrat cu Cuvântul vieţii; 
deschide‑le ochii celor pierduţi şi adu‑i de la întuneric 
la lumină şi de sub puterea lui Satan la Dumnezeu. Ce 
chemare! Ce lucrare de slujire!

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru harul mântuirii care 
acţionează chiar acum, în timp ce copiii Tăi proclamă 
Evanghelia peste tot în lume. Mulţi sunt strămutaţi din 
întuneric la lumină şi de sub puterea diavolului la Dumnezeu, 
pe măsură ce aud şi primesc Evanghelia şi astăzi, în Numele 
lui Isus. Amin.

Matei 5:14‑16; Habacuc 2:14; Matei 28:19‑20

RUGĂCIUNE

1 Corinteni 3 & Psalmii 109‑112

Filipeni 4:8‑13 & Ieremia 3

STUDIU SUPLIMENTAR



Ştiai că, aşa cum produsul iPhone este 
capodopera firmei Apple, tu eşti capodopera 

sau produsul lui Dumnezeu? Gândeşte‑te puţin la 
această revelaţie: tu eşti produsul lui Dumnezeu; 
El te‑a făcut. Dumnezeu Şi‑a pus eticheta Lui pe 
tine, iar El nu putea face ceva imperfect, ceea ce 
înseamnă că tu eşti perfect; eşti excelent în toate 
privinţele.

Dumnezeu nu te‑a creat pentru boală, pentru 
sărăcie sau pentru a fi un nimeni, ci te‑a creat 
pentru lucrări bune şi pentru a duce o viaţă bună. 
Citeşte din nou versetul tematic: „Căci noi suntem 
lucrarea [proprie a] mâinii lui Dumnezeu (opera 
Lui), recreaţi în Cristos Isus [născuţi din nou] 
pentru a face faptele bune pe care Dumnezeu le‑a 
rânduit (planificat dinainte) pentru noi [urmând 
căi pregătite din timp] ca să umblăm în ele [trăind 

CREAT PENTRU FAPTE BUNE

Căci noi suntem lucrarea [proprie a] mâinii 
lui Dumnezeu (opera Lui), recreaţi în Cristos 
Isus [născuţi din nou] pentru a face faptele 

bune pe care Dumnezeu le‑a rânduit 
(planificat dinainte) pentru noi [urmând 

căi pregătite din timp] ca să umblăm în ele 
[trăind viaţa bună pe care El ne‑a prestabilit‑o 

şi ne‑a pus‑o la dispoziţie ca s‑o trăim]                                            
(Efeseni 2:10, versiunea Amplificată).

DUMINICĂ 19



PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

viaţa bună pe care El ne‑a prestabilit‑o şi ne‑a 
pus‑o la dispoziţie ca s‑o trăim]” (Efeseni 2:10, 
versiunea Amplificată). 

Tu nu te afli în această lume din întâmplare; 
Dumnezeu are un plan pentru viaţa ta, iar planul 
Său este ca viaţa ta să fie un val nesfârşit de lucrări 
plăcute Lui – lucrări de credinţă şi de neprihănire. 
Pentru aceasta este viaţa ta. Tu eşti deosebit; eşti 
creat cu măiestrie pentru excelenţă; tu eşti un 
succes.

Aşadar, acasă, în cartier, la locul de muncă, 
la şcoală – oriunde te‑ai afla – manifestă slava lui 
Dumnezeu! Predică Evanghelia cu îndrăzneală. 
Vindecă bolnavii, scoate dracii, curăţeşte leproşii 
şi înviază morţii! Astăzi tu eşti purtătorul şi 
oglindirea slavei Lui; eşti imaginea neprihănirii Lui, 
distribuitorul înţelepciunii Sale şi al harului Său 
felurit. Aleluia!

Umblu pe căi prestabilite, manifestând gloria lui 
Dumnezeu. Sunt un succes. Viaţa mea este pentru gloria 
lui Dumnezeu, iar eu produc şi manifest neprihănirea Lui 
în tot ce fac, fiindu‑I plăcut în toate lucrurile, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Faptele apostolilor 10:38; Ioan 14:12; Tit 2:13‑14

PROCLAMAŢIE

1 Corinteni 4 & Psalmii 113‑116

Filipeni 4:14‑23 & Ieremia 4

STUDIU SUPLIMENTAR



Toţi oamenii care au fost sau vor fi născuţi vreodată 
în această lume, bărbaţi sau femei, băieţi sau fete, 

au fost deja mântuiţi de drept de Isus Cristos. Atunci când El 
a murit, a plătit preţul pentru a mântui întreaga umanitate. 

Cu toate acestea, mântuirea nu devine o experienţă 
vitală, „de facto,” decât în viaţa celor care au afirmat în 
mod conştient domnia lui Isus Cristos în viaţa lor. Primeşti 
mântuire sau eşti mântuit nu doar prin credinţa în Isus, ci 
atunci când faci următorul pas şi declari domnia Lui.

Citeşte versetul tematic încă o dată şi observă că nu 
spune: „dacă plângi şi Îi ceri Domnului să te mântuiască, 
vei fi mântuit.” Modul biblic de a primi mântuirea nu are 
de‑a face cu lacrimile sau cu faptele bune. Mântuirea este 
un dar de la Dumnezeu: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, 
prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul 
lui Dumnezeu” (Efeseni 2:8). Biblia ne spune despre un 
centurion roman numit Corneliu. El era un om devotat 
şi generos; cu toate acestea, el nu era mântuit (Faptele 
apostolilor 10:2). 

FUNDAMENTELE MÂNTUIRII 

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

mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire                                                                     
(Romani 10:9‑10).
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Într‑o zi, un înger al Domnului i s‑a arătat şi i‑a zis: 
„Trimite la Iope şi cheamă‑l pe Simon, zis şi Petru, care‑ţi 
va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu şi toată casa 
ta” (Faptele apostolilor 11:13‑14). Mântuirea este un dar 
primit prin afirmarea cuvintelor potrivite. Odată ce crezi 
în inima ta că Dumnezeu L‑a înviat pe Isus din morţi şi 
mărturiseşti cu gura ta că El este Domn peste viaţa ta, devii 
instantaneu un copil al lui Dumnezeu şi viaţa veşnică este 
transferată în duhul tău. Este un miracol extraordinar!

Lumea trebuie să ştie că nu este deloc dificil să 
primească mântuire; nu are rost să încerci să‑ţi ispăşeşti 
singur păcatele sau să încerci să Îl impresionezi pe 
Dumnezeu cu „faptele tale bune.” Chiar dacă eşti cea mai 
bună sau cea mai blândă persoană din lume, tu nu te poţi 
baza pe faptele tale bune pentru a primi mântuirea. Există 
o singură cerinţă pentru mântuire: mărturia domniei lui 
Isus Cristos, făcută cu credinţa din inimă că Dumnezeu L‑a 
înviat din morţi. 

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru eficienţa Cuvântului 
Tău în viaţa mea. Sunt una cu Tatăl, de aceea sunt una 
cu divinitatea. Sănătatea, bunăstarea, viaţa şi succesul 
reprezintă experienţa mea zilnică. Trăiesc în plinătatea 
binecuvântărilor Evangheliei slavei lui Cristos. Sunt un 
învingător, pentru că mai mare este Cel ce este în mine, 
decât cel ce este în lume, în Numele lui Isus. Amin. 

Romani 10:6‑10; Evrei 13:5‑6

RUGĂCIUNE

1 Corinteni 5 & Psalmii 117‑118

Coloseni 1:1‑8 & Ieremia 5

STUDIU SUPLIMENTAR



Cuvântul „copii” din versetul tematic provine din 
traducerea din original a termenului grecesc 

„teknon,” care înseamnă copil sau odraslă; cineva care s–a 
născut din altcineva. Astfel, în versetul tematic, Ioan ne 
învaţă că suntem copiii sau odraslele lui Dumnezeu; suntem 
născuţi din El.

Atunci când ai fost născut din nou, a avut loc o 
naştere spirituală autentică; nu a avut loc ceva „religios”; tu 
ai venit la viaţă ca o nouă creaţie, te–ai născut din Cuvântul 
lui Dumnezeu; iar Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu 
(Ioan 1:1). Biblia spune: „Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu 
dintr–o sămânţă care poate putrezi, ci dintr–una care nu 
poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi 
care rămâne în veac” (1 Petru 1:23).

Realitatea originii şi a identităţii noastre divine este de 
neînţeles pentru oamenii din lume. Citeşte din nou versetul 
tematic, continuând cu versetul următor: „... lumea nu ne 
cunoaşte, pentru că nu L–a cunoscut nici pe El. Preaiubiţilor, 
acum suntem fiii lui Dumnezeu şi nu s–a arătat încă ce vom 
fi, dar ştim că atunci când El Se va arăta, vom fi asemenea 
Lui, fiindcă Îl vom vedea aşa cum este...” (1 Ioan 3:1–2, 
versiunea Fidela).

NĂSCUT DIN DUMNEZEU

Vedeţi ce dragoste ne‑a arătat Tatăl, 
să ne numim copii ai lui Dumnezeu...                              

(1 Ioan 3:1).
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Noi suntem asociaţi ai dumnezeirii; aceasta este o 
realitate de actualitate. Biblia spune că noi suntem în lumea 
aceasta tot aşa cum este El (Isus) (1 Ioan 4:17). Noi avem 
viaţa şi Numele Lui, suntem în El şi El este în noi. Suntem fii 
ai lui Dumnezeu ACUM, nu atunci când vom ajunge în cer. 
Beneficiază de faptul că eşti fiu al lui Dumnezeu şi foloseşte 
drepturile pe care le ai fiind literalmente născut din El! 
Dumnezeu este Tatăl tău, El este posesorul întregii lumi, iar 
pe tine te–a făcut comoştenitor cu Cristos. Nu există nici un 
lucru pe care să nu–l poţi avea. Slavă Numelui Său!

Iată un adevăr foarte profund: Biblia spune că oricine 
este născut din Dumnezeu biruie lumea (1 Ioan 5:4). În 1 
Ioan 4:4, citim: „Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi 
i–aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât 
cel ce este în lume.” Sintagma: „Voi sunteţi din Dumnezeu” 
înseamnă pur şi simplu că provii din Dumnezeu; originea 
ta este în El, eşti născut din El; astfel, eşti mai mult decât 
biruitor; eşti un învingător în această viaţă. Aleluia!

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai născut din nou în 
Evanghelie prin Cristos. Ce onoare este pentru mine să 
fiu numit copil al Tău, să fiu un asociat al dumnezeirii. 
Ce sublim! Sunt una cu Creatorul universului; sunt un 
moştenitor al Suveranului! Nimic nu este prea bun pentru 
mine şi nimic bun nu îmi este refuzat, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Ioan 1:10‑13; Romani 8:16‑17; Galateni 4:6‑7

RUGĂCIUNE

1 Corinteni 6 & Psalmul 119:1‑112

Coloseni 1:9‑18 & Ieremia 6

STUDIU SUPLIMENTAR
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Scopul oricărei seminţe este secerişul. O sămânţă 
este nefolositoare dacă nu urmează să producă o 

recoltă. Odată ce acest lucru îţi este clar, principiul dăruirii 
şi primirii devine simplu de înţeles. Semănatul şi seceratul 
sunt legi spirituale în Împărăţia lui Dumnezeu. Atunci când 
semeni o sămânţă financiară sau materială, trebuie să te 
concentrezi asupra secerişului, nu asupra seminţei pe 
care o semeni. Pasajul din Galateni 6:7 spune astfel: „Nu 
vă înşelaţi, «Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.» Ce 
seamănă omul, aceea va şi secera.”

Atunci când semeni o sămânţă de portocal, te 
aştepţi să obţii portocale, însă mai întâi va creşte pomul, 
şi abia apoi acesta va produce portocale. Când semeni 
seminţe de porumb, te aştepţi la o recoltă de porumb. 
Nu trebuie să începi să te rogi ca pământul să dea recoltă 
dacă sămânţa este plantată în mediul potrivit. Nu este 
nevoie de rugăciune atunci când respecţi şi aplici legea 
semănatului şi seceratului. Astfel, atunci când Îi dai 
Domnului, recolta ta este garantată.

Mulţi greşesc pentru că în procesul dărniciei nu se 
focalizează asupra recoltei aşa cum ar trebui. Ei seamănă 
o sămânţă financiară şi se tot roagă pentru aceasta, 

CONCENTREAZĂ‑TE ASUPRA 
SECERIŞULUI TĂU
Cât va fi pământul, nu va înceta 
semănatul şi seceratul, frigul şi 

căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea!”                                                            
(Geneza 8:22).
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chiar dacă recolta este sigură şi în mod clar mai mare 
decât sămânţa însăşi. O singură sămânţă este capabilă să 
producă o recoltă bogată.

Domnul Isus a asemănat acest principiu cu modul 
în care funcţionează Împărăţia lui Dumnezeu: „... Cu 
Împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un 
om sămânţa în pământ; fie că doarme noaptea, fie că 
stă treaz ziua, sămânţa încolţeşte şi creşte fără să ştie 
el cum. Pământul rodeşte singur: întâi un fir verde, 
apoi spic, după aceea grâu deplin în spic; şi când este 
copt rodul, pune îndată secera în el, pentru că a venit 
secerişul” (Marcu 4:26–29).

Semănatul sau dărnicia nu sunt şi nu trebuie să fie 
un mister pentru tine. Seamănă–ţi seminţele cu încredere 
şi cu aşteptări mari, având în minte imaginea secerişului 
tău. Nu te întreba: „Cum va veni secerişul?” De fiecare 
dată când dai, pui în aplicare o lege irevocabilă potrivit 
căreia orice dai ţi se întoarce înmulţit: o măsură bună, 
îndesată, clătinată şi care va da pe deasupra (Luca 6:38).

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru revelaţia din Cuvântul 
Tău care a pătruns în duhul meu şi astăzi. Acum, când 
însămânţez, ştiu că legea semănatului şi seceratului 
funcţionează. Aşadar, secerişul meu este la fel de sigur 
cum este Cuvântul Tău. Îţi mulţumesc că îmi înmulţeşti 
seminţele de semănat şi roadele neprihănirii mele, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Eclesiastul 11:1‑4; Luca 6:38

RUGĂCIUNE

1 Corinteni 7 & Psalmul 119:113‑176

Coloseni 1:19‑29 & Ieremia 7

STUDIU SUPLIMENTAR



Pe lângă faptul că îţi arată voia lui Dumnezeu 
pentru viaţa ta, Cuvântul Său îţi dezvăluie şi 

moştenirea ta în Cristos. Pasajul din 2 Corinteni 8:9 declară: 
„Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Cristos. El, 
măcar că era bogat, S–a făcut sărac pentru voi, pentru 
va, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.” Isus a devenit 
sărac pentru ca noi să devenim bogaţi. Aşadar, tot ceea ce 
trebuie tu să faci ca să te bucuri de viaţa de belşug pe care 
ţi–a dat–o El este să trăieşti prin Cuvântul Său! Dumnezeu 
nu te–a creat ca să suferi şi să te chinuieşti în viaţă; El te–a 
creat pentru slava Sa.

Supunerea ta faţă de Cuvântul lui Dumnezeu ca 
autoritate supremă în viaţa ta este cheia pentru a trăi în 
moştenirea ta în Cristos şi pentru a te bucura de viaţă la 
maximum. Domnul a făcut deja totul pentru tine. În Efeseni 
1:3, Biblia spune: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl 
Domnului nostru Isus Cristos, care ne–a binecuvântat cu 
tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, 
în Cristos.” El ţi–a dat deja orice binecuvântare ţi–ai putea 
imagina vreodată. Acest pasaj întăreşte ceea ce am citit 
în versetul tematic: El ţi–a dat deja tot ce priveşte viaţa şi 
evlavia.

VIAŢA TA ESTE PENTRU SLAVA LUI

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).
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Astfel, viaţa ta ar trebui să fie una în care Îi aduci 
Domnului laudă, slavă şi mulţumire în fiecare zi, oriunde, 
în orice moment. Biblia spune că ai fost chemat la slavă şi 
virtute (2 Petru 1:3) şi nu la sărăcie, la boală, la neputinţă 
sau la infirmitate. Viaţa ta este spre slava lui Dumnezeu.

 Biblia ne spune că profeţii din vechime au mărturisit 
despre suferinţele lui Cristos şi despre slava de care aveau 
să fie urmate (1 Petru 1:11). Imediat după patimile lui 
Cristos, a urmat o viaţă de slavă. El a suferit pentru ca tu 
să trăieşti în slavă. Tu eşti în acea slavă chiar acum. Dacă 
cineva suferă astăzi, acea suferinţă nu este necesară.

De exemplu, dacă ai avut probleme în trupul tău 
fizic, poate cu un nodul sau cu o excrescenţă care te 
supără, porunceşte–i să moară. Nu te plânge de durere, ci 
foloseşte Cuvântul lui Dumnezeu împotriva ei. Proclamă–ţi 
vindecarea şi sănătatea. Declară–ţi bunăstarea. Rosteşte 
viaţă. Declară că parcursul vieţii tale are o singură direcţie: 
înainte şi în sus! Declară că eşti triumfător până la capăt şi 
că viaţa ta este pentru slava lui Dumnezeu.

Viaţa mea este pentru gloria lui Dumnezeu! Sunt triumfător 
până la capăt; călătoria mea în viaţă are o singură direcţie: 
înainte şi în sus. Astăzi credinţa mea este vie şi puternică; 
am biruit lumea, pentru că funcţionez în stăpânirea Duhului 
Sfânt. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Proverbe 4:18; 1 Ioan 5:4; 2 Corinteni 3:18

PROCLAMAŢIE

1 Corinteni 8 & Psalmii 120‑127

Coloseni 2:1‑7 & Ieremia 8

STUDIU SUPLIMENTAR



În decursul anilor, oamenii au tot căutat 
neprihănirea, dorindu–şi să ajungă neprihăniţi 

înaintea lui Dumnezeu. Însă neprihănirea lui Dumnezeu 
este revelată doar în Evanghelia lui Cristos. Această 
Evanghelie a Sa reprezintă dezvăluirea neprihănirii lui 
Dumnezeu; este Evanghelia neprihănirii lui Dumnezeu. 
Astfel, nimeni nu va putea fi capabil să trăiască o viaţă 
neprihănită sau să cunoască neprihănirea lui Dumnezeu 
până când nu acceptă Evanghelia lui Cristos.

Neprihănirea este natura lui Dumnezeu care îţi 
dă abilitatea de a sta în prezenţa lui Dumnezeu fără 
condamnare, fără vinovăţie, fără frică sau inferioritate. 
Este abilitatea de a sta în părtăşie cu Dumnezeu şi de a fi 
îndreptăţit înaintea Lui. Nu există nici un alt mod în care 
poţi intra în această viaţă extraordinară de neprihănire 
şi de uniune cu Domnul, decât prin Evanghelia lui Isus 
Cristos.

EVANGHELIA NEPRIHĂNIRII

Căci mie nu mi‑e ruşine de Evanghelia lui 
Cristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu 

pentru mântuirea fiecăruia care crede: 
întâi a iudeului, apoi a grecului; deoarece 

în ea este descoperită o neprihănire pe 
care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care 

duce la credinţă, după cum este scris: 
„Cel neprihănit va trăi prin credinţă”                                                 

(Romani 1:16‑17).
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De aceea nu ne putem permite să nu vorbim 
despre Evanghelie. Ea este răspunsul la strigătul omului. 
Să nu ne comportăm de parcă ar mai exista o altă cale; 
nu există opţiuni în afară de Evanghelie. Nu există altă 
cale prin care oamenii pot să înţeleagă neprihănirea 
lui Dumnezeu, s–o primească şi să înveţe despre ea, 
în afară de Evanghelia lui Isus Cristos. Aşadar vesteşte 
Evanghelia cu îndrăzneală în localitatea ta, în oraşul 
tău şi în naţiunea ta. Du mai departe Vestea bună a  
neprihănirii.

Tu deţii cheia mântuirii oamenilor; prin 
urmare, predică Evanghelia şi arată–le neprihănirea 
lui Dumnezeu. Fii răspunsul la căutarea lor după 
neprihănirea lui Dumnezeu.

Am viaţa şi natura lui Dumnezeu în mine! Sunt un 
reprezentant al lui Cristos pe pământ, manifestând gloria 
Lui şi stabilind neprihănirea Lui pretutindeni. Pe măsură 
ce mesajul mântuirii ajunge în inima oamenilor şi astăzi, în 
ei se aprinde credinţa de a‑l primi şi de a deveni oglindirea 
neprihănirii lui Dumnezeu, în timp ce viaţa veşnică este 
transferată în duhul lor, în Numele lui Isus. Amin. 

Ieremia 20:9; Romani 3:21‑22; Romani 5:17

PROCLAMAŢIE

1 Corinteni 9 & Psalmii 128‑134

Coloseni 2:8‑15 & Ieremia 9

STUDIU SUPLIMENTAR



Dumnezeul nostru este bun şi plin de har, de 
compasiune şi de îndurare. În Psalmul 78:38, 

Scriptura nu spune doar că El are compasiune, ci că este 
plin de compasiune. Compasiunea Sa este nesfârşită. 
Compasiunea este forţa sau motivaţia covârşitoare de a lua 
durerea altcuiva, nu din milă, ci din dragoste. Dumnezeu a 
demonstrat compasiune atunci când, din dragoste, L–a dat 
pe Fiul Său Isus ca să moară pentru păcatele lumii (Ioan 
3:16).

Ce bucurie! Ce mângâiere, să ştii că Dumnezeu nu Se 
mânie niciodată pe tine! Ci dragostea şi îndurarea Lui faţă 
de tine se înnoiesc în fiecare dimineaţă! Îmi aduc aminte de 
frumosul cântec pe care îl cântăm: „Bunătăţile Domnului 
nu s–au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc 
în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare!” 
Îndurările Sale pline de dragoste sunt veşnice; El veghează 
mereu asupra ta, conducându–te şi protejându–te. El te 
iubeşte infinit de mult (Efeseni 2:4).

Pentru lume, El poate fi un Dumnezeu al judecăţii, 
însă pentru tine, El este doar dragoste. În Ieremia 31:3, El a 

COMPASIUNEA LUI 
EXTRAORDINARĂ

Bunătăţile Domnului nu s‑au sfârşit, 
îndurările Lui nu sunt la capăt, ci 

se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi 
credincioşia Ta este atât de mare                                                                             
(Plângerile lui Ieremia 3:22‑23).
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spus: „... Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez 
bunătatea Mea!” Nu este de mirare faptul că El ne spune 
să ne apropiem cu încredere de tronul harului Său, ca să 
primim har şi îndurare în vreme de nevoie (Evrei 4:16). 
Bucură–te de harul şi de îndurările lui Dumnezeu.

Nu te condamna pentru ceea ce ai făcut greşit, pentru 
că El nu te condamnă niciodată: „Acum dar nu este nici o 
osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus...” (Romani 8:1). 
El vede întotdeauna ce este mai bun în tine şi Se aşteaptă 
ca şi tu să vezi ce este mai bun în tine şi în cei din jur. În 
scrisoarea sa către Timotei, Pavel scrie: „Tu, dar, copilul 
meu, întăreşte–te în harul care este în Cristos Isus” (2 
Timotei 2:1). Cu alte cuvinte: „bucură–te de harul care este 
în Isus Cristos.”

Chiar acum poţi să te bucuri de harul şi de îndurarea 
Lui şi să mustri cancerul, diabetul şi orice altă boală sau 
neputinţă din trupul tău. Recunoaşte şi fructifică dragostea 
şi compasiunea Lui şi ieşi din orice necaz. El te iubeşte şi a 
făcut tot ce este necesar pentru ca tu să ai o viaţă excelentă. 
Nu accepta nimic mai puţin.

Binecuvântatule Tată, bunătăţile şi îndurările Tale 
dăinuiesc veşnic. Harul Tău şi compasiunea Ta au 
crescut în viaţa mea; de aceea binecuvântez Numele 
Tău şi mărturisesc despre dragostea Ta nemaipomenită. 
Îţi mulţumesc că frumuseţea Ta, excelenţa Ta, 
binecuvântările şi perfecţiunile Tale sunt revelate în şi 
prin mine, în Numele lui Isus. Amin.

Psalmul 103:1‑4; Efeseni 2:4‑5; Luca 10:30‑37

RUGĂCIUNE

1 Corinteni 10:1‑13 & Psalmii 135‑138

Coloseni 2:16‑23 & Ieremia 10‑11

STUDIU SUPLIMENTAR



Din versetul tematic deducem, în primul rând, 
că Evanghelia lui Isus Cristos – Cuvântul lui 

Dumnezeu referitor la Isus Cristos şi la mântuirea pe care 
El a adus–o – este puterea lui Dumnezeu de a mântui 
oamenii. Puterea Sa de a–i scoate din păcat pe cei ce 
cred şi de a–i aduce într–o viaţă de neprihănire este 
încapsulată în Evanghelia harului Său. Nu există altă cale 
de a primi neprihănirea lui Dumnezeu, de a o înţelege şi 
de a învăţa despre ea în afară de Evanghelie.

În al doilea rând, în 2 Timotei 1:10, apostolul Pavel 
mai scrie un gând interesant: prin Evanghelie, viaţa şi 
nemurirea au fost aduse la lumină. La ce fel de viaţă se 
referă el? Este vorba despre viaţa divină; acelaşi tip de 
viaţă pe care o are Dumnezeu; viaţa care face din oameni 
fii ai lui Dumnezeu; şi această viaţă este în Isus Cristos: 
„... Dumnezeu ne–a dat viaţa veşnică, şi această viaţă 
este în Fiul Său. Cine Îl are pe Fiul are viaţa; cine nu–L 
are pe Fiul lui Dumnezeu n–are viaţa” (1 Ioan 5:11–12).

VIAŢĂ ŞI NEPRIHĂNIRE 
PRIN EVANGHELIE

Căci mie nu mi‑e ruşine de Evanghelia lui 
Cristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu 

pentru mântuirea fiecăruia care crede: 
întâi a iudeului, apoi a grecului; deoarece 

în ea este descoperită o neprihănire pe 
care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care 

duce la credinţă, după cum este scris: 
„Cel neprihănit va trăi prin credinţă”                                                  

(Romani 1:16‑17).
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În calitate de oameni născuţi din nou, noi nu am 
devenit doar neprihăniţi, ci am devenit descoperirea 
neprihănirii lui Dumnezeu. Pasajul din 2 Corinteni 5:21 
spune astfel: „Pe Cel ce n–a cunoscut niciun păcat, El 
L–a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea 
lui Dumnezeu în El.” Neprihănirea a devenit caracterul 
duhului tău. Abilitatea de a fi drept şi de a face ce este 
drept, abilitatea de a lucra cu neprihănire se află în 
duhul tău. Tu poţi trăi dinăuntru în afară acea viaţă de 
neprihănire, acea natură de neprihănire pe care ţi–a 
dat–o Dumnezeu.

Mai mult, tu ai şi poţi trăi viaţa veşnică, 
viaţa biruitoare care te–a făcut superior diavolului, 
întunericului, bolii, neputinţei, eşecului, înfrângerii şi 
morţii; o viaţă care este dincolo de această lume. În 
Cristos, prin Evanghelie avem acces la această viaţă 
extraordinară şi la darul neprihănirii.

Neprihănitule Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea lui 
Cristos în duhul meu care mă face una cu Tine. Neprihănirea 
Ta în mine a adus perfecţiune şi excelenţă în viaţa mea, 
abilitându‑mă să trăiesc drept şi să fac ce trebuie, umblând 
triumfător zi de zi! Păşesc în realitatea identităţii mele în 
Cristos, beneficiind din plin de puterea şi de efectul vieţii 
Tale divine în mine, în Numele lui Isus. Amin.

Ioan 3:15‑17; Romani 3:24‑26; Romani 5:17‑21

RUGĂCIUNE

1 Corinteni 10:14‑11:1 & Psalmii 139‑141

Coloseni 3:1‑11 & Ieremia 12

STUDIU SUPLIMENTAR



Credinţa este principiul de bază al vieţii creşti ne: 
„Căci noi umblăm prin credinţă, nu prin vedere” 

(2 Corinteni 5:7). Biblia subliniază clar faptul că, fără credinţă, 
este imposibil să–I fi m plăcuţi lui Dumnezeu (Evrei 11:6). Nu 
există creşti n care să nu aibă credinţă, pentru că toţi am primit 
o măsură de credinţă, după cum spune versetul temati c; tu 
trebuie doar să creşti  acea măsură de credinţă.

Cuvântul Domnului ne arată cum să dezvoltăm o 
credinţă mare şi efi cientă. În primul rând, trebuie să rămâi 
permanent în Cuvântul Lui. Cuvântul lui Dumnezeu stârneşte 
credinţa în duhul tău: „... credinţa vine în urma auzirii, şi 
auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu” (Romani 10:17). Cu 
cât auzi mai mult Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai multă 
credinţă vei avea. Cu cât primeşti  mai puţin din Cuvântul lui 
Dumnezeu în duhul tău, cu atât mai puţină credinţă vei fi  
capabil să exprimi atunci când te vei confrunta cu provocările 
vieţii. 

Credinţa ta este consolidată şi atunci când parti cipi 
cu regularitate la serviciile divine şi când ai părtăşie cu alţi 
credincioşi (Evrei 10:25). În Biserică înveţi din Cuvântul 
lui Dumnezeu şi te bucuri şi de părtăşia bogată cu Duhul 
Sfânt într–un mod care îţi energizează credinţa. Cu toate 
acestea, trebuie să îţi exprimi credinţa şi tu. Pasajul din Iacov 

CREDINŢA: PRINCIPIUL 
UMBLĂRII CREŞTINE
... Potrivit cu măsura de credinţă pe 

care i‑a împărţit‑o Dumnezeu fi ecăruia                          
(Romani 12:3).
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1:22 spune astf el: „Fiţi împlinitori ai Cuvântului şi nu doar 
ascultători, înşelându–vă singuri!” Îţi dezvolţi o credinţă 
biruitoare meditând asupra Cuvântului lui Dumnezeu şi 
punându–l în practi că în viaţa ta.

A acţiona pe baza Cuvântului lui Dumnezeu înseamnă 
a–ţi exprima credinţa, iar credinţa este cea care câşti gă victoria 
asupra lumii (1 Ioan 5:4). Credinţa neexprimată nu va birui. 
Credinţa trebuie susţinută de o acţiune corespunzătoare: 
„Tot astf el şi credinţa, dacă nu are fapte, este moartă în 
ea însăşi. Aşa cum trupul fără duh este mort, tot astf el şi 
credinţa fără fapte este moartă” (Iacov 2:17, 26). Aşadar 
exprimă–ţi întotdeauna credinţa prin cuvinte şi prin acţiuni.

Nu plânge şi nu te lamenta înaintea lui Dumnezeu în 
legătură cu situaţia ta; acţionează pe baza Cuvântului Său! 
Foloseşte–ţi credinţa. Isus a spus că dacă ai credinţă cât un 
grăunte de muştar, poţi să–i porunceşti  muntelui să se mute, 
iar acesta te va asculta. Credinţa pe care o ai este îndeajuns; 
fă ceva cu ea. Foloseşte–o; este valută forte pentru orice îţi 
doreşti , la standardele Cuvântului lui Dumnezeu. Aleluia!

Cuvântul lui Dumnezeu îmi insufl ă credinţă să înving 
provocările vieţii şi să mă menţin în viaţa victorioasă pe 
care o am în Cristos. Forţele neprihănirii, sănătatea divină, 
victoria şi bunăstarea sunt acti vate în mine pe măsură ce 
trăiesc în Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt călăuzit şi inspirat 
de înţelepciune divină să împlinesc voia Lui desăvârşită 
pentru mine, în Numele lui Isus. Amin. 

2 Timotei 2:15; Faptele apostolilor 20:32;
 Evrei 11:6; Iacov 2:17

PROCLAMAŢIE

1 Corinteni 11:2‑34 & Psalmii 142‑145

Coloseni 3:12‑25 & Ieremia 13

STUDIU SUPLIMENTAR



Fiind creştini, noi nu suntem oameni obişnuiţi; 
noi nu suntem niciodată victime în viaţă. 

Dacă te afli într–un necaz sau o situaţie precară sau 
periculoasă, nu dispera; ai tot ce ai nevoie pentru a 
câştiga, indiferent de adversitate. Există ceva în tine: 
viaţa şi puterea dinamică a Duhului Sfânt care produce 
schimbări. 

Cuvântul „putere” din versetul tematic provine din 
traducerea din original a termenului grecesc „dunamis,” 
şi înseamnă puterea sau capacitatea dinamică de a face 
schimbări. Se referă la o abilitate de a produce miracole; 
este vorba despre o putere care depăşeşte capacitatea 
ta umană! Este o „putere de a face” şi uneori acest 
termen este tradus şi prin „tărie.” Înseamnă şi puterea 
excelenţei – abilitatea extraordinară de a fi eficient în 
tot ceea ce faci. Aceasta este viaţa pe care o avem în 
Cristos – o viaţă de super–productivitate şi de slavă tot 
mai mare prin Duhul Sfânt!

Nu este de mirare că El spune în 2 Corinteni 
3:5: „Nu că noi, prin noi înşine, suntem în stare să 
gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, 
dimpotrivă, vine de la Dumnezeu.” Abilitatea ta de a 
face orice, motivul pentru care ai succes în tot ce faci, 
puterea ta de a fi excelent şi inovativ rezidă în faptul că 

PUTEREA DUHULUI SFÂNT

Ci voi veţi primi o putere, când Se 
va coborî Duhul Sfânt peste voi...                                         

(Faptele apostolilor 1:8).
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Duhul Sfânt locuieşte în tine. Pasajul din 2 Corinteni 4:7 
spune: „Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, 
pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la 
Dumnezeu, nu de la noi.”

Astfel, dacă ai greutăţi în viaţă; dacă ţi se pare că 
depui foarte mult efort, dar nu te bucuri de rezultate pe 
măsură, se poate să fie din cauză că nu conştientizezi şi 
nu foloseşti puterea Duhului Sfânt din tine. Pavel a spus: 
„Pot totul prin Cristos care mă întăreşte” (Filipeni 4:13); 
iar profetul Mica afirmă: „Dar eu sunt plin de putere, 
plin de Duhul Domnului...” (Mica 3:8).

Conştientizează puterea Duhului Sfânt din tine 
şi foloseşte–o. Prin această putere poţi face lucruri de 
neimaginat, imposibile: „Iar a Celui ce, prin puterea 
care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult 
decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20). Acesta 
este creştinismul; este o viaţă de stăpânire. Nu este 
nevoie să mergi de colo – colo căutând ajutor şi putere; 
toată puterea de care ai nevoie este în Duhul Sfânt care 
locuieşte în tine. Pune–o în acţiune.

Dumnezeu desăvârşeşte tot ceea ce mă priveşte. Puterea 
Lui acţionează în mine, abilitându‑mă să doresc şi să fac 
ceea ce Îi este plăcut în orice moment. Îmi împlinesc 
destinul în Cristos, iar Domnul este glorificat în mine 
astăzi şi întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin. 

Romani 15:18‑19; Faptele apostolilor 6:8; Luca 4:14

PROCLAMAŢIE

1 Corinteni 12 & Psalmii 146‑150

Coloseni 4:1‑9 & Ieremia 14

STUDIU SUPLIMENTAR
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Există un limbaj spiritual pentru creştin. De 
aceea, în calitate de creştin, trebuie să porţi 

Cuvântul lui Dumnezeu pe buzele tale, pentru că 
viaţa supranaturală se bazează pe gura ta. Limba ta îţi 
cârmuieşte viaţa. În Matei 12:36–37, Isus a spus: „Vă 
spun că în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de 
orice cuvânt nefolositor pe care–l vor fi rostit. Căci din 
cuvintele tale vei fi scos fără vină şi din cuvintele tale 
vei fi osândit.” 

Acest lucru înseamnă literalmente că omul va merge 
în cer sau în iad în urma cuvintelor sale. Citeşte ce scrie 
apostolul Pavel despre mântuire: „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. Căci 
prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin 
mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire” (Romani 
10:9–10).

Apostolul Iacov a comparat limba cu cârma unei 
corăbii foarte mari, pe care căpitanul o foloseşte pentru 
a îndrepta corabia în ce direcţie doreşte (Iacov 3:4–5). Tot 
aşa, viaţa ta preia caracterul cuvintelor tale. Dacă vorbele 
tale sunt sănătoase, viaţa ta va fi desăvârşită, excelentă şi 

CUVINTELE TALE ŞI VIAŢA TA

Eşti prins în capcană prin cuvintele gurii 
tale, prin cuvintele gurii tale eşti prins                        

(Proverbe 6:2, versiunea Fidela).
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plină de slavă. Pasajul din Proverbe 15:4 spune: „Limba 
dulce este un pom de viaţă...” Isus ne–a învăţat că primim 
ceea ce spunem (Marcu 11:24).

Fii atent ce rosteşti, pentru că afirmaţiile tale 
îţi controlează viaţa. Poţi să te menţii în sănătate, 
în siguranţă, în bunăstare şi în victorie folosindu–ţi 
cuvintele. Îndreaptă–ţi viaţa în direcţia destinului pe care 
îl are Dumnezeu pentru tine prin declaraţiile tale pline de 
credinţă. Vorbeşte întotdeauna doar în termeni de succes, 
de creştere şi de dezvoltare.

Pasajul din 1 Petru 3:10 spune astfel: „Căci cine 
iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune, să–şi înfrâneze 
limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare.” Iar în 
Proverbe 18:21 citim: „Moartea şi viaţa sunt în puterea 
limbii; oricine o iubeşte îi va mânca roadele.” Creează–
ţi şi menţine–ţi viaţa plină de slavă prin cuvintele tale. 
Prin vorbele tale poţi fi orice doreşti să fii, poţi avea orice 
doreşti să ai şi poţi realiza orice doreşti să realizezi, la 
standardele Cuvântului lui Dumnezeu.

Viaţa mea este excelentă şi plină de slavă. Umblu în 
stăpânirea Duhului Sfânt. Parcursul vieţii mele este doar 
înainte şi în sus. Păşesc pe calea victoriei şi a bunăstării 
veşnice. Îmi împlinesc destinul pregătit de Dumnezeu 
pentru mine, în Numele lui Isus. Amin. 

Marcu 11:23; Psalmul 34:12‑13; Proverbe 18:21

PROCLAMAŢIE

1 Corinteni 13 & Proverbe 1‑2

Coloseni 4:10‑18 & Ieremia 15

STUDIU SUPLIMENTAR



Cuvântul „răscumpărare” din versetul tematic provine 
din traducerea din original a termenului grecesc 

„lutrosis,” care înseamnă a răscumpăra, a elibera, a salva sau a 
scoate din necaz. Domnul Isus a răscumpărat omul din păcat la 
cruce, iar sângele Său a devenit jertfa pentru păcatele întregii lumi. 
Apoi El a fost îngropat şi, a treia zi, Dumnezeu L–a înviat din morţi 
cu o viaţă nouă, viaţa învierii. Aceeaşi viaţă a învierii este cea pe 
care a primit–o oricine crede în El.

Astfel, fiind creştin, tu nu eşti cel „răscumpărat,” pentru că 
te–ai născut din nou din învierea lui Cristos (1 Petru 1:3), după ce 
avusese loc lucrarea de răscumpărare prin moartea Sa ispăşitoare. 
Tu ai viaţa învierii.

Unii oameni fac o confuzie atunci când studiază porţiuni din 
Scriptură unde făptura nouă este descrisă ca fiind „răscumpărată.” 
De exemplu, în Apocalipsa 5:9, Biblia spune: „Şi cântau o cântare 
nouă şi ziceau: «Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să–i rupi peceţile: 
căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu 
sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice 
norod şi de orice neam.»” 

Cuvântul „răscumpărat” este tradus greşit aici; provine 
din traducerea din original a termenului grecesc „agorazo,” care 

CUMPĂRAŢI CU SÂNGELE LUI 

Şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în 
Locul Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi 
de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după 
ce a căpătat o răscumpărare veşnică                                       

(Evrei 9:12).
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înseamnă a face o achiziţie; a cumpăra ceva ca dar ce urmează a 
fi dăruit cuiva. Nu înseamnă a cumpăra înapoi, sau a răscumpăra, 
ca în cazul termenului „lutrosis”; este vorba de o achiziţie nouă. 
Cristos ne–a cumpărat cu sângele Său şi ne–a dăruit lui Dumnezeu.

Există mai multe traduceri care redau aşa cum trebuie 
acest verset. Versiunea NIV spune: „... ai cumpărat pentru 
Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice 
limbă, din orice norod şi de orice neam.” Versiunea Living Bible 
spune astfel: „... căci ai fost junghiat şi sângele Tău a cumpărat 
oameni din orice naţiune ca daruri pentru Dumnezeu.” Tu eşti un 
dar, cumpărat pentru Dumnezeu de Isus; El te–a cumpărat cu un 
preţ – sângele Lui!

Acum, tu Îi aparţii lui Dumnezeu. Nu eşti cel care a fost 
„eliberat” de cel rău atunci când Isus a murit pe cruce; eşti o 
creaţie nouă; te–ai născut din nou fiind superior diavolului, lumii 
şi sistemelor ei decadente. Tu eşti un asociat al dumnezeirii: „prin 
care El ne–a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca 
prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de 
stricăciunea care este în lume prin pofte” (2 Petru 1:4).

Bunule Tată, Îţi mulţumesc pentru sângele scump al lui 
Isus prin care am fost curăţit de orice nelegiuire. Sunt o 
făptură nouă, un asociat al dumnezeirii. Sunt recunoscător 
pentru viaţa de neprihănire pe care o am în Cristos. Mă 
bucur de puterea Ta şi de gloria Ta care acţionează în viaţa 
mea, în Numele lui Isus. Amin. 

Evrei 4:14‑16; 1 Corinteni 6:20

RUGĂCIUNE

1 Corinteni 14 & Proverbe 3‑4

1 Tesaloniceni 1:1‑10 & Ieremia 16

STUDIU SUPLIMENTAR



Isus a venit predicând Evanghelia Împărăţiei lui 
Dumnezeu. El a spus că s–a împlinit vremea, şi 

că Împărăţia lui Dumnezeu era aproape (Marcu 1:15). Ce 
este Împărăţia lui Dumnezeu?

În primul rând, Împărăţia lui Dumnezeu nu este un 
loc fizic; este domnia lui Dumnezeu, exercitată oriunde 
El devine Domn; unde El este Şeful şi cârmuieşte; unde 
El deţine controlul şi Se exprimă pe Sine – prin slava şi 
prin bunătatea Lui.

De aceea a spus Isus să nu credem atunci când 
cineva ne va spune „Împărăţia lui Dumnezeu este acolo” 
sau „este dincolo,” pentru că Împărăţia nu vine aşa încât 
să izbească privirile; ea este înăuntrul tău (Luca 17:20–
21). Planul lui Dumnezeu este acela de a–Şi instaura 
Împărăţia în inimile oamenilor, însă este vorba despre o 
Împărăţie spirituală.

Să ne aducem aminte ce s–a întâmplat atunci când 
Isus a fost adus înaintea lui Pilat, în Ioan 18:36–37; Pilat 
I–a pus o întrebare la care El a răspuns: „... Împărăţia Mea 
nu este din lumea aceasta...” (Ioan 18:36). Împărăţia lui 
Dumnezeu nu este o structură fizică; cu toate acestea, 
Isus a spus: „A venit”; cu adevărat, a venit, ea este în 
inima ta. Evanghelia Împărăţiei pe care a predicat–o Isus 

ÎMPĂRĂŢIA LUI ÎN 
INIMILE NOASTRE

Şi după ce Ioan a fost pus în închisoare, 
Isus a venit în Galileea predicând 

Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu,                                    
(Marcu 1:14, versiunea Fidela).
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este: „Bună ziua tuturor, Împărăţia lui Dumnezeu poate 
fi instaurată acum în inimile voastre; a venit! Oricine 
crede în El poate deveni acum cartierul general şi centrul 
operativ al lui Dumnezeu.” Acest lucru nu era posibil în 
vremea lui Avraam, a lui Moise, a lui Ilie, a lui Elisei, a lui 
David, a lui Solomon şi a patriarhilor din vechime, însă 
este posibil astăzi.

Când a venit Isus, a adus Împărăţia în Sine. Şi 
odată ce L–am primit, avem şi noi Împărăţia în inima 
noastră: pacea, frumuseţea, slava, harul şi viaţa pe care 
Dumnezeu le–a stabilit în inima ta! Acum Dumnezeu este 
acasă înăuntrul tău. Ce viaţă ne–a adus El! În ce viaţă 
ne–a strămutat! Ce Evanghelie minunată!

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Ţi‑ai stabilit Împărăţia în inima 
mea şi astfel ai pus în mine viaţa de neprihănire. Declar că 
viaţa mea este pentru gloria Ta şi manifest pretutindeni 
excelenţa, frumuseţea, virtuţile şi perfecţiunile Tale, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Luca 17:20‑21; Coloseni 1:27; 2 Corinteni 4:6‑7

RUGĂCIUNE

1 Corinteni 15:1‑34 & Proverbe 5‑7

1 Tesaloniceni 2:1‑9 & Ieremia 17 

STUDIU SUPLIMENTAR



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 Domn al vietii tale, rugându‑te 
astfel:

„Doamne, Dumnezeule, cred din toată inima mea 
în Isus Cristos, Fiul Dumnezeului cel Viu. Cred că 
El a murit pentru mine si că Dumnezeu L-a înviat 
din morți. Cred că este viu si astăzi. Mărturisesc 
cu gura mea că Isus Cristos este Domnul vieții 
mele de astăzi înainte. Prin El și în Numele Lui, am 
viață veșnică; sunt născut din nou. Îți mulțumesc, 
Doamne, că îmi mântuiești  sufl etul! 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;



DESPRE  AUTOR
Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele corporaţiei 

Believers LoveWorld Inc., o misiune dinamică, multilaterală, 
cu extindere global, este autorul revistei Rapsodia 
Realităţilor, devoţionalul numărul 1 pe plan mondial şi 
al multor alte cărţi (peste 30). Este un dedicat slujitor al 
Cuvântului lui Dumnezeu al cărui mesaj a adus realitatea 
vieţii divine în inima multora.

Milioane de oameni au fost binecuvântaţi prin 
emisiunea sa televizată „Atmosphere for Miracles” 
(Atmosfera pentru miracole, n.tr.), care aduce prezenţa lui 
Dumnezeu chiar în casele oamenilor. Viziunea misiunii sale se 
extinde în lume prin programe creştine de calitate transmise 
cu ajutorul reţelelor de televiziune prin satelit LoveWorld.

La renumita Şcoală de Vindecare, manifestând 
lucrarea de vindecare a lui Isus Cristos prin darurile Duhului 
Sfânt, a ajutat mulţi oameni să primească vindecare.

 De peste 30 de ani, Pastorul Chris îşi îndeplineşte cu 
deosebită pasiune însărcinarea divină de a atinge oamenii 
de pretutindeni cu prezenţa lui Dumnezeu prin misiuni, 
cruciade şi alte platforme care au ajutat milioane de semeni 
să experimenteze viaţa victorioasă, plină de semnifi caţie şi 
de scop din Cuvântul lui Dumnezeu.
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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   
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