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Citiţi şi meditaţi cu atenţie asupra fiecărui articol. Citiţi 
rugăciunile şi proclamaţiile cu voce tare. Procedând 
astfel în fiecare zi, vă asiguraţi de rezultatele pe 
care Cuvântul lui Dumnezeu le produce, tot ceea ce 
mărturisiţi devenind realitate. 

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

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

Folosiţi devoţionalul pentru a vă nota ţelurile propuse 
în fiecare lună, apoi măsuraţi‑vă progresul şi sărbătoriţi 
fiecare victorie sau realizare.

Bucuraţi–vă de prezenţa glorioasă a Domnului şi de victoria 
Sa, savurând porţia zilnică din Cuvântul Său! Dumnezeu să vă 
binecuvânteze!

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a ajuns 
să fie disponibil acum acum în toate limbile cunoscute. 
Ediţia 2023 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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Pe tot parcursul acestei luni, sau măcar pentru 
următoarele două săptămâni, fă‑ţi ti mp să meditezi 

zilnic la versetul temati c. Înti nde‑te în pat şi repetă cu voce 
tare cuvintele acestui verset iar şi iar. Plimbă‑te prin cameră 
gândind şi rosti nd: „Cristos este în mine.” Am făcut aceasta 
acum mulţi ani şi cu siguranţă mi‑a schimbat viaţa. Am vrut 
să captez esenţa şi realitatea acestui verset. Am vrut ca acest 
adevăr să pătrundă adânc în duhul meu şi aşa s‑a întâmplat!

Sintagma „Cristos este în ti ne” nu este doar un clişeu 
religios; este o realitate divină. Din păcate, în viaţa unora, 
puterea acestei realităţi încă nu este atât de relevantă pe cât 
ar trebui. Însă tocmai acesta este moti vul pentru ei cârtesc; 
acesta este moti vul pentru lipsurile, pentru durerile de cap, şi 
pentru febra de care se plâng! Este moti vul pentru care unii se 
confruntă cu răni, cu boli sau cu afecţiuni incurabile.

Cum ai putea fi  bolnav, dacă Isus Cristos locuieşte cu 
adevărat în trupul tău fi zic? Aminteşte‑ţi de Enea; deşi creşti n, 
era imobilizat la pat de opt ani de zile. Apoi a venit Petru în casa 
lui. Şi tot ce a zis Petru, a fost: „Enea, Isus Cristos te vindecă: 
ridică-te!” Imediat, omul a fost vindecat.

Petru a înţeles realitatea, puterea şi esenţa faptului că 
Isus Cristos trăieşte în noi. Şi ce spune Pavel în Romani 8:10? El 

O REALITATE DIVINĂ
MIERCURI

Cărora Dumnezeu a voit să le facă 
cunoscut care este bogăţia slavei 
tainei acesteia între Neamuri, şi 

anume: Cristos în voi, nădejdea slavei                         
(Coloseni 1:27).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Mi s‑a acordat harul şi capacitatea în Cristos să stăpânesc 
şi să domnesc peste toate circumstanţele. Pot totul prin 
Cristos care mă întăreşte. Cristos în mine este asigurarea 
mea de sănătate divină, de bunăstare, de victorie şi de 
stăpânire. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

a zis: „Şi dacă Cristos este în voi, trupul vostru, da, este supus 
morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din 
pricina neprihănirii.” 

Înainte ca Isus Cristos să locuiască în tine, trupul tău era 
condamnat sau predispus la moarte. Erai supus blestemului 
păcatului şi prin urmare erai supus diavolului, condamnării, 
bolii, afecţiunii, sărăciei şi morţii. Dar apoi Biblia spune: „... Şi 
dacă Duhul Celui ce L‑a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte 
în voi, cel ce L‑a înviat pe Cristos Isus din morţi, va învia şi 
trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care 
locuieşte în voi” (Romani 8:11). Aceasta deja s‑a întâmplat. 
Duhul Sfânt locuieşte în tine şi ţi‑a dat viaţă – a vitalizat trupul 
tău muritor sau supus morţii.

Acum că eşti născut din nou, viaţa ta este imună faţă de 
moarte. Trebuie să persişti în acest adevăr, altfel vei fi lovit de 
elementele vieţii. Dar atunci când meditezi deliberat asupra lui 
Cristos şi asupra vieţii Lui din tine, El Se va manifesta în trupul 
tău fizic şi va risipi tot ce nu este de la Dumnezeu. Cristos în tine 
este cea mai mare binecuvântare dintre toate!

Matei 11:21‑30 & Geneza 32

Matei 22:15‑46 & Exod 22‑23

Isaia 60:1‑2; 2 Corinteni 3:9‑11; 2 Petru 1:17
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Versetul temati c spune că dacă Îi aparţii lui 
Cristos, atunci eşti  sămânţa lui Avraam şi 

eşti  moştenitor conform promisiunii. Acest adevăr este 
foarte profund. Ne aminti m, de asemenea, ce a spus 
apostolul Pavel în Efeseni 1:3: „Binecuvântat să fi e 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne‑a 
binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti , 
în locurile cereşti , în Cristos.”

Tu deja ai fost binecuvântat cu „TOATE” 
binecuvântările spirituale în locurile cereşti  în Isus Cristos. 
Tu eşti  un moştenitor al unei Împărăţii de binecuvântări. 
Această realitate pur şi simplu izgoneşte lupta afară 
din viaţa ta. Gândeşte‑te la cuvintele încurajatoare ale 
Domnului din Luca 12:32: „Nu te teme, turmă mică; 
pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia.” Cum 
ar mai putea cineva care cunoaşte aceste cuvinte să mai 
aibă lupte şi zbucium în viaţă? Apoi, gândindu‑te că El 
deja a înfăptuit aceasta (ne‑a dat Împărăţia cu plăcere), 
îţi dai seama de eternitatea acestei realităţi. El deja ţi‑a 
dat Împărăţia.

Elementele mici sunt incluse în cele mari. Dacă ai 
deja Împărăţia, atunci ai tot ceea ce reprezintă Împărăţia: 

MOȘTENITORI AI 
BINECUVÂNTĂRILOR

2 JOI

Şi dacă sunteţi ai lui Cristos, 
sunteţi „sămânţa” lui Avraam, 

moştenitori prin făgăduinţă                                                
(Galateni 3:29).

7
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Sunt un moştenitor al Împărăţiei binecuvântărilor lui 
Dumnezeu; viaţa divină, sănătatea, bunăstarea, succesul, 
bucuria, pacea şi victoria sunt ale mele în Cristos. Sunt 
binecuvântat şi trăiesc în supraabundenţă pentru că sunt 
sămânţa lui Avraam. Îţi mulţumesc, Doamne, pentru că 
Împărăţia Ta îmi aparţine; prin urmare, am tot ce priveşte 
viaţa şi evlavia, iar eu înfloresc peste măsură în orice 
lucrare bună, în Numele lui Isus. Amin.

viaţă divină, neprihănire, dragoste, bucurie, bogăţii 
nespuse, sănătate divină, pace, toate acestea şi multe 
altele sunt deja ale tale. Ele fac parte din moştenirea ta şi 
din drepturile tale în Cristos.

În Cristos, tu ai cheile Împărăţiei cerurilor, ceea ce 
înseamnă că tu ai acces atât la binecuvântările cereşti, cât 
şi la cele pământeşti. Trăieşte fiecare zi cu conştientizarea 
faptului că Împărăţia Lui este în tine. Şi Împărăţia Lui nu a 
venit la tine fără resurse; este încărcată de binecuvântări. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Matei 12:1‑9 & Geneza 33

Matei 23 & Exod 24‑25 

Galateni 3:9; Romani 8:16‑17; Galateni 4:7
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În Faptele apostolilor se consemnează că 
apostolii, împreună cu alţi ucenici ai lui Isus, erau 

strânşi în camera de sus din Ierusalim, în ti mpul sărbătorii 
Cincizecimii. Acolo s‑a întâmplat ceva remarcabil: toţi au 
fost umpluţi cu Duhul Sfânt şi au început să vorbească în 
alte limbi după cum îi îndemna Duhul.

Unii dintre cei care îi auzeau îi batjocoreau zicând 
că erau plini de must, adică beţi. Dar adevărul este că ei 
făceau invocări spirituale. Ce spuneau ei mai exact?

Pentru batjocoritori, ucenicii doar bolboroseau 
ceva, aşa cum spusese profetul Isaia: „Prin nişte oameni 
cu buze bâlbâitoare şi cu vorbirea străină îi va vorbi 
poporului acestuia Domnul” (Isaia 28:11). A fost cel 
mai bun mod în care Isaia a putut să descrie sau să 
interpreteze această binecuvântare a Noului Testament. 
Ei nu şti au nimic despre aceasta în Vechiul Testament.

În viziunea pe care i‑a descoperit‑o Duhul Sfânt, 
probabil că Isaia a crezut că aude ceva de genul unei 
bâlbâieli sau ceva similar unei defi cienţe de vorbire – o 
problemă care implică ezitare şi repetare involuntară 
a unor sunete. Dar Pavel a avut o descoperire mai 
înaltă şi ne‑a spus că prin aceste „bâlbâieli” noi rosti m 

INVOCĂRI SPIRITUALE
3 VINERI

Şi tot astf el şi Duhul ne ajută în 
slăbiciunea noastră: căci nu şti m cum 
trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul 

mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite 
(Romani 8:26).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântarea de a vorbi 
în alte limbi şi pentru invocările Duhului Sfânt. Chiar şi acum, 
când vorbesc în alte limbi, declar planurile Tale prin cuvinte şi 
prin sunete orchestrate de Duhul Sfânt; vorbesc despre voia 
Ta, despre planurile şi despre scopurile Tale în ceea ce priveşte 
problemele importante; împlinesc voia Ta desăvârşită în viaţa 
mea şi în toate acţiunile mele, în Numele lui Isus. Amin.

înţelepciunea lui Dumnezeu în limbaj tainic: „Noi 
propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică 
şi ţinută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre 
slava noastră, mai înainte de veci” (1 Corinteni 2:7).

Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt a orchestrat 
rostirile date nouă, celor care vorbim în alte limbi; prin 
urmare, ucenicii nu doar recitau sau repetau ceva în 
mod involuntar; acestea sunt invocări. Invocările sunt 
exclamaţii ceremoniale de cuvinte sau de sunete cu efect 
supranatural. Aceasta facem noi atunci când vorbim în 
alte limbi.

În timp ce te rogi, s‑ar putea să observi că repeţi 
doar o silabă; nu te opri. Tu faci invocări ale Duhului 
Sfânt; tu rosteşti planurile lui Dumnezeu prin cuvinte şi 
prin sunete orchestrate de Duhul Sfânt care vor schimba 
anumite lucruri şi viaţa ta pentru totdeauna.

Matei 12:10‑21 & Geneza 34 

Matei 24:1‑35 & Exod 26‑27 

1 Corinteni 2:7; 1 Corinteni 14:2; 1 Corinteni 14:14
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Biblia ne spune cum David a trimis nişte leviţi 
să mute chivotul Domnului într‑un loc pe care 

îl pregăti se în mod special la Ierusalim. Dar observăm 
ceva deosebit versetul temati c, care spune: „... i‑a ajutat 
Dumnezeu pe leviţi să ridice chivotul legământului 
Domnului.ˮ Nu este uimitor?

Deşi leviţii erau chemaţi să poarte chivotul, 
Dumnezeu i‑a ajutat să îşi ducă sarcina la îndeplinire. 
Cu altă ocazie, Dumnezeu l‑a ajutat pe Iosafat, regele lui 
Iuda. El s‑a dus la luptă în alianţă cu Ahab, regele lui Israel, 
împotriva sirienilor. Neşti ind că Iosafat era în bătălie, 
regele Siriei şi‑a instruit comandanţii să îşi concentreze 
atacul asupra lui Ahab, regele Israelului.

„Nu vă mai luptaţi cu nimeni; duceţi‑vă doar după 
Ahab şi omorâţi‑lˮ, le‑a zis el. Atunci când oamenii l‑au 
văzut pe Iosafat, ei au crezut că este regele Israelului şi 
l‑au înconjurat. Dar Biblia spune: „Iosafat a scos un ţipăt. 
Domnul l‑a ajutat, şi Dumnezeu i‑a îndepărtat de la elˮ 
(2 Cronici 18:31).

Biblia ne mai spune şi despre un alt rege, Ozia, care 
şi‑a început domnia din adolescenţă. El a fost promotorul 
mai multor invenţii şi transformări tehnice ale lui Iuda. 

EXISTĂ AJUTOR PENTRU TINE
4 SÂMBĂTĂ

Când i‑a ajutat Dumnezeu pe leviţi 
să ridice chivotul legământului, au 
jertf it şapte viţei şi şapte berbeci                             

(1 Cronici 15:26).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Duhule Sfânt, Te recunosc ca fiind Ajutorul meu; Tu 
eşti întotdeauna cu mine şi în mine. Tu eşti refugiul 
meu şi tăria mea. Mă predau Ţie, să mă conduci, să mă 
călăuzeşti, să mă întăreşti şi să mă înveţi lucrurile din 
Împărăţia lui Dumnezeu. Sunt poziţionat corect în centrul 
voii desăvârşite a lui Dumnezeu, întrucât mă aflu sub 
călăuzirea Ta şi sub influenţa Ta în fiecare zi a vieţii mele, 
în Numele lui Isus. Amin.

Biblia specifică faptul că el a fost ajutat în mod minunat 
de Domnul până a devenit puternic (2 Cronici 26:15).

Astăzi noi avem parte de mult mai mult, prin 
Duhul Sfânt care locuieşte în inima noastră. El este 
ajutorul nostru! Încerci să obţii ceva? Te confrunţi cu 
anumite probleme? Şi pentru tine este disponibil ajutor 
supranatural.

Duhul Sfânt este în tine pentru a te ajuta în lucrare, 
în afacere, în finanţele şi în relaţiile tale. El va îndepărta 
necazul de la tine la fel cum i‑a îndepărtat pe inamicii lui 
Iosafat. El îţi va da idei creative care îţi vor face numele 
cunoscut pretutindeni. Tu nu eşti dezavantajat în niciun 
fel; Ajutorul este în tine, iar acesta este Duhul Sfânt. 
Aleluia!

Matei 12:22‑30 & Geneza 35

Matei 24:36‑51 & Exod 28 

Ioan 14:16; Romani 8:26
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În zilele lui David, erau două corturi: unul la 
Gabaon, iar celălalt la Ierusalim. În 1 Cronici 16 

Biblia vorbeşte despre amândouă. Cortul din Gabaon, 
care era cortul lui Moise, era un loc pentru jertf e: „I‑a 
pus pe preotul Ţadoc şi pe preoţi, fraţii săi, înaintea 
locaşului Domnului, pe înălţimea din Gabaon, ca să 
aducă necurmat Domnului arderi de tot, dimineaţa şi 
seara, pe altarul arderilor de tot, şi să împlinească tot 
ce este scris în legea Domnului, poruncită lui Israel de 
Domnul” (1 Cronici 16:39‑40). 

Cortul din Ierusalim, care era cortul lui David, 
avea cântăreţi leviţi pe care David îi numise să slujească 
înaintea Chivotului lui Dumnezeu. „Le‑a dat leviţilor 
sarcina să facă slujba înaintea chivotului Domnului, 
să‑L cheme, să‑L laude şi să‑L slăvească pe Domnul, 
Dumnezeul lui Israel” (1 Cronici 16:4). Leviţii trebuiau 
să slujească înaintea chivotului zi şi noapte, cântându‑I 
laude lui Dumnezeu.

În ti mp ce în Gabaon jertf eau animale, în Ierusalim 
Îi ofereau Domnului drept jertf e laude şi mulţumiri, 
necurmat. David a zis: „Atunci voi lăuda Numele Lui 

CORTUL DE LAUDE
5 DUMINICĂ

Iată că mi se şi înalţă capul 
peste vrăjmaşii mei, care mă 
înconjoară: voi aduce jertf e în 

cortul Lui în sunetul trâmbiţei, voi 
cânta şi Îl voi lăuda pe Domnul                                                        

(Psalmul 27:6).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, voi binecuvânta Numele Tău în orice vreme, iar 
lauda Ta va fi totdeauna în gura mea, declarând măreţia 
Ta pe tot pământul şi vestindu‑le minunile Tale tuturor 
generaţiilor. Îţi mulţumesc pentru slava Ta în viaţa mea. 
Tu eşti neprihănit, sfânt, milostiv, bun şi pur. Împărăţia 
Ta este veşnică, iar Tu stăpâneşti naţiunile în neprihănire. 
Binecuvântat să fie Numele Tău în veci, Doamne. Amin.

Dumnezeu prin cântări, şi prin laude Îl voi preamări. 
Lucrul acesta Îi este mai plăcut Domnului, decât un viţel 
cu coarne şi copite!” (Psalmul 69:30‑31).

Mulţi ani mai târziu, în Noul Testament, Iacov, în 
timp ce dezbătea cu unii dintre prezbiterii Bisericii planul 
lui Dumnezeu pentru Neamuri, a citat o profeţie: „După 
aceea, Mă voi întoarce, şi voi ridica din nou cortul lui 
David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărâmăturile, şi‑l voi 
înălţa din nou” (Faptele apostolilor 15:16). Observă că 
Domnul nu a spus: „Voi reface cortul lui Moise.” Ci El a 
zis că va ridica din nou cortul lui David, unde erau laude 
neîntrerupte.

Aceasta ne spune ce trebuie să avem în Biserică 
astăzi: laude neîntrerupte în sanctuar! Înălţarea unui cort 
viu care nu va fi distrus niciodată ne va propulsa viaţa şi 
slujirea într‑o slavă superioară.

Matei 12:31‑38 & Geneza 36 

Matei 25:1‑30 & Exod 29‑30 

1 Cronici 16:39‑40; Psalmul 150:1‑6
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În aceste zile din urmă, una dintre cele mai 
importante lucrări pe care le face Duhul Sfânt 

este să impulsioneze Biserica să accelereze predicarea 
Evangheliei. Această Evanghelie a Împărăţiei va fi  
predicată în toată lumea ca mărturie pentru toate 
naţiunile; apoi va veni sfârşitul. Aceasta este misiunea lui 
Dumnezeu pentru Biserica din ziua de astăzi. Timpul este 
scurt.

Trebuie să înţelegem urgenţa orei, a vremii în 
care trăim, şi să luăm în serios lucrurile Împărăţiei lui 
Dumnezeu. Predică Evanghelia; predic‑o din toată inima, 
cu toată îndrăzneala şi cu toată dragostea pe care ţi le‑a 
dat Dumnezeu.

În Matei 28:18‑20, Isus a spus: „... «Toată puterea 
Mi‑a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi‑vă şi faceţi 
ucenici din toate neamurile, botezându‑i în Numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi‑i să 
păzească tot ce v‑am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi 
în toate zilele, până la sfârşitul veacului». Amin.ˮ Ce 
asigurare!

Nimic nu ne‑ar putea mări încrederea şi entuziasmul 
de a grăbi predicarea Evangheliei şi de a o duce până la 

ESTE O URGENŢĂ
6 LUNI

Evanghelia aceasta a Împărăţiei 
va fi  propovăduită în toată lumea, 
ca să slujească de mărturie tuturor 
neamurilor. Atunci va veni sfârşitul                                  

(Matei 24:14).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru oportunităţile pe care 
le am de a predica Evanghelia şi de a ajunge la mai mulţi 
oameni cu mesajul mântuirii. Mă mişc cu viteza Duhului 
Sfânt, ghidat de înţelepciunea Ta în a‑i conduce pe mulţi 
la neprihănire. Primesc un har sporit şi capacitatea de a 
împlini slujba împăcării pentru cei din lumea mea şi de 
dincolo de ea, în Numele lui Isus. Amin.

marginile pământului mai mult decât cuvintele Domnului 
din versetul pe care tocmai l‑am citit. Suntem în vremea 
semnelor, iar semnul final se desfăşoară sub ochii noştri, 
şi acesta este mântuirea în masă a sufletelor din întreaga 
lume!

Noi deja am dus Evanghelia la miliarde de oameni 
din lume şi am făcut‑o disponibilă în toate limbile 
cunoscute, prin Rapsodia Realităţilor. Dar trebuie să 
continuăm până vom ajunge la toţi, aşa cum ne‑a instruit 
Domnul. Să nu uităm că Duhul Sfânt este în noi, iar dacă 
El ne‑a adus până aici, El ne va duce până la linia de final.

Matei 12:39‑50 & Geneza 37

Matei 25:31‑46 & Exod 31 

2 Timotei 4:2; Marcu 16:15‑16
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În rugăciunea Lui către Tatăl din Ioan 17, Domnul 
Isus a făcut nişte afi rmaţii extraordinare care 

încapsulează dragostea Lui pentru noi şi uniunea Sa cu 
noi. El a zis în versetul 22: „Eu le‑am dat slava pe care 
Mi‑ai dat‑o Tu, pentru ca ei să fi e una, cum şi Noi suntem 
una.ˮ Acest lucru este măreţ! Isus ţi‑a dat slavă.

Slavă înseamnă frumuseţe, excelenţă, succes, 
măreţie şi bunăstare. Slava include şi sănătate. Biblia 
spune: „Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să‑ţi 
meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum 
sporeşte sufl etul tăuˮ (3 Ioan 1:2). Dumnezeu nu vrea să 
fi i bolnav; El vrea ca tu să fi i sănătos mereu. Aceasta este 
o viaţă de slavă.

În  Biblia spune: „Aşa cum dumnezeiasca Lui putere 
ne‑a dăruit toate lucrurile pentru viaţă şi evlavie, prin 
cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat la glorie şi virtuteˮ (2 
Petru 1:3, versiunea Fidela). Viaţa ta este pentru slava lui 
Dumnezeu. 

Vorbind despre ti ne, noua făptură, Biblia spune: „Şi 
pe aceia pe care i‑a hotărât mai dinainte, i‑a şi chemat; şi 
pe aceia pe care i‑a chemat, i‑a şi socoti t neprihăniţi; iar 
pe aceia pe care i‑a socoti t neprihăniţi, i‑a şi proslăvitˮ 

GLORIFICAT ÎN CRISTOS
7 MARŢI

Cărora Dumnezeu a voit să le facă 
cunoscut care este bogăţia slavei 
tainei acesteia între Neamuri, şi 

anume: Cristos în voi, nădejdea slavei                          
(Coloseni 1:27).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

M‑am născut pentru a domni şi pentru a manifesta gloria 
Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Viaţa mea este 
expresia frumuseţii, a excelenţei, a succesului şi a măreţiei 
lui Dumnezeu. Sunt glorificat în Cristos; astfel, umblu în 
sănătate, în bunăstare şi în întregire, în Numele lui Isus. 
Amin.

(Romani 8:30). Tu ai fost glorificat! Mulţi creştini cred 
că Dumnezeu i‑a hotărât mai dinainte, i‑a chemat şi i‑a 
îndreptăţit; dar nu mulţi ştiu că au fost glorificaţi.

Manifestă slava lui Dumnezeu la serviciul tău, 
în finanţele tale şi în familia ta. Deseori, declară: „Sunt 
glorificat în Cristos. Domnia păcatului, a întunericului şi 
a bolii este frântă de peste viaţa mea. În viaţa mea şi în 
casa mea este bucurie. Eu umblu întotdeauna în slava lui 
Dumnezeu!ˮ Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

Matei 13:1‑9 & Geneza 38

Matei 26:1‑30 & Exod 32‑33

Evrei 2:10; 1 Tesaloniceni 2:12
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Rămâi alături de Rapsodia Realităților și în noul an, 
parti cipând la cele 20 de proiecte pregăti te pentru anul 
2021. Aceste proiecte sunt următoarele:

  
1. viziunea 20 pentru 20 12. impact india

2. un milion de campanii de 
distribuire În mas� a rapso-
diei pe tot globul

13. biblioteca digital� pas-
tor chris digital library 
lingual (pdcl lingual)

3. ropc lingual 13. impact china

4. funda�ia misionar� rea-
chout nigeria

14. impact europa

5. misiunea myanmar 15. impact cuba

6. misiunea indonezia 16. zÂmbete În africa

7. misiunea pakistan 17. misiunea În braille

8. misiunea asia de sud 18. misiunea În limbajul 
semnelor

9. misiunea america de sud 20. misiunea caritabil� an-
gel care În colaborare cu 
funda�ia chris oyakhilome 
foundation international

10. misiunea arab�

11. impact papua noua 
guinee

  
 Vino alături de noi şi ajută‑ne să realizăm un impact în toată 
lumea prin oricare dintre aceste proiecte în 2021. Pentru mai 
multe informaţii despre 20 de Proiecte în 2021, te rugăm să 
apelezi numărul de telefon +23418888186 sau să trimiţi un 
email la adresa: info@rhapsodyofrealiti es.org

în 2021
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Isus a avut un scop clar când a venit în această 
lume. În primul rând, a venit pentru a distruge 

lucrările diavolului. Biblia ne spune în Faptele apostolilor 
10:38: „cum Dumnezeu L‑a uns cu Duhul Sfânt şi cu 
putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, 
făcea bine şi îi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de 
diavolul, căci Dumnezeu era cu El.”

Nu numai că Isus a venit să distrugă lucrările 
diavolului, dar a venit şi pentru ca noi să avem viaţă şi să 
ne bucurăm de ea. Biblia spune: „Hoţul vine doar să fure, 
să ucidă şi să distrugă. Eu am venit ca ei să aibă viaţă 
şi să se bucure de ea, şi să o aibă din belşug (din plin, 
până la revărsare)” (Ioan 10:10, versiunea Amplifi cată). 
El ne‑a făcut distribuitori ai vieţii lui Dumnezeu. 

În al treilea rând şi cel mai important, Isus a venit 
să ne aducă în părtăşie cu Dumnezeirea. Biblia spune: 
„Credincios este Dumnezeu, care v‑a chemat la părtăşia 
cu Fiul Său Isus Cristos, Domnul nostru” (1 Corinteni 1:9). 
Acest lucru înseamnă că am fost aduşi în uniune cu Isus 
Cristos. Am fost aduşi în parteneriat cu El, am devenit 
prietenii Lui. 

TREI LUCRURI IMPORTANTE PE 
CARE ISUS A VENIT SĂ LE FACĂ

8 MIERCURI

Cine păcătuieşte este de la diavolul, 
căci diavolul păcătuieşte de la 

început. Fiul lui Dumnezeu S‑a arătat 
ca să nimicească lucrările diavolului                                                      

(1 Ioan 3:8).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Îmi pun viaţa în ordine şi mă bucur din plin de ea, pentru 
că Domnul Isus m‑a făcut părtaş, partener şi participant la 
natura divină. Acum sunt un asociat al Dumnezeirii, după 
ce am fost eliberat de influenţele nocive, de decadenţa 
şi de distrugerea din lume. Prin urmare, eu beneficiez de 
comorile şi de binecuvântările inepuizabile ale vieţii lui 
Cristos. Glorie lui Dumnezeu!

În această părtăşie, El te cunoaşte personal şi îţi 
împărtăşeşte viaţa Sa şi TOT ceea ce are şi reprezintă. 
Aleluia! De aceea, Biblia ne numeşte moştenitori 
împreună cu El (Romani 8:17). Suntem părtaşi, asociaţi 
sau camarazi ai Dumnezeirii. 

Nu este de mirare că Pavel a spus: „Toate lucrurile 
sunt ale voastre” (1 Corinteni 3:21), întrucât suntem una 
cu Monarhul universului – Cel care deţine toate lucrurile 
şi domneşte peste ele.

Matei 13:10‑23 & Geneza 39

Matei 26:31‑56 & Exod 34‑35

1 Ioan 3:8; 2 Petru 1:4; Romani 8:17
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Peste tot în jurul nostru sunt făpturi vii: 
oameni, plante, animale şi chiar organisme 

microscopice. Dar ce anume le dă viaţă? Care este 
substanţa vieţii? Poate că oamenii au fost capabili să 
formeze corpul uman şi să creeze plante, dar nimeni nu 
a creat vreodată viaţa. Tot ce au reuşit să facă a fost să 
ia viaţa de la o fi inţă vie şi să o transfere în alta, dar nu 
mai mult, deoarece sursa vieţii însăşi îi este necunoscută 
omului; el nu o poate crea.

Versetul temati c spune: „Pentru că viaţa s‑a 
arătat...” Ce expresie! Aceasta este o referire la Isus 
Cristos; El este întruchiparea vieţii. El este adevărata 
esenţă. Viaţa în integralitatea ei a fost încapsulată într‑un 
trup uman şi ni s‑a arătat în Persoana lui Isus Cristos. 

El este acea viaţă care era cu Tatăl şi care ne‑a fost 
arătată (1 Ioan 1:2). Totul primeşte viaţă de la El. Când 
a umblat pe pământ, El nu a avut nevoie de viaţă de la 
Dumnezeu, pentru că El era şi este acea viaţă! În Ioan 
5:26, El a spus: „Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, 
tot aşa I‑a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.” Acest lucru 
explică de ce El este capabil să dea viaţă oricărei făpturi. 

În 1 Ioan 5:11‑12 se spune: „Şi mărturisirea este 

SURSA VIEŢII
9 JOI

Pentru că viaţa a fost arătată şi noi 
am văzut‑o şi mărturisim despre ea 

şi vă vesti m viaţa veşnică, viaţă care 
era la Tatăl şi care ne‑a fost arătată                         

(1 Ioan 1:2).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Am în mine viaţa şi natura lui Dumnezeu, pentru că sunt 
născut din nou. Această viaţă dumnezeiască mă face 
imbatabil şi astfel umblu în victorie, în glorie, în stăpânire 
şi în excelenţă întotdeauna. Trupul meu este inundat de 
viaţa lui Dumnezeu, iar eu umblu în sănătate divină, trăind 
deasupra bolii, a infecţiei şi a distrugerii care devastează 
omul obişnuit. Aleluia!

aceasta: Dumnezeu ne‑a dat viaţa veşnică şi această 
viaţă este în Fiul Său. Cine Îl are pe Fiul are viaţa; cine 
nu‑L are pe Fiul lui Dumnezeu n‑are viaţa.” Binecuvântat 
să fie Dumnezeu! Viaţa pe care Isus o dăruieşte distruge 
şi respinge lucrările întunericului din trupul uman. 

Conştientizează tot mai mult natura ta divină şi 
umblă în biruinţă, căci Cristos, viaţa noastră, este acum 
în tine şi, cum este El, aşa suntem şi noi în această lume 
(1 Ioan 4:17). Amin.

Matei 13:24‑33 & Geneza 40

Matei 26:57‑75 & Exod 36‑37

Ioan 14:6; Ioan 10:10; 1 Ioan 5:11‑13
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Există creşti ni care spun că Dumnezeu nu‑Şi va 
împărţi slava cu nimeni. Unii au spus‑o atât de 

mult ti mp încât acum cred că este ceva spiritual, dar nu 
este aşa. Ei au înţeles greşit ceea ce a spus Dumnezeu în 
Isaia 42:8 şi folosesc această referinţă pentru a‑şi întări 
poziţia. Acolo, Domnul a spus: „Eu sunt Domnul, acesta 
este Numele Meu, şi slava Mea n‑o voi da altuia, nici 
cinstea mea, idolilor.” 

Dacă înţelegi slujba profeti că a lui Isaia şi expresiile 
sale, înţelegi că el înfăţişează o comunicare dublă a 
aceluiaşi adevăr în majoritatea profeţiilor sale. De 
exemplu, ceea ce el numeşte „altul” este, de asemenea, 
din punct de vedere spiritual, ceea ce el numeşte „chipuri 
cioplite.” 

Vei observa acelaşi lucru în Isaia 48:11, unde 
Domnul spune: „Din dragoste pentru Mine, din dragoste 
pentru Mine vreau să lucrez! Căci cum ar putea fi  hulit 
Numele Meu? Nu voi da altuia slava Mea.” Cum este 
hulit numele lui Dumnezeu? Prin amestecarea închinării 
lui Dumnezeu cu idolatria. De fi ecare dată când Domnul 
a vorbit despre a nu da slava Sa altuia, El S‑a referit la 
idoli, nu la fi inţe umane.

EL NE                                  
ÎMPĂRTĂȘEȘTE SLAVA SA

10 VINERI

Eu le‑am dat slava pe care Mi‑ai dat‑o Tu, 
pentru ca ei să fi e una, cum şi Noi suntem 

(Ioan 17:22).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Slava lui Dumnezeu este evidentă în trupul meu fizic, 
curgând prin fiinţa mea, scăpându‑mă de orice infirmitate 
sau slăbiciune. Slava Lui se vede în familia mea, în slujba 
mea, în afacerile mele şi în toate domeniile vieţii mele, în 
Numele lui Isus. Amin.

Planul lui Dumnezeu a fost dintotdeauna să 
împartă gloria Sa cu fiinţele umane. Atunci când a creat 
omul, nu l‑a făcut fără slavă, dar când omul a păcătuit, a 
fost lipsit de gloria lui Dumnezeu: „Căci toţi au păcătuit 
şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23). 

Păcatul a fost cel care l‑a scos pe om din slava lui 
Dumnezeu. Dar când a venit Isus, El l‑a readus pe om 
la gloria lui Dumnezeu: „Cărora Dumnezeu a voit să le 
facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia 
între neamuri, şi anume Cristos în voi, nădejdea 
slavei” (Coloseni 1:27). Aceasta este revelaţia şi esenţa 
creştinismului. 

Noi nu încercăm să Îi luăm gloria lui Dumnezeu; El 
ne‑a dat gloria Sa. În fiecare zi a vieţii tale, mulţumeşte‑I 
că eşti în slavă. Aceasta ţi‑a dat El; şi aceasta te‑a făcut El: 
tu eşti slava lui Dumnezeu! Aleluia!

Matei 13:34‑43 & Geneza 41

Matei 27:1‑26 & Exod 38‑39

Isaia 60:1; 2 Corinteni 3:18; Romani 8:30
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Versetul tematic a fost un mesaj adresat 
lui Saul din Tars, care mai târziu a devenit 

apostolul Pavel. Domnul îl trimisese pe ucenicul Său 
Anania la Damasc să pună mâinile peste el şi, de 
asemenea, să îi spună că a fost ales să cunoască voia 
lui Dumnezeu! Ce mesaj!

Nu toată lumea cunoaşte voia lui Dumnezeu, 
însă acesta este cel mai important lucru din viaţă. 
Pentru a‑I fi plăcut lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să 
Îi cunoşti voia. Doar atunci când cunoşti voia Lui poţi 
începe să o împlineşti şi să trăieşti în conformitate cu 
planul Lui pentru tine. De aceea, în calitate de copil 
al lui Dumnezeu, primul şi cel mai important lucru 
pe care trebuie să îl faci este să descoperi care este 
planul lui Dumnezeu: ce îţi spune El acum şi ce vrea 
El să faci?

Te‑ai putea întreba: „Dar este cu adevărat 
posibil să cunosc voia lui Dumnezeu?” Sigur că da! 
Biblia spune: „căci a binevoit să ne descopere taina 
voii Sale după planul pe care‑l alcătuise în Sine 
Însuşi” (Efeseni 1:9). Isus a spus: „… vouă v‑a fost 
dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar 

CUNOAȘTEREA VOII LUI FACE 
PARTE DIN MOȘTENIREA TA

11 SÂMBĂTĂ

El mi‑a zis: „Dumnezeul părinţilor 
noştri te‑a ales să cunoşti  voia 
Lui, să Îl vezi pe Cel Neprihănit 
şi să auzi cuvinte din gura Lui”                                                           

(Faptele apostolilor 22:14).

28



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru iluminarea care a 
venit în duhul meu prin Cuvântul Tău. În timp ce meditez 
asupra Cuvântului Tău şi am părtăşie cu Duhul Sfânt, duhul 
meu este luminat şi primesc inspiraţie în descoperirea 
tainelor. Sunt călăuzit de înţelepciunea Ta pentru a‑mi 
împlini glorioasa chemare în Cristos, pentru slava Ta, în 
Numele lui Isus. Amin.

lor nu le‑a fost dat” (Matei 13:11). Cunoaşterea voii 
Tatălui face parte din moştenirea ta.

Şi în Coloseni 1:9, Domnul Şi‑a exprimat dorinţa 
să „… vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel 
de înţelepciune şi pricepere duhovnicească.” Poţi să 
cunoşti voia Lui studiind Cuvântul Său. Cuvântul lui 
Dumnezeu este revelaţia voii Sale.

Pe măsură ce studiezi Cuvântul Lui, inima 
Tatălui – gândurile, planurile şi scopurile Lui ţi se 
descoperă. Lumina Lui răsare în inima ta pe măsură 
ce ţi se dezvăluie adevărul. Atunci înţelegi modul de 
gândire al lui Dumnezeu şi te sincronizezi cu El.

Matei 13:44‑52 & Geneza 42

Matei 27:27‑44 & Exod 40

1 Corinteni 2:9‑12; Coloseni 1:9‑10; Luca 8:10
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Motivul pentru care Biserica este cel mai 
persecutat grup demografic din lume 

constă în faptul că Satan este îngrozit de noi; de aceea 
depune atâta efort pentru a provoca frică în inimile 
multora. Însă nu reuşeşte. Dimpotrivă, lucrurile 
măreţe care se întâmplă în şi prin Biserica lui Isus 
Cristos în zilele noastre sunt pe cale să fie duse la un 
nivel superior.

În Matei 16:18, Isus a zis: „… voi zidi Biserica Mea, 
şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.” Cuvântul 
„porţi” este folosit simbolic în limbajul profetic pentru 
a exprima „putere şi stăpânire.” Puterile şi stăpânirea 
iadului nu vor putea birui niciodată Biserica.

Chiar de la începuturi, Biserica a supravieţuit 
multor persecuţii teribile şi ea va supravieţui mereu, 
depăşindu‑şi duşmanii şi defăimătorii. Aceasta 
deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este clar: „Cine ne 
va despărţi pe noi de dragostea lui Cristos? Necazul 
sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau 
lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După 
cum este scris: «Din pricina Ta suntem daţi morţii 
toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat». 

NOI ÎNVINGEM                 
ÎNTOTDEAUNA

12 DUMINICĂ

Mulţumiri să Îi fi e aduse lui Dumnezeu, 
care ne poartă totdeauna cu carul Lui de 

biruinţă în Cristos şi care răspândeşte prin 
noi în orice loc mireasma cunoşti nţei Lui 

(2 Corinteni 2:14).

30



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Fiind născut din nou, aparţin Bisericii, trupul lui Cristos. 
Prin urmare, sunt indestructibil; indiferent ce se întâmplă, 
înving întotdeauna, deoarece Cuvântul Lui mă plasează 
deasupra şi îmi garantează victoria. Mai mare este Cel care 
este în mine decât cel care este în lume. Eu domnesc şi 
stăpânesc cu Cristos, acum şi întotdeauna, în Numele lui 
Isus. Amin.

Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult 
decât biruitori, prin Acela care ne‑a iubit” (Romani 
8:35‑37).

Victoria va aparţine întotdeauna Bisericii; 
aceasta va zdrobi orice opoziţie şi îi va cuceri pe 
toţi cei care i se vor opune vreodată. Aceasta este 
binecuvântarea asupra Bisericii. Duhul Sfânt este 
Conducătorul Bisericii şi El este Dumnezeu. El Îşi face 
lucrarea şi noi suntem lucrători împreună cu El. De 
aceea este imposibil să eşuăm.

Noi am câştigat cursa chiar dinainte de a începe; 
acum trăim scenariul care a fost deja scris pentru 
noi. Versiunea amplificată a versetului nostru tematic 
spune: „Mulţumiri să Îi fie aduse lui Dumnezeu, care 
în Cristos ne conduce întotdeauna în triumf [ca trofee 
ale victoriei lui Cristos]...” Aceasta este exact ceea 
ce se întâmplă. Noi ne aflăm într‑o paradă a victoriei 
Duhului Sfânt. Tot ce ai de făcut este să rămâi statornic 
în lucrarea slujirii, împlinind‑o cu bucurie. Aleluia!

Matei 13:53‑58 & Geneza 43

Matei 27:45‑66 & Leviticul 1‑3 

Romani 8:35‑39; 1 Ioan 4:4; 1 Corinteni 15:57‑58
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Pe măsură ce studiezi Scriptura, vei descoperi că 
Dumnezeu i‑a dat omului puterea de a alege. 

El poate să îţi ofere mai multe opţiuni şi să îţi arate care 
dintre ele este potrivită pentru ti ne, însă El nu te obligă 
niciodată în alegerile pe care le faci. În versetul temati c, 
Dumnezeu le‑a spus israeliţilor ce să aleagă: viaţa, nu 
moartea; binecuvântarea, nu blestemul; însă El nu i‑a 
forţat.

Aceasta este o lecţie importantă pentru lideri. Doar 
ti ranii impun sau forţează ascultarea. În Matei 20:25, Isus 
a spus: „… Şti ţi că domnitorii neamurilor domnesc peste 
ele, şi mai‑marii lor le poruncesc cu stăpânire.” Domnul 
nu este aşa.

Gândeşte‑te la Isus şi la mesajul Său de iubire: El 
Şi‑a dat viaţa pentru toţi. De‑a lungul veacurilor, mulţi 
conducători şi lideri religioşi au forţat oamenii să le 
accepte convingerile prin inti midare şi prin teroare. Dar 
Domnul Isus Şi‑a dat viaţa în locul nostru şi totuşi, cu 
dragoste, ne spune că avem de ales dacă Îl acceptăm sau 
Îl respingem. Gândeşte‑te la aceasta!

EL NU TE                                         
OBLIGĂ NICIODATĂ

13 LUNI

Iau azi cerul şi pământul martori 
împotriva voastră că ţi‑am 

pus înainte viaţa şi moartea, 
binecuvântarea şi blestemul. Alege 

viaţa, ca să trăieşti , tu şi sămânţa ta                                       
(Deuteronom 30:19).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, prin Duhul Sfânt şi prin călăuzirea din Cuvântul 
Tău sfânt, fac alegeri înţelepte şi corecte în conformitate 
cu voia Ta desăvârşită şi cu destinul Tău pentru viaţa mea. 
Cuvântul Tău mă ghidează întotdeauna, iar Cristos a fost 
făcut pentru mine înţelepciune; prin urmare, fac numai 
alegeri evlavioase, inspirate de Duhul Sfânt, în Numele lui 
Isus. Amin.

Cu toate acestea, chiar dacă El nu ne obligă să 
alegem, ne dezvăluie consecinţele alegerilor greşite. Prin 
urmare, ceea ce trebuie să faci este să trăieşti conform 
Cuvântului Său şi prin Duhul Său.

Dacă încă nu eşti născut din nou, te încurajez să 
faci acest lucru chiar ACUM. Nu mai trăi nicio o zi fără a‑L 
face pe Isus Cristos Domnul vieţii tale! Tu ai puterea de 
a alege, aşa că alege această cale dreaptă ACUM! Biblia 
spune: „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” (Romani 10:9). Este atât de 
simplu, dar atât de puternic.

A te naşte din nou înseamnă a avea însăşi natura 
lui Dumnezeu în duhul tău; înseamnă să activezi viaţa 
lui Cristos în fiecare fibră a fiinţei tale – în duhul tău, în 
sufletul tău şi în trupul tău. Aleluia!

Matei 14:1‑10 & Geneza 44

Matei 28 & Leviticul 4‑5

Isaia 30:21; Iosua 24:15; Deuteronom 30:19
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Domnul Isus este exemplul perfect de Om care 
a înălţat rugăciuni orientate spre rezultate. 

Rugăciunile Lui au produs întotdeauna rezultatele 
potrivite. El nu S‑a rugat doar din ruti nă sau ca o obligaţie 
religioasă. Ucenicii Săi au observat acest lucru despre El; 
erau uimiţi de efi cienţa rugăciunilor Lui. De aceea, I‑au 
spus: „Doamne, învaţă‑ne să ne rugăm, cum i‑a învăţat 
şi Ioan pe ucenicii lui” (Luca 11:1).

Rezultatele uluitoare pe care le‑a avut Isus în 
ti mpul umblării Sale pe pământ nu pot fi  despărţite de 
viaţa Sa de rugăciune care a fost întotdeauna uimitoare. 
În Marcu 1:35, Biblia ne spune: „A doua zi dimineaţa, pe 
când era încă întuneric de tot, Isus S‑a sculat, a ieşit şi 
S‑a dus într‑un loc pusti u. Şi Se ruga acolo.” Într‑un alt 
exemplu, Biblia spune: „Iar El Se ducea în locuri pusti i şi 
Se ruga” (Luca 5:16).

Luca ne‑a mai arătat că, uneori, Isus mergea pe 
munte pentru a petrece toată noaptea rugându‑Se lui 
Dumnezeu (Luca 6:12). Isus a avut o viaţă de rugăciune 
atât de efi cientă, cu rezultate uimitoare de fi ecare dată! 
Aşa ar trebui să fi e şi pentru noi.

RUGĂCIUNEA ORIENTATĂ             
SPRE REZULTATE

14 MARŢI

El este Acela care, în zilele vieţii Sale 
pământeşti , aducând rugăciuni şi cereri 
cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel 
ce putea să‑L izbăvească de la moarte 
şi fi ind ascultat din pricina evlaviei Lui                   

(Evrei 5:7).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Sunt victorios în toate împrejurările, umblând în 
binecuvântările Domnului, pentru că trăiesc în autoritatea 
Cuvântului şi în Numele Lui! Proclam favoarea lui 
Dumnezeu şi stăpânirea neprihănirii asupra tuturor 
oamenilor, a naţiunilor şi a conducătorilor lor, în Numele 
lui Isus. Amin.

Fă‑ţi timp să te rogi des în alte limbi. Planifică‑ţi un 
program solid de rugăciune şi respectă‑l; vei descoperi 
că începi să operezi la un nou nivel de maturitate şi de 
eficienţă spirituală. Vei face progrese extraordinare şi vei 
avea parte de succes în toate domeniile vieţii tale.

Aminteşte‑ţi ce spune Iuda 1:20: „Dar voi, 
preaiubiţilor, zidiţi‑vă sufleteşte pe credinţa voastră 
preasfântă, rugaţi‑vă prin Duhul Sfânt.” Rugăciunea 
prin puterea şi prin inspiraţia Duhului Sfânt te va ajuta 
să faci progrese remarcabile şi te va face să te ridici ca un 
edificiu, din ce în ce mai mult.

Cu cât te rogi mai mult în alte limbi, cu atât devii 
mai sensibil la îndemnurile Duhului Sfânt, pentru a primi 
şi a urma îndrumarea Lui. Iar cu călăuzirea Lui, tu operezi 
în stăpânire şi în triumf întotdeauna. Aleluia!

Matei 14:11‑21 & Geneza 45
 

Marcu 1:1‑20 & Leviticul 6‑7

Efeseni 6:18; Ioan 15:7; Ioan 15:16
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În 20 de ani, Îngerul Mesager a ajuns cel mai răspândit 
şi mai tradus devoţional zilnic din lume cu peste 22 
miliarde de exemplare tipărite în peste 3000 de limbi. 
Cu adevărat, cunoştinţa slavei Domnului acoperă 
pământul precum apele acoperă adâncul mării. Însă 
mai sunt multe de făcut pentru ca devoţionalul să 
ajungă lunar în mâinile oamenilor vorbitori de atâtea 
limbi. 

 Iar tu ne poţi ajuta să realizăm acest lucru prin:
• Sponsorizarea distribuirii rapsodiei în aceste 3000 de 
limbi din întreaga lume
• Sponsorizarea distribuirii devoţionalului pe diferite 
grupe de vârstă
• Sponsorizarea ediţiei în limbaj Braille
• Sponsorizarea ediţiei în limbajul semnelor

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

N
O

T
E

NOTE



N
O

T
E

NOTE



Când Dumnezeu i‑a spus lui Moise să făurească 
un cort, El i‑a dat o descriere detaliată şi l‑a 

instruit să construiască după planul respecti v: „Să faceţi 
cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi‑l voi 
arăta” (Exod 25:9).

În umblarea ta cu Domnul şi în lucrarea de slujire 
în Împărăţia Lui, nu prelua orice idee doar pentru că 
ceva ţi se pare frumos. Asigură‑te că urmezi planul lui 
Dumnezeu; modelul şi descrierea pe care El ţi le‑a dat. 
Acesta este unul dintre moti vele pentru care trebuie să 
cunoşti  Cuvântul Lui pentru ti ne.

În Cuvântul Său găseşti  mostre, modele şi descrieri 
privind modul în care vrea El să trăim, lucrurile pe care 
vrea să le facem şi felul în care vrea să le facem. Psalmistul 
a spus în Psalmul 127:1: „Dacă nu zideşte Domnul o 
casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc...”; noi trebuie să 
construim conform planului Său.

În aceste zile din urmă, Domnul Isus Îşi zideşte 
Biserica. El a spus: „… voi zidi Biserica Mea, şi porţile 
Locuinţei morţilor nu o vor birui” (Matei 16:18). Nouă 
ne‑a fost dată o descriere în Cuvântul lui Dumnezeu care 

CONSTRUIEȘTE CONFORM 
PLANULUI SĂU

15 MIERCURI

… după poruncile primite de Moise de 
la Dumnezeu, când avea să facă cortul: 
„Ia seama,” i s‑a zis, „să faci totul după 
chipul care ţi‑a fost arătat pe munte”                   

(Evrei 8:5).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru capacitatea Cuvântului 
Tău în duhul meu. Sunt un împlinitor al Cuvântului Tău, nu 
doar un ascultător. Rezultatele trăirii în şi prin Cuvântul 
Tău se manifestă în mod evident în fiecare domeniu al 
vieţii mele şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

arată cum face El acest lucru. Biblia spune că Domnul 
Isus Cristos „... i‑a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, 
pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători pentru 
desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, 
pentru zidirea trupului lui Cristos” (Efeseni 4:11‑12).

Planul Lui este să construiască prin aceşti lideri, 
însă toţi ceilalţi sunt implicaţi în lucrare; fiecare dintre 
noi contribuie la zidirea acestui mare Trup al lui Cristos: 
„Din El, tot trupul, bine închegat şi strâns legat prin ceea 
ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea potrivit 
cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei şi se zideşte în 
dragoste” (Efeseni 4:16).

De fiecare dată când conduci pe cineva la Cristos, 
contribui la zidirea Trupului lui Cristos, iar acesta este un 
edificiu magnific. Aleluia! Continuă să îţi împlineşti rolul 
de câştigător de suflete pentru Împărăţia lui Dumnezeu. 
Astfel poţi contribui la construirea structurii magnifice 
după planul Său.

Matei 14:22‑33 & Geneza 46

Marcu 1:21‑45 & Leviticul 8

Evrei 8:5; 1 Samuel 15:22
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Există anumite lucruri care nu se vor întâmpla 
în viaţa ta şi în această lume până când nu vei 

învăţa să foloseşti  cuvintele codifi cate. Pavel le‑a numit 
înţelepciune ascunsă şi taine duhovniceşti  (1 Corinteni 
2:7).

De exemplu, pe măsură ce te rogi în Duhul Sfânt, 
poţi ajunge într‑un punct în care începi să evoci sau să 
invoci lucruri din tărâmul spiritului în cel natural. Viaţa 
este spirituală şi noi suntem biruitori prin Duhul Sfânt.

Prin Duhul Sfânt, poţi cunoaşte cuvintele potrivite 
pe care să le foloseşti  în rugăciune. Aceste cuvinte sunt 
coduri spirituale. El poate să te pună să repeţi un cuvânt 
sau să scoţi un sunet în mod repetat; aceasta pentru că 
El cunoaşte detaliile „codului.”

Duhul Sfânt şti e de câte ori este necesar să repeţi 
acele cuvinte pentru ca ele să formeze codul corect. 
S‑ar putea ca în rugăciunea ta să trebuiască să rosteşti  
douăzeci şi cinci de sunete pentru a completa codul 
spiritual. Dar dacă te opreşti  la al douăzeci şi patrulea 
sunet, nu va funcţiona, deoarece codul va fi  incomplet.

Este ca şi cum ai încerca să intri într‑un sistem 

ROSTIREA                                
CODURILOR POTRIVITE

16 JOI

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

înţelege şi, cu duhul, el spune taine                                                          
(1 Corinteni 14:2).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, în timp ce vorbesc în alte limbi şi astăzi, 
iluminarea vine în duhul meu. Ştiu ce paşi am de parcurs 
în anumite situaţii din viaţa mea; ştiu ce trebuie să fac, 
când să fac şi cum să fac, spre lauda şi slava Numelui Tău. 
Amin.

sau într‑un cont cu parolă; nu intri niciodată cu codurile 
greşite, chiar dacă ai omis sau ai greşit doar o literă 
sau doar un semn. Aşadar, atunci când te rogi în Duhul 
Sfânt, continuă până când Duhul trece la nivelul următor. 
Aminteşte‑ţi că El este Cel care îţi dă vorbirea în alte 
limbi.

Există cazuri în care, deşi credincioşii vorbesc în 
alte limbi, se confruntă cu probleme pentru care par să 
nu existe rezultate. Aceasta deoarece există un cod care 
încă lipseşte în domeniul spiritual. Foloseşte codurile 
spirituale şi vei avea copilul pe care ţi l‑ai dorit de atâta 
timp. Foloseşte codurile şi banii vor veni; vei avea locul 
nou pentru biserica ta sau pentru afacerea ta.

Acea casă pe care ţi‑ai dorit‑o atât de mult este 
în acel limbaj codificat; foloseşte codurile potrivite şi o 
vei avea. Răspunsul la această problemă este „codat,” 
însă Duhul Sfânt cunoaşte codul. Roagă‑te în alte limbi 
până când obţii codurile complete de la Duhul Sfânt şi 
rosteşte‑le.

Matei 14:34‑15:9 & Geneza 47

Marcu 2:1‑22 & Leviticul 9‑10

1 Corinteni 14:2; 1 Corinteni 2:11‑13
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Versetele temati ce ne aduc aminte de cuvintele 
lui Isus, care a spus: „Mai am şi alte oi, care 

nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le 
aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi  o turmă şi 
un Păstor” (Ioan 10:16). El a făcut această declaraţie cu 
referire la iudeii şi la neamurile care aveau să creadă în El. 
El avea de gând să îi adune pe toţi ca să fi e păstorul lor. 
Binecuvântat să fi e Dumnezeu!

Cât de mult Îşi doreşte Domnul Isus ca Biserica 
să fi e una! El vrea să vorbim cu un singur glas, să avem 
aceeaşi viziune, şti ind că avem un singur Tată şi un singur 
Domn, Isus Cristos. Rugându‑Se Tatălui pentru toţi copiii 
lui Dumnezeu, El a spus: „... pentru ca ei să fi e una, cum 
şi Noi suntem una” (Ioan 17:22).

Visul lui Dumnezeu este să Îşi adune copiii 
împreună în duhul unităţii. Nu confunda acest lucru cu 
Religia Mondială Unică pe care globalişti i eliti şti  încearcă 
să o creeze. Înţelege că atunci când Dumnezeu face ceva, 
Satan vrea întotdeauna să vină cu falsuri. Dumnezeu ne 
adună, nu neapărat fi zic, ci în inimile noastre – unindu‑ne 
prin Duhul şi prin Cuvântul Lui.

UNIŢI PRIN DUHUL ȘI PRIN 
CUVÂNTUL LUI

17 VINERI

… fi indcă era mare preot în anul acela, 
a prorocit că Isus avea să moară pentru 

neam. Şi nu numai pentru neamul 
acela, ci şi ca să adune într‑un singur 
trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi                      

(Ioan 11:51‑52).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru desăvârşirea şi pentru 
zidirea Trupului lui Cristos. Îţi mulţumesc pentru inspiraţia 
pe care le‑ai dat‑o copiilor Tăi de a înţelege şi de a împărtăşi 
acelaşi mesaj, pe măsură ce împlinim visul Tău şi ajungem 
la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, 
până la statura plinătăţii lui Cristos, în Numele lui Isus. 
Amin.

Astăzi, mulţi dintre noi, poporul lui Dumnezeu din 
întreaga lume, gândim aceleaşi lucruri despre Domnul, 
Îl iubim la fel cu atâta pasiune, predicăm Evanghelia şi 
câştigăm suflete mai mult ca niciodată. Ne iubim mai 
mult unii pe alţii şi înţelegem mai bine taina trupului lui 
Cristos în unitatea Duhului Sfânt. Acesta este visul lui 
Dumnezeu şi fiecare dintre noi trebuie să lupte pentru 
unitatea Trupului lui Cristos.

Gândeşte‑te la aceasta: atât de mulţi dintre noi 
lucrăm împreună în întreaga lume, încât prin Rapsodia 
Realităţilor am făcut Cuvântul lui Dumnezeu disponibil în 
fiecare limbă vie cunoscută din lume! Toţi am fost uniţi de 
Duhul Sfânt pentru aceeaşi viziune şi prin acelaşi mesaj.

Prin Duhul Sfânt, înţelegem şi proclamăm acelaşi 
mesaj. Acest lucru va continua chiar într‑o măsură mai 
mare pe măsură ce epoca Bisericii se apropie de sfârşit. 
Slavă lui Dumnezeu!

Matei 15:10‑20 & Geneza 48

Marcu 2:23‑3:12 & Leviticul 11‑12

Efeseni 4:13; 1 Corinteni 12:12‑13; Filipeni 1:27
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Unii se întreabă de ce apelăm Numele lui Isus 
în rugăciune. Aceasta pentru că ei nu înţeleg 

Scripturile şi puterea care se afl ă în Numele lui Isus. 
Numele Lui este Numele Dumnezeirii; este cel mai mare 
Nume care există şi tot ce este în cer, pe pământ şi sub 
pământ este supus Numelui Său. Toţi şi toate se afl ă sub 
jurisdicţia stăpânirii şi a autorităţii acestui Nume, fără 
excepţie.

Mai mult, noi uti lizăm Numele Lui pentru că aşa 
ne‑a cerut El. În Ioan 14:13‑14, El a spus: „şi orice veţi 
cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fi e 
proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi 
face.” Acest lucru este extraordinar. Ne spune cu tărie că 
Isus ne‑a dat împuternicirea de a face uz de Numele Său; 
este un drept legal.

În Ioan 16:23‑24, citi m şi cuvintele lui Isus, unde 
El spune: „În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de 
nimic. Adevărat , adevărat vă spun că, orice veţi cere 
de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da. Până acum n‑aţi 
cerut nimic în Numele Meu: cereţi şi veţi căpăta, pentru 
ca bucuria voastră să fi e deplină.” Aici El spune că ne 

ÎNCREDEREA NOASTRĂ ÎN 
NUMELE LUI

18 SÂMBĂTĂ

Pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece 
orice genunchi al celor din ceruri, de pe 

pământ şi de sub pământ şi orice limbă să 
mărturisească, spre slava lui Dumnezeu 

Tatăl, că Isus Cristos este Domnul       
(Filipeni 2:10‑11).
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STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea din Numele lui 
Isus şi pentru îndrăzneala, pentru încrederea şi pentru 
autoritatea pe care le am de a face uz de acest Nume 
împotriva diavolului, a bolii, a maladiei şi a crizelor vieţii. 
Sunt susţinut de puterea şi de autoritatea acestui Nume, 
trăind viaţa superioară de glorie pe care mi‑ai pregătit‑o 
dinainte, în Numele lui Isus. Amin.

putem ruga în Numele Său. El ne dă puterea, autoritatea 
legală, de a face uz de Numele Său.

Citim în versetul tematic că Dumnezeu a emis un 
decret suveran, o lege în tărâmul spiritual, ca în Numele 
lui Isus să se plece orice genunchi: „al celor din ceruri, de 
pe pământ şi de sub pământ.”

Termenul din originalul grecesc tradus prin 
cuvântul „celor” înseamnă şi „orice.” Aceasta se referă 
la orice există – oameni, fiare, păsări, elemente – oricare 
ar fi ele – toţi şi toate se supun Numelui lui Isus. Expresia 
„sub pământ” face referire la iad.

Aşadar nu este de mirare că El ne spune că putem 
învia morţii. Chiar dacă cineva a mers în iad, îl putem 
chema înapoi pentru că Numele lui Isus Cristos are 
putere în cer, pe pământ şi sub pământ. Vezi de ce ar 
trebui să utilizezi întotdeauna Numele lui Isus şi să ai 
încredere acesta?

Trăieşte fiecare zi în Numele Lui şi viaţa ta va 
fi excelentă şi plină de slavă; vei fi mereu triumfător 
(Coloseni 3:17).

Matei 15:21‑28 & Geneza 49

Marcu 3:13‑35 & Leviticul 13‑14

Ioan 16:23‑24; Marcu 16:17‑18; Matei 28:18‑19
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Numele lui Isus nu eşuează niciodată. De 
aceea, Biblia spune că trebuie să facem toate 

lucrurile în Numele Lui. Ce înseamnă acest lucru? Nu 
înseamnă că atunci când vrei să mănânci, de exemplu, 
spui: „Eu mănânc această mâncare în Numele lui Isus”; 
sau orice vrei să faci, spui: „Fac aceasta în Numele lui 
Isus.” Nu! Nu trebuie să anunţi întruna acest lucru.

Ci înseamnă să îţi trăieşti viaţa în Numele lui Isus 
în toate situaţiile, având conştientizarea că trăieşti 
pentru El, în El şi ca reprezentant al Lui în toate 
împrejurările.

Când trăieşti în Numele Lui, trăieşti în stăpânire 
peste boală, peste maladie şi peste infirmitate. Numele 
lui este un loc; este un loc al victoriei şi al siguranţei 
depline. De aceea Solomon a spus în Proverbele 18:10: 
„Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit 
fuge în el şi stă la adăpost.”

Astăzi, nu „fugim” în Numele Lui; noi trăim 
neîncetat în Numele Lui. Noi ne numim după Numele 
Lui. Când trăieşti în Numele Lui, nu ai nicio frică. 
Când trăieşti în Numele Lui, trăieşti triumfător asupra 
circumstanţelor, a răului, a decadenţei, a depravării, a 
corupţiei şi a pericolelor din această lume; trăieşti în 

CÂND TRĂIEȘTI                                       
ÎN NUMELE LUI

19 DUMINICĂ

Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, 
să faceţi totul în Numele Domnului Isus 

şi mulţumiţi‑I, prin El, lui Dumnezeu Tatăl 
(Coloseni 3:17).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Trăiesc triumfător deasupra circumstanţelor, a răului, a 
decadenţei, a depravării, a corupţiei şi a pericolelor acestei 
lumi, pentru că trăiesc în Numele lui Isus. Eu trăiesc în 
pace, în bunăstare, în sănătate, în succes şi în măreţie fără 
sfârşit, spre slava Tatălui. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

pace, în bunăstare, în sănătate, în succes şi în măreţie 
fără sfârşit, spre slava Tatălui. Aleluia!

Matei 15:29‑39 & Geneza 50

Marcu 4:1‑20 & Leviticul 15

Coloseni 3:17; Luca 10:19; Ioan 14:13‑14
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Observă că Biblia nu L‑a numit pe Isus primul 
născut din Maria; ci El este numit „Cel întâi 

născut dintre cei morţi.” Este vorba despre moartea 
spirituală, pentru că Isus a murit şi spiritual. Păcatele 
noastre au fost puse asupra lui (Isaia 53:6; 1 Petru 2:24), 
deoarece El era reprezentantul tuturor păcătoşilor. Însă 
după ce a îndeplinit cerinţele neprihănite ale dreptăţii, 
Dumnezeu L‑a înviat din morţi. Aleluia!

Când L‑a înviat din morţi, Dumnezeu a declarat: 
„… Tu eşti  Fiul Meu, astăzi Te‑am născut” (Faptele 
apostolilor 13:33). De aceea El este numit primul născut 
sau întâiul născut al Tatălui. Înainte de moartea Sa, El a 
fost numit singurul născut al Tatălui.

Fiind primul născut al Tatălui înseamnă că El este 
Capul, iar noi, Biserica, suntem Trupul Său. Dumnezeu 
L‑a înviat din morţi împreună cu Trupul Său. Prin urmare, 
suntem indisolubil una cu El. El conduce noua creaţie 
care s‑a născut din Tatăl.

Biblia spune: „Căci, pe aceia pe care i‑a cunoscut 
mai dinainte, i‑a şi hotărât mai dinainte să fi e asemenea 
chipului Fiului Său, pentru ca El să fi e Cel Întâi Născut 
dintre mai mulţi fraţi” (Romani 8:29). El este primul 

PRIMUL NĂSCUT                                         
AL TATĂLUI

20 LUNI

El este Capul trupului, al Bisericii. 
El este începutul, Cel Întâi Născut 

dintre cei morţi, pentru ca în 
toate lucrurile să aibă întâietate                                                  

(Coloseni 1:18).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru moartea ispăşitoare a lui 
Isus care a fost jertfit pentru păcatele mele şi a înviat pentru 
îndreptăţirea mea. Acum eu umblu în conştientizarea 
uniunii mele cu El, manifestând neprihănirea Ta, domnind 
împreună cu Cristos din locurile cereşti, în Numele lui Isus. 
Amin.

dintre noi şi aşa cum este El, aşa suntem şi noi în această 
lume (1 Ioan 4:17)! Aleluia!

Isus este slava lui Dumnezeu; şi ca El, suntem slava 
lui Dumnezeu şi noi. Biblia spune că El a adus mulţi fii la 
slavă (Evrei 2:10). El a fost primul care S‑a născut din nou; 
şi ca El, ne‑am născut din nou şi noi, 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). Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Matei 16:1‑12 & Exod 1

Marcu 4:21‑41 & Leviticul 16‑18

Efeseni 2:19‑22; Evrei 2:11; Ioan 20:17
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Unii oameni nu înţeleg ce este închinarea şi 
astf el nu benefi ciază de binecuvântările şi de 

benefi ciile ei. Închinarea este recunoaşterea şi aprecierea 
bunătăţii, a binecuvântărilor, a îndurării şi a neprihănirii lui 
Dumnezeu. Este aprecierea şi recunoaşterea caracterului 
lui Dumnezeu, şi astf el mărturisirea caracterului Său. 
Astf el, adevărata laudă este închinare.

Atunci când, de exemplu, Îi mulţumeşti  lui 
Dumnezeu spunând: „Doamne, Tu eşti  bun, Tu eşti  
îndurător, Tu m-ai binecuvântat, Tu eşti  neprihănit,” astf el 
tu defi neşti , recunoşti , apreciezi şi promovezi caracterul 
lui Dumnezeu. Iar Domnul apreciază aceasta pentru că 
arată cine este El în viaţa ta; arată ce anume Îl disti nge 
şi Îl situează mai presus de oricine altcineva şi de orice 
altceva.

Atunci când Îi mulţumeşti  pentru bunătatea Lui, 
pentru purtarea de grijă, pentru binecuvântări şi pentru 
toate lucrurile minunate pe care le‑a făcut El în viaţa 
ta, tu spui: „O, Doamne, şti u că Tu eşti  Cel care a făcut 
toate acestea.” Astf el tu Îi atribui Lui toate acele fapte 

ADEVĂRATA ÎNCHINARE – 
DINCOLO DE FORMĂ SAU RITUAL

21 MARŢI

A Ta este, Doamne, mărirea, puterea 
şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce 
este în cer şi pe pământ este al Tău; a 
Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te 

înalţi ca un stăpân mai presus de orice                        
(1 Cronici 29:11).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, îmi ridic mâinile în semn de închinare şi Îţi ofer 
jertfă de laudă şi de mulţumire din duhul meu. Te ador, 
Doamne, căci numai Tu eşti Dumnezeu, Regele veşnic al 
slavei, singurul Dumnezeu înţelept şi adevărat, milostiv şi 
bun, sfânt şi drept, veşnic iubitor şi iertător. Îţi mulţumesc 
pentru binecuvântarea Noului Testament în Isus Cristos. 
Aleluia!

frumoase, iar rezultatul este acela că El va face mai mult 
în viaţa ta şi ţi Se va revela într‑un mod şi mai mare.

Închinarea aduce întotdeauna o revelaţie mai 
profundă a lui Dumnezeu. De aceea ne închinăm doar lui 
Dumnezeu, nu oamenilor, nici îngerilor, sau oricărei alte 
făpturi. Închinarea este foarte importantă; ea trebuie să 
însemne pentru tine mai mult decât o formă sau un ritual. 
Trebuie să fie un răstimp de recunoaştere, de percepţie 
şi de întâlnire reală cu Cine este Dumnezeu.

Matei 16:13‑20 & Exod 2

Marcu 5:1‑20 & Leviticul 19‑21

Apocalipsa 21:22, Psalmul 96:9‑10; Ioan 4:24
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 La exact un an de la prima Zi mondială de rugăciune cu omul 
lui Dumnezeu care a fost transmisă în direct în multe naţiuni, 
creştinilor de pretutindeni li se oferă o altă mare oportunitate 
de a sta în spărtură pentru întreaga lume la Ziua mondială de 
rugăciune cu Pastorul Chris pe 26‑27 martie, 2021.

 Poţi să li te alături miliardelor de participanţi din lume în 
realizarea unui impact extraordinar astfel: 
 • Pregăteşte‑te pentru acest program prin rugăciune
 • Pregăteşte‑i şi pe alţii spunându‑le despre program
 • Urmăreşte transmisiunea directă pe internet pe reţelele 
LoveWorld, pe diverse platforme de socializare, posturi TV 
prin cablu şi prin satelit şi prin radio 

Pregăteşte‑te pentru Ziua mondială de rugăciune!

N
O

T
E

NOTE



N
O

T
E
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Dumnezeu Se aşteaptă ca tu să trăieşti  deasupra 
acestei lumi, pentru că tu nu faci parte din ea. 

Duhul Sfânt ne averti zează prin apostolul Pavel: „Dacă 
aţi murit împreună cu Cristos faţă de învăţăturile 
începătoare ale lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi încă în 
lume, vă supuneţi la porunci ca acestea...” (Coloseni 
2:20).

Refuză să laşi acţiunile, reacţiile, gândurile, 
cuvintele şi răspunsurile tale să fi e infl uenţate sau 
condiţionate de elementele şi de normele acestei lumi. 
Lumea îţi este supusă ţie.

Acum că eşti  născut din nou, trăieşti  în două lumi: 
lumea fi zică şi lumea spirituală. Fii conşti ent tot ti mpul 
de tărâmul spiritual în care ai fost născut din Dumnezeu 
şi funcţionează din el. Trăieşte viaţa cerului pe pământ, 
pentru că eşti  un cetăţean al cerului: „Dar cetăţenia 
noastră este în ceruri...” (Filipeni 3:20).

Perspecti va ta asupra vieţii şi năzuinţele tale 
trebuie să fi e sub călăuzirea Cuvântului lui Dumnezeu. 
Astf el, indiferent ce se întâmplă în lume, vei învinge 
întotdeauna. Să ne aducem aminte de cuvintele lui Isus 

TRĂIEȘTE DEASUPRA LUMII
22 MIERCURI

Dacă aţi fi  din lume, lumea ar iubi ce 
este al ei; dar, pentru că nu sunteţi din 

lume, şi pentru că Eu v‑am ales din 
mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea                          

(Ioan 15:19).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Sunt născut din Dumnezeu, aşadar am biruit lumea! Trăiesc 
în victoria şi în stăpânirea lui Cristos asupra acestei lumi. 
Trăiesc în odihnă, în sănătate, în bogăţie, în siguranţă şi 
în pace cu bunăstare. Influenţez lumea mea cu principiile 
Împărăţiei glorioase a lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

din Ioan 16:33: „V‑am spus aceste lucruri ca să aveţi 
pace în Mine. În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, 
Eu am biruit lumea.”

Şi tu ai biruit lumea în El. De aceea, domină lumea 
aceasta folosindu‑ţi credinţa şi principiile Împărăţiei lui 
Dumnezeu: „Pentru că oricine este născut din Dumnezeu 
biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii 
este credinţa noastră” (1 Ioan 5:4).

Matei 16:21‑28 & Exod 3

Marcu 5:21‑43 & Leviticul 22‑23

Coloseni 1:12‑13; Ioan 16:33; Coloseni 3:1‑2
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În Efeseni 5:1 suntem îndemnaţi să Îl „imităm pe 
Dumnezeu” ca nişte copii ai Săi preaiubiţi. Acest 

lucru este posibil pentru că avem viaţa şi natura Lui în 
noi. Putem umbla în putere şi în stăpânire absolută pe 
pământ aşa cum a umblat Isus, pentru că aşa cum este El 
suntem şi noi în lumea aceasta (1 Ioan 4:17).

Atunci când ai fost născut din nou, te‑ai născut 
după cel de‑al Doilea Adam, Isus Cristos; ai fost creat 
după El, după modelul Lui, în neprihănire şi în sfi nţenie 
adevărată. În 2 Corinteni 5:17 Biblia spune: „Căci, dacă 
este cineva în Cristos, este o făptură nouă...” Această 
făptură nouă are natura lui Dumnezeu. De aceea poţi să 
Îi fi i plăcut lui Dumnezeu şi să ai viaţa lui Cristos.

Indiferent cât de mult dresezi un câine să se 
comporte ca un om, el nu va putea fi  niciodată o fi inţă 
umană, pentru că nu are viaţa umană. Pentru a fi  om 
trebuie să te naşti  aşa. Noi suntem ca Dumnezeu şi 
putem să Îl imităm pe Tatăl nostru ceresc pentru că am 
fost născuţi cu viaţa şi cu natura Lui în noi. Acesta este 
moti vul pentru care putem face aceleaşi lucruri pe care 
le‑a făcut Isus.

El a spus în Ioan 14:12: „Adevărat, adevărat vă 
spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe 

NATURA SA ÎN NOI
23 JOI

Şi să vă îmbrăcaţi cu omul 
cel nou, făcut după chipul lui 

Dumnezeu, de o neprihănire şi 
sfi nţenie pe care o dă adevărul                                                            

(Efeseni 4:24).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Natura mea divină mă face să trăiesc, să iubesc şi să 
vorbesc ca Tatăl meu ceresc; frumuseţea şi compasiunea 
lui Isus se văd în mine şi se exprimă prin mine, pentru că 
aşa cum este El, sunt şi eu în această lume.

care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât 
acestea...” Tu poţi vindeca bolnavii, poţi învia morţii, poţi 
curăţi leproşii şi poţi izgoni demonii aşa cum a făcut Isus. 
El ţi‑a dat autoritate în Numele Lui.

Mai mult, Îl putem imita pe El umblând în dragoste. 
În Efeseni 5:2 Biblia spune: „Trăiţi în dragoste, după cum 
şl Cristos ne‑a iubit şi S‑a dat pe Sine pentru noi «ca un 
prinos şi ca o jertfă de bun miros.»” Natura Lui în tine 
face posibil ca tu să le arăţi dragoste celor din sfera ta de 
influenţă, fie că ei merită acest lucru sau nu. Aleluia!

Matei 17:1‑13 & Exod 4

Marcu 6:1‑29 & Leviticul 24

2 Corinteni 5:17; Efeseni 5:1; 1 Ioan 4:17
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Dragostea pe care o avea Pavel pentru 
Domnul era motorul din spatele pasiunii sale 

copleşitoare de a predica, de a apăra adevărul Evangheliei 
şi de a sta ferm înrădăcinat în acesta. Citeşte Galateni 
2:11‑13 şi observă cum el apără adevărul înaintea lui 
Petru. El a spus: „Dar când a venit Chifa în Anti ohia, i‑am 
stat împotrivă în faţă, căci era de osândit. În adevăr, 
înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună 
cu Neamurile; dar când au venit ei, s‑a ferit şi a stat 
deoparte, de teama celor tăiaţi împrejur. Împreună cu 
ei au început să se prefacă şi ceilalţi iudei, aşa că până 
şi Barnaba a fost prins în laţul făţărniciei lor...”

În versetul 20 el spune: „Am fost răsti gnit 
împreună cu Cristos şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, 
ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc 
acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu 
care m‑a iubit şi S‑a dat pe Sine Însuşi pentru mine.” Ce 
convingere puternică! Totul gravita în jurul dragostei sale 
pentru Domnul.

Dragostea lui Cristos pentru noi, care a fost 
demonstrată prin moartea Sa răscumpărătoare, trebuie 
să stârnească în noi o dragoste asemănătoare cu cea 

DRAGOSTEA TA PENTRU EL
24 VINERI

Căci dragostea lui Cristos ne strânge; 
fi indcă socoti m că dacă Unul singur 

a murit pentru toţi, toţi deci au murit              
(2 Corinteni 5:14).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Doamne Isuse, Te iubesc! Te iubesc cu adevărat, din 
toată inima mea şi Te voi iubi veşnic. Trăiesc pentru a Te 
iubi şi pentru a împlini Cuvântul Tău. Sunt constrâns de 
dragostea mea pentru Tine, să propovăduiesc Evanghelia 
şi să o răspândesc cu repeziciune în toată lumea. Amin.

descrisă de Pavel aici, şi, după cum spune Ioan în 1 Ioan 
4:19; „Noi Îl iubim pentru că El ne‑a iubit întâi.” Cât de 
mult Îl iubeşti tu?

E important ca să îţi deschizi inima înaintea Lui în 
rugăciune şi să Îi spui adesea: „Doamne Isuse, Te iubesc 
din toată inima mea şi Te voi iubi veşnic; dorinţa mea este 
să te iubesc şi să împlinesc Cuvântul Tău.” Dragostea ta 
pentru Isus Cristos înseamnă mai mult pentru Dumnezeu 
decât orice altceva I‑ai putea dărui. Aşadar iubeşte‑L din 
toată inima ta şi dovedeşte acest lucru respectând şi 
împlinind Cuvântul Său.

Matei 17:14‑21 & Exod 5

Marcu 6:30‑56 & Leviticul 25

Ioan 14:15; 1 Ioan 5:3; 1 Ioan 4:19
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Din punct de vedere legal, Dumnezeu a 
pus toate lucrurile sub picioarele lui Isus 

(Efeseni 1:22). În Isaia 9:6 Biblia spune: „... şi domnia 
va fi pe umărul Lui...” Acest pasaj este foarte puternic 
pentru că ne arată ce înseamnă aceasta pentru noi – 
Biserica!

Dacă profeţia lui Isaia ar fi spus: „...şi domnia 
va fi pe capul Lui,” ar fi făcut referire la Domnul Isus, 
pentru că El este Capul, iar noi, Biserica, suntem 
trupul Său. De aceea, faptul că domnia va fi pe umărul 
Lui înseamnă că noi purtăm stăpânirea, domnia şi 
autoritatea Lui. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Astfel, fiecare membru al trupului lui Cristos este 
deasupra tuturor lucrurilor, pentru că toate lucrurile 
au fost puse sub picioarele lui Isus. Dumnezeu a 
stabilit deja acest lucru şi nimic nu îl poate schimba. 
Domnul Isus, prin Biserică, domneşte peste toate 
lucrurile.

În 1 Corinteni 15:25 Biblia spune: „Căci trebuie 
ca El să împărăţească până îi va pune pe toţi 
vrăjmaşii sub picioarele Sale.” Aici nu este vorba 
despre domnia Lui din ceruri, ci despre domnia Lui 

NOI DOMNIM PESTE TOATE 
LUCRURILE

25 SÂMBĂTĂ

El I‑a pus totul sub picioare, şi L‑a dat 
căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii 

(Efeseni 1:22).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Tată slăvit, Rege al veacurilor, nu este nimeni ca Tine! 
Împărăţia Ta este o împărăţie veşnică, iar împărăţia Ta 
dăinuieşte în toate generaţiile. Ce minunat este pentru 
noi să ne numim după Numele Tău, domnind şi biruind 
cu Cristos asupra lumii şi a circumstanţelor! Îţi mulţumesc 
pentru acest privilegiu glorios. Amin.

aici pe pământ, prin noi. În aceste zile din urmă, 
tu trebuie să fii „rege” în sfera ta de contact şi pe 
pământ! Ia armele credinţei şi întăreşte‑te în lucrurile 
lui Dumnezeu.

Rosteşte Cuvântul Lui cu îndrăzneală. Declară că 
există pace în sfera ta de influenţă şi în naţiunile lumii; 
vorbeşte‑i fiecărei furtuni vrăjmaşe şi porunceşte‑i 
să se liniştească în Numele lui Isus! Stăpâneşte peste 
circumstanţe şi domneşte peste toate lucrurile.

Matei 17:22‑27 & Exod 6

Marcu 7:1‑23 & Leviticul 26‑27

Efeseni 2:4‑6; Psalmul 110:2; Psalmul 145:13; Romani 
5:17
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Biblia descrie Cuvântul lui Dumnezeu ca fi ind 
„... Lumina care luminează orice om, venind 

în lume” (Ioan 1:9). Adică nimeni nu are scuze care să 
îi justi fi ce căderea, împiedicarea sau eşecul, pentru că 
toţi avem privilegiul de a primi îndrumare şi direcţie de 
la Domnul.

Isus a spus: „... Eu sunt Lumina lumii; cine Mă 
urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea 
lumina vieţii” (Ioan 8:12). Apoi, în Psalmul 119:130, 
David ne arată ceva remarcabil: „Descoperirea cuvintelor 
Tale dă lumină, le dă pricepere celor fără răutate.”

Aceste gânduri subliniază importanţa luminii şi 
a direcţiei care vine de la Domnul, prin Cuvântul Său. 
Cuvântul Său este lumină. Dacă ai încercat vreodată să 
îţi croieşti  drum prin întuneric, vei fi  de acord cu mine 
că nu a fost un drum tocmai lin. Probabil te‑ai lovit de 
diverse obiecte sau obstacole pe care nu le puteai vedea 
din cauza întunericului.

Mai mult, dacă ai călători în întuneric, nu ai şti  când 
ai ajuns la desti naţie sau la o bifurcaţie. Gândeşte‑te la 
acest lucru: dacă lumina fi zică este atât de importantă, 
cât de importantă crezi că este lumina lui Dumnezeu – 
Cuvântul Lui? 

GHIDAT DE LUMINA LUI
26 DUMINICĂ

Cuvântul Tău este o candelă 
pentru picioarele mele, şi 
o lumină pe cărarea mea                                                                

(Psalmul 119:105).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Binecuvântatule Tată, Cuvântul Tău este adevărata lumină 
care îmi luminează inima şi calea pentru a recunoaşte şi 
a merge pe calea victoriei şi a gloriei. Îţi mulţumesc că 
îmi inunzi inima cu lumină pentru a‑mi cunoaşte şi a‑mi 
împlini scopul şi destinul în Cristos, în Numele lui Isus. 
Amin.

Acesta este unul dintre motivele pentru care 
trebuie să studiezi şi să cunoşti personal Cuvântul Său. 
Fără Cuvântul lui Dumnezeu, deciziile tale vor fi luate în 
întuneric, iar deciziile luate în întuneric nu pot genera 
decât şi mai mult întuneric, transformând viaţa persoanei 
respective într‑un hăţiş de nesiguranţă, de confuzie şi de 
frustrare.

În 1 Ioan 1:7 suntem îndemnaţi să umblăm în 
lumină după cum El (Dumnezeu) este în lumină. Prin 
lumina Sa vedem lumina (Psalmul 36:9); calea noastră 
e luminată ca să vedem şi să ne descotorosim de orice 
obstacole şi piedici cu care ne întâlnim în călătoria 
noastră prin viaţă. Aleluia! 

Matei 18:1‑11 & Exod 7

Marcu 7:24‑8:13 & Numeri 1‑2

1 Ioan 1:5‑7; Efeseni 5:13
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Eu sunt conşti ent de un lucru: întotdeauna sunt 
în prezenţa lui Dumnezeu! Atunci când eşti  

conşti ent de acest adevăr, nimic nu te poate nelinişti . Nu 
te agiţi niciodată cu privire la nimic. Întotdeauna eşti  plin 
de bucurie, pentru că în prezenţa Lui sunt bucurii nespuse 
şi desfătări veşnice în dreapta Lui (Psalmul 16:11).

Unii creşti ni au mentalitatea că sunt în prezenţa lui 
Dumnezeu doar atunci când vin la biserică. Atunci când 
pleacă, ei cred că au plecat din prezenţa lui Dumnezeu. 
Unii chiar se roagă ca prezenţa lui Dumnezeu să vină 
sau să îi însoţească peste tot. Ceva este în neregulă. În 
creşti nism, nu intrăm şi ieşim din prezenţa lui Dumnezeu; 
noi suntem veşnic în prezenţa Lui.

Prezenţa Lui este căminul nostru. Atunci când 
intri într‑un loc, indiferent unde eşti , tu intri însoţit de 
prezenţa lui Dumnezeu. Tu porţi prezenţa Lui. Tu eşti  
templul Dumnezeului cel Viu. Atunci când ai fost născut 
din nou, Cristos S‑a mutat în ti ne (a venit să locuiască în 
ti ne). El este în ti ne acum, şi tu eşti  în El. El nu a venit în 
ti ne ca să plece după ceva ti mp; El rămâne în ti ne veşnic.

În Ioan 14:16‑18, Domnul Isus a spus: „Şi Eu Îl voi 
ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor (greceşte: 
Paraclet, apărător, ajutor), care să rămână cu voi în 

ACASĂ ÎN PREZENŢA LUI
27 LUNI

Nu şti ţi că voi sunteţi Templul 
lui Dumnezeu, şi că Duhul lui 
Dumnezeu locuieşte în voi?                                                  

(1 Corinteni 3:16).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Plinătatea Dumnezeirii locuieşte în mine; este o sălăşluire 
veşnică. Sunt conştient că mă aflu acasă în prezenţa lui 
Dumnezeu; sunt un vas purtător de Dumnezeu şi trăiesc 
în mediul ambiant divin. Ce binecuvântare este să porţi 
cu tine şi să găzduieşti prezenţa lui Dumnezeu. Aleluia!

veac; şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu‑L 
poate primi, pentru că nu‑L vede şi nu‑L cunoaşte; dar 
voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi. Nu 
vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.” Duhul Sfânt 
S‑a stabilit în tine pentru întotdeauna; este o sălăşluire 
veşnică.

Fii conştient tot timpul de faptul că eşti un vas 
purtător de Dumnezeu şi că trăieşti în prezenţa Lui în 
fiecare zi – în mediul ambiant divin. Aleluia!

Matei 18:12‑20 & Exod 8

Marcu 8:14‑26 & Numeri 3‑4

Ioan 14:16‑18; 2 Corinteni 6:16
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Şti ai că, odată ce ai fost născut din nou, viaţa ta 
este nouă şi divină? De aceea, îmbrăţişează‑ţi noua 
identi tate. În Efeseni 4:24 Biblia spune că această 
persoană nouă care eşti  tu este creată în neprihănire 
şi în sfi nţenie adevărată. Tu eşti  neprihănirea lui 
Dumnezeu în Isus Cristos; cum este El, aşa eşti  şi tu în 
această lume. Tu eşti  imaginea, reprezentarea Lui.

Nu te privi ca fi ind un „păcătos” care încearcă din 
greu să Îi fi e plăcut lui Dumnezeu; acest lucru te va face 
inefi cient în umblarea ta de creşti n. Fii însă conşti ent de 
faptul că eşti  neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos.

Meditează întotdeauna asupra pasajului din 
Coloseni 1:22, care vorbeşte despre rezultatul uimitor 
al jertf ei ispăşitoare a lui Cristos pentru ti ne! Tot ceea 
ce a făcut El a fost ca să te poată prezenta sfânt, fără 
vină şi fără pată înaintea lui Dumnezeu. Şi a reuşit. Viaţa 
şi natura Lui în ti ne îţi dau puterea de a trăi deasupra 
păcatului. În noua ta identi tate ai fost înzestrat cu 
capacitatea de a te supune stăpânirii Cuvântului 
lui Dumnezeu şi astf el să produci roadele şi faptele 
neprihănirii.

Chiar şi atunci când apostolul Pavel i‑a mustrat pe 
unii dintre creşti nii din Corint pentru că modul lor de 

NOUA TA IDENTITATE
28 MARŢI 

Căci, dacă este cineva în Cristos, este o 
făptură (sau: zidire) nouă. Cele vechi s‑au 
dus, iată că toate lucrurile s‑au făcut noi 

(2 Corinteni 5:17).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Am fost spălat, separat de păcat pentru Dumnezeu şi 
declarat neprihănit în Numele Domnului şi prin Duhul 
Dumnezeului nostru! Prin urmare, umblu în neprihănire 
şi produc roadele neprihănirii. Sunt o lumină într‑o lume 
întunecată, luminând cărările păcătoşilor, astfel încât 
ei să vadă şi să fie conduşi în Împărăţia lui Dumnezeu. 
Aleluia!

viaţă nu reflecta noua lor natură neprihănită, el nu i‑a 
numit păcătoşi (1 Corinteni 6:9‑11).

Pavel a înţeles că, în Cristos, am fost curăţiţi de 
toată nelegiuirea. Am fost spălaţi, separaţi de păcat 
pentru Dumnezeu şi declaraţi neprihăniţi în Numele 
Domnului, şi prin Duhul Dumnezeului nostru! Aleluia!

Recunoaşte această nouă identitate a ta şi trăieşte 
în conformitate cu ea. Studiază tot mai mult Cuvântul 
lui Dumnezeu, pentru că oglindeşte şi descrie adevărata 
ta persoană; îţi arată adevărata ta slavă în Cristos. Slavă 
lui Dumnezeu!

Matei 18:21‑35 & Exod 9

Marcu 8:27‑9:13 & Numeri 5‑6

Efeseni 4:22‑24; 1 Corinteni 6:9‑11
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RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

Credem ca ai fost binecuvântat de acest devoti onal.
Te invitam acum sa Îl faci pe Isus Cristos Domn al 
vieti i tale, rugându‑te astf el:

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

Felicitări! De acum eşti  copilul lui Dumnezeu. 
Pentru maimulte informaţii despre modalităţi 
prin care poţi să tedezvolţi în calitate de creşti n, 
te rugăm să ni te adresezi folosind informaţiile de 
contact de mai jos:

Tel: +44 (0)1708 556 604 Tel: + 27 113260971
 + 27 113260972

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

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

Tel: +1 647‑341‑9091
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

AFRICA DE SUD:

SUA:NIGERIA:

CANADA
ROMÂNIA:

MAREA BRITANIE:



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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PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT
DON’T STOP HERE!
7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU

NONE OF THESE DISEASES

WHEN GOD VISITS YOU
7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO FOR YOU

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST
KEEPING YOUR HEALING
THE PROMISED LAND
RECREATING YOUR WORLD
RHAPSODY OF REALITIES DAILY DEVOTIONAL  
RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

DON’T PACK YOUR BAGS YET!
WISDOM FOR WOMEN
UNENDING SPRING OF JOY













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
CĂRȚI DISPONIBILE DE LA EDITURA

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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647–341–9091 

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


