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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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Cuvintele pe care tocmai le‑am citi t în versetul temati c 
sunt profunde şi moti vatoare. Pentru Israel, acestea 

sunt promisiuni extraordinare care se vor împlini în Împărăţia 
de o mie de ani a lui Cristos, însă pentru Biserica lui Isus Cristos, 
acestea deja s‑au împlinit. Ele sunt realitatea noastră în Cristos 
Isus, ACUM!

Suntem neînfricaţi şi umblăm în autoritate deoarece 
Domnul este Dumnezeul nostru; El este tăria noastră; El ne 
ajută în chip minunat. Suntem susţinuţi de mâna dreaptă a 
dreptăţii (sau a neprihănirii) Lui. Mâna dreaptă a neprihănirii 
Lui se referă la Cristos. Cristos este neprihănirea noastră (1 
Corinteni 1:30). Aleluia!

Apoi El spune: „«Orice armă care este făurită împotriva 
ta va da greş şi pe orice limbă care se ridică să te judece o 
vei condamna. Aceasta este moştenirea robilor Domnului şi 
îndreptăţirea lor din partea Mea», zice Domnulˮ  (Isaia 54:17, 
versiunea NTR). Aceasta face parte din binecuvântările care 
decurg din faptul că El este neprihănirea noastră, iar noi suntem 
neprihănirea Lui (2 Corinteni 5:21) şi totodată din umblarea în 
neprihănire.

BINECUVÂNTAREA                
UMBLĂRII ÎN NEPRIHĂNIRE

MIERCURI

Nu te teme, pentru că Eu sunt cu 
ti ne. Nu te uita cu îngrijorare, pentru 
că Eu sunt Dumnezeul tău. Eu te voi 
întări, şi te voi ajuta, şi te voi sprijini 

cu mâna dreaptă a dreptăţii Mele                                             
(Isaia 41:10, versiunea GBV).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Sunt stabilit şi întărit în neprihănire; sunt călăuzit de 
Duhul Sânt pentru a trăi triumfător. Cristos este victoria 
mea şi neprihănirea mea. El este slava vieţii mele; în El am 
viaţa, mişcarea şi fiinţa. Aleluia!

Sunt mai multe binecuvântări. În Isaia 45:24, Biblia 
spune: „«Numai în Domnul» Mi se va zice, «locuieşte 
dreptatea şi puterea; la El vor veni, şi vor fi înfruntaţi toţi cei ce 
erau mâniaţi împotriva Lui.»  ˮGândeşte‑te la aceasta! Spune 
că toţi vrăjmaşii tăi vor fi înfruntaţi. Oricine este împotriva ta va 
fi făcut de ruşine. Acesta este Cuvântul Domnului.

Apoi în Isaia 41:12, Domnul spune cu privire la adversarii 
tăi: „Îi vei căuta, şi nu‑i vei mai găsi pe cei ce se certau cu tine; 
vor fi nimiciţi, vor fi pierduţi cei ce se războiau cu tine...ˮ 
Aceasta este moştenirea ta pentru că tu umbli în neprihănirea 
Lui!

Apoi în Isaia 51:7 El ne spune să nu fim tulburaţi 
niciodată de reproşurile oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu 
deja a declarat finalul acţiunilor lor: ei vor fi umiliţi, făcuţi de 
ruşine! Partea ta este să continui să umbli în neprihănire, 
aducând roade ale neprihănirii. Biblia spune: „Vei fi întărită 
prin neprihănire. Izgoneşte neliniştea, căci n‑ai nimic de 
temut, şi spaima, căci nu se va apropia de tine  ˮ(Isaia 54:14). 
Slavă lui Dumnezeu! Aceasta este viaţa ta. Umblă în lumina ei.

Matei 19:1‑12 & Exod 10

Marcu 9:14‑32 & Numeri 7‑8

Isaia 54:14‑17; Luca 1:69‑71; 1 Ioan 4:4
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Este posibil să te bucuri în încercări sau în 
necazuri? Sigur că da! Aceasta este viaţa noastră 

în creşti nism; indiferent cu ce ne confruntăm, rămânem 
netulburaţi şi plini de bucurie, deoarece cunoaştem 
sfârşitul încă de la început! Noi învingem întotdeauna.

În 2 Corinteni 4:17 Biblia spune: „Căci întristările 
noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai 
mult o greutate veşnică de slavă.ˮ Acesta este Cuvântul 
lui Dumnezeu; nu poate fi  răsturnat. Nu este de mirare 
că Iacov spune: „Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie 
când treceţi prin felurite încercăriˮ (Iacov 1:2).

Indiferent cât de mare este presiunea, noi niciodată 
nu spunem: „Nu mai pot să fac faţă.ˮ Ci rămânem tari 
şi neclinti ţi. Nu ne tulburăm niciodată, deoarece este în 
natura noastră să triumfăm. Îndurăm greutăţile cu veselie; 
suntem „întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria 
slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu 
bucurieˮ (Coloseni 1:11). Slavă lui Dumnezeu!

Aminteşte‑ţi întotdeauna că adversităţile vieţii 
sunt oportunităţi pentru ca măreţia ta să fi e testată 
şi manifestată. Prin urmare, în faţa opoziţiei, declară 

BUCUROS ÎN NECAZURI
2 JOI

Am o mare încredere în voi. Am tot 
dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin 

de mângâiere, îmi saltă inima de 
bucurie în toate necazurile noastre                                 

(2 Corinteni 7:4).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Trăiesc viaţa veşnică, o viaţă de victorie absolută şi de 
excelenţă! Am o viaţă triumfătoare, plină de bucurie! Am 
autoritate peste crize şi stăpânire peste circumstanţe. 
Adversităţile vieţii sunt pentru promovarea mea, pentru 
că am fost creat să înving. Aleluia!

mereu: „Mai mare este Cel ce este în mine, decât cel ce 
este în lume!ˮ

Victoria este în duhul tău. Aceasta a fost înţelegerea 
apostolului Pavel când a spus: „Mă bucur în slăbiciunile 
mele; mă bucur în necazuriˮ (2 Corinteni 12:9). Adoptă 
aceeaşi mentalitate. Nu da înapoi în faţa provocărilor! 
Cristos trăieşte în tine; având Cuvântul Lui în inima ta 
şi în gura ta, vei rezista oricărei încercări şi vei triumfa. 
Aleluia!

Matei 19:13‑22 & Exod 11

Marcu 9:33‑50 & Numeri 9‑10

Psalmul 40:2‑3; Iacov 1:2‑4
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Dacă tu crezi cu adevărat că trupul tău este 
templul Duhului Sfânt, atunci această 

convingere ar trebui să fi e sfârşitul bolii sau al afecţiunii 
în trupul tău fi zic. Trebuie să meditezi în mod deliberat 
la faptul că Duhul Sfânt locuieşte literalmente în ti ne şi 
te vitalizează dinăuntru. El patrulează prin trupul tău 
pentru a‑l menţine sănătos.

Sănătatea ta a fost desăvârşită atunci când Cristos 
a început să locuiască în ti ne. Psalmistul a profeţit: 
„DOMNUL va desăvârşi ceea ce este pentru mine...ˮ 
(Psalmul 138:8, versiunea Fidela). Aceasta a devenit 
realitate în Isus Cristos. Sănătatea ta a fost desăvârşită 
în El. Aleluia!

O parte din lucrarea Duhului Sfânt în ti ne şi din 
impactul Lui asupra corpului tău este să vegheze ca 
trupul tău să fi e în perfectă stare de sănătate. Acesta este 
moti vul pentru care El te călăuzeşte să îţi hrăneşti  duhul, 
sufl etul şi trupul folosind Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta 
este moti vul pentru care El te călăuzeşte cu înţelepciune 
să duci o viaţă sănătoasă.

Aşadar, preia controlul sănătăţii tale şi domneşte 
peste trupul tău, folosind Cuvântul lui Dumnezeu. Refuză 

EL ŢI-A                                     
DESĂVÂRȘIT SĂNĂTATEA

3 VINERI

Nu şti ţi că trupul vostru este Templul 
Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi 
pe care L‑aţi primit de la Dumnezeu? 

Şi că voi nu sunteţi ai voştri?                                    
(1 Corinteni 6:19).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Sunt un asociat al Dumnezeirii! Am viaţa indestructibilă 
din Dumnezeu în mine. Aleg să fiu sănătos şi puternic în 
fiecare zi! Sănătatea divină acţionează în mine, în fiecare 
fibră a fiinţei mele, în fiecare celulă a sângelui meu şi în 
fiecare os al trupului meu. Aleluia!

să cedezi în faţa bolii. Sănătatea divină este dreptul tău 
din naştere şi natura ta în Cristos. Alege să fii sănătos şi 
puternic în fiecare zi. Aleluia!

Matei 19:23‑30 & Exod 12

Marcu 10:1‑31 & Numeri 11‑13

Ioan 1:12‑13; Isaia 33:24; Romani 8:10‑11
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Nimic din ceea ce ai putea experimenta astăzi 
nu Îl ia prin surprindere pe Dumnezeu. El te‑a 

cunoscut şi a şti ut totul despre viaţa ta înainte ca tu să vii 
pe lume. El ţi‑a planifi cat viaţa în mod excelent, pentru 
slava Sa. Prin urmare, nu te lăsa descurajat de nimic. 
Încrede‑te în El şi ai răbdare.

Biblia spune că El te‑a cunoscut mai dinainte şi te‑a 
rânduit să fi i asemenea Fiului Său, Isus. El ţi‑a pregăti t mai 
dinainte viaţa pentru slavă şi pentru excelenţă. El i‑a spus 
lui Ieremia: „Mai înainte ca să te fi  întocmit în pântecele 
mamei tale, te cunoşteam, şi mai înainte ca să fi  ieşit tu 
din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte şi te făcusem 
proroc al neamurilorˮ (Ieremia 1:5).

Textul acesta se leagă de ceea ce ne‑a spus apostolul 
Pavel în Efeseni 2:10, versiunea Amplifi cată: „Căci suntem 
lucrarea mâinii [capodopera] lui Dumnezeu, recreaţi în 
Cristos Isus [născuţi din nou] pentru a face acele lucrări 
bune pe care Dumnezeu ni le‑a predesti nat [plănuit 
dinainte] [străbătând drumuri pe care El le‑a pregăti t 
mai dinainte], ca să umblăm în ele [trăind viaţa bună 
pe care El a prestabilit‑o şi a aranjat‑o pentru ca noi să 
o putem trăi].” 

ÎNCREDE-TE ÎN EL ȘI FII 
RĂBDĂTOR

4 SÂMBĂTĂ

Ne‑a rânduit mai dinainte să 
fi m înfi aţi prin Isus Cristos, 

după buna plăcere a voii Sale                                                                
(Efeseni 1:5).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Bunul meu Tată iubitor şi îndurător, Îţi mulţumesc pentru 
că mi‑ai programat viaţa pentru glorie şi pentru excelenţă. 
Ai stabilit calea pe care trebuie să o urmez; şi prin Duhul 
Tău, mă conduci din loc în loc într‑o paradă de victorie 
neîntreruptă! Păşesc în victorie, în bunăstare, în pace şi în 
glorie, în Numele lui Isus. Amin.

El deja ţi‑a pregătit viaţa pentru gloria Sa. Chiar 
şi atunci când lucrurile sunt dificile, rămâi în voia Sa 
desăvârşită, bazându‑te pe Cuvântul Său. El a zis: „... 
toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl 
iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt 
chemaţi după planul Săuˮ (Romani 8:28). Aceasta este o 
garanţie.

În umblarea ta cu Domnul, încrede‑te în El, ştiind că 
El niciodată nu eşuează şi că sincronizarea Lui este mereu 
perfectă. În Iacov 1:4 Biblia spune: „Dar răbdarea trebuie 
să‑şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, 
întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic.ˮ Ai nevoie de 
răbdare pentru o viaţă de creştin echilibrată, de succes 
şi stabilă. Păstrează‑ţi încrederea şi nădejdea vii în El, 
pentru că Biblia spune că cei care se încred în El nu vor fi 
niciodată dezamăgiţi (Romani 5:5).

Matei 20:1‑16 & Exod 13

Marcu 10:32‑52 & Numeri 14‑15

Proverbe 3:5‑6; Isaia 1:19; 2 Corinteni 2:14
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Viaţa ta are o frumuseţe şi o atracţie aparte, 
pentru că tu eşti  neprihănirea lui Dumnezeu. 

Atunci când umbli în neprihănire, oamenii vor veni la 
ti ne să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, ca să aibă parte 
şi ei de viaţa şi de natura neprihănirii Lui care se afl ă în 
ti ne.

Aceasta ne aminteşte de ceea ce a spus profetul 
Isaia: „Neamuri vor umbla în lumina ta, şi împăraţi, 
în strălucirea razelor taleˮ (Isaia 60:3). Neprihănirea 
atrage! Va atrage spre ti ne oameni care vor dori să‑L 
cunoască şi să‑L slujească pe Dumnezeul tău.

Mulţumiri să Îi fi e aduse lui Dumnezeu că această 
neprihănire nu este ceva ce te străduieşti  să obţii, ci 
consti tuie binecuvântarea şi darul lui Dumnezeu pentru 
ti ne, în Cristos. Acel dar al neprihănirii a fost acti vat şi a 
devenit operaţional în viaţa ta în momentul în care te‑ai 
născut din nou.

Prin urmare, afi rmă mereu că tu ai neprihănirea 
lui Dumnezeu. Aceasta este important datorită a ceea 
ce am citi t în prima parte a versetului temati c: „Numai 
în Domnul, Mi se va zice, locuieşte dreptatea şi 
puterea...ˮ Pe măsură ce vei conti nua să declari că ai 

ATRACŢIA NEPRIHĂNIRII
5 DUMINICĂ

Numai în Domnul, Mi se va zice, 
locuieşte dreptatea şi puterea; la 
El vor veni, şi vor fi  înfruntaţi toţi 
cei ce erau mâniaţi împotriva Lui                                                           

(Isaia 45:24).

14



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Binecuvântat să fie Dumnezeu care m‑a făcut roditor 
şi productiv în câştigarea de suflete şi în toate lucrurile, 
datorită vieţii şi naturii Lui în mine! Cei din jur sunt atraşi 
de slava lui Dumnezeu care este în mine. Prin mine, 
Evanghelia ajunge la pe toţi cei din lumea mea, în Numele 
lui Isus. Amin.

neprihănirea lui Dumnezeu, vei vedea că vei aduce mai 
multe roade ale neprihănirii şi vei face mai mari lucrări 
ale neprihănirii.

Isus a spus: „Nu voi M‑aţi ales pe Mine, ci Eu 
v‑am ales pe voi şi v‑am pus să mergeţi şi să aduceţi 
rod, iar rodul vostru să rămână...ˮ (Ioan 15:16, 
versiunea NTR). Tu eşti destinat să aduci rod durabil în 
câştigarea de suflete; în a‑i conduce pe alţii la Cristos. 
Aleluia! Aceasta face parte din lucrările neprihănirii lui 
Dumnezeu în viaţa ta.

Matei 20:17‑23 & Exod 14

Marcu 11:1‑26 & Numeri 16‑17

Proverbe 11:30‑31; Isaia 60:2‑4
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În creşti nism, credinţa este sti lul nostru de viaţă. 
Atunci când Scriptura ne spune să luăm scutul 

credinţei împotriva vrăjmaşului, înseamnă că această 
credinţă a noastră este un scut. Cu credinţa ta, vei fi  
capabil să neutralizezi sau să anihilezi săgeţile arzătoare 
ale celui rău.

Sunt săgeţi arzătoare îndreptate asupra ta şi ele 
vin de la forţe demonice, dar cu credinţa ta le sti ngi. 
Descurajarea şi mânia, de exemplu, sunt săgeţi arzătoare 
ale duşmanului. Unii oameni pot fi  singuri în camera lor 
şi deodată să fi e mânioşi sau să se simtă descurajaţi în 
mintea lor. Acestea sunt săgeţi ale vrăjmaşului. 

Unii pot simţi deodată ceva ca un obiect tare care îi 
loveşte dintr‑o parte, chiar dacă nu se afl ă nicio persoană 
şi niciun obiect acolo; aceasta poate fi  o săgeată arzătoare 
de‑a inamicului. Pentru unii, atacul poate veni deghizat 
într‑o durere ascuţită undeva în trup. Dar slavă lui 
Dumnezeu că aceste săgeţi pot fi  neutralizate cu scutul 
credinţei. 

Biblia spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi din 
Dumnezeu; şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este 
mai mare decât cel ce este în lumeˮ (1 Ioan 4:4). În 1 Ioan 
5:4 apostolul Ioan adaugă: „pentru că oricine este născut 

SCUTUL TĂU ÎMPOTRIVA 
VRĂJMAȘULUI

6 LUNI

Pe deasupra tuturor acestora, luaţi 
scutul credinţei, cu care veţi putea sti nge 

toate săgeţile arzătoare ale celui rău                 
(Efeseni 6:16).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Credinţa mea este vie şi prevalează şi astăzi, indiferent de 
pericolele şi de necazurile din lume! Sunt protejat de scutul 
credinţei. Sunt ca un pom plantat lângă ape, care îşi întinde 
rădăcinile lângă râu. Sunt triumfător întotdeauna în Isus 
Cristos! Am biruit lumea şi sistemele ei, pentru că locuiesc 
în pavilionul şi în siguranţa Celui Preaînalt, înălţându‑mă pe 
aripile Duhului Sfânt, în Numele lui Isus. Amin.

din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa 
asupra lumii este credinţa noastră.ˮ Credinţa ta este ceea 
ce îţi trebuie. Aceasta te plasează deasupra diavolului şi a 
circumstanţelor vieţii.

Ţine minte: nu trebuie să cauţi în jur un scut numit 
credinţă; credinţa este în duhul tău aşa cum a menţionat 
Pavel în Romani 12:3. Continuă să‑ţi întăreşti credinţa 
învăţând să acţionezi pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. 
Indiferent ce se întâmplă în jurul tău, refuză să te temi; 
rosteşte Cuvântul Lui cu credinţă. Aşa îţi foloseşti scutul 
credinţei ca să elimini vicleniile şi planurile diavolului. 
Stai ferm în Cuvântul lui Dumnezeu, iar victoria ta va fi la 
fel de sigură precum este Cuvântul Lui. Aleluia!

Matei 20:24‑34 & Exod 15

Marcu 11:27‑12:17 & Numeri 18‑19

Efeseni 6:13‑17; Romani 4:19‑20
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Este important să înţelegi spiritualitatea 
instrucţiunilor divine. Instrucţiunile divine sunt 

pentru viaţa ta, aşa că ia‑le mereu în serios. O lipsă de 
înţelegere a adevărurilor spirituale şi faptul că s‑a lăsat 
pradă unui acces de furie, l‑au împins pe Moise către o 
greşeală dureroasă, care l‑a costat conducerea copiilor 
lui Israel în Ţara Promisă.

În Numeri 20:8 Dumnezeu l‑a instruit pe Moise să 
îi vorbească stâncii să dea apă pentru copiii lui Israel. Dar 
Moise, atunci când a ajuns la stâncă, în loc să îi vorbească 
stâncii, aşa cum îi ceruse Dumnezeu, a lovit‑o cu toiagul 
său. Apa a ţâşnit imediat, dar Dumnezeu nu a fost 
mulţumit de Moise.

O instrucţiune anterioară dată lui Moise în Exod 
17:6 a fost să lovească stânca pentru a scoate apă, ceea 
ce el a făcut şi apa a ţâşnit. Dar de data aceasta, stânca 
nu trebuia lovită a doua oară, pentru că acea stâncă era 
Cristos (1 Corinteni 10:4). Cristos trebuia să fi e lovit o 
singură dată; după aceea, vorbeşti  cu El pentru ceea ce 
doreşti .

Chiar dacă Moise a acţionat în neascultare lovind 
stânca de două ori, apa tot a ţâşnit. Dar nu a produs 
rezultatul aşteptat de Dumnezeu. Aceasta ne spune ceva: 

ÎNŢELEGE ADEVĂRUL DIN 
SPATELE INSTRUCŢIUNILOR LUI

7 MARŢI

Ţine strâns de instruire; nu o lăsa să 
plece; păzeşte‑o, fi indcă ea este viaţa ta 

(Proverbe 4:13, versiunea Fidela).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Sunt plin de cunoştinţa voii lui Dumnezeu în orice 
înţelepciune şi înţelegere spirituală, umblând în mod 
vrednic de Domnul, fiindu‑I plăcut în orice lucru, aducând 
roade în orice lucrare bună şi sporind în cunoaşterea lui 
Dumnezeu. În orice moment, în orice loc şi în orice situaţie, 
înţelepciunea divină acţionează în mine, spre slava şi spre 
lauda Tatălui. Amin.

Nu este vorba despre rezultatul pe care îl vrei, ci despre a 
fi după voia lui Dumnezeu. Este Tatăl mulţumit?

Aceste lucruri pe care le citim în Scripturi sunt 
pentru învăţarea noastră (Romani 15:4). Practică 
înţelegerea spirituală, înţelepciunea spirituală şi umblă 
în Duhul Sfânt. Aceasta este chemarea ta. Doar dacă 
trăim în acest mod Îi putem fi plăcuţi Domnului în toate 
lucrurile. Înţelege adevărul din spatele instrucţiunilor Lui 
şi împlineşte‑le. Aleluia!

Matei 21:1‑11 & Exod 16

Marcu 12:18‑44 & Numeri 20‑21

Romani 12:1‑2; Coloseni 1:9‑10
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Rămâi alături de Rapsodia Realităților și în noul an, 
parti cipând la cele 20 de proiecte pregăti te pentru anul 
2023. 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 
2023. Pentru mai multe informaţii despre 20 de Proiecte în 
2023, te rugăm să apelezi numărul de telefon +23418888186 
sau să trimiţi un email la adresa: info@rhapsodyofrealiti es.
org N
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În Matei 6, Isus i‑a învăţat pe ucenicii Săi cum să 
se roage şi, chiar dacă nu a intenţionat ca această 

rugăciune să fi e repetată ca un ritual, El a spus ceva 
foarte profund în versetul 11: „Pâinea noastră cea de 
toate zilele dă‑ne‑o nouă astăzi” (Matei 6:11). 

Aminteşte‑ţi, acest lucru s‑a întâmplat înainte 
ca El să ne aducă în Împărăţia lui Dumnezeu. Aceasta 
înseamnă că Dumnezeu are provizii planifi cate pentru 
toţi. Cuvântul „pâine” de acolo este simbolic; nu este 
doar alimentul de bază pe care îl prepari cu un aluat de 
făină şi cu apă. Ci înseamnă aprovizionarea de astăzi; 
tot ceea ce ai îţi trebuie pentru astăzi, pentru a trăi cu 
bucurie şi pentru a împlini scopul lui Dumnezeu. Aleluia! 

Când am citi t acest lucru, cu mulţi ani în urmă, 
mi‑am dat seama că am multe resturi de pâine zilnică 
acumulate de‑a lungul ti mpului, pe care nu le‑am luat în 
posesie. Atunci, am spus: „În Numele lui Isus, le primesc 
pe toate!” La urma urmei, pâinea cea de toate zilele nu 
are termen de expirare la Dumnezeu. 

În Ioel 2:25, versiunea Fidela, El a spus: „Şi vă 
voi da înapoi anii pe care i‑a mâncat lăcusta, muşiţa 
şi omida şi forfecarul...” Dacă El poate restaura toate 
acestea, atunci la El nu există termene de expirare. 

CHEAMĂ-ŢI ÎN FIINŢĂ PROVIZIILE
8 MIERCURI

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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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

În calitate de comoştenitor cu Cristos al lui Dumnezeu, sunt 
conectat la o sursă nesfârşită de provizii! Prin urmare, sunt 
conştient de aprovizionarea divină; nu de aprovizionarea 
omenească, de la angajatorul meu sau de la guvern, ci 
de la Dumnezeu, căci sistemul Său de aprovizionare este 
neîntrerupt. Refuz să duc lipsă sau să fiu falit. Există o 
alocaţie din cer pentru mine în fiecare zi. Am o aprovizionare 
supranaturală şi umblu în abundenţă. Aleluia!

Aşadar, dacă nu ai intrat niciodată în posesia a ceea 
ce îţi aparţine de când ai devenit creştin, înseamnă că ai 
trăit o viaţă inferioară statutului tău, în ciuda acumulării 
de bogăţii în contul tău ceresc. 

Dar vestea bună este că îţi poţi chema proviziile 
chiar acum, prin proclamaţiile tale pline de credinţă. 
Versetul nostru tematic spune că El ţi‑a pus la dispoziţie 
tot ce priveşte viaţa şi evlavia (2 Petru 1:3). Cheamă‑le în 
domeniu vizibil, în Numele lui Isus.

Matei 21:12‑17 & Exod 17

Marcu 13:1‑37 & Numeri 22‑23

Psalmul 121: 1‑2; Psalmul 23: 1; 
Psalmul 68:19; Matei 7:11
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Potrivit versetului temati c, Cuvântul lui 
Dumnezeu este capabil să‑ţi programeze 

mintea pentru a gândi corect tot ti mpul; pentru a gândi 
în felul Împărăţiei Lui. Cineva ar putea spune: „Şti i, eu 
sunt african, sau asiati c, sau american sau european şi 
gândesc ca atare”; nu! Când eşti  născut din nou, eşti  din 
Împărăţia lui Dumnezeu. Trebuie să gândeşti  ca unul din 
ceruri. 

Biblia spune: „Căci, dacă este cineva în Cristos, 
este o făptură nouă. Cele vechi s‑au dus, iată că toate 
lucrurile s‑au făcut noi” (2 Corinteni 5:17). Dacă vrei să ai 
succes în Cristos şi să trăieşti  viaţa Împărăţiei Lui, trebuie 
să gândeşti  aşa cum vrea El să gândeşti . 

Biblia spune: „Şi nu vă conformaţi acestei lumi; ci 
fi ţi transformaţi prin înnoirea minţii voastre, pentru a 
deosebi care este voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută 
şi desăvârşită” (Romani 12:2, versiunea Fidela). A umbla 
în Cuvântul lui Dumnezeu şi a avea mintea reînnoită prin 
Cuvântul Lui este cel mai uşor lucru pentru un creşti n, 
deoarece Cuvântul Său este viaţa ta. 

Ai fost născut din Cuvântul lui Dumnezeu (1 Petru 
1:23); ai viaţa Cuvântului Său; prin urmare, este uşor ca 

PREIA                                     
MENTALITATEA ÎMPĂRĂŢIEI

9 JOI

Toată Scriptura este insufl ată 
de Dumnezeu şi de folos ca să 

înveţe, să mustre, să îndrepte, să 
dea înţelepciune în neprihănire                                                               

(2 Timotei 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

__________________________

__________________________

Cuvântul lui Dumnezeu este viaţa mea; el îmi programează 
mintea pentru a gândi şi a trăi în stilul Împărăţiei lui 
Dumnezeu şi pentru a avea rezultatele Împărăţiei Sale. 
Pe măsură ce meditez în mod continuu la Cuvântul 
Său, mintea mea este programată să producă victorii şi 
excelenţă. Glorie lui Dumnezeu!

percepţiile tale şi perspectiva ta asupra vieţii să fie din 
Cuvântul lui Dumnezeu. Este uşor pentru tine să gândeşti 
şi să trăieşti în stilul Împărăţiei lui Dumnezeu şi să ai 
rezultate din Împărăţia Sa.

Matei 21:18‑32 & Exod 18

Marcu 14:1‑26 & Numeri 24‑26

Romani 12:2; 2 Corinteni 5:17; 1 Timotei 4:15
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Este foarte uşor pentru Satan să se folosească 
de oamenii în care există ceva din el însuşi, 

de exemplu, egoismul şi lăcomia. Oricine este egoist nu 
umblă în dragostea lui Dumnezeu. Iubirea domină asupra 
egoismului. Dragostea lui Dumnezeu este plină de har. 
Egoismul din inimă este o invitaţie la infl uenţă satanică, 
pentru că diavolul este autorul egoismului. 

De aceea, trebuie să te fereşti  de egoism, de 
lăcomie şi de alte trăsături care sunt în concordanţă 
cu natura celui rău. Nu‑i permite diavolului să aibă în 
ti ne niciuna dintre trăsăturile sale. Isus a spus: „... vine 
stăpânitorul acestei lumi şi nu are nimic în Mine” (Ioan 
14:30). Satan nu avea nimic în Isus. Nu era nimic în Isus 
la care Satan să poată emite pretenţii sau cu care să Îl 
poată infl uenţa. 

Aşa ar trebui să fi e şi cu ti ne; diavolul nu ar trebui să 
găsească în ti ne niciun lucru care să‑l atragă sau pe care 
să‑l poată folosi pentru a‑şi promova agenda. Acesta este 
moti vul pentru care trebuie să umbli în dragoste în orice 
moment. Dragostea este anti dotul împotriva egoismului 
şi a lăcomiei. Apoi, de asemenea, spune întotdeauna 
adevărul. 

SĂ NU AI NIMIC                                    
DIN CEL RĂU ÎN TINE

10 VINERI

Nu voi mai vorbi mult cu voi, 
căci vine stăpânitorul lumii 

acesteia. El n‑are nimic în Mine,                                                               
(Ioan 14:30).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Stăpânitorul acestei lumi nu are nimic în mine! Cuvântul 
lui Dumnezeu care m‑a născut este perfect şi incoruptibil; 
de aceea, nicio formă de întuneric nu este în mine. Eu am 
lumina vieţii: nu există nimic în viaţa mea care să producă 
întuneric. În tot ceea ce fac, motivaţiile mele sunt drepte 
şi lipsite de egoism; iar dragostea lui Dumnezeu este 
răspândită din inima mea prin Duhul Sfânt. Amin.

În Proverbe 6 se evidenţiază trăsături care sunt 
în concordanţă cu natura lui Satan şi pe care trebuie să 
le eviţi. Versetul spune: „Şase lucruri urăşte Domnul şi 
chiar şapte Îi sunt urâte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, 
mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzeşte 
planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la 
rău, martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce 
stârneşte certuri între fraţi” (Proverbele 6:16‑19).

Biblia spune: „şi să nu îi daţi prilej diavolului” 
(Efeseni 4:27). Nu permite nicio trăsătură a diavolului 
în viaţa ta. Umblă în lumina lui Dumnezeu – în Cuvântul 
Său – şi tot ceea ce ţine de cel rău şi de întuneric va fi 
înlăturat din viaţa ta.

Matei 21:33‑46 & Exod 19

Marcu 14:27‑52 & Numeri 27‑28

Galateni 5:16; 1 Corinteni 13:4‑8; Iacov 4:7
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Nu este glorios faptul că noi, în calitate de 
creşti ni născuţi din nou, avem deja şi trăim 

acum binecuvântările de care copiii lui Israel ca naţiune 
se vor bucura doar în Mileniu? De exemplu, darul 
neprihănirii; noi ne‑am născut în neprihănire, însă ei se 
vor bucura de ea de abia în Mileniu.

În Ieremia 23:5 Biblia spune: „«Iată vin zile», 
zice Domnul, «când îi voi ridica lui David o Odraslă 
neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune 
şi va face dreptate şi judecată în ţară.»” Este vorba 
despre perioada milenară. Versetul al şaselea spune: 
„În vremea Lui, Iuda va fi mântuit şi Israel va avea 
linişte în locuinţa lui; şi iată Numele pe care i‑L vor 
da: «DOMNUL, NEPRIHĂNIREA NOASTRĂ!»”

În Mileniu, Domnul va fi neprihănirea lor; ei vor 
intra în Mileniu, nu trăind prin propria neprihănire 
sau încrezându‑se în propria neprihănire, ci în 
neprihănirea Celui pe care L‑au pironit pe Cruce. 
Dar noi, Biserica, avem deja şi trăim neprihănirea lui 
Dumnezeu în Isus Cristos.

În Isaia 45:25, vorbind despre perioada 
milenară, Biblia spune: „În Domnul vor fi făcuţi 

NĂSCUT ÎN NEPRIHĂNIRE
11 SÂMBĂTĂ

Eu, DOMNUL, te‑am chemat în 
dreptate şi te voi ţine de mână şi te 

voi ţine şi te voi da ca un legământ al 
poporului, ca o lumină a neamurilor                                       

(Isaia 42:6).
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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 în neprihănire, pentru a produce roadele şi 
faptele neprihănirii, spre slava Tatălui. Mă bucur de darul 
neprihănirii care mi‑a fost lăsat moştenire prin moartea 
lui Isus Cristos. De aceea, domnesc în neprihănire peste 
circumstanţe şi peste elementele acestei lumi, în Numele 
lui Isus. Amin.

neprihăniţi şi proslăviţi toţi urmaşii lui Israel.” Ei vor 
fi neprihăniţi în Mileniu; între timp, noi creştinii am 
avut parte şi am trăit în neprihănire de două mii de 
ani de la Cristos încoace.

În Romani 5:1 Biblia spune că am fost socotiţi 
neprihăniţi; adică declaraţi fără prihană; achitaţi. În 
Faptele apostolilor 13:39 este scris că prin El (Isus 
Cristos), toţi cei ce cred sunt iertaţi de toate lucrurile 
de care n‑au putut fi iertaţi prin Legea lui Moise. Noi 
avem şi ne bucurăm de pe acum de ceea ce li s‑a 
promis evreilor în Mileniu! Aleluia!

Matei 22:1‑14 & Exod 20

Marcu 14:53‑72 & Numeri 29‑31

Romani 3:21‑22; Romani 5:1
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Adevărul eliberează, înalţă, binecuvântează 
şi transformă. Adevărul te inspiră şi te 

energizează. Ce este adevărul? Adevărul este Cuvântul 
lui Dumnezeu. În Ioan 17:17 Domnul spune: „... Cuvântul 
Tău este adevărul.” Una dintre lucrările Duhului Sfânt 
este să ne călăuzească în tot adevărul; este ceva ce 
Dumnezeu vrea pentru viaţa ta. Duhul Sfânt este Duhul 
adevărului. Adevărul este realitate nesupusă schimbării.

Într‑o zi, într‑o viziune, Domnul mi‑a arătat ceva 
remarcabil despre ce înseamnă să cunoşti adevărul 
şi să umbli în el. Am menţionat acest caz pe diferite 
platforme, însă merită repetat. Este vorba despre un 
bărbat care a fost diagnosticat cu cancer şi i s‑a spus 
că mai are puţin timp de trăit.

Dar când Domnul mi‑a arătat într‑o vedenie 
acelaşi om, El a spus: „Uită-te la el; a fost diagnosticat 
cu cancer; prin urmare, crede că are cancer. Dar, în 
realitate, nu există cancer în el.” Apoi m-am uitat la 
bărbat şi nu era cancer în corpul lui.

Aceasta înseamnă că deşi faptic analizele arătau 
cancer, atunci când suprapui adevărul etern peste 
faptul real care este însă supus schimbării, realitatea 
temporară se va schimba şi se va alinia adevărului 

FOCALIZEAZĂ-ŢI PRIVIREA 
ASUPRA ADEVĂRULUI

12 DUMINICĂ

Şi veţi cunoaşte adevărul şi 
adevărul vă va face liberi                                                  

(Ioan 8:32, versiunea Fidela).
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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, Cuvântul Tău este adevărul de neschimbat 
asupra căruia îmi focalizez privirea. Cuvântul Tău îmi 
confirmă bunăstarea, sănătatea divină, victoria, domnia şi 
viaţa glorioasă în Cristos. Avansez din slavă în slavă trăind 
în şi prin Cuvântul lui Dumnezeu, care produce pentru 
mine şi în mine realitatea pe care o transmite, în Numele 
lui Isus. Amin.

de neschimbat. Aceasta este ceea ce mulţi nu îşi 
dau seama. Dar aşa umbli cu Dumnezeu; aşa trăieşti 
cu Dumnezeu. Punând întotdeauna Cuvântul Său – 
adevărul etern şi neschimbător – deasupra faptelor 
reale temporare şi a împrejurărilor vieţii supuse 
schimbării.

Îmi amintesc de ceea ce spune Biblia în 2 
Corinteni 4:18: „… căci lucrurile care se văd sunt 
trecătoare…”; aceasta înseamnă că sunt supuse 
schimbării. Inflamaţia sau tumora poate fi acolo, însă 
Cuvântul lui Dumnezeu – care este adevărul etern 
sau realitatea nesupusă schimbării – spune că tu eşti 
desăvârşit în Cristos.

Mută‑ţi ochii de la realităţile temporare; 
focalizează‑ţi privirea asupra adevărului, asupra 
realităţii neschimbătoare a Cuvântului lui Dumnezeu, 
care confirmă şi îţi garantează victoria, sănătatea 
divină, bunăstarea, stăpânirea şi viaţa glorioasă în 
Cristos. Slavă lui Dumnezeu!

Matei 22:15‑22 & Exod 21

Marcu 15:1‑20 & Numeri 32‑33

Iona 2:8, versiunea Fidela; Romani 4:20‑21;
 2 Corinteni 4:16‑18
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Cuvântul „putere” este menţionat de două ori în 
versetul temati c. Însă cele două iteraţii nu înseamnă 
exact acelaşi lucru. Prima oară, unde spune: „Iată că 
v‑am dat putere...,” cuvântul este tradus din grecescul 
„exousia,” care înseamnă autoritate. A doua menţionare 
a cuvântului „putere” provine din traducerea din original 
a termenului grecesc „dunamis” care înseamnă putere, 
abilitate sau lucrare. Isus ne‑a dat autoritate absolută 
asupra puterii, a abilităţii şi a lucrărilor vrăjmaşului!

Există o diferenţă între autoritate şi abilitate. Să 
luăm ca exemplu preşedintele ţării tale. În calitatea sa de 
persoană privată, el nu poate conduce armata ţării sale. 
Însă în calitate de preşedinte, el are în spate autoritatea 
statului. Când îşi exercită autoritatea şi controlul suprem 
asupra forţelor armate, acestea trebuie să se conformeze!

Cu toate armele lor de război, forţele armate 
sunt sub conducerea preşedintelui; când acesta dă 
o instrucţiune, acestea sunt obligate să se supună. 
Militarii au putere, forţă, greutate; însă preşedintele are 
autoritate. Autoritatea schimbă totul.

Indiferent câtă putere sau forţă deţine sau poate 
aduna inamicul, ţie ţi s‑a dat autoritate asupra lui în 

AUTORITATE PESTE TOATĂ 
PUTEREA VRĂJMAȘULUI

13 LUNI

Iată că v‑am dat putere să călcaţi 
peste şerpi şi peste scorpii şi 

peste toată puterea vrăjmaşului: 
şi nimic nu vă va putea vătăma                                                

(Luca 10:19).
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__________________________

__________________________

Autoritatea mea în Cristos este perfectă şi absolută. 
Nu există rău, demon sau întuneric care să I se poată 
împotrivi! Sunt aşezat împreună cu Cristos, cu mult 
deasupra domniilor, a puterilor şi a tot ceea ce este legat 
de cel rău. Eu domnesc şi stăpânesc peste circumstanţe. 
Aleluia!

Numele lui Isus. Biblia spune că Numele Său este „mai 
presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice 
putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se 
poate numi nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor” 
(Efeseni 1:21). Aleluia!

Când acelaşi Isus îţi spune: „nimic nu te va 
putea vătăma,” ai face bine să crezi şi să acţionezi în 
conformitate cu această asigurare. Citeşte ce ne spune 
El în 1 Ioan 4:4: „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.” Ce veste glorioasă!

Nu este de mirare că psalmistul a afirmat: „Domnul 
este lumina şi mântuirea mea. De cine să mă tem? 
Domnul este sprijinitorul vieţii mele. De cine să‑mi fie 
frică?” (Psalmul 27:1). Nu ai de ce să te temi în această 
viaţă. Domneşte şi stăpâneşte în Numele lui Isus în 
fiecare zi. Aleluia!

Matei 22:23‑33 & Exod 22

Marcu 15:21‑47 & Numeri 34‑36

Matei 28:18‑20; Filipeni 2:9‑10: Efeseni 2:6
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În calitate de creşti n, favoarea lui Dumnezeu 
asupra vieţii tale te‑a disti ns şi te‑a califi cat să 

fi i cap şi nu coadă; să fi i cel mai bun şi să primeşti  ce 
este mai bun. Biblia spune: „Căci tu, DOAMNE, îl vei 
binecuvânta pe cel drept; cu favoare îl vei înconjura ca 
şi cu un scut” (Psalmul 5:12, versiunea Fidela).

În viaţa ta, conşti enti zează întotdeauna că tu că eşti  
favorizat în mod divin. Biblia spune: „Pentru lauda gloriei 
harului Său în care ne‑a făcut acceptaţi în Cel Preaiubit” 
(Efeseni 1:6, versiunea Fidela). Cuvântul „acceptaţi” 
provine din traducerea din original a termenului grecesc 
„charitoō” care se referă la favoare deosebită.

Este acelaşi cuvânt pe care îngerul i l‑a adus 
Mariei: „Şi îngerul a intrat la ea şi a spus: «Bucură‑te, 
cea privilegiată: Domnul este cu ti ne; binecuvântată 
eşti  tu între femei»” (Luca 1:28, versiunea Fidela). Dacă 
îngerul ar veni la ti ne astăzi, ar folosi aceleaşi expresii, 
pentru că deja este scris despre ti ne că eşti  binecuvântat 
şi deosebit de favorizat!

Aceasta este ceea ce Pavel le spunea creşti nilor din 
Corint în versetul nostru temati c când i‑a numit sfi nţiţi. 
Cuvântul „sfi nţire” provine din traducerea din original 

EȘTI DEOSEBIT DE FAVORIZAT
14 MARŢI

Şi voi, prin El, sunteţi în Cristos 
Isus. El a fost făcut de Dumnezeu 

pentru noi înţelepciune, 
neprihănire, sfi nţire şi răscumpărare                                                               

(1 Corinteni 1:30).
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__________________________

__________________________

Favoarea lui Dumnezeu de peste viaţa mea m‑a calificat 
să fiu cel mai bun şi să primesc ce este mai bun. Astăzi 
şi întotdeauna, în orice loc şi în tot ceea ce fac, favoarea 
supranaturală a lui Dumnezeu se manifestă spre binele 
meu. Aceasta deschide uşi şi oportunităţi pentru mine 
care nu pot fi explicate din punct de vedere uman. Sunt 
conştient de factorul de favoare. Aleluia!

a termenului grecesc „hagiasmos” şi înseamnă a fi pus 
deoparte pentru Dumnezeu, a fi distins în Cristos. Ai 
devenit prieten cu Dumnezeu.

În Luca 2:52 Biblia spune despre Domnul: „Şi Isus 
creştea în înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut 
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.” Ştiai 
că acelaşi lucru este valabil şi pentru tine? Ai favoare 
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. Prin urmare, 
în viaţa ta, aşteaptă‑te să ai parte de favoruri în fiecare 
zi. Viaţa ta a fost înfrumuseţată cu favoruri divine de la 
Dumnezeu. Afirmă acest lucru despre tine în fiecare zi. 
Aleluia!

Matei 22:34‑46 & Exod 23

Marcu 16:1‑20 & Deuteronom 1‑2

Psalmul 5:12: Geneza 39:21‑23; Daniel 1:9
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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 
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Fiecare creşti n care este efi cient în câşti garea 
sufl etelor şi răspândirea Evangheliei în lume 

este marcat de Dumnezeu pentru binecuvântări. Însă şi 
diavolul vizează astf el de sfi nţi. Dacă, de exemplu, eşti  
un dătător voios în casa lui Dumnezeu, cerul şi îngerii te 
marchează pentru binecuvântări, însă uneori poţi deveni 
şi o ţintă pentru atacurile celui rău.

Ce anume atacă Satan? Pe ce se concentrează? 
Nu vizează doar serviciul tău; el şti e că nu sponsorizezi 
Evanghelia doar pentru că ai o slujbă bună. Nu vizează 
nici banii tăi, căci el şti e că dacă îţi atacă fi nanţele, tu 
poţi oricând să obţii mai mult. Ceea ce vizează el este 
Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa ta. El şti e că acesta este 
secretul tău; el şti e că inspiraţia ta şi puterea ta provin din 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Tu nu ai fost dedicat lucrurilor lui Dumnezeu şi nu 
te‑ai gândit să aduci daruri în casa lui Dumnezeu până 
când nu ai auzit Cuvântul Său care ţi‑a schimbat viaţa şi 
te‑a făcut să îţi angajezi viaţa şi resursele în răspândirea 
Evangheliei lui Isus Cristos. Aşadar, este vorba despre 
Cuvântul lui Dumnezeu! Diavolul va încerca să ia Cuvântul 
Domnului de la ti ne sau să te descurajeze. El va încerca să 

FII ATENT LA STRATAGEMELE 
DIAVOLULUI

15 MIERCURI

Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul 
vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu 

care răcneşte şi caută pe cine să înghită 
(1 Petru 5:8).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care mă 
călăuzeşte şi mă îndrumă pe calea pe care trebuie să merg. 
Îţi mulţumesc pentru privilegiul şi pentru binecuvântarea 
de a fi angajat în răspândirea Evangheliei. Refuz să permit 
ca ceva să îmi risipească zelul sau să mă împiedice să dau 
tot ce am mai bun pentru Evanghelie. Sunt plin de Duhul 
Sfânt, sunt sensibil din punct de vedere spiritual şi vigilent 
în orice moment, în Numele lui Isus. Amin.

te ţină departe de biserică sau să provoace necazuri între 
tine şi oricine te învaţă din Cuvântul lui Dumnezeu.

Însă aşa cum spune versetul tematic: „Fiţi treji şi 
vegheaţi…” (1 Petru 5:8). Păzeşte Cuvântul lui Dumnezeu 
în inima ta. Aprofundează‑l în duhul tău prin meditaţie. 
Continuă să rămâi în părtăşia credincioşilor în care înveţi 
Cuvântul lui Dumnezeu, bucurându‑te mereu în Domnul.

Cu cât eşti mai dedicat lucrurilor lui Dumnezeu şi 
casei Domnului, cu atât mai vigilent trebuie să fii în duh, 
umblând în dragoste şi în smerenie. Continuă să creşti în 
cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu şi vorbeşte des în 
alte limbi. Fii plin de duh, iar vigilenţa ta şi sensibilitatea 
ta duhovnicească vor fi întotdeauna la cote maxime.

Matei 23:1‑12 & Exod 24

Luca 1:1‑25 & Deuteronom 3‑4

1 Petru 5:8‑11; Efeseni 6:10‑11
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Biserica lui Isus Cristos este o forţă puternică, 
invincibilă. Nicio insti tuţie, nicio putere, niciun 

guvern şi nici vreo altă enti tate nu au reuşit şi nici nu 
vor reuşi să o distrugă sau să o reducă la tăcere. Aceasta 
datorită faptului că autoritatea şi stăpânirea pe care Isus 
le are asupra tuturor domniilor, puterilor, conducătorilor, 
autorităţilor, guvernelor şi celorlalte domenii ale puterii 
care există, sunt în benefi ciul Bisericii.

Biserica este întronată alături de El. Ar trebui să 
fi m pe deplin conşti enţi de autoritatea noastră în Cristos. 
Biblia spune despre Isus că este: „mai presus de orice 
domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice 
dregătorie şi de orice nume care se poate numi nu 
numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor” (Efeseni 1:21). 

Al 22‑lea verset este versetul nostru temati c: „El 
I‑a pus totul sub picioare şi L‑a dat căpetenie peste 
toate lucrurile Bisericii” (Efeseni 1:22). Dumnezeu I‑a dat 
lui Cristos această autoritate în folosul Bisericii. A făcut‑o 
deja! Însă ti tlul şi puterea conferite lui Isus nu vor fi  de 
folos dacă noi (cei care formăm Biserica) nu le uti lizăm. 
Această autoritate ne‑a fost dată pentru a fi  folosită. El 
ne‑a dat putere delegată să facem uz de Numele Său, 

AUTORITATEA LUI ESTE ÎN 
BENEFICIUL NOSTRU

16 JOI

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

(Efeseni 1:22).
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__________________________

__________________________

Isus are toată puterea şi autoritatea, iar El este întronat 
cu mult deasupra tuturor regilor, preşedinţilor şi 
guvernelor. Şi acum, stau împotriva forţelor întunericului 
care influenţează naţiunile împotriva propriului popor, 
care provoacă greutăţi şi îi împiedică pe oameni să 
experimenteze bunătatea lui Dumnezeu pe pământ. 
Eforturile lor sunt zadarnice, iar manipulările sunt 
ineficiente, în Numele lui Isus. Amin.

pentru a‑l ţine în frâu pe cel rău şi a învinge în orice 
circumstanţe.

El ne‑a pus la conducerea acestei lumi, ca noi să 
o îmblânzim şi să o umplem de neprihănirea, de slava şi 
de harul Lui. Acesta este motivul pentru care ar trebui 
să afirmi în fiecare zi: „Domnesc şi stăpânesc asupra 
diavolului şi a elementelor acestei lumi!” Aleluia!

Refuză să te laşi copleşit de ceva în viaţă; foloseşte 
autoritatea lui Isus. Fă uz de Numele Lui. Toată autoritatea 
este învestită în Numele Său; utilizează‑l în fiecare zi.

Matei 23:13‑22 & Exod 25

Luca 1:26‑56 & Deuteronom 5‑7

Efeseni 2:5‑6; Coloseni 1:9‑10
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În aceste ulti me zile, strategia vrăjmaşului este să 
îi distrugă pe mulţi prin frică şi prin înşelăciune. 

Însă putem contracara şi vindeca efectele înşelăciunii 
prin cunoaşterea şi răspândirea adevărului.

De aceea Îi suntem atât de recunoscători lui 
Dumnezeu pentru Rapsodia Realităţilor. Prin ea, noi 
facem cunoscut adevărul în fi ecare zi, în fi ecare naţiune 
şi în fi ecare limbă cunoscută şi vie a lumii. Binecuvântat 
să fi e Dumnezeu!

Ia parte şi tu la marea cruciadă de răspândire a 
adevărului în toate colţurile pământului prin distribuirea 
Rapsodiei Realităţilor în toate limbile lumii, către 
toate naţiunile. Dumnezeu vrea să Îşi protejeze, să‑Şi 
călăuzească şi să‑Şi conducă poporul, iar El face acestea 
prin Cuvântul Său şi prin Duhul Sfânt.

Să facem cunoscut adevărul Lui! Când oamenii 
nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu, este uşor să se lase 
înşelaţi, jefuiţi şi distruşi. Dumnezeu a spus: „Poporul 
Meu piere din lipsă de cunoşti nţă” (Osea 4:6). Nu numai 
că ar trebui să îţi dezvolţi în mod deliberat cunoaşterea 
pe care o ai despre Dumnezeu, ci şi să îi ajuţi şi pe alţii să 
cunoască ce spune Cuvântul Lui.

FACEŢI CUNOSCUT ADEVĂRUL
17 VINERI

Veţi cunoaşte adevărul, şi 
adevărul vă va face slobozi                                                    

(Ioan 8:32).
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__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care mă 
determină să rămân în adevăr şi să umblu în voia Ta 
desăvârşită. În calitate de copii ai Tăi, noi facem cunoscut 
adevărul Tău în întreaga lume, iar neprihănirea Ta este 
stabilită în întreaga lume, în Numele lui Isus. Amin.

Isus a spus în Matei 28:19: „Duceţi‑vă şi faceţi 
ucenici din toate neamurile...” Cu alte cuvinte, învaţă‑i 
adevărul; arată‑le cum sa trăiască astfel încât să nu se 
lase înşelaţi. Oricine nu cunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu 
este în întuneric deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este 
adevăr şi lumină.

În aceeaşi situaţie se află şi oricine este lipsit de 
Duhul Sfânt, căci Duhul Sfânt este Duhul adevărului. El 
este Cel care te călăuzeşte în tot adevărul, astfel încât să 
poţi nu numai să umbli în adevăr, ci să li‑l faci cunoscut 
şi altora.

Adevărul Lui (Cuvântul Său) este scutul tău şi pavăza 
ta (Psalmul 91:4). De aceea trebuie să te concentrezi 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu; acesta te eliberează şi 
risipeşte întunericul.

Matei 23:23‑39 & Exod 26

Luca 1:57‑80 & Deuteronom 8‑10

1 Ioan 4:1; 1 Ioan 4:5‑6; Psalmul 91:4
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Uneori încercăm să Îl convingem pe Dumnezeu 
să facă ceva în privinţa lumii, să intervină în 

situaţia umanităţii suferinde, fără să ne dăm seama că, de 
fapt, noi suntem speranţa Lui pentru lume. Suntem mâna 
Lui înti nsă către lume pentru binecuvântarea ei. El ne‑a 
binecuvântat şi ne‑a făcut purtătorii binecuvântărilor 
Sale în lumea noastră.

Cuvântul Său spune că El a făcut toate lucrurile 
frumoase; El a creat omenirea pentru a trăi în pace, în 
bucurie, în siguranţă, în bunăstare şi în abundenţă. Şi 
El vrea ca noi să menţinem aceste lucruri. Noi ar trebui 
să privim lucrurile care se întâmplă în lume, lucruri 
care nu sunt în concordanţă cu voia lui Dumnezeu şi 
să efectuăm schimbări. Noi suntem cei care trebuie să 
aducem la îndeplinire pe pământ voia Lui bună, plăcută 
şi desăvârşită (Romani 12:2).

Aminteşte‑ţi cuvintele lui Isus din Matei 18:18: 
„Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi  
legat în cer şi orice veţi dezlega pe pământ va fi  dezlegat 
în cer.” Înţelege ce înseamnă acest lucru: noi eliberăm 
slava lui Dumnezeu pe pământ. Noi aducem împlinirea 
voii Lui şi permitem ca lucrurile bune ale lui Dumnezeu să 
vină în această lume.

TU EȘTI SPERANŢA LUI 
DUMNEZEU PENTRU LUME

18 SÂMBĂTĂ

Atunci am zis: „Iată‑Mă (în sulul 
cărţii este scris despre Mine), 

vin să fac voia Ta, Dumnezeule!”                                                    
(Evrei 10:7).
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__________________________

__________________________

Sunt braţul întins de Dumnezeu pentru binecuvântarea 
lumii mele; un far de speranţă pentru o lume care suferă. 
Prin mine, Domnul răspândeşte neprihănirea Sa şi 
aduce înnoire, excelenţă, perfecţiune, frumuseţe şi viaţă 
întregii creaţii, aducând‑o în libertatea slavei fiilor lui 
Dumnezeu. Aleluia!

Noi suntem cei care analizăm ce se întâmplă în lume 
şi decidem ce este acceptabil sau ce se aliniază la voia 
perfectă a lui Dumnezeu şi apoi aducem aceste lucruri pe 
pământ. Aceasta este chemarea noastră. Nu e de mirare 
că Biblia spune: „De asemenea, şi firea aşteaptă cu o 
dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu... şi 
ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte 
de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu” (Romani 
8:19‑21).

Noi suntem speranţa lumii pentru a aduce bucurie, 
dreptate, pace şi bunăstare. Noi suntem cei care eliberăm 
lumea din robia degradării în libertatea slavei fiilor lui 
Dumnezeu şi facem aceste lucruri să se întâmple. Aleluia!

Matei 24:1‑11 & Exod 27

Luca 2:1‑20 & Deuteronom 11‑12

Ieremia 1:10‑12; Romani 8:19‑21; Marcu 16:15‑18
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Este uimitor ce putem face, ce putem avea 
– binecuvântările şi gloria pe care le putem 

experimenta – atunci când uti lizăm Numele lui Isus. 
Gândeşte‑te la ce am citi t în versetul temati c! Numele lui 
Isus aduce vindecare şi sănătate; bunăstare perfectă pentru 
corpul tău. Slavă lui Dumnezeu!

De‑a lungul evangheliilor, găseşti  diferite situaţii 
în care oamenii au ati ns poala hainei lui Isus şi au primit 
vindecare instantaneu; de exemplu, femeia cu scurgere de 
sânge din Luca 8. Biblia spune că ea a venit din spatele lui Isus 
şi „... s‑a ati ns de poala hainei lui Isus. Îndată, scurgerea de 
sânge s‑a oprit” (Luca 8:44).

Cuvântul „poală” din acest verset provine din 
traducerea din original a termenului grecesc „Kraspedon” 
şi înseamnă „franjuri” sau „ciucuri.” De asemenea, în Matei 
14, când Isus a venit în ţara lui Ghenezaret, oamenii din 
acea regiune au venit la El pentru vindecare, iar Biblia spune 
că „Bolnavii Îl rugau să le dea voie numai să se ati ngă 
de poala hainei Lui. Şi toţi câţi s‑au ati ns s‑au vindecat” 
(Matei 14:36).

VINDECARE ȘI SĂNĂTATE                   
ÎN NUMELE LUI

19 DUMINICĂ

Prin credinţa în Numele lui Isus, l‑a 
întărit Numele Lui pe omul acesta, 

pe care‑l vedeţi şi‑l cunoaşteţi; 
credinţa în El i‑a dat omului acestuia o 
tămăduire deplină, cum vedeţi cu toţii                                           

(Faptele apostolilor 3:16).
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__________________________

__________________________

Doamne, mă rog pentru copiii Tăi care poate sunt bolnavi 
în trupurile lor, ca ei să se ridice din acel loc de limitare şi 
de robie astăzi şi să fie vindecaţi în Numele lui Isus. Viaţa 
Ta în ei îi face sănătoşi; Cristos în ei le aduce sănătatea 
perfectă a minţii şi a trupului. Aleluia!

Domnul nu trebuia să facă nimic; iar ei nu trebuiau 
decât să atingă poala sau ciucurii hainei Lui şi erau vindecaţi 
pe loc. Dar în prezent este şi mai glorios! Nu trebuie să 
atingi haina Lui; la pronunţarea Numelui Său, orice boală se 
pleacă; cancerele se dematerializează; membrele mutilate 
sau paralizate sunt întregite. Numele Lui este răspunsul 
astăzi.

În Marcu 6:56, Biblia consemnează ce se întâmpla 
acolo unde ajungea Isus: „Oriunde intra El, în sate, în cetăţi 
sau în cătune, îi puneau pe bolnavi în pieţe şi‑L rugau să le 
dea voie doar să se atingă de poalele hainei Lui. Şi toţi câţi 
se atingeau de El erau tămăduiţi.” Aceeaşi putere este şi 
astăzi disponibilă în Numele Său.

Nu este de mirare că El ne‑a poruncit să îi vindecăm 
pe bolnavi, să îi curăţăm pe leproşi şi să îi înviem pe morţi 
(Matei 10:8). El a spus în Marcu 16:17‑18: „Iată semnele 
care îi vor însoţi pe cei ce vor crede în Numele Meu... îşi vor 
pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.” 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Matei 24:12‑22 & Exod 28

Luca 2:21‑52 & Deuteronom 13‑15

Ioan 10:10; Faptele apostolilor 3:16; Filipeni 2:9‑11
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În zilele biblice era la fel de mult rău ca şi astăzi; 
lumea era la fel de rea şi de întunecată pe atunci, 

ca şi acum. Poate că lumea de astăzi trăieşte vremuri 
îngrozitor de chinuitoare, însă Biblia ne arată clar că 
aceste lucruri nu sunt noi: „Ce a fost va mai fi  şi ce s‑a 
făcut se va mai face; nu este nimic nou sub soare” 
(Eclesiastul 1:9).

Au fost greutăţi economice, înşelăciuni, temeri, 
atacuri teroriste şi pe atunci, aşa cum sunt astăzi. Acestea 
au fost şi sunt încă stratageme pe care vrăjmaşul le 
foloseşte pentru a asupri oamenii. Dar Dumnezeul nostru 
este credincios în toate generaţiile. El ne conduce într‑un 
triumf conti nuu. Indiferent de întunericul din lume, tu 
refuză să te temi.

În 1 Ioan 4:4 Biblia spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi 
din Dumnezeu şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi 
este mai mare decât cel ce este în lume.” Dumnezeu ţi‑a 
rânduit victoria, promovarea şi bunăstarea în mijlocul 
întunericului. El a plănuit deja că vei avea succes în 
această viaţă, indiferent ce se întâmplă în lumea din jurul 
tău: „Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult 
decât biruitori, prin Acela care ne‑a iubit. Căci sunt bine 

TRIUMFĂTOR ÎN CRISTOS
20 LUNI

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).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Îţi mulţumesc Tată, pentru gloria Ta în viaţa mea. Îţi 
mulţumesc că mi‑ai îndreptat sorţul şi mi‑ai dat o moştenire 
frumoasă. Trăiesc şi umblu în bogăţie şi în sănătate. Mai 
mare este Cel care este în mine decât cel care este în lume. 
Sunt slava lui Dumnezeu!

încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici 
stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici 
cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă 
făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea 
lui Dumnezeu, care este în Isus Cristos, Domnul nostru” 
(Romani 8:37‑39).

Matei 24:23‑33 & Exod 29

Luca 3:1‑38 & Deuteronom 16‑17

Psalmul 37:18‑19; Psalmul 91:5‑6; 1 Corinteni 15:57
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În calitate de creşti ni şi de câşti gători de sufl ete, 
ar trebui să ne pese îndeajuns de mult de cei din 

jur încât să afl ăm dacă cineva din congregaţia din care 
facem parte s‑a rătăcit sau a căzut de pe cale. Nu trebuie 
să renunţăm niciodată la nimeni. Domnul doreşte să fi m 
responsabili de fi ecare sufl et.

Cuvintele lui Isus din Ioan 17:12 ar trebui să fi e 
dreptarul după care ne ghidăm întotdeauna în ce priveşte 
interacţiunea noastră cu cei pe care Domnul îi adaugă 
Bisericii. El a spus: „Când eram cu ei în lume, îi păzeam 
Eu în Numele Tău. Eu i‑am păzit pe aceia pe care Mi i‑ai 
dat; şi nici unul din ei n‑a pierit, afară de fi ul pierzării, ca 
să se împlinească Scriptura” (Ioan 17:12). Domnul Isus 
era responsabil de fi ecare sufl et pe care Dumnezeu I‑l 
dăduse. 

Câşti garea de sufl ete trebuie făcută cu 
responsabilitate; trebuie să fi m responsabili de sufl etele 
pe care Domnul ni le‑a dat. În Luca 15, Domnul Isus a 
spus pilda păstorului care avea o sută de oi şi totuşi a 
lăsat nouăzeci şi nouă dintre ele ca să o caute pe cea 
rătăcită în sălbăti cie.

NU RENUNŢA LA EI
21 MARŢI

Fraţilor, chiar dacă un om ar 
cădea deodată în vreo greşeală, 

voi, care sunteţi duhovniceşti , 
să‑l ridicaţi cu duhul blândeţii...                                                              

(Galateni 6:1).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Doamne, mă rog ca harul Tău şi mila Ta să îi localizeze pe toţi 
cei care au fost în Biserică, dar din anumite motive s‑au rătăcit. 
Fie ca dragostea lor pentru Tine să fie reaprinsă, generând un 
nou apetit pentru Cuvântul Tău şi pentru lucrurile Duhului 
Sfânt. Mă rog ca, pe măsură ce Cristos ia chip din nou în ei, să 
fie profund înrădăcinaţi şi ancoraţi în credinţă şi în dragostea 
Ta, în Numele Sfânt al lui Isus. Amin.

Atunci când a găsit‑o, a adus‑o acasă bucurându‑se 
şi şi‑a invitat prietenii şi vecinii să sărbătorească 
împreună. Apoi, Domnul a spus: „Tot aşa vă spun că va fi 
mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care 
se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni 
neprihăniţi care n‑au nevoie de pocăinţă” (Luca 15:7). 
Aici Domnul Isus le vorbea evreilor, dar El nu vorbea 
despre cineva care nu Îl cunoscuse niciodată pe Domnul, 
ci despre cineva care se rătăcise.

Există o diferenţă între o persoană care nu a fost 
niciodată în Biserică şi una care a fost în Biserică, dar s‑a 
rătăcit. Trebuie să mergem după aceste persoane şi să le 
recâştigăm. Aşadar, sună‑l sau vizitează‑l astăzi pe fratele 
tău, interesează‑te de sora ta sau de cei din familia 
ta despre care ştii că nu mai vin la Biserică. Arată‑le 
dragostea lui Cristos şi mijloceşte fără încetare pentru ei.

Atunci când îi vei aduce înapoi, Biblia spune că va fi 
mare bucurie în cer. Aleluia!

Matei 24:34‑44 & Exod 30

Luca 4:1‑13 & Deuteronom 18‑21

Efeseni 3:14‑19; Galateni 6:1; Luca 15:8‑11
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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

NOTE



Şti ai că înţelepciunea şi neprihănirea se 
întrepătrund? Înţelepciunea celor neprihăniţi 

(gr: fronesis – Luca 1:17) despre care vorbesc este 
înţelepciunea practi că. Este manifestarea exterioară a 
neprihănirii lui Dumnezeu din viaţa ta. Atunci când vorbim 
despre neprihănirea lui Dumnezeu, vorbim despre o 
înţelepciune practi că în acţiune, despre exprimarea şi 
manifestarea conceptului „fronesis.”

Noi suntem copii ai neprihănirii; este imposibil să 
umbli în neprihănire şi să nu ai înţelepciune (fronesis). 
Pasajul subliniat din versetul temati c spune: „... mă 
povăţuieşte pe cărări drepte...”

A umbla pe cărări drepte, sau pe cărările 
neprihănirii, înseamnă fronesis. Înseamnă că nu mergi 
nicăieri din întâmplare. Nu te întâlneşti  cu nimeni din 
întâmplare; nu există accidente pe calea ta. Totul este 
aranjat mai dinainte de Dumnezeu.

În studierea relaţiei dintre înţelepciune 
şi neprihănire (dreptate) din Proverbe 8:12‑18, 
Înţelepciunea spune: „Eu, Înţelepciunea, am ca locuinţă 
mintea, şi pot născoci cele mai chibzuite planuri. 

ÎNŢELEPCIUNEA ȘI NEPRIHĂNIREA
22 MIERCURI

 "Domnul este Păstorul meu: nu voi 
duce lipsă de nimic... El îmi înviorează 

sufl etul; mă conduce pe cărări ale 
dreptăţii, datorită Numelui Său"                              
(Psalmii 23:1, 3, versiunea GBV).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Înţelepciunea acţionează astăzi în mine şi mi‑am stabilit 
parcursul pe calea prestabilită a neprihănirii! Predestinarea 
acţionează în mine. Eu nu merg nicăieri din întâmplare. Nu 
mă întâlnesc cu nimeni din întâmplare; pe calea mea nu 
există moarte. Viaţa mea are un scop cu Dumnezeu. Amin.

Frica de Domnul este urârea răului; trufia şi mândria, 
purtarea rea şi gura mincinoasă, iară ce urăsc eu. De 
la mine vine sfatul şi izbânda, eu sunt priceperea, a 
mea este puterea. Prin mine cârmuiesc dregătorii şi 
mai marii, toţi judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei 
ce mă iubesc, şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă 
găsesc. Cu mine sunt bogăţia şi slava, avuţiile trainice 
şi dreptatea.”

Dacă înţelepciunea te îndrumă pe cărările 
neprihănirii, nu vei putea fi sărac niciodată. Aşadar, 
declară zilnic: „Înţelepciunea acţionează în mine şi astăzi! 
Nu este nimic la întâmplare în viaţa mea. Predestinarea 
acţionează în mine.” Viaţa ta a fost planificată de 
Dumnezeu ca să umbli pe cărările înţelepciunii şi ale 
neprihănirii. Slavă lui Dumnezeu!

Matei 24:45‑51 & Exod 31

Luca 4:14‑44 & Deuteronom 22‑24

Proverbe 8:12‑21; 1 Corinteni 1:30
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Versetul temati c le‑a fost scris copiilor lui 
Dumnezeu. Ne arată că este posibil să vedem 

creşti ni care să umble în amărăciune, în invidie şi în 
dezbinare. În conformitate cu versetul temati c, atunci 
când observi amărăciune, invidie şi dezbinare în inima 
ta, trebuie să li te împotriveşti . Nu le nega; rezolvă 
problemele, pentru că sunt infl uenţe demonice.

În versetul următor, care se referă tot la mânie, la 
amărăciune şi la dezbinare, ni se spune: „Înţelepciunea 
aceasta nu vine de sus, ci este pământească, fi rească 
(greceşte: sufl etească), drăcească” (Iacov 3:15). Cuvântul 
„drăcească” este tradus din grecescul „daimonico dees” 
care înseamnă „demonic” sau ceea ce este inspirat de un 
demon.

Nu permite ca viaţa ta să fi e infl uenţată de demoni; 
dezbinarea să nu aibă loc în viaţa ta. Satan nu îşi poate 
impune voia asupra nimănui, cu excepţia celor care se 
supun schemelor şi infl uenţei sale. Din nefericire, unii 
oameni i se supun celui rău fără să îşi dea seama. De 
aceea este foarte important să umblăm în Duhul Sfânt şi 
în cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu tot ti mpul. Acest 
lucru este vital pentru a trăi o viaţă creşti nă victorioasă.

CHEIA ESTE SĂ TE SUPUI 
CUVÂNTULUI SĂU

23 JOI

Dar dacă aveţi în inima voastră 
pizmă amară şi un duh de 

ceartă, să nu vă lăudaţi şi să 
nu minţiţi împotriva adevărului                                                                    

(Iacov 3:14).
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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 impactul Cuvântului Tău 
în duhul meu, în sufletul meu şi în trupul meu. Viaţa mea 
este plină de bucuria şi de slava neprihănirii Tale, în timp 
ce umblu în lumina Cuvântului Tău. Orice întuneric este 
risipit de pe calea mea pentru că umblu în Duhul Sfânt şi în 
lumina Cuvântului Tău, în Numele lui Isus. Amin.

 În Galateni 5:16 Biblia spune: „Zic dar: umblaţi 
cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.” 
Tot Iacov, cel ce a scris versetul tematic, a scris şi Iacov 
4:7: „Supuneţi‑vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi‑vă 
diavolului, şi el va fugi de la voi.” I te supui lui Dumnezeu 
supunându‑te Cuvântului Lui.

Apoi, fiind supus Cuvântului lui Dumnezeu, i te 
împotriveşti diavolului iar el va fugi de la tine. Aceasta 
este cheia: trebuie să te supui Cuvântului lui Dumnezeu, 
iar acest lucru se realizează împlinindu‑l! Împlinirea 
Cuvântului lui Dumnezeu te va elibera de invidie, de 
dezbinare, de mândrie, de gelozie, de amărăciune, de 
mânie şi de orice lucru necurat sau rău. Te va aduce 
într‑un loc de sfinţire. Slavă lui Dumnezeu!

Matei 25:1‑13 & Exod 32

Luca 5:1‑16 & Deuteronom 25‑27

Efeseni 4:31; Iacov 1:22‑25
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În calitate de creşti ni, am primit autoritate asupra 
diavolului şi a puterilor întunericului, în Numele 

lui Isus. Trebuie să folosim ceea ce avem. Nu negocia cu 
demonii. Atunci când le spui: „Afară!” ei trebuie să te 
asculte, pentru că foloseşti  autoritatea Domnului Isus.

Biblia spune că oamenii erau uimiţi de Isus atunci 
când umbla pe pământ, datorită autorităţii cu care le 
poruncea duhurilor necurate, iar acestea Îl ascultau 
(Marcu 1:27). Biblia spune: „... El, prin cuvântul Lui, a 
scos din ei duhurile necurate...” (Matei 8:16). Aşa trebuie 
să faci şi tu.

Exercită‑ţi stăpânirea pe care o ai în Cristos; 
foloseşte puterea Duhului Sfânt. Traducerea în versiune 
Actualizată a versetului temati c spune astf el: „Isus l‑a 
certat zicându‑i: «taci şi ieşi din acest om!» Demonul a 
ieşit din el scuturându‑l cu mare intensitate şi făcând un 
mare zgomot.” Dracii nu‑I puteau sta împotrivă lui Isus, 
şi nu ţi se pot împotrivi nici ţie.

În ti mp ce te rogi şi mijloceşti  pentru oameni şi 
pentru naţiuni, izgoneşte duhurile rele! Porunceşte‑le 
duhurilor rele responsabile de răutatea, de confuzia şi 
de întunericul din lume să părăsească naţiunea, oraşul, 

FOLOSEȘTE CE AI
24 VINERI

Isus l‑a certat şi i‑a zis: „Taci şi ieşi 
din omul acesta!” Şi duhul necurat 

a ieşit din el, scuturându‑l cu 
putere, şi scoţând un strigăt mare                                              

(Marcu 1:25‑26).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Am autoritate asupra demonilor şi a cohortelor întunericului 
în Numele lui Isus. De aceea, rup legăturile robiei de peste 
viaţa oamenilor! Neprihănirea lui Dumnezeu este stabilită 
în naţiunile, în oraşele şi în satele lumii, în Numele lui Isus! 
Ce viaţă de glorie, de stăpânire şi de putere ne‑a fost dată 
în Isus Cristos, ca să putem trăi mai presus de cel rău şi de 
cohortele lui de întuneric. Aleluia!

sau localitatea în care afli. Porunceşte‑i prinţului puterii 
văzduhului să îşi ia mâinile de peste oameni pentru ca 
lumina Evangheliei slavei lui Cristos să strălucească în 
inima lor ca să primească mântuirea.

Satan nu are nici un drept să influenţeze lucrurile 
din viaţa ta, din casa ta sau din viaţa celor dragi ţie. 
Exercită autoritatea pe care o ai în Cristos împotriva lui. 
Nu aştepta ca altcineva să o facă în locul tău. Fiecare 
creştin are abilitatea de a scoate demonii. Isus ţi‑a dat 
autoritate; umblă şi trăieşte în Numele Lui! Foloseşte ce 
ai primit!

Matei 25:14‑30 & Exod 33

Luca 5:17‑39 & Deuteronom 28

Luca 9:1; Luca 10:19; Marcu 16:15‑18
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Rugăciunea este importantă pentru creşti n. 
Există anumite lucruri care nu se vor schimba 

până când nu te rogi. Rugăciunea cuprinde nu doar 
comunicarea – conţinutul rugăciunii – ci şi meditarea din 
ti mpul nostru de rugăciune.

Chiar şi solitudinea este importantă; există 
momente în care trebuie să te izolezi de toţi şi de 
toate şi să fii singur cu Duhul lui Dumnezeu ca El să îţi 
poată vorbi şi să îţi poată deschide ochii. În timp ce 
vorbeşti în alte limbi, trecând mental prin Scripturi, El 
ţi Se va descoperi şi va revela adevărul Său în duhul 
tău. Aleluia!

Acestea sunt câteva dintre secretele Împărăţiei 
lui Dumnezeu pe care El li le‑a dat copiilor Săi ca să 
aibă succes în viaţă. Trebuie să trăieşti în victorie 
chiar în mijlocul furtunilor, iar viaţa de victorie 
în Cristos este foarte simplă. Ori de câte ori este 
posibil, pune‑ţi timp deoparte ca să te rogi. Fii mereu 
înflăcărat şi răspunde prompt la îndemnurile şi la 
apelurile urgente la rugăciune care vin din duhul tău.

În versetul tematic, Isus a spus că trebuie să ne 
rugăm necurmat. În Efeseni 6:18 Biblia spune: „Faceţi 

EFECTELE ȘI BENEFICIILE 
RUGĂCIUNII NECURMATE

25 SÂMBĂTĂ

Isus le‑a spus o pildă, ca să le 
arate că trebuie să se roage 

necurmat şi să nu se lase                                                                   
(Luca 18:1).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru privilegiul de a avea 
părtăşie cu Tine în rugăciune. Adopt această disciplină 
de a fi înflăcărat mereu şi de a răspunde prompt la 
apelurile urgente la rugăciune care vin din duhul meu. 
Prin rugăciune, duhul şi mintea îmi sunt antrenate, până 
când gândurile Tale devin gândurile mele, iar cuvintele 
Tale devin cuvintele mele, fiind comunicate prin puterea 
Duhului Sfânt pentru a produce o schimbare în lumea 
mea, în Numele lui Isus. Amin.

în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni şi 
cereri...” Acordă atenţie specială rugăciunii în alte 
limbi. Trebuie să te rogi întotdeauna prin Duhul Sfânt; 
cuvintele trebuie să fie energizate, comunicate, 
inspirate şi unse de Duhul Sfânt. Acest lucru realizează 
toată diferenţa. Slavă lui Dumnezeu!

Matei 25:31‑46 & Exod 34

Luca 6:1‑16 & Deuteronom 29‑30

Efeseni 6:18; Luca 18:1; 
1 Tesaloniceni 5:17; 1 Ioan 5:14‑15
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În Ioan 3:14; Domnul Isus a spus ceva simbolic. El 
a spus: „Şi după cum a înălţat Moise şarpele în 

pusti e, tot aşa trebuie să fi e înălţat şi Fiul omului.” Aici 
El făcea referire la momentul în care evreii au fost atacaţi 
în pusti u de nişte şerpi înfocaţi care le provocau dureri 
usturătoare şi moarte.

Atunci Dumnezeu i‑a poruncit lui Moise să 
confecţioneze un şarpe de aramă şi să‑l înalţe în vârful 
unei prăjini, pentru ca oricine să‑l poată privi şi astf el să 
trăiască. El nu a spus că ei trebuiau să privească la şarpe 
şi să se roage; nu erau ceremonii sau ritualuri, tot ce 
trebuiau să facă era să privească la şarpele de aramă şi să 
trăiască. Şi atunci când priveau şarpele, erau vindecaţi. 
Aleluia! 

Acesta era un simbol care Îl prefi gura pe Isus pe 
cruce, care a luat locul tău de tristeţe, de durere, de 
dezamăgire, de boală şi de eşec, ca tu să nu mai fi  nevoit 
să le porţi niciodată. Dar, dincolo de cruce, El ne‑a dat 
viaţa Sa. Noi trăim pentru că El trăieşte.

Datorită învierii Sale, am fost aduşi într‑o înnoire 
a vieţii: „Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost 
îngropaţi împreună cu El pentru ca, după cum Cristos a 
înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim 

PRIVEȘTE ÎN                           
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

26 DUMINICĂ

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi 
Desăvârşirea credinţei noastre...              

(Evrei 12:2).
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Pe măsură ce mă hrănesc cu Cuvântul lui Dumnezeu, 
succesul, favorurile şi harul sunt înmulţite în viaţa mea. 
Viaţa mea este un flux nesfârşit de binecuvântări şi de 
miracole pentru că trăiesc în şi prin Cuvântul lui Dumnezeu. 
Amin.

o viaţă nouă” (Romani 6:4). Viaţa pe care o avem acum 
este divină.

De aceea, astăzi nu trebuie să priveşti la Cruce, ci 
la Cuvântul Său! În Cuvântul Său vezi ceea ce a făcut El 
pentru tine, cine te‑a făcut să fii, şi care este moştenirea 
ta în El. Versetul nostru tematic spune să privim la Isus, 
care este Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre; 
cine este Isus? El este Cuvântul lui Dumnezeu!

Nu contează cât de sumbre sunt situaţiile cu care 
te confrunţi; nu te nelinişti şi nu te plânge! Priveşte în 
Cuvântul lui Dumnezeu! Priveşte în Cuvântul Lui şi vezi 
ce viaţă de glorie ţi‑a dat El. Uită‑te în Cuvântul Lui şi vezi 
victoria ta şi bunăstarea ta. Priveşte în Cuvântul Lui şi 
descoperă că eşti de neînvins,  eşti plin de Duhul Sfânt şi 
de putere. Aleluia!

Matei 26:1‑13 & Exod 35

Luca 6:17‑49 & Deuteronom 31‑32

Faptele apostolilor 20:32; Matei 4:4; Ioan 1:1‑3 & 14
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Există mai multe ti puri de rugăciune. Între 
acestea, este foarte importantă rugăciunea 

de travaliu, în care însuşi Duhul Sfânt Se roagă prin ti ne 
mijlocind pentru sfi nţi. Aceasta citi m în versetul temati c. 
Este rugăciunea în care duhul tău se roagă în alte limbi, 
după cum spune apostolul Pavel în 1 Corinteni 14:14: 
„Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se 
roagă, dar mintea mea este fără rod.”

Însă există momente în care duhul tău se roagă de 
ceva ti mp şi ajunge la nivelul în care Duhul Sfânt preia 
controlul asupra acelei rugăciuni. În acel moment, nu 
duhul tău este acela care se roagă, ci Duhul Sfânt Se 
roagă prin ti ne cu suspine adânci. Te trezeşti  rugându‑te 
cu lacrimi intense, profunde, de necontrolat; gemi 
şi plângi, nu de tristeţe sau de durere, ci din cauza 
travaliului prin care trece sufl etul tău. Uneori nu spui 
nici un cuvânt, chiar trebuie să te ţii de abdomen ca şi 
cum ai avea dureri, dar nu te doare nimic. Duhul Sfânt 
înalţă rugăciuni de travaliu prin ti ne.

Citeşte versetul temati c din nou; spune că însuşi 
Duhul Sfânt mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite, 
care nu pot fi  arti culate în cuvinte înţelese. Acesta este 

DUHUL SFÂNT                                            
SE ROAGĂ PRIN TINE

27 LUNI

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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Sunt mereu conştient şi supus faţă de lucrarea Duhului 
Sfânt în viaţa mea personală. Nu există niciun dezavantaj 
pentru mine. Sunt plin de bucurie, sunt plin de dragoste 
şi umblu în neprihănire şi în bunăstare; bunătatea şi 
îndurarea mă însoţesc în fiecare zi a vieţii mele, în Numele 
lui Isus. Amin.

un mod minunat de a te ruga eficient şi este important 
să te supui Duhului Sfânt ca El să Se roage astfel prin 
tine din când în când. Aceasta este lucrarea pe care El o 
realizează prin tine.

Atunci când El Se roagă prin tine, Romani 8:28 
ne spune care este rezultatul: „De altă parte ştim că 
toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce 
Îl iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce 
sunt chemaţi după planul Său.” Aleluia!

Matei 26:14‑25 & Exod 36

Luca 7:1‑35 & Deuteronom 33‑34

Romani 8:26‑28; Iuda 1:20
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Versetul temati c consti tuie una dintre 
binecuvântările de care se va bucura Israelul în 

cadrul împărăţiei de o mie de ani sub domnia lui Mesia, 
dar în Cristos este valabilă şi pentru noi astăzi. În El, noi 
avem viaţa, mişcarea şi fi inţa (Faptele apostolilor 17:28). 
Ne este garantată protecţia divină faţă de toate armele 
de orice natură care sunt făurite împotriva noastră.

În creşti nism, noi trăim şi locuim în Cristos. Cristos 
este căminul nostru. În Cristos suntem în siguranţă. 
Suntem imuni la orice durere sau rău. Dumnezeu ne‑a 
dat un simbol, o prefi gurare a acestei realităţi în Vechiul 
Testament cu copiii lui Israel. În Exod 12:22‑23 Biblia 
spune: „Să luaţi apoi un mănunchi de Isop, să‑l muiaţi 
în sângele din strachină şi să ungeţi pragul de sus şi cei 
doi stâlpi ai uşii cu sângele din strachină. Nimeni din 
voi să nu iasă din casă până dimineaţa. Când va trece 
Domnul ca să lovească Egiptul, şi va vedea sângele 
pe pragul de sus şi pe cei doi stâlpi ai uşii, Domnul va 
trece pe lângă uşă, şi nu va îngădui Nimicitorului să 
intre în casele voastre ca să vă lovească.”

RĂMÂI ÎN CRISTOS
28 MARŢI

Orice armă făurită împotriva ta va fi  
fără putere, şi pe orice limbă care se 
va ridica la judecată împotriva ta o 
vei osândi. Aceasta este moştenirea 

robilor Domnului, aşa este mântuirea 
care le vine de la Mine, zice Domnul                             

(Isaia 54:17).

65



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Eu locuiesc în locul tainic al Celui Preaînalt, la umbra 
Celui Atotputernic. El este refugiul meu şi cetăţuia mea. 
Sunt veşnic protejat şi întărit împotriva tuturor relelor, 
a vicleniilor şi a influenţelor corupte din lume pentru 
că locuiesc în Cristos, locul de siguranţă, de glorie, 
de stăpânire şi de bucurie veşnică – unde domnesc şi 
conduc peste circumstanţe, în Numele lui Isus. Amin.

El le‑a spus copiilor lui Israel să rămână în case 
pentru că îngerul morţii urma să treacă prin oraş; 
nu exista siguranţă afară. Apoi El le‑a poruncit să îşi 
marcheze stâlpii uşilor şi pragul de sus cu sânge ca să 
nu fie distruşi împreună cu Egiptenii.

Ei au făcut aşa cum le‑a poruncit Dumnezeu şi au 
fost izbăviţi. Câtă vreme rămâneau în locul în care le‑a 
poruncit Dumnezeu să stea, îngerul morţii nu îi putea 
atinge. Acelaşi lucru este valabil şi astăzi; câtă vreme eşti 
în Cristos – atât timp cât rămâi în adevărul Cuvântului 
lui Dumnezeu – moartea, răul şi pericolele „vor trece pe 
lângă tine.” Vei trăi întotdeauna în victorie.

Atunci când devii conştient de realitatea 
Cuvântului lui Dumnezeu şi a identităţii tale în Cristos, 
ajungi dintr‑o dată într‑o poziţie de încredere absolută 
şi de independenţă, în care realizezi că îi eşti superior 
diavolului şi că nimic din ceea ce face nu te poate afecta. 
Aceasta este viaţa pe care o avem în Cristos. Slavă lui 
Dumnezeu!

Matei 26:26‑35 & Exod 37

Luca 7:36‑50 & Iosua 1‑2

2 Corinteni 2:14; Psalmul 91:5‑9
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 Aplicaţia Rapsodia Realităţilor pentru telefon 
mobil Rhapsody of Realiti es Daily Devoti onal App 3.0 îţi 
aduce Cuvântul lui Dumnezeu pe dispoziti vul tău mobil 
zi de zi, având noti fi cări temporale care îţi amintesc 
cu blândeţe să îţi începi ziua devreme cu Scriptura. 
Versiunea 3.0 a aplicaţiei are acum o nouă actualizare 
antrenantă, care îţi urcă experienţa de studiu la un 
cu totul alt nivel. Aplicaţia devoţionalului tău favorit 
oferă acum şi posibilitatea de a socializa! Facilitatea 
de socializare îţi permite să discuţi cu prietenii şi să 
formezi grupuri. Poţi să organizezi grupuri de studiu 
biblic, întâlniri de grup‑celulă şi multe altele în cadrul 
aplicaţiei! Ce mai are nou? Poţi să accesezi arti cole pe 
tema zilnică a devoţionalului, cu mai multe referinţe 
şi informaţii legate de subiectul respecti v.  Pentru a te 
bucura de aceste noi facilităţi, descarcă aplicaţia sau 
actualizarea acesteia de pe platf ormele Google Play şi 
App Store chiar acum!

N
O
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E

NOTE
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Versetul temati c ne aduce aminte de cuvintele 
apostolului Pavel din Efeseni 3:14‑15: „Iată de 

ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru 
Isus Cristos, din care îşi trage numele orice familie, în ceruri 
şi pe pământ.” Învaţă să îţi pleci genunchii în rugăciune! 
Uneori oamenii trec prin vremuri grele, prin persecuţii 
severe. Trebuie să tratezi aceste situaţii în rugăciune, pe 
genunchi!

În Luca 18:1‑8, Domnul Isus subliniază foarte clar 
importanţa perseverenţei în rugăciune. Adevărul este 
că, fi ind neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos Isus, poţi 
schimba orice prin rugăciune. Atunci când cel rău stârneşte 
persecuţie împotriva noastră, adu‑o înaintea Domnului în 
rugăciune.

Nu permite niciodată vreunei crize sau situaţii să îţi 
acapareze atenţia în aşa măsură încât să începi să te laşi 
copleşit de ea, simţindu‑te neajutorat. Un minut cu Duhul 
Sfânt va avea un impact mult mai mare decât cinci ore de 
tristeţe şi de gânduri depresive. Aşadar, roagă‑te în şi prin 
Duhul Sfânt. „Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se 
roage...” (Iacov 5:13). În Efeseni 6:18 Biblia spune: „Faceţi în 
toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni şi cereri...”

TRATEAZĂ PROBLEMA                          
PE GENUNCHI

29 MIERCURI

Apoi S‑a depărtat de ei ca 
la o aruncătură de piatră, a 

îngenunchiat şi a început să Se roage                                                          
(Luca 22:41).
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Domnul domneşte peste toate, chiar şi peste treburile 
oamenilor. Domnul este tare şi puternic, este Dumnezeul 
tuturor făpturilor şi nimic nu este prea greu pentru El. El este 
Dumnezeul posibilităţilor, iar El mi‑a dat împuternicirea legală 
de a face uz de Numele lui Isus pentru a efectua schimbările 
necesare alinierii la Cuvântul Său. Prin urmare, trăiesc o viaţă 
de victorie neîntreruptă, având stăpânire asupra diavolului şi 
a cohortelor lui, răspândind Evanghelia lui Cristos în lumea 
mea şi dincolo de ea, în Numele lui Isus. Amin.

Nu contează care este persecuţia sau cât de distrusă 
este economia ţării tale; roagă‑te cu perseverenţă pentru 
aceste situaţii. În Eclesiastul 11:3 citim: „Când se umplu 
norii de ploaie, o varsă pe pământ. Oriîncotro ar cădea 
copacul, fie spre miazăzi, fie spre miazănoapte, în locul 
unde cade acolo rămâne.”

Continuă să îţi umpli norii de rugăciune; în curând, 
va avea loc condensarea şi ploaia se va vărsa pe pământ; 
răspunsurile vor veni ca rafalele unei ploi torenţiale.

Matei 26:36‑46 & Exod 38

Luca 8:1‑21 & Iosua 3‑4

Luca 18:1; 1 Tesaloniceni 5:17; Iacov 5:16
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Cu ceva ti mp în urmă a ajuns virală o şti re despre o 
asistentă care era acuzată că a ucis şapte bebeluşi 

nou născuţi, inclusiv doi fraţi dintr‑un grup de tripleţi. Ea a 
făcut aceste lucruri abominabile în decursul unui an, în ti mp 
ce lucra în secţia de neonatologie a unui anumit spital.

Poliţia descoperise nişte bilete în casa ei după ce o 
arestaseră, în care ea îşi mărturisea gândurile oribile. Pe 
unul dintre bilete, ea scrisese cu litere de ti par: „EU SUNT 
REA. EU AM FĂCUT TOATE ACESTEA.” Ce moti v ar fi  avut o 
doamnă să facă astf el de fapte groaznice şi apoi să se descrie 
ca fi ind rea? Aceste gânduri îi fuseseră inoculate de demoni.

Există multe lucruri rele pe care demonii îi îndeamnă 
pe oameni să le facă, lucruri pe care oamenii, dacă ar gândi 
cu mintea limpede, nu le‑ar face niciodată. Dar demonii 
insistă mai mult asupra oamenilor, sugerându‑le diverse 
lucruri. Aceste gânduri rele le vin în minte din nou şi din 
nou, până când oamenii încep să se obişnuiască cu ele, şi 
chiar să le placă.

Poate sunt gânduri de suicid sau de ură. Astf el de 
gânduri pot apărea în mintea cuiva fără nici un moti v, iar 

NU PROCESA GÂNDURILE 
DIAVOLULUI

30 JOI

Încolo fraţii mei, tot ce este adevărat, 
tot ce este vrednic de cinste, tot 

ce este drept, tot ce este curat, tot 
ce este vrednic de iubit, tot ce este 

vrednic de primit, orice faptă bună şi 
orice laudă, aceea să vă însufl eţească                                                  

(Filipeni 4:8).
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Cel rău nu are nimic în mine! Refuz să găzduiesc frica, mânia, 
ranchiuna, amărăciunea sau neiertarea, căci dragostea 
domneşte în inima mea. Cuvântul lui Dumnezeu îmi purifică 
în permanenţă inima, curăţând‑o de orice nelegiuire. Şi 
cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu în inima mea şi în 
gura mea, voi fi mereu invincibil. Slăvit să fie Dumnezeu!

atunci când zăboveşte asupra lor, demonii trec la următorul 
nivel, făcându‑l pe om să treacă la acţiune pe baza acestor 
gânduri.

De aceea în Efeseni 4:27 Biblia spune: „Şi să nu daţi 
prilej diavolului.” Îi dai prilej atunci când faci loc gândurilor 
şi cuvintelor lui. Nu procesa gândurile lui. Atunci când vine 
cu acele gânduri negative şi deprimante – cuvinte contrare 
Cuvântului lui Dumnezeu – alungă‑le imediat. Răspunde cu 
Cuvântul lui Dumnezeu şi el va fugi. 

Dacă încearcă să creeze multă agitaţie şi confuzie în 
jurul tău, aminteşte‑ţi care a spus Isus că va fi semnul celor 
care vor crede în El: „Iată semnele care îi vor însoţi pe cei 
ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci...” (Marcu 
16:17). Aşadar izgoneşte‑l, dă‑l afară cu tot cu gândurile lui.

Foarte multe lucruri care se întâmplă astăzi sunt 
influenţate de demoni, pentru că sistemul lumii a fost creat 
de cel rău. Şi doar cei care cred în Cuvântul lui Dumnezeu 
pot folosi Cuvântul Său ca să schimbe lucrurile.

Matei 26:47‑56 & Exod 39

Luca 8:22‑39 & Iosua 5‑6

Efeseni 4:27; Proverbe 4:23; Filipeni 4:8
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Atunci când Isus a venit prima dată pe pământ, 
nu era ziua Lui, ziua judecăţii viitoare. În 

Luca 22:53, exact înainte de crucifi carea Lui, El le‑a 
spus soldaţilor: „...acesta este ceasul vostru şi puterea 
întunericului.” Astf el, El a permis să fi e arestat. Atunci 
când a slujit, El nu a mers dincolo de naţiunea Israelului. 
Aceea nu era ziua Lui.

Ziua lui Cristos va fi  atunci când Se va întoarce să 
judece naţiunile şi să‑Şi înceapă domnia de 1000 de ani pe 
pământ (citeşte Filipeni 1:10, Filipeni 2:16, 2 Tesaloniceni 
2:2). Biblia spune: „În vremea Lui, Iuda va fi  mântuit şi 
Israel va avea linişte în locuinţa Lui; şi iată Numele pe 
care I‑L vor da: «DOMNUL, NEPRIHĂNIREA NOASTRĂ»” 
(Ieremia 23:6).

Toate aceste lucruri se vor întâmpla în zilele Lui, 
ti mp de 1000 de ani! Acesta este Mileniul. Dar acum trăim 
zilele Bisericii! Slavă lui Dumnezeu! Înţelege acest lucru 
şi benefi ciază de el. Aceasta este ziua în care trebuie să 
folosim tot ceea ce El ne‑a dat spre slava Lui. Trebuie să ai 
manifestarea puterii în viaţa ta! Împărăţia lui Dumnezeu 
nu stă doar în cuvinte, ci şi în putere.

ACEASTA ESTE ZIUA NOASTRĂ
31 VINERI 

Căci Împărăţia lui Dumnezeu 
nu stă în vorbe, ci în putere                                             

(1 Corinteni 4:20).
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Aceasta este ziua Bisericii! Mulţumiri să Îi fie aduse lui 
Dumnezeu care ne abilitează să triumfăm mereu în Cristos 
şi să răspândim în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui! Îţi 
mulţumim, Doamne, pentru această dispensaţie pe care 
ne‑ai dat‑o pentru gloria Ta şi pentru manifestarea puterii 
Tale în viaţa noastră. Supranaturalul a devenit o experienţă 
zilnică pentru Biserică, în Numele lui Isus. Amin.

Miracolele extraordinare şi semnele înfăptuite de 
Isus şi de apostoli au fost consemnate în Biblie ca să ne 
inspire şi să ne înştiinţeze că putem face acelaşi lucru şi 
astăzi, prin puterea aceluiaşi Duh. Foloseşte ceea ce ai. 
Slavă lui Dumnezeu!

Matei 26:57‑68 & Exod 40

Luca 8:40‑56 & Iosua 7‑9

 Isaia 53:10; Romani 8:19‑21



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+1‑28
1‑759‑5111;+1‑281‑759‑6218

Tel: +1 647‑341‑9091
Bucureşti, Aleea Gura Câlnăului 
12‑22www.bisericariulvietii.ro www.
raul‑vietii.ro ;Pentru consiliere, rugăciune şi 
comenzisunaţi la: Tel.: +40.31.432.7000

AFRICA DE SUD:

SUA:NIGERIA:

CANADA
ROMÂNIA:

MAREA BRITANIE:
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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   


