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Introducere
Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a ajuns să
fie disponibil acum în 5900 limbi, iar numărul acestora este
în continuă creştere. Ediţia 2022 a fost special redactată
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru a
te poziţiona pentru un succes răsunător pe tot parcursul
anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de rodire
şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu.
CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU
REZULTATE MAXIME

8 Citiţi şi meditaţi cu atenţie asupra fiecărui articol. Citiţi

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

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

8 De asemenea, puteţi împărţi fiecare fragment zilnic,

astfel încât o parte să fie citită dimineaţa şi restul seara.

8 Folosiţi devoţionalul pentru a vă nota ţelurile propuse

în fiecare lună, apoi măsuraţi‑vă progresul şi sărbătoriţi
fiecare victorie sau realizare.

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

– Pastor Chris Oyakhilome
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DUMINICĂ

CELEBREAZĂ ZILNIC
BUNĂTATEA LUI

Căci nu înţeleseseră minunea cu
pâinile, fiindcă le era inima împietrită
(Marcu 6:52).

Î

n Marcu 6, Biblia ne spune cum discipolii lui Isus
au fost cuprinşi de frică atunci când L‑au văzut
umblând pe apă. De ce le‑a fost frică? Aflăm răspunsul în
versetul tematic: „... nu înţeleseseră minunea cu pâinile,
fiindcă le era inima împietrităˮ (Marcu 6:52).
Urmându‑L pe Isus, ei văzuseră deja mai multe
minuni, dintre care ultima a fost cea a înmulţirii pâinilor
şi a peştilor pentru a hrăni mii de oameni (citeşte Matei
14:13‑21). Totuşi, se pare că aceasta nu a însemnat prea
mult pentru ei, pentru că încă aveau inima împietrită.
Aşa sunt unii şi astăzi în Biserică; nu preţuiesc aşa cum
ar trebui minunile lui Cristos, realizate prin Duhul Sfânt.
Aceasta îmi aduce aminte de o experienţă avută în
1981. Participam la o cruciadă unde Arhiepiscopul Benson
Idahosa îl invitase pe R.W. Schambach să vorbească din
Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceea. După ce acesta
a predicat şi s‑a rugat, au avut loc câteva minuni. Prima
persoană care a venit pe scenă să depună mărturie era o
tânără care nu auzise cu ambele urechi. R.W. Schambach
şi Arhiepiscopul Benson Idahosa au verificat‑o şi au
confirmat că fusese cu adevărat vindecată.
Totuşi, am observat altceva care m‑a inspirat
deosebit de mult: reacţia celor doi mari oameni ai lui

Dumnezeu faţă de mărturia acelei tinere. Amândoi săreau
ca nişte copii, celebrând miracolul. Ei erau oameni ai lui
Dumnezeu care văzuseră atâtea minuni, şi totuşi era de‑a
dreptul înălţător să îi vezi celebrând ca şi cum acesta era
prima minune la care erau martori.
Aşa trebuie să procedăm şi noi. Fii întotdeauna
entuziasmat la vederea lucrurilor mari şi mici pe care le
face Dumnezeu în viaţa ta şi în viaţa celorlalţi. Celebrează
cu bucurie bunătatea Lui în fiecare zi. Nu există „minune
micăˮ; fiecare binecuvântare de la Dumnezeu este ceva
pentru care poţi să strigi, ceva pentru care merită să Îl
slăveşti. Inima ta ar trebui să Îi aducă mereu închinare,
laudă şi mulţumire pentru dragostea, pentru îndurările
şi pentru harul Lui fără margini. Biblia spune că El zilnic
ne copleşeşte cu binecuvântări: „Binecuvântat să fie
Domnul, care zilnic ne copleşeşte cu darurile Sale,
Dumnezeu, mântuirea noastră. Oprire” (Psalmul 68:19,
versiunea GBV). Aleluia!

RUGĂCIUNE

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântările
Tale zilnice în viaţa mea. Celebrez viaţa Ta care este în
mine, Cuvântul Tău care acţionează cu putere în mine,
bunăstarea, sănătatea, pacea, bucuria, viaţa de glorie şi
victoriile pe care mi le‑ai dat în Cristos. Toată slava, toată
stăpânirea şi toată lauda Îţi aparţin, acum şi în veci, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Exod 18:9; Psalmul 31:19; Matei 15:30‑31

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 24:13‑35 & 2 Samuel 9‑11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 2:1‑11 & Psalmii 143‑144
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LUNI

ADEVĂRATA LAUDĂ ȘI
ADEVĂRATA ÎNCHINARE

B

Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi,
care Îi slujim lui Dumnezeu, prin
Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm
în Isus Cristos, şi care nu ne punem
încrederea în lucrurile pământeşti
(Filipeni 3:3).

iserica lui Isus Cristos a ajuns la maturitate.
Iar acum, Domnul corectează anumite lucruri
pe care le tolera în trecut, deşi nu aveau sens din punct
de vedere spiritual. Aceasta deoarece El Îşi desăvârşeşte
Biserica pentru revenirea Sa. Printre aceste lucruri se
numără şi adevărata închinare şi adevărata laudă în Casa
lui Dumnezeu: mulţi nu înţeleg ce înseamnă acestea. Unii
cred că dacă dansează în biserică până nu mai pot, atunci
ei I se închină şi Îl laudă pe Dumnezeu cu adevărat. Dar a
dansa în fire nu reprezintă nici laudă, nici închinare.
Ce este lauda? Ce este închinarea? A te închina
înseamnă a recunoaşte şi a aprecia realitatea, binecuvântările,
caracterul şi măreţia lui Dumnezeu. Această atitudine de
recunoaştere şi de apreciere o exprimăm în rugăciune, în
jertfe şi în slujire. În Noul Testament, oferim jertfe spirituale
numite laude (Evrei 13:15, 1 Petru 2:5, Psalmul 69:30‑31).
Aşadar, lauda este o expresie a închinării. Atunci când Îl
lăudăm pe Dumnezeu, noi ne închinăm înaintea Lui. Atunci
când spui: „Doamne, Tu eşti bun; eşti plin de har şi iubitor, Tu
m‑ai binecuvântat, eşti neprihănit, etc.ˮ defineşti, recunoşti
şi apreciezi caracterul şi lucrările Lui.

Lauda este rodul buzelor noastre – Îi mulţumim lui
Dumnezeu (Evrei 13:15). Aşa că în închinare sau în laudă,
tu ROSTEŞTI cuvinte de mulţumire la adresa Domnului.
Această exprimare a aprecierii caracterului şi personalităţii
Lui în cuvinte de mulţumire, trebuie să fie din inimă, din
duh; nu din firea pământească.
Dansul pe care mulţi oameni îl practică în biserică
este firesc; acesta îşi are locul în afara bisericii. În Noul
Testament, nu dansezi din îndemnul firii pământeşti pentru
a I te închina Domnului. Dansatul în fire este bazat pe ritmul
muzicii. Atunci când ritmul se schimbă, se schimbă şi dansul.
Dacă însă eşti inspirat să dansezi, trebuie să fie din
duhul tău, prin Duhul Sfânt. Acel dans s‑ar putea să nu se
sincronizeze sau să nu urmeze neapărat ritmul tobelor.
Într‑o astfel de situaţie, te vei găsi sărind, învârtindu‑te,
bucurându‑te din şi în Duhul Sfânt. Noi suntem cei tăiaţi
împrejur cu adevărat, care Îl lăudăm pe Dumnezeu în Duhul
Sfânt, ne bucurăm în Isus Cristos şi nu ne punem încrederea
în lucrurile pământeşti (Filipeni 3:3).

RUGĂCIUNE

Bunule Tată ceresc, mă închin şi astăzi înaintea Ta pentru
dragostea Ta, pentru bunătatea Ta şi pentru harul Tău care
se manifestă în viaţa mea. Tu eşti mare şi foarte vrednic
de laudă. Slăvesc măreţia Ta şi mă închin Numelui Tău cel
sfânt, căci nu este nimeni ca Tine; împărăţia Ta şi domnia
Ta dăinuiesc veşnic! Tu eşti singurul Dumnezeu adevărat şi
înţelept. Ţie să ţi se dea toată gloria, toată onoarea, toată
maiestatea, toată stăpânirea şi toată lauda, în veci. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Psalmul 47:6‑7; Psalmul 69:30‑31; Evrei 13:15

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Luca 24:36‑53 & 2 Samuel 12‑14

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 2:12‑16 & Psalmii 145‑146
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MARȚI

ANTRENEAZĂ-TE SĂ TE ROGI

R

În zilele acelea, Isus S‑a dus în munte
să Se roage, şi a petrecut toată
noaptea în rugăciune către Dumnezeu
(Luca 6:12).

ugăciunea este un exerciţiu spiritual pentru
care trebuie să te antrenezi. Dacă nu te
antrenezi să te rogi, nu vei şti niciodată cum să te rogi
în mod eficient. Dacă tot ceea ce ştii este să murmuri
câteva cuvinte timp de două minute şi apoi ai terminat,
este timpul să te antrenezi şi să te disciplinezi.
În versetul tematic vedem exemplul Domnului
care S‑a rugat toată noaptea. Câtă vreme trupul tău cere
mâncare sau vrea altceva atunci când trebuie să te rogi,
înseamnă că încă nu este antrenat şi cu atât mai mult
trebuie să rămâi în rugăciune şi să supui imboldurile
trupeşti disciplinei Duhului Sfânt.
Totuşi, scopul rugăciunii nu este doar pentru a‑ţi
controla sau a‑ţi disciplina trupul, chiar dacă acesta
este un lucru bun. Scopul principal este condiţionarea
sau antrenarea duhului tău. Acest aspect este mult mai
important. Rugăciunea îţi aduce duhul într‑o anumită
stare care face ca relaţia ta şi părtăşia ta cu Duhul lui
Dumnezeu să fie mai reale şi mai sincronizate cu voia şi
cu scopul Lui.
Atunci descoperi că gândurile Lui devin gândurile
tale, iar cuvintele Lui devin cuvintele tale. Atunci El
pune un cuvânt în gura ta, tu îl rosteşti şi acesta produce

rezultate. Această stare seamănă cu magnetizarea
corpurilor. Dacă ţii un obiect metalic destul de mult timp
lângă un magnet, magnetul va face ca acel obiect să
devină şi el magnetic.
La fel este cu Duhul Sfânt şi cu tine; cu cât petreci
mai mult timp în părtăşie cu El, cu atât mai mult persoana,
slava, caracterul, înţelepciunea şi harul Lui se revelează
în umblarea ta şi în vorbirea ta! Dar dacă tot ceea ce faci
este să te rogi câteva minute ocazional, nu este suficient
pentru ca El să îţi condiţioneze duhul şi să Se exprime în
şi prin tine într‑un mod remarcabil.
Trebuie să Îi acorzi Domnului timp şi atenţie în
locul de rugăciune. Acolo devii atât de influenţat de El
încât dobândeşti caracterul şi comportamentul Lui. Apoi
vei descoperi că El îţi rafinează modul tău de a gândi
şi de a vorbi (alegerea cuvintelor tale). Antrenează‑te
pentru ca acea condiţionare să aibă loc. Urmăreşte
@PastorChrisLive pe aplicaţia Kingschat şi participă
împreună cu mine şi cu milioane de oameni din jurul
lumii la timpul nostru zilnic de rugăciune.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru ocazia binecuvântată de a
avea părtăşie şi de a comunica cu Tine în rugăciune. Beneficiez
de impactul glorios şi de schimbările care au loc în duhul meu
de fiecare dată când mă rog! Îţi mulţumesc pentru posibilitatea
de a efectua schimbări pozitive şi durabile prin rugăciune,
ştiind că urechile Tale sunt mereu atente la glasul meu, ca să
îmi răspunzi la rugăciuni, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Tesaloniceni 5:16‑17; Luca 18:1; Efeseni 6:18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 1:1‑18 & 2 Samuel 15‑17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 3:1‑9 & Psalmii 147‑148
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MIERCURI

PĂZEȘTE-ŢI INIMA
Păzeşte‑ţi inima mai mult decât
orice, căci din ea ies izvoarele vieţii
(Proverbe 4:23).

U

nul dintre lucrurile remarcabile cu privire la
David a fost mărturia lui Samuel consemnată în
1 Samuel 13:14 cu privire la inima lui; David avea o inimă
care Îl căuta pe Dumnezeu. Aceasta este una dintre cele
mai mari binecuvântări pe care ţi‑ai putea‑o dori: să ai o
inimă desăvârşită înaintea Domnului şi o minte dispusă să
împlinească voia Lui desăvârşită. Este o mare binecuvântare
de la Dumnezeu, dar nu vine de la sine, deoarece tu ai o minte
proprie şi o voinţă proprie. Aminteşte‑ţi, Dumnezeu i‑a dat lui
Saul, predecesorul lui David, o inima bună (1 Samuel 10:9);
totuşi, el nu L‑a slujit pe Dumnezeu în mod desăvârşit.
Atunci când Saul l‑a întâlnit prima dată pe profetul
Samuel, Biblia spune că Duhul Domnului a venit peste Saul şi
el a început să proorocească împreună cu proorocii (1 Samuel
10:10). Aceea a fost manifestarea exterioară a ceea ce primise;
avusese loc o schimbare înăuntrul lui. Biblia menţionează că
Dumnezeu îi dăduse lui Saul „o altă inimăˮ (1 Samuel 10:9).
Dar Saul nu şi‑a păstrat acea inimă bună. El a adus o
ardere de tot împotriva instrucţiunilor spirituale (1 Samuel
13:9‑11). Cu altă ocazie, el nu i‑a nimicit pe amaleciţi şi tot
ceea ce avea legătură cu ei, aşa cum poruncise Dumnezeu (1
Samuel 15:1‑11). Şi în loc să aibă remuşcări şi să se căiască
atunci când a fost confruntat de Samuel, el a fost mândru.

Drept rezultat, el a fost repudiat de Dumnezeu din poziţia de
rege al Israelului (1 Samuel 15:26), aşa încât Domnul a zis:
„Îmi pare rău că l‑am pus pe Saul împărat, căci se abate de
la Mine şi nu păzeşte cuvintele Mele...ˮ (1 Samuel 15:11). Ce
groaznic este să te afli într‑o asemenea postură!
Observă progresia; Saul a devenit apoi invidios pe
David şi a continuat în rebeliunea lui faţă de Dumnezeu.
Inima lui a mers după alte lucruri. Acesta este motivul pentru
care trebuie să îţi păzeşti inima; păstreaz‑o pură. Păstreaz‑o
sfinţită prin Cuvântul lui Dumnezeu. Nu lăsa nimic nesănătos
să prindă rădăcini în inima ta. Mândria, mânia, răutatea,
amărăciunea, ura – acestea sunt otrăvitoare pentru inimă.
Evită‑le complet din viaţa ta şi din inima ta.
Gândurile tale vin din inima ta; caracterul gândurilor
tale revelează starea inimii tale. Atunci când te‑ai născut din
nou, ai primit o inimă de dragoste. Biblia spune: „... pentru
că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre
prin Duhul Sfânt, care ne‑a fost datˮ (Romani 5:5). Tu ai o
inimă de dragoste, o inimă care este umplută cu Dumnezeu.
Păzeşte‑o; menţine‑o; păstreaz‑o aşa cum vrea Dumnezeu.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, prin Duhul Sfânt şi prin Cuvântul Tău, îmi
sfinţesc inima; alung orice gând rău sau idee contrară
care încearcă să‑mi atace mintea. Mânia, răutatea,
amărăciunea şi ura nu îşi găsesc loc în inima mea. Iubirea
Ta este exprimată în inima mea astăzi şi întotdeauna, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 4:23; Filipeni 4:8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 1:19‑51 & 2 Samuel 18‑19

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 3:10‑23 & Psalmii 149‑150
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JOI

VORBIREA ÎN ALTE LIMBI ESTE O
MARE BINECUVÂNTARE

S

... Mă voi ruga cu duhul, dar mă
voi ruga şi cu mintea; voi cânta cu
duhul, dar voi cânta şi cu mintea
(1 Corinteni 14:15).

unt creştini care sunt născuţi din nou de ceva
ani dar totuşi nu au vorbit niciodată în alte
limbi. Ei îşi fac un mare deserviciu. Unii au vorbit în alte
limbi doar în ziua în care au primit Duhul Sfânt. Deseori
îşi amintesc de acea experienţă spontană ca de ceva
unic. Dar Scriptura ne învaţă că vorbirea în alte limbi este
o parte integrantă a vieţii tale zilnice de rugăciune.
Vorbirea în alte limbi este o mare binecuvântare
pentru fiecare creştin, având beneficii inepuizabile.
Creştinii care vorbesc în alte limbi rareori se îmbolnăvesc,
se tem sau sunt descurajaţi; dimpotrivă, ei sunt mereu
pe culme, înflăcăraţi în duh, slujindu‑L pe Dumnezeu.
Primind Duhul Sfânt, poţi vorbi în limbi
duhovniceşti. Duhul Sfânt este Cel care îţi dă vorbirea în
alte limbi. În ziua Cincizecimii, Biblia spune: „Şi toţi s‑au
umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte
limbi, după cum le dădea Duhul să vorbeascăˮ (Faptele
apostolilor 2:4).
Observă că versetul nu spune că Duhul Sfânt
vorbea în alte limbi; discipolii erau cei care au vorbit în
alte limbi. Ei nu au rostit cuvintele din capul lor; ei au
vorbit aşa cum le dădea Duhul.

Partea finală a versetului din Faptele apostolilor
2:4 în versiunea Living Bible (Biblia Vie, n.tr.) spune că
discipolii: „au început să vorbească în limbi pe care
nu le ştiau, pentru că Duhul Sfânt le dăduse această
abilitate.ˮ Versiunea Good News Bible (Vestea Bună)
spune: „Ei au fost toţi umpluţi cu Duhul Sfânt şi au
început să vorbească în alte limbi, aşa cum îi capabiliza
Duhul să vorbească.ˮ
Unii spun că ei au aşteptat ca Duhul Sfânt să preia
controlul asupra buzelor lor înainte de a vorbi în alte
limbi; nu aşa funcţionează. Tu poţi vorbi în alte limbi
oricând, oriunde şi oricât de mult vrei. Duhul Sfânt deja
ţi‑a dat această abilitate; prin urmare, începe să vorbeşti
în alte limbi chiar acum, ca un act al credinţei tale în
promisiunea Tatălui împlinită în Cristos.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, ce binecuvântare este să mă ridic ca un edificiu,
pe măsură ce mă rog în alte limbi. Chiar acum, sunt încărcat
ca un acumulator, formidabil, capabil să rezist la orice şi să
înving întotdeauna. Experimentez succes divin, stăpânire
şi victorie, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Corinteni 14:14‑15; Ioel 2:28; Iuda 1:20

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 2:1‑25 & 2 Samuel 20‑21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 4:1‑10 & Proverbe 1
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VINERI

DRAGOSTEA LUI
MANIFESTATĂ ÎN TINE

Căci noi, cei vii, totdeauna suntem daţi la
moarte din pricina lui Isus, pentru ca şi viaţa
lui Isus să se arate în trupul nostru muritor
(2 Corinteni 4:11).

D

ovada că noi cunoaştem dragostea lui
Dumnezeu constă în felul în care o împărtăşim.
Te‑ai gândit vreodată la aceasta? Noi nu cunoaştem
dragostea lui Dumnezeu până nu o manifestăm faţă de
ceilalţi. Când a umblat pe pământ, Isus a fost manifestarea
dragostei lui Dumnezeu. El era dragostea lui Dumnezeu
întruchipată. Altfel spus, El era dragostea „în Persoană.ˮ
Evangheliile: Matei, Marcu, Luca şi Ioan ni‑L
prezintă pe Isus ca fiind întruchiparea dragostei. Isus nu
a avut doar dragoste; El era dragostea întrupată. Acesta
este unul dintre cele mai extraordinare adevăruri care
au fost revelate vreodată. Isus este descrierea perfectă
a dragostei.
Citim în Biblie că Dumnezeu este dragoste (1 Ioan
4:8), dar aceasta nu va însemna nimic pentru tine până
când nu ajungi să Îl cunoşti pe Isus. Mulţi şi‑L imaginează
pe Dumnezeu în diverse feluri. Dar Isus a spus: „Cine M‑a
văzut pe Mine L‑a văzut pe Tatălˮ (Ioan 14:9). Aleluia!
Biblia spune că aşa cum este El, suntem şi noi în lumea
aceasta (1 Ioan 4:17). Planul lui Dumnezeu este ca El să Se
reveleze pe Sine – să‑Şi descopere caracterul, abilitatea
şi natura Lui de dragoste şi de neprihănire – prin fiecare
dintre noi.

Expresia dragostei Sale în şi prin tine este un
indicator cheie al creşterii spirituale. Tu eşti cu adevărat
matur spiritual atunci când dragostea lui Dumnezeu este
exprimată din ce în ce mai mult în cuvintele, în gândurile,
în atitudinea şi în acţiunile tale. Umblarea în dragoste
este manifestarea vieţii şi naturii lui Cristos care se află în
duhul tău. Slavă lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată în inima mea prin
Duhul Sfânt. Iubirea este manifestarea vieţii lui Cristos în
mine. Cresc în iubirea lui Dumnezeu, manifestând‑o peste
tot din ce în ce mai mult în cuvintele, în gândurile, în
atitudinile şi în acţiunile mele. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Petru 2:9; Romani 5:5; 1 Ioan 4:16

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 3:1‑21 & 2 Samuel 22

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 4:11‑21 & Proverbe 2
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SÂMBĂTĂ

SĂNĂTATE DEPLINĂ
Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile
tale să‑ţi meargă bine, şi sănătatea ta să
sporească aşa cum sporeşte sufletul tău
(3 Ioan 1:2).

U

nul dintre domeniile în care Satan profită
de necunoştinţa sau de nevegherea unora
dintre copiii lui Dumnezeu este cel legat de sănătatea lor.
Aşadar, pentru a te menţine sănătos, primul lucru pe care
trebuie să îl recunoşti este faptul că însuşi Cuvântul lui
Dumnezeu este cu adevărat un medicament. Meditarea
la Cuvântul lui Dumnezeu te va menţine în sănătate
deplină – în duh, în suflet şi în trup.
Meditează zilnic la Cuvântul lui Dumnezeu.
Nu aştepta să lovească necazul înainte să începi „să
încerci” să meditezi asupra Scripturii. Meditează asupra
Cuvântului lui Dumnezeu înainte să vină ziua cea rea.
Alt lucru de care ai nevoie şi este la fel de important
este călăuzirea Duhului Sfânt. Fii sensibil la îndemnurile
Duhului Sfânt chiar şi cu privire la ceea ce mănânci şi la
modul în care îţi tratezi trupul. Astfel de lucruri nu sunt
prea banale pentru ca El să îţi dea instrucţiuni clare
referitoare la ele. Încrede‑te în El; El te va învăţa cum să
fii înţelept cu privire la mâncare.
Dumnezeu vrea să fii sănătos şi puternic. De aceea,
pe lângă faptul că te învaţă şi te călăuzeşte cum să îţi
păstrezi trupul sănătos, El mai şi „patrulează” înăuntrul
tău pentru a îndepărta boala, afecţiunea şi infirmităţile

din trupul tău. „Cum se împacă templul lui Dumnezeu
cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului cel Viu,
cum a zis Dumnezeu: «Eu voi locui şi voi umbla (patrula)
în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul
Meu»” (2 Corinteni 6:16). Slavă lui Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Cuvântul Tău este medicament pentru trupul meu
şi sănătate pentru fiecare fibră a fiinţei mele. Sunt mereu
sănătos şi puternic. Mă rog pentru copiii Tăi din întreaga lume
care se confruntă cu vreo boală, ca puterea Ta vindecătoare
să treacă prin ei chiar acum, vindecându‑i şi scăpându‑i de
gripă, de migrene, de cancer şi de orice alte afecţiuni sau
infirmităţi din trupul lor, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Proverbe 4:20‑22; Isaia 58:8; Romani 8:10‑11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 3:22‑36 & 2 Samuel 23‑24

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 5:1‑13 & Proverbe 3

Celebrarea Zilei Copilului şi a altor zile
consacrate copiilor reprezintă o oportunitate
deosebită pentru a duce campania Spune‑le „Da”
Copiilor la un alt nivel. În Nigeria Ziua Copilului este
pe 27 mai, iar partenerii sunt hotărâţi să câştige
toţi copiii din casele, din şcolile, din spitalele şi din
orfelinatele aflate în zona lor.
Cel mai important lucru este că şi tu poţi
organiza zilnic o campanie Spune‑le „Da” Copiilor în
ţara ta astfel:
A. Sponsorizează distribuirea materialelor pentru
copii în format tipărit şi digital
B. Sponsorizează producţia de animaţii ale Rapsodiei
C. Sponsorizează programul radiofonic de citire a
devoţionalului pentru copii
D. Tradu materialele pentru copii în mai multe limbi

Pentru mai multe informaţii te rugăm să accesezi
site‑ul: h�ps://www.reachoutworld.org/

N O T E

NOTE
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DUMINICĂ

PRACTICĂ TIMPUL
PERSONAL CU DUMNEZEU

Iar El Se ducea în locuri pustii; şi Se ruga acolo
(Luca 5:16, versiunea BVA).

S

olitudinea este importantă. Dacă nu înţelegi
valoarea acesteia, poţi rata multe lucruri în
viaţă. Este foarte important să petreci timp personal
cu Dumnezeu. Înainte de revelaţie vine izolarea. Când
înţelegi valoarea acestui timp privat cu Domnul, rămâi
uimit de transformarea vieţii tale şi de creşterea eficienţei
tale în lucrurile lui Dumnezeu.
Să nu iei niciodată cu uşurătate timpul personal cu
Dumnezeu. Poate că unii oameni vin la tine din când în
când pentru a discuta diverse lucruri. Fii înţelept. Dacă
îţi petreci majoritatea timpului în discuţii normale sau
zadarnice, şi petreci tot mai puţin timp în părtăşie cu
Duhul Sfânt, nu vei realiza multe în viaţă.
Isus a înţeles valoarea şi puterea intimităţii cu
Dumnezeu. În Matei 14:23, Biblia spune: „După ce le‑a
dat drumul noroadelor, S‑a suit pe munte să Se roage
singur la o parte. Se înnoptase, şi El era singur acolo.”
Versetul nostru tematic ne arată că făcea acest lucru
des: „Iar El Se ducea în locuri pustii; şi Se ruga acolo”
(Luca 5:16, versiunea BVA). Când toată lumea Îi solicita
zgomotos atenţia, El Se retrăgea în locuri pustii, ca să Se
roage.

De fapt, cu o anumită ocazie, El „a evadat” să
meargă să Se roage, iar ei Îl căutau. Biblia spune: „A
doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot,
Isus S‑a sculat, a ieşit şi S‑a dus într‑un loc pustiu. Şi
Se ruga acolo. Simon şi ceilalţi care erau cu El s‑au
dus să‑L caute” (Marcu 1:35‑36). Practică acest lucru.
Depune efortul necesar pentru a petrece timp personal
cu Dumnezeu, în fiecare zi.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, pe măsură ce petrec timp cu Tine în părtăşie,
intensitatea gloriei Tale în viaţa mea creşte; sunt
transformat din slavă în slavă. Experimentez victorie,
sănătate divină şi binecuvântări! Viaţa mea este o expresie
a harului Tău supranatural, a gloriei, a perfecţiunii, a
frumuseţii şi a neprihănirii Tale, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 6:18; Psalmul 1:1‑3; Matei 6:6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 4:1‑26 & 1 Împărăţi 1

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 6:1‑11 & Proverbe 4
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LUNI

PUTEREA ESTE ELIBERATĂ
ATUNCI CÂND VORBEȘTI

Căci prin credinţa din inimă se capătă
neprihănirea şi prin mărturisirea
cu gura se ajunge la mântuire
(Romani 10:10).

Poate că oamenii te descriu deseori ca fiind un om
calm şi foarte tăcut. Dar când vine vorba de a rosti sau
de a elibera Cuvântul lui Dumnezeu – folosindu‑l ca armă
împotriva vrăjmaşului şi a adversităţilor – dezlănţuie‑te.
Refuză să fii calm. Aceasta ne aminteşte de ultimul din
cele trei niveluri de meditare despre care Biblia vorbeşte,
care este „a răcni.” Termenul ebraic este „Hagah” (Iosua
1:8).
„Hagah” înseamnă a răcni sau a striga Cuvântul lui
Dumnezeu. Treci în ofensivă, punând în aplicare Cuvântul
lui Dumnezeu. Când boala încearcă să te atace pe tine
sau pe cei dragi, fii neînfricat în afirmarea Cuvântului
Său. Nu te opri până când Cuvântul pe care îl rosteşti nu
prevalează asupra acelei situaţii, pentru că, în mod sigur,
va prevala!
Biblia spune: „Astfel Cuvântul lui Dumnezeu a
crescut cu putere şi a învins” (Faptele apostolilor 19:20,
versiunea Fidela). Pe măsură ce rosteşti Cuvântul lui
Dumnezeu, acesta va continua să crească; şi, drept
rezultat, va învinge. Aşadar, foloseşte Cuvântul lui
Dumnezeu pentru a face faţă oricărei situaţii, oricât de
gravă ar părea.

Din când în când, declară: „M‑am născut din nou;
am viaţa lui Dumnezeu în mine. Refuz să găzduiesc boală
sau infirmităţi în corpul meu. Trupul meu este templul
Duhului Sfânt; de aceea, este desăvârşit în Isus Cristos.
Trăiesc în sănătate.” Vorbeşte aşa în fiecare zi, pentru că
puterea este eliberată atunci când vorbeşti.
Puterea nu funcţionează doar pentru că o cunoşti
sau o crezi. Principiul este că trebuie SĂ O DECLARI ca
să funcţioneze. Aceasta este ceea ce citim în versetul
nostru tematic. Gura ta nu este doar pentru a comunica
şi pentru a mânca; acestea sunt funcţiile secundare ale
gurii. Funcţia principală pentru gura ta este aceea de a‑ţi
dirija viaţa pe făgaşul corect, conform Scripturii.
Profetul a spus: „Luaţi cu voi cuvinte...” (Osea
14:2); nu orice cuvinte, ci Cuvântul lui Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este o forţă creatoare;
foloseşte‑l pentru a schimba circumstanţele şi pentru a‑ţi
face viaţa excelentă, din slavă în slavă. Aleluia!

RUGĂCIUNE
Dragă Tată, Cuvântul Tău locuieşte în mine din belşug
prin meditare, iar eu îl rostesc cu îndrăzneală. Cuvintele
mele sunt creative şi divine, impregnate cu puterea de a
schimba circumstanţele şi de a produce viaţă, în Numele
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iosua 1:8; Marcu 11:23

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 4:27‑54 & 1 Împăraţi 2‑3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 6:12‑20 & Proverbe 5
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MARȚI

PUTEREA UNEI DORINŢE
FIERBINŢI

D

„Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi dacă
Mă veţi căuta cu toată inima. Mă voi
lăsa să fiu găsit de voi”, zice Domnul...
(Ieremia 29:13‑14).

umnezeu nu ignoră niciodată o dorinţă
puternică – o dorinţă puternică de a‑L
cunoaşte, de a umbla cu El şi de a face voia Lui. Această
dorinţă puternică naşte un îndemn nestăvilit pentru
rugăciune. La aceasta ne referim uneori când spunem că
cineva este preluat de „duhul rugăciunii.” Înseamnă că
Duhul Sfânt a adus o atmosferă copleşitoare şi o influenţă
a rugăciunii asupra inimii tale.
Când se întâmplă acest lucru, rugăciunea devine
tot ceea ce faci şi gândeşti. Această influenţă poate
rămâne asupra ta pentru o perioadă lungă de timp. Însă
acest lucru nu se întâmplă doar atunci când Dumnezeu
alege; mai degrabă, este ceea ce inviţi prin dorinţă. Biblia
spune că El satisface sufletul însetat (Psalmul 107:9).
Când începi acea părtăşie de rugăciune, nu trece
mult timp şi acel duh de mijlocire vine peste tine şi
descoperi că te rogi întruna. Din când în când, Duhul
Sfânt te va trage la motivaţiile, la viziunile, la planurile
şi la scopurile Sale; la lucrurile de care Îi pasă şi pe care
vrea să le facă. El Se va exprima prin tine în rugăciune.
Aceasta este ceva ce trebuie să fie evident în
viaţa ta şi a fiecărui creştin; o dorinţă puternică pentru
Domnul, pentru Cuvântul şi pentru influenţa Lui în viaţa

ta. Când o ai, îi poţi înflăcăra cu uşurinţă şi pe cei din jurul
tău. Aşadar, cultivă‑ţi această dorinţă! Precum David,
stârneşte‑ţi inima pentru a avea o dorinţă puternică şi
menţine‑ţi râvna, dragostea şi pasiunea pentru Domnul
în orice moment. David, inspirat de o dorinţă puternică
pentru Domnul, a spus: „Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul
meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine,
îmi tânjeşte trupul după Tine, într‑un pământ sec, uscat
şi fără apă” (Psalmul 63:1).

PROCLAMAŢIE

Dragă Tată, Tu eşti slava mea, bucuria mea şi tot ce
am; sufletul meu Te doreşte mai mult decât tânjeşte o
căprioară după pâraiele de apă. Îţi mulţumesc pentru
gloria Ta în viaţa mea. Dorinţa mea este să Te cunosc mai
mult şi să împlinesc voia Ta desăvârşită pentru mine, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 18:1‑8; Ieremia 29:13‑14

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 5:1‑30 & 1 Împăraţi 4‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 7:1‑9 & Proverbe 6
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MIERCURI

DOVEDEȘTE-ŢI DRAGOSTEA
CÂȘTIGÂND SUFLETE

R

Că adică, Dumnezeu era în Cristos,
împăcând lumea cu Sine, neţinându‑le în
socoteală păcatele lor, şi ne‑a încredinţat
nouă propovăduirea acestei împăcări
(2 Corinteni 5:19).

esponsabilitatea noastră de vestire a
Evangheliei este ceva ce tot cerul ia în serios.
Din păcate, însă, mulţi nu înţeleg cât de importantă este
aceasta cu adevărat. Există creştini care încă se întreabă
dacă cineva care nu câştigă suflete va merge sau nu în
rai. Întrebarea care trebuie să li se pună unor astfel de
oameni este următoarea: „Dacă cineva nu‑L iubeşte pe
Dumnezeu sau nu‑L iubeşte pe Isus, va merge în rai?” Aşa
ceva nu se va întâmpla.
Biblia spune: „... oricine Îl iubeşte pe Cel ce L‑a
născut îl iubeşte şi pe cel născut din El” (1 Ioan 5:1).
Dacă Îl iubeşti pe Tatăl, trebuie să‑L iubeşti şi pe Isus.
În 1 Corinteni 16:22 Biblia spune: „Dacă nu Îl iubeşte
cineva pe Domnul nostru Isus Cristos, să fie anatema!
«Maranata!» (Domnul nostru vine!).” Să fie anatema
înseamnă să fie blestemat.
Pentru Isus, dovada iubirii tale este respectarea
poruncilor Sale – a Cuvântul Său (Ioan 14:15). Cuvântul
Său spune: „Duceţi‑vă în toată lumea şi propovăduiţi
Evanghelia la orice făptură.” (Marcu 16:15). Aşadar,
împlineşte această poruncă; fii un câştigător de suflete.
Cineva ar putea întreba: „Bine, dar ce se întâmplă cu

cei care au trăit înainte de venirea lui Isus şi nu au avut
ocazia să‑şi exprime dragostea pentru El?” Ei au avut
Cuvântul lui Dumnezeu – legile şi poruncile Lui.
Iov a spus: „N‑am părăsit poruncile buzelor Lui;
mi‑am plecat voia la cuvintele gurii Lui” (Iov 23:12). Isus
este Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 1:14). Aleluia! Astfel,
fiecare a avut ocazia clară de a‑şi exprima dragostea
pentru El. El a spus în Matei 28:19; „Duceţi‑vă şi faceţi
ucenici din toate neamurile...” Aceasta înseamnă să faci
ucenici din cei din lumea ta; învaţă‑i despre Dumnezeu
şi despre viaţa Împărăţiei; stabileşte Împărăţia Lui pe
pământ. Dragostea ta şi angajamentul tău faţă de Domnul
trebuie să se reflecte în dedicarea ta faţă de predicarea
Evangheliei.

RUGĂCIUNE

Te iubesc, Doamne. Proclam cu îndrăzneală la scenă
deschisă tainele Evangheliei ca un martor eficient şi
influenţez lumea mea cu neprihănirea Ta. Îţi mulţumesc
pentru că m‑ai împuternicit prin Duhul Tău să fiu un
martor eficient, transformându‑i pe cei din lumea mea şi
pe cei de dincolo de ea cu vestea puterii Tale mântuitoare,
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Ioan 14:15; Matei 28:19‑20; 2 Corinteni 5:14

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 5:31‑47 & 1 Împăraţi 7‑8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 7:10‑24 & Proverbe 7
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JOI

CREȘTINISMUL ȘI ÎNVIEREA

Iar dacă se propovăduieşte că Cristos
a înviat din morţi, cum zic unii dintre
voi că nu este o înviere a morţilor?
(1 Corinteni 15:12).
u ceva timp în urmă, un binecunoscut „preot” a
declarat public că obişnuia să creadă în învierea
Domnului Isus, dar acum avea motive să se întrebe dacă
Isus a înviat cu adevărat sau nu. Adevărul este că el nu
a crezut niciodată în Isus, deşi pretindea că este creştin.
Este imposibil să fii creştin fără să fii deplin încredinţat de
învierea lui Isus!
În primul rând, nu există creştinism fără înviere.
Creştinismul începe doar de la înviere, nu de la Cruce.
Nu moartea lui Isus ne‑a oferit viaţă veşnică, ci învierea
lui Isus Cristos ne‑a adus în viaţa veşnică. Apostolul Pavel
explică acest lucru în Romani 6:4; el a spus: „Noi, deci,
prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună
cu El, pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi
prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă”
(Romani 6:4).
A nu crede în înviere înseamnă a nega posibilitatea
şi disponibilitatea vieţii veşnice. Iar dacă nu ai viaţă
veşnică, nu eşti creştin. Un creştin este cineva care a
primit viaţa veşnică. Ce este viaţa veşnică? Este viaţa şi
natura lui Dumnezeu – calitatea esenţei divine.
De exemplu, câinii nu sunt capre, iar puii nu sunt
struţi; indiferent de asemănarea dintre ei, nu au aceeaşi

C

viaţă, nu se vor reproduce niciodată în alte specii, ci se vor
înmulţi fiecare după soiul său. Câinii nu vor face niciodată
capre şi viceversa. Creştinul este literalmente născut din
Dumnezeu, având viaţa lui Dumnezeu. Învierea lui Isus
Cristos a făcut posibil acest lucru. Aleluia!
Mai mult decât atât, Biblia spune că Isus a fost
dovedit sau declarat că este Fiul lui Dumnezeu (sau
Dumnezeu în trup uman) prin învierea Lui din morţi
(Romani 1:4). Apoi, prin apostolul Pavel, Duhul lui
Dumnezeu a explicat acest lucru în detaliu în 1 Corinteni
15:12‑19; studiază întregul pasaj. Versetul al 19‑lea spune:
„Dacă numai pentru viaţa aceasta ne‑am pus nădejdea
în Cristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi
oamenii!” Slavă lui Dumnezeu pentru înviere! Este ceea
ce ne‑a dat viaţă. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru glorioasa înviere a
lui Cristos care a inaugurat creştinismul şi ne‑a adus
în viaţa veşnică – viaţa indestructibilă, neinfectabilă şi
impenetrabilă. Umblu în înnoirea vieţii, conştient că am
fost înviat împreună cu Cristos şi am fost aşezat împreună
cu El în locul victoriei, al autorităţii şi al stăpânirii pentru
totdeauna, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Galateni 2:20; Romani 6:4; 1 Corinteni 15:12‑20

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 6:1‑24; 1 Împăraţi 9

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 7:25‑40 & Proverbe 8
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VINERI

NOI NU TRĂIM
SUSŢINUŢI DE SÂNGE

Şi dacă Duhul Celui ce L‑a înviat pe Isus
dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce
L‑a înviat pe Cristos Isus din morţi va
învia şi trupurile voastre muritoare din
pricina Duhului Său, care locuieşte în voi
(Romani 8:11).
n Leviticul 17:11 Biblia spune: „Căci viaţa
trupului este în sânge...” Înainte să fii născut din
nou, corpul tău trăia prin sânge. Însă din ziua în care te‑ai
născut din nou şi ai primit Duhul Sfânt, ai primit viaţa lui
Dumnezeu care nu necesită sânge pentru întreţinerea
ei. Acum poţi aprecia mai bine ceea ce spune Biblia în
Ioan 1:12‑13: „Dar tuturor celor ce L‑au primit... le‑a dat
dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din
sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci
din Dumnezeu.”
De când ai fost născut din nou, adică din Dumnezeu,
nu mai eşti un om obişnuit, pentru că ai primit natura Sa
divină. Vechiul sistem de viaţă umană din corpul tău, care
se baza pe sângele tău, a fost înlocuit de viaţa Duhului
Sfânt. Nu este de mirare că Isus a spus în Marcu 16:18: „...
dacă vor bea ceva de moarte, nu‑i va vătăma...”
Dacă crezi şi îţi însuşeşti acest adevăr, nu există nicio
otravă care poate pătrunde în sistemul tău prin tale vasele
de sânge care să fie suficient de puternică pentru a te
vătăma. Aceasta pentru că viaţa din tine este indestructibilă
– este viaţa Duhului Sfânt! Cei care nu înţeleg acest adevăr

Î

trăiesc viaţa umană obişnuită. Acesta este motivul pentru
care ei pot fi loviţi şi afectaţi de boală, de maladie, de
infirmităţi, de eşec, de lipsă şi de influenţele corupte ale
acestei lumi a întunericului.
Refuză să gândeşti, să vorbeşti, să acţionezi sau să
trăieşti ca o simplă fiinţă umană; altfel, vei suferi ca toţi
ceilalţi oameni. Nu lăsa plângerea psalmistului din Psalmul
82:5‑7 să descrie realitatea vieţii tale. El spune: „Dar ei nu
vor să ştie de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric,
de aceea se clatină toate temeliile pământului. Eu am
zis: «Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.
Însă veţi muri ca nişte oameni, veţi cădea ca un domnitor
oarecare.»” În schimb, trăieşte viaţa dumnezeiască, viaţa
divină, pentru că eşti născut din Dumnezeu, ceea ce te face
„un dumnezeu, un fiu al Celui Preaînalt.” Forţa care susţine
viaţa ta nu este sângele, ci Duhul Sfânt care L‑a înviat pe
Cristos şi care locuieşte în tine (Romani 8:11)! Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Eu trăiesc deasupra acestei lumi şi a sistemelor ei. Trăiesc
deasupra bolilor, a afecţiunilor şi a forţelor corupte din
actuala lume a întunericului. Puterea Duhului care L‑a
înviat pe Cristos din morţi a vitalizat şi a dat viaţă trupului
meu fizic. Trăiesc viaţa veşnică de glorie în Isus Cristos.
Amin!

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 10:19; Romani 8:10‑11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 6:25‑59 & 1 Împăraţi 10‑11

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 8:1‑13 & Proverbe 9
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SÂMBĂTĂ

A-L CUNOAȘTE
ÎNSEAMNĂ A-L IUBI

O

Şi să‑L cunosc pe El şi puterea învierii
Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să
mă fac asemenea cu moartea Lui
(Filipeni 3:10).

bservă ce a spus apostolul Pavel în versetul
tematic: „Şi să‑L cunosc...” Acesta a fost visul
lui, pentru că a‑L cunoaşte pe El (pe Isus) înseamnă a‑L
iubi. Oricine nu Îl iubeşte pe Isus nu Îl cunoaşte. Dacă cei
care nu‑L îndrăgesc sau chiar I se opun vor ajunge vreodată
să cunoască cine este El, cu siguranţă Îl vor iubi. Cu cât Îl
cunoşti mai mult pe Isus, cu atât Îl iubeşti mai mult. Aleluia.
Ne amintim povestea vieţii lui Pavel înainte de
convertirea sa. El era un fariseu şi un membru de frunte al
grupării religioase care se opunea vehement Căii credinţei
în Cristos şi care a condus persecuţia creştinilor din Biserica
primară. Autorizat de guvernul vremii, Biblia spune că „Saul,
de partea lui, făcea prăpăd în Biserică; intra prin case, lua
cu sila bărbaţi şi femei şi‑i arunca în temniţă” (Faptele
apostolilor 8:3).
Şi nu s‑a oprit la aceasta. Luca ne spune cum a
continuat cu înverşunare să emită ameninţări cu moartea
împotriva ucenicilor Domnului (Faptele apostolilor 9:1).
Însă s‑a întâmplat ceva care avea să‑i schimbe viaţa pentru
totdeauna. A avut o întâlnire cu Domnul pe drumul către
Damasc care i‑a schimbat destinul. Biblia spune: „Pe drum,
când s‑a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină
din cer în jurul lui. El a căzut la pământ şi a auzit un glas,

care‑i zicea: «Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?»
«Cine eşti Tu, Doamne?» a răspuns el. Şi Domnul a zis: «Eu
sunt Isus, pe care‑L prigoneşti. Ţi‑ar fi greu să arunci înapoi
cu piciorul într‑un ţepuş.» Tremurând şi plin de frică, el a
zis: «Doamne, ce vrei să fac?» «Scoală‑te,» i‑a zis Domnul,
«intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci»” (Faptele
apostolilor 9:3‑6). Aleluia!
Ca urmare a acestei întâlniri în care a făcut cunoştinţă
cu Domnul, Pavel nu a mai putut să se oprească din
propovăduirea Evangheliei; oriunde a mers, a mărturisit că
Isus este viu şi că El este real! Dragostea lui Pavel pentru
Isus nu s‑a mai putut stinge, pentru că acum Îl cunoştea pe
Domnul.
Nu este de mirare că mai târziu, Pavel a scris: „şi să
cunoaşteţi dragostea lui Cristos... ca să ajungeţi plini de
toată plinătatea lui Dumnezeu” (Efeseni 3:19). Aceasta este
voia lui Dumnezeu pentru tine: să ai o revelaţie a lui Cristos
dincolo de înţelegerea umană şi să fii plin de plinătatea Lui,
revărsând iubirea Sa, manifestând viaţa, natura, caracterul
şi puterea Lui. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru revelaţia iubirii Tale
nepătrunse, necondiţionate, pure şi eterne în duhul meu.
Sunt înrădăcinat şi întemeiat în iubirea Ta, pe care o
manifest în lumea mea şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 3:17‑19; Filipeni 3:7‑10

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 6:60‑71 & 1 Împăraţi 12‑14

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 9:1‑10 & Proverbe 10

Rapsodia Realităţilor este cel mai răspândit
instrument de evanghelizare a lumii în aceste
vremuri din urmă. Disponibilă în prezent în 5900 de
limbi, scopul pe care ni‑l propunem în acest an este
să traducem această revistă devoţională în toate cele
7139 de limbi vorbite în toată lumea.
Poţi participa la campania Pătrundere în
Toate Limbile Vorbite astfel:
• Sponsorizează achiziţia de noi limbi de traducere a
Rapsodiei Realităţilor
• Sponsorizează şi participă la distribuţia lunară a
Rapsodiei Realităţilor în toate limbile din lume.
• Înscrie‑te voluntar ca traducător sau editor (vocal
sau în scris), sau ca editor/corector, ca misionar/
ambasador pentru o anumită limbă sau pentru mai
multe.
Pentru mai multe informaţii despre modul
de participare la campania Pătrundere în Toate
Limbile Vorbite, te rugăm să accesezi site‑urile:
rortranslators@loveworld360.com
h�ps://www.reachoutworld.org/
h�ps://tniglobal.org
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DUMINICĂ

ZONA DE APROVIZIONARE

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).
inecuvântat să fie Dumnezeu! Cuvântul lui Dumnezeu
este captivant, producând edificare şi împlinire!
Gândeşte‑te la ceea ce tocmai am citit în versetul tematic:
nouă ni s‑a dat tot ce avem nevoie pentru o viaţă excelentă de
slavă, de stăpânire, de neprihănire şi de supraabundenţă.
Aceasta ne aminteşte de ceea ce spune Duhul Sfânt
prin apostolul Pavel: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl
Domnului nostru, Isus Cristos, care ne‑a binecuvântat cu
tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în
Cristos” (Efeseni 1:3). În calitate de creştin, tu te afli în zona de
aprovizionare; tu locuieşti în surplus.
David a spus: „El mă paşte în păşuni verzi…” (Psalmul
23:2); acesta este reşedinţa ta – locul bogăţiei nesfârşite,
supraabundente, unde nu cunoşti lipsa sau nevoia. Trebuie să
ştii cine eşti în calitate de copil al lui Dumnezeu: tu eşti sămânţa
lui Avraam. Eşti moştenitor al lui Dumnezeu şi comoştenitor
cu Cristos. Aceasta înseamnă că tu deţii această lume. Tot ce
deţine Tatăl îţi aparţine, pentru că eşti moştenitorul Lui. Atunci,
cum ai putea fi falit? Gândeşte‑te la regii acestei lumi; copiii lor
se nasc în avere. Crezi că Dumnezeul nostru este mai prejos? El
este Regele Universului.
Nu este de mirare că Duhul Sfânt S‑a rugat prin apostolul
Pavel în Efeseni 1:18 ca ochii inimii şi ai minţii tale să fie

B

luminaţi pentru a cunoaşte nădejdea chemării Lui şi bogăţiile
de nepătruns ale slavei moştenirii Lui lăsate sfinţilor Săi. Tu
te‑ai născut într‑o moştenire nedegradabilă, inepuizabilă.
Conştientizează acest lucru în fiecare zi şi viaţa ta se va schimba
complet.
Creştinismul este o viaţă pe care o practici. Atât timp
cât rămâi în acea etapă infantilă în care mereu ai câte o
nevoie şi în care aştepţi întruna miracole financiare, încă nu
ai înţeles creştinismul şi moştenirea ta în Cristos. Ai nevoie de
o „traversare mentală” în zona aprovizionării abundente în
permanenţă.
Studiază versetul din 2 Corinteni 9:8 (versiunea
Amplificată): „Şi Dumnezeu poate să vă umple din belşug
cu orice har (orice favoare şi binecuvântare pământească),
pentru ca, întotdeauna, în orice circumstanţă şi indiferent de
nevoie, să fiţi autonomi [având suficient pentru a nu necesita
niciun alt ajutor sau sprijin şi fiind aprovizionaţi din abundenţă
pentru orice lucrare bună şi donaţie caritabilă].” Acesta este
locul din care Dumnezeu vrea să funcţionezi; aceasta este viaţa
pe care ne‑a dat‑o Cristos!

PROCLAMAŢIE

Dumnezeu m‑a umplut din belşug cu orice har, cu orice
favoare şi binecuvântare pământească; de aceea, eu sunt
autonom. M‑am născut într‑o moştenire nedegradabilă şi
inepuizabilă. Cristos este în mine şi El este totul pentru
mine! În El, am toate lucrurile. Binecuvântat să fie
Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

Filipeni 4:19; Psalmul 23:1‑2; Psalmul 68:19; 1 Corinteni
3:21;

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 7:1‑24; 1 Împăraţi 15‑17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 9:11‑19 & Proverbe 11
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LUNI

MANDATUL DE A STRĂLUCI

S

Voi sunteţi lumina lumii. O cetate
aşezată pe un munte nu poate să rămână
ascunsă... Tot aşa să lumineze şi lumina
voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă
faptele voastre bune şi să Îl slăvească
pe Tatăl vostru, care este în ceruri
(Matei 5:14, 16).

e estimează că lumea are astăzi aproape 9
miliarde de locuitori. Însă în pofida acestor
cifre, este interesant de ştiut că niciun alt om nu a fost
exact ca tine în trecut, nimeni nu este ca tine acum şi
nimeni nu va fi vreodată la fel ca tine. Dumnezeu te‑a
făcut aşa! Unicitatea ta este de aşa natură încât nu poate
fi ascunsă. Acesta este motivul pentru care trebuie să
trăieşti la potenţialul tău maxim, să fii cea mai bună
versiune a ta şi să dai tot ce ai mai bun în slujba Domnului
Isus Cristos.
În versetul tematic, Isus a spus: „Voi sunteţi
lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu
poate să rămână ascunsă.” Însă El nu S‑a oprit aici,
ci a adăugat: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră
înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre
bune şi să Îl slăvească pe Tatăl vostru, care este în
ceruri.” Acest lucru este important; te înştiinţează
că ai un mandat divin de a străluci în faţa tuturor
oamenilor – oriunde şi oricând.
Aceasta înseamnă că tu poţi să învingi şi să
progresezi întotdeauna, indiferent de circumstanţele

vieţii tale. Iosif, fiul lui Iacov, este un exemplu notabil
în acest sens. El a fost vândut ca sclav de fraţii săi şi
ulterior aruncat în închisoare după ce a fost acuzat
pe nedrept. Cu toate acestea, el a strălucit atât de
puternic în timpul acelor vremuri dificile şi, în cele
din urmă, a devenit prim‑ministru într‑o ţară străină,
conform planului şi scopului lui Dumnezeu.
Pe măsură ce urmezi instrucţiunile Domnului
de a străluci, arătând lucrările Sale minunate şi
demonstrând virtuţile şi desăvârşirea Lui, Scriptura
spune că oamenii Îl vor proslăvi pe Tatăl tău din
ceruri. Te încurajez să te concentrezi asupra lucrării
la care te‑a chemat Dumnezeu, indiferent unde te afli
în viaţă. Nu va trece mult până când vei fi catapultat
într‑o dimensiune superioară a succesului, viaţa ta
aducându‑I glorie şi onoare lui Dumnezeu în mod
continuu.

PROCLAMAŢIE

Sunt părtaş la moştenirea sfinţilor în împărăţia luminii.
Întunericul nu are loc în mine, pentru că eu sunt născut în
lumină şi trăiesc mereu în lumina Cuvântului lui Dumnezeu.
Eu manifest această lumină în lumea mea şi astăzi, pe
măsură ce dau expresie vieţii lui Cristos şi naturii Sale de
neprihănire din mine, funcţionând cu excelenţă, cu precizie
şi cu înţelepciune în tot ceea ce fac. Slavă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Petru 2:9; Isaia 60:1‑3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 7:25‑8:11 & 1 Împăraţi 18‑19

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 9:20‑27 & Proverbe 12

17 MARȚI
TRANSFORMARE PRIN CUVÂNTUL
LUI DUMNEZEU

P

Noi toţi privim cu faţa descoperită,
ca într‑o oglindă, slava Domnului şi
suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui,
din slavă în slavă, prin Duhul Domnului
(2 Corinteni 3:18).

e măsură ce studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, te
vezi într‑un mod glorios, deoarece Cuvântul Său
te oglindeşte. Iar imaginea ta pe care o vezi în Cuvântul Său
este întotdeauna una de glorie. Vei vedea că divinitatea
acţionează în tine; vei vedea puterea unei vieţi veşnice. Cu
cât te priveşti mai mult în Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât
eşti transformat mai mult în aceeaşi imagine pe care o vezi
în Scriptură. Este un principiu spiritual uimitor. Aceasta este
realitatea modului în care operează Cuvântul lui Dumnezeu.
De aceea, Iacov ne îndeamnă să continuăm să privim
în Cuvântul lui Dumnezeu, pe care el îl numeşte legea
desăvârşită a libertăţii (Iacov 1:25, versiunea NTR). Continuă
să parcurgi versetele care vorbesc despre neprihănirea ta,
despre unitatea ta cu Domnul, despre viaţa ta triumfătoare
în Isus Cristos.
Isus a spus în Ioan 15:16: „... Eu v‑am ales pe voi şi
v‑am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi rodul vostru
să rămână...” Aceasta înseamnă că El ţi‑a dat o viaţă de
bunăstare nesfârşită; succesul tău nu ar trebui să fie de
scurtă durată. Meditează la această realitate în fiecare zi.
Pe măsură ce vei cugeta la cuvintele Scripturii, realitatea
transmisă de acestea va deveni şi experienţa ta de viaţă.

Prin Cuvântul lui Dumnezeu, eşti edificat în
neprihănire şi înfloreşti ca finicul, în har şi în slavă! Poate te
preocupă sănătatea ta. În Isaia 33:24 Biblia spune că „Niciun
locuitor nu zice: «Sunt bolnav!» Poporul Ierusalimului
capătă iertarea fărădelegilor lui.” Meditează la aceasta
în mod deliberat. Pe măsură ce vei face aşa, vei ajunge să
realizezi că motivul pentru care nu mai spui „sunt bolnav”
constă chiar în faptul că tu nu te mai îmbolnăveşti. Tu
eşti un asociat al dumnezeirii (2 Petru 1:4); ai în tine viaţa
indestructibilă a lui Dumnezeu.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru siguranţa ta şi
pentru protecţia ta. Biblia spune în Psalmul 23:4: „Chiar
dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem
de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă
mângâie.” Aceasta înseamnă că indiferent ce se întâmplă,
siguranţa ta este garantată în Cristos. Cristos este mediul în
care locuieşti; prin urmare, eşti întotdeauna în siguranţă. Ia
în serios acest lucru. Defineşte zonele în care vrei să vezi
schimbări; caută versetele biblice relevante şi meditează la
ele în mod deliberat. Slavă Domnului!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru gloria Ta în viaţa mea. Pe
măsură ce privesc în mod consecvent slava din Cuvântul
Tău privind sănătatea mea, finanţele mele, familia mea
şi siguranţa mea, sunt transformat în aceeaşi imagine pe
care o văd, din slavă în slavă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Faptele apostolilor 20:32 Romani 12:2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 8:12‑30 & 1 Împăraţi 20‑21

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 10:1‑13 & Proverbe 13
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MIERCURI

SĂ-I DĂM CEEA CE VREA

C

Şi nu vă conformaţi acestei lumi;
ci fiţi transformaţi prin înnoirea
minţii voastre, pentru a dovedi
care este voia lui Dumnezeu, cea
bună şi plăcută şi desăvârşită
(Romani 12:2, versiunea Fidela).

hiar de la începutul vieţii mele creştine, am vrut
întotdeauna să ştiu ce vrea Dumnezeu, ce are în
minte. Am vrut să cunosc voia Lui desăvârşită despre orice, ca
să‑L pot sluji cum trebuie. Nu am vrut să mă îndrept vreodată
într‑o direcţie sau să fac ceva, doar ca să descopăr mai târziu că
nu era ceea ce voia Dumnezeu pentru mine.
Astfel, deseori, El m‑a îndrumat către versete din Sfânta
Scriptură. Dar El a făcut ceva şi mai mult: mi‑a lărgit capacitatea
de înţelegere într‑un mod extraordinar, pentru că mi‑a văzut
inima. Este unul dintre modurile prin care ajung să‑I cunosc inima
despre orice, despre ceea ce vrea El.
Prin urmare, când Îi slujeşti lui Dumnezeu, este vorba
despre El, despre ce vrea El şi cum vrea El. Nu este vorba despre
sentimentele noastre, despre imboldurile noastre sau despre
percepţiile noastre senzoriale. De exemplu, când Îl lăudăm şi ne
închinăm înaintea Lui, nu ar trebui să o facem într‑un mod cu
care El nu este perfect mulţumit. Lauda şi închinarea în Biserică
sunt foarte importante pentru Dumnezeu; este ceva ce trebuie
să facem conform îndrumărilor Lui – conform Cuvântului Său.
Unii cred că baterea din palme este o modalitate de a‑L
lăuda pe Dumnezeu şi de a te închina înaintea Lui în duh şi în

adevăr, însă nu este, ca gest, în sine. A bate din palme înseamnă
a aplauda. Nu‑L aplauda pe Dumnezeu în mod firesc, ca pe un
om. Acestea sunt câteva dintre lucrurile pe care le‑am făcut în
trecut pe care Dumnezeu vrea să le corectăm. El Îşi desăvârşeşte
Biserica pentru întoarcerea Sa. Noi nu Îl aplaudăm pe Dumnezeu
decât ca îndemn din duh, nu din fire. Poţi spune: „Bine, dar în
Psalmul 47:1 Biblia spune: «Bateţi din palme, toate popoarele!
Înălţaţi‑I lui Dumnezeu strigăte de bucurie».” Această îndrumare
a fost dată pentru cei din Vechiul Testament şi nu era menită să
fie preluată de noi oricum, pentru că cei din Vechiul Testament
au umblat în cea mai mare parte în percepţii senzoriale, în firea
pământească. Dacă vrei să ştii cum ar trebui să‑L slujeşti pe
Dumnezeu, cum trebuie să‑L lauzi şi să I te închini ca o nouă
făptură, studiază Noul Testament, epistolele. Acolo ni se spune:
„Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi, care Îi slujim lui Dumnezeu
prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Cristos Isus şi care
nu ne punem încrederea în lucrurile pământeşti” (Filipeni 3:3).
Domnul Îşi desăvârşeşte Biserica cu adevărul Său. Aşadar,
trebuie să punem lucrurile la locul lor, astfel încât să obţinem
rezultatele corecte. Să‑I dăm ceea ce doreşte, adică închinare
spirituală autentică prin Duhul Sfânt.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru slujirea Duhului Tău prin
care desăvârşeşti Biserica şi ne ajuţi să trăim mai mult prin
Cuvântul Tău, oferindu‑Ţi închinare în duh şi în adevăr.
Cuvântul Tău câştigă întâietatea, închinarea adevărată
fiind în centrul congregaţiilor Tale, pe măsură ce slava Ta
umple inimile noastre, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Matei 15:8‑9; Faptele apostolilor 17:30; Ioan 4:23

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 8:31‑47 & 1 Împăraţi 22

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 10:14‑21 & Proverbe 14
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JOI

PROTEJEAZĂ-ŢI INIMA CU
ADEVĂRUL LUI DUMNEZEU

Ascultă, fiule, şi fii înţelept; îndreaptă‑ţi
inima pe calea cea dreaptă!
(Proverbe 23:19).

E

xistă lucruri pe care unii oameni le fac şi prin
care invită demoni în viaţa lor fără să ştie. Ei se
supun influenţei demonilor prin anumite tipuri de muzică,
de dans, sau prin alte lucruri. De exemplu, creştinii care
vizitează site‑uri web pornografice le deschid demonilor
uşa către viaţa lor. În Vechiul Testament, Dumnezeu le‑a
interzis copiilor Săi să privească goliciunea altora (Citeşte
Leviticul 18).
Astfel de lucruri nu sunt acceptate de Dumnezeu.
Ele nu sunt în concordanţă cu viaţa neprihănirii.
Gândeşte‑te la următorul lucru: cum vine Cristos în inima
unui om? Când crezi în Isus Cristos şi mărturiseşti domnia
Lui în viaţa ta, El vine într‑o clipă în inima ta. În acelaşi
mod, un om îşi poate deschide inima către demoni atunci
când se expune la lucruri care sunt inspirate de demoni.
Protejează‑te şi păzeşte‑te de orice nelegiuire.
Biblia spune: „Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer
împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva
oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăduşă adevărul
în nelegiuirea lor” (Romani 1:18). Refuză să adăposteşti
gânduri necurate. Foloseşte Cuvântul lui Dumnezeu
pentru a‑ţi purifica inima de furie, de amărăciune şi de
răutate.

Cuvântul lui Dumnezeu purifică. Pe măsură ce
meditezi la Cuvântul Lui, eşti curăţit de TOATE nelegiuirile:
„Acum voi sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe care
vi l‑am spus” (Ioan 15:3). Trăieşte ca un creştin autentic.
Versetul tematic spune să îţi îndrepţi inima pe calea cea
dreaptă, pe calea adevărului lui Dumnezeu. Protejează‑ţi
mintea şi duhul cu Cuvântul lui Dumnezeu.
În Proverbe 23:26, Dumnezeu spune: „Fiule, dă‑Mi
inima ta şi să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele!”
Delectează‑ţi inima în Cuvântul Său, în neprihănirea Lui
şi trăieşte o viaţă demnă de El, fiindu‑I plăcut în toate
lucrurile. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Satan, dumnezeul acestei lumi, nu are nimic în mine!
Domnul mi‑a dat stăpânire peste trup, ca să‑mi păzesc
inima şi mintea cu toată sârguinţa. Nici un gând nesănătos
nu poate prinde rădăcini în inima mea. Duhul meu, mintea
mea şi trupul meu sunt supuse Cuvântului lui Dumnezeu
şi sunt purificate de acesta în fiecare zi, în Numele lui Isus.
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

1 Ioan 2:16; Psalmul 119:11; Proverbe 4:23

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 8:48‑59 & 2 Împăraţi 1‑3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 10:22‑33 & Proverbe 15
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VINERI

TRĂIM ÎN PREZENŢA LUI

Î

Şi anume Duhul adevărului, pe care lumea
nu‑L poate primi, pentru că nu‑L vede
şi nu‑L cunoaşte, dar voi Îl cunoaşteţi,
căci rămâne cu voi şi va fi în voi
(Ioan 14:17).

n creştinism, noi nu intrăm în prezenţa lui
Dumnezeu, pentru ca apoi să ieşim. Prezenţa
Lui este casa noastră; acolo ne‑am născut. Când studiezi
Psalmul 87, vei observa referinţa profetică: „Voi pomeni
Egiptul şi Babilonul printre cei ce mă cunosc. Iată Filistia
şi Tirul cu Etiopia: acesta acolo s‑a născut” (Psalmii 87:4,
VDCL – versiunea Dumitru Cornilescu Literală, n.tr.).”
Expresia „acesta acolo s‑a născut” se referă în mod
profetic la făptura nouă. „Acolo” se referă la locul nostru
în Cristos – locul nostru în prezenţa lui Dumnezeu.
Acesta este motivul pentru care nu are sens când
un creştin spune: „Tată, vin astăzi la Tine”; sau „Să
intrăm în prezenţa lui Dumnezeu prin închinare.” Mă
întreb adesea: dacă sunt pe cale să intre în prezenţa
lui Dumnezeu, unde au fost până atunci? Copiii lui
Dumnezeu trebuie să înţeleagă că noi trăim încontinuu
în prezenţa Lui.
În Noul Testament noi nu „intrăm” în prezenţa
lui Dumnezeu. În El trăim, umblăm şi ne avem fiinţa
(Faptele apostolilor 17:28). Prezenţa Lui este în noi şi cu
noi. Când tu mergi într‑un loc, duci acolo şi prezenţa Lui
cu tine. Dacă te‑ai născut din nou, nimeni nu te poate

duce în prezenţa lui Dumnezeu, deoarece te‑ai născut
chiar în prezenţa Lui şi trăieşti în prezenţa Lui, atât
din punct de vedere legal, de drept, cât şi de fapt, ca
experienţă de viaţă. Aleluia!

PROCLAMAŢIE

Eu sunt Templul Dumnezeului cel viu; El locuieşte în mine
prin Duhul Sfânt. Cristos Şi‑a stabilit reşedinţa în mine şi
eu sunt pentru totdeauna în El. Trăiesc în prezenţa Lui şi
port acea prezenţă divină pretutindeni pentru a influenţa
lumea mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 17:28; 1 Corinteni 3:16; Coloseni
1:26‑27

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 9:1‑41 & 2 Împăraţi 4‑5

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 11:1‑11 & Proverbe 16
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SÂMBĂTĂ

RUGĂCIUNE PENTRU LUCRAREA
DE EVANGHELIZARE

Î

A căror minte necredincioasă a orbit‑o
dumnezeul veacului acestuia, ca să nu
vadă strălucind lumina Evangheliei slavei
lui Cristos, care este chipul lui Dumnezeu
(2 Corinteni 4:4).

n Matei 9:37, Domnul Isus a spus: „... Mare este
secerişul, dar puţini sunt lucrătorii.” Secerişul
despre care vorbeşte El este format din sufletele
oamenilor, din lumea de păcătoşi. Lucrătorii sunt cei
care duc Evanghelia la aceste suflete pierdute pentru a
le câştiga pentru Cristos. De aceea trebuie să ne rugăm şi
să mijlocim pentru câmpul de misiune, pentru sufletele
oamenilor pe care dorim să le câştigăm, atât în sfera
noastră de influentă, cât şi dincolo de ea, pentru că
secerişul este copt.
Rugăciunea este necesitatea numărul unu în
lucrarea noastră de evanghelizare. În timp ce mijlocim
pentru oameni, trebuie să profeţim, inspiraţi de Duhul
Sfânt. Rugăciunea noastră profetică este modul prin
care revărsăm neprihănire şi mântuire peste naţiuni.
Pune deoparte timp pentru rugăciune, individual, în
familie, în grup sau în biserică. Planifică şi stabileşte
momente specifice pentru a te ruga pentru lucrarea ta
de evanghelizare.
Dacă ne vom ruga corect şi eficace aşa cum ne‑a
cerut El, mesajele pe care noi le rostim vor fi şi ele
eficiente. În unele cazuri, nu vor mai fi necesare multe

cuvinte sau nu va mai fi nevoie să predici deloc şi
păcătoşii vor şi începe să cheme Numele Domnului ca să
fie mântuiţi.
Prin rugăciune – în special prin rugăciunea în
Duhul Sfânt – din tine ţâşnesc izvoare de apă vie (Ioan
7:38). Cuvintele tale ajung să fie la fel de eficiente ca ale
lui Pavel: „Şi învăţătura mea şi propovăduirea mea nu
stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci
într‑o dovadă dată de Duhul şi de putere...” (1 Corinteni
2:4). Atunci descoperi că, prin tine, cerul revarsă mereu
neprihănire şi mântuirea răsare peste tot. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, iubirea Ta, harul Tău şi bunătatea Ta umplu
naţiunile, iar lumina Evangheliei slavei Tale străluceşte
puternic, eliberând bărbaţi, femei, băieţi şi fete din
întuneric, din robie şi din corupţie în libertatea slavei fiilor
lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Timotei 2:1‑4; Isaia 45:8

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 10:1‑21; 2 Împăraţi 6‑7

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 11:12‑19 & Proverbe 17

Urmăreşte ştiri actualizate despre progresul
distribuirii Rapsodiei în lume în cadrul noilor programe
ReachOut World TV:
• ReachOut World Daily: prezintă un raport zilnic despre
acţiunile partenerilor Rapsodiei din toată lumea privind
distribuirea devoţionalului şi câştigarea sufletelor.
• How I ReachOut (H.I.R.O. – cum vestesc Evanghelia,
n.tr.): un program din viaţa cotidiană a unor oameni care
întrebuinţează Rapsodia Realităţilor pentru evanghelizare.
• ROW ON THE GO: un program care consemnează
progresul campaniei de distribuire globală ReachOut
World oraş cu oraş şi naţiune cu naţiune.

Pentru a viziona aceste programe interesante, accesează
site‑ul de internet: rhapsodytv.live
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DUMINICĂ

SLAVA SA ETERNĂ ÎN NOI

V

Căci Dumnezeu, care a zis „Să
lumineze lumina din întuneric,” ne‑a
luminat inimile, pentru ca să facem să
strălucească lumina cunoştinţei slavei
lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Cristos
(2 Corinteni 4:6).

ersetul tematic este o descriere extraordinară
a unui fenomen imposibil din punct de vedere
ştiinţific. Observă că Pavel nu spune: „El a poruncit ca
lumina să strălucească în întuneric”; şi acest lucru ar fi
fost minunat, pentru că atunci s‑ar ridica întrebarea:
„De unde a venit lumina? Care este sursa ei?” Iar noi am
răspunde: „Lumina a venit de la Dumnezeu; El a strălucit
în întuneric.”
Dar în cazul aceasta, Dumnezeu nu a făcut să
strălucească lumina Lui în întuneric, ci El a poruncit
luminii să strălucească DIN întuneric! Aşadar lumina a
apărut din întuneric! Acesta este acelaşi Dumnezeu care
ne‑a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească
lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus
Cristos (2 Corinteni 4:6).
Să ne aducem aminte de slava lui Dumnezeu din
vechiul Cort al Întâlnirii, din zilele lui Moise. Biblia spune
că acea slavă s‑a stins până la urmă. Dar slava lui Isus
Cristos este o slavă eternă, o slavă excelentă. Aceasta
este slava care locuieşte în tine astăzi: „Comoara aceasta
o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere

nemaipomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi”
(2 Corinteni 4:7).
Declară în fiecare zi că eşti un purtător al prezenţei
lui Dumnezeu şi al slavei Sale. Viaţa ta nu este goală, ci tu
ai în tine o comoară de putere, de dragoste, de lumină şi
de perfecţiune divină. Excelenţa puterii Sale emană din
duhul tău în afară şi face ca tot ce întreprinzi să prospere.
Slavă lui Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Slava lui Dumnezeu care este în mine străluceşte din duhul
meu cu o intensitate copleşitoare. Viaţa mea este expresia
harului, a puterii, a perfecţiunii, a frumuseţii şi a neprihănirii
lui Dumnezeu. Excelenţa şi virtuţile divinităţii se manifestă
în şi prin mine, într‑o splendoare tot mai mare! Merg din
slavă în slavă, prin Duhul Sfânt, în timp ce studiez Cuvântul
lui Dumnezeu şi meditez asupra sa. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Corinteni 3:7‑11; 2 Corinteni 3:18

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 10:22‑42 & 2 Împăraţi 8‑9

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 11:20‑29 & Proverbe 18
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LUNI

UN MOD MAI GLORIOS DE A-L
LĂUDA PE DUMNEZEU

David juca din răsputeri
înaintea Domnului, şi era
încins cu efodul de in subţire
(2 Samuel 6:14)
nii oameni cred că, în situaţia din versetul
tematic, David dansa pur şi simplu mânat de firea
pământească. Adeseori ei spun că vor să danseze ca David şi
încep să se învârtă cu toată puterea. Nu! David era un om al
Duhului. Atunci când chivotul lui Dumnezeu a fost adus în cetatea
lui David, versetul tematic spune: „David juca din răsputeri
înaintea Domnului, şi era încins cu efodul de in subţire.”
Observă partea subliniată. În acele zile, efodul de in
reprezenta slujba preoţească. Ori de câte ori preotul era îmbrăcat
cu efodul de in, el funcţiona în rolul său spiritual. David era
îmbrăcat într‑un efod de in; fiind şi profet, şi fiind evident condus
de Duhul Sfânt, dansul său, aşa cum este el descris în textul ebraic,
era foarte diferit de un dans firesc de la sărbătorile normale.
Atunci când Biblia spune că el dansa înaintea Domnului,
termenul ebraic folosit este „kârar” şi nu se referă la mişcările
de balans şi învârtire la care se gândesc majoritatea oamenilor.
„Kârar” înseamnă a sălta, a sări şi a te învârti în jurul propriei axe,
ca un copil.
Dansul lui David este asemănător cu ceea ce a făcut Isus
în Luca 10:21; Biblia spune: „În ceasul acela, Isus S‑a bucurat
(greceşte: agalliaō) în Duhul Sfânt...” El sălta de bucurie şi
sărea ca un copil. Aşadar, faptul că David dansa „din răsputeri”
nu înseamnă că se întrecea în mişcări fizice pe ringul de dans,
cum fac mulţi oameni astăzi. Expresia „din răsputeri” provine

U

din traducerea din original a termenului ebraic „‛ôz ‛ôz” care
înseamnă că a dansat cu toată slava şi cu toată maiestatea;
a dansat cu toate podoabele lui Dumnezeu pe el. Slavă lui
Dumnezeu!
Cea mai bună descriere din Noul Testament a acestui gest
este termenul grecesc „agalliaō”; este un dans care porneşte
dinăuntru. Dansul din imboldul firii pământeşti îţi distrage duhul
de la adevărata reverenţă şi de la adevărata închinare; disipă
puterea spirituală şi mulţi oameni nu realizează acest lucru.
În aceste zile din urmă, Duhul lui Dumnezeu ne arată o
cale mai glorioasă de a‑I aduce lui Dumnezeu laudă şi închinare
autentice. Zilele dansurilor carnale din congregaţiile creştine s‑au
terminat. Atunci când ne închinăm înaintea Domnului, trebuie
să fie întotdeauna în duh: „Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi,
care Îi slujim lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care
ne lăudăm în Cristos Isus, şi care nu ne punem încrederea în
lucrurile pământeşti” (Filipeni 3:3). De asemenea, în Ioan
4:23‑24 este scris: „Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când
închinătorii adevăraţi I se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr;
fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este
Duh; şi cine I se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în
adevăr.”

RUGĂCIUNE

Doamne, Îţi mulţumesc pentru privilegiul închinării şi pentru
că mă înveţi cum să Îţi aduc laudă şi închinare în duh şi în
adevăr, ca Tu să poţi accepta astfel de jertfe din partea mea. Îţi
mulţumesc pentru că mi‑ai dat abilitatea de a‑mi condiţiona
mintea şi simţurile pentru a Îţi oferi închinare autentică din
inimă, care transmite slava Ta în lumea mea, în Numele lui
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Ioan 4:23‑24; Filipeni 3:3

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 11:1‑16 & 2 Împăraţi 10‑12

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 11:30‑34 & Proverbe 19
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MARŢI

CHEMAŢI SĂ CONDUCEM

Duceţi‑vă şi faceţi ucenici din toate
neamurile, botezându‑i în Numele
Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh.
Şi învăţaţi‑i să păzească tot ce v‑am
poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate
zilele, până la sfârşitul veacului. Amin
(Matei 28:19‑20).
n însărcinarea noastră de a evangheliza toată
lumea, trebuie să înţelegem pe deplin activismul,
promovarea şi conducerea adevărată. Isus a spus:
„Duceţi‑vă şi faceţi ucenici din toate neamurile... Şi
învăţaţi‑i…” Înseamnă că trebuie să învăţăm neamurile.
Cuvântul „neamuri” („naţiuni,” în alte traduceri, n.tr.)
provine din traducerea din original a termenului grecesc
„ethnos.” Ethnos face referire la grupuri diferite de
oameni cu anumiţi factori comuni care îi aduc împreună.
De exemplu, o familie, un grup de politicieni, o asociaţie,
etc.
Aşadar, atunci când Isus a folosit termenul „naţiuni”
poţi înţelege că S‑a referit la ţări, la familii, la grupuri,
la profesii şi aşa mai departe. Domnul ne porunceşte să
mergem în aceste grupuri şi să conducem. Să ne aducem
aminte, în Matei 5:14 El a spus: „Voi sunteţi lumina
lumii...” Tu eşti un lider în lumea ta. Ia‑ţi în serios rolul
de protagonist.
Un protagonist este un avocat sau un reprezentant
marcant al unei cauze sau al unei idei. Unul dintre
modurile prin care un protagonist acţionează este prin

Î

inovaţie. Deschide‑ţi mintea şi găseşte noi modalităţi
de a pătrunde şi de a avansa cu Evanghelia în lumea din
care faci parte. Ca protagonist, dezvoltă tot mai multe
modalităţi de ultimă oră şi strategii pentru avansarea
Împărăţiei lui Dumnezeu.
Gândeşte‑te întotdeauna cum poţi atinge mai
mulţi oameni sau o „naţiune” întreagă pentru Domnul.
Apoi, vino cu idei inovative, produse prin Duhul Sfânt,
prin care să împlineşti acest scop. Ţine minte, tu eşti
vocea Domnului acolo unde eşti. El te‑a trimis în acea
lume pentru ca să le arăţi altora cum să trăiască viaţa
Împărăţiei Lui. Tu eşti acolo ca să realizezi o diferenţă!
Creează noi oportunităţi pentru răspândirea Evangheliei.

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, mintea mea este plină de idei şi de strategii
supranaturale pentru a extinde Evanghelia până la marginile
pământului. Mă rog ca noi uşi să se deschidă pentru
răspândirea eficientă a Evangheliei şi pentru influenţa tot
mai mare a acesteia în diferite „etnii”; declar că neprihănirea
Ta va continua să domine şi să prevaleze pe pământ până la
venirea Domnului, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Matei 5:14‑16; Romani 1:16; Marcu 6:15

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 11:17‑57 & 2 Împăraţi 13‑15

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 12:1‑11 & Proverbe 20
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MIERCURI

IUBEȘTE ASEMENEA
LUI CRISTOS

D

Mai presus de toate, să aveţi o dragoste
fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea
acoperă o sumedenie de păcate
(1 Petru 4:8)

acă cineva face ceva care te întristează sau te
ofensează, în loc să devii plin de amărăciune sau
să te mânii, lasă‑l în pace. Isus ne‑a dat un exemplu excelent
de umblare în dragoste. El i‑a iubit pe toţi, inclusiv pe cei care
Îl acuzau şi Îl persecutau. Apoi, El ne spune în Matei 5:44:
„Dar Eu vă spun: Iubiţi‑i pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi‑i
pe cei ce vă blestemă, faceţi‑le bine celor ce vă urăsc, şi
rugaţi‑vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc.”
Imită‑L pe Domnul. Dezvoltă limbajul şi cultura
dragostei. Iubeşte‑i pe toţi necondiţionat. Biblia spune: „Şi
la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Cristos a suferit pentru
voi, şi v‑a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. El n‑a
făcut păcat, şi în gura Lui nu s‑a găsit vicleşug. Când era
batjocorit, nu răspundea cu batjocuri, şi când era chinuit,
nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător” (1 Petru
2:21‑23).
Cineva a întrebat odată: „Ce trebuie să faci în cazul
în care tocmai oamenii pe care îi respecţi sunt aceia care te
rănesc sau îţi fac rău?” Onorează‑i în ciuda acestui lucru.
Iubeşte‑i. Creşte spiritual şi treci dincolo de etapa în care încă
poţi fi rănit. Trăieşte în Cuvântul lui Dumnezeu. Trăieşte ca
Isus Cristos şi iubeşte ca El: „Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu
ca nişte copii preaiubiţi. Trăiţi în dragoste, după cum şi

Cristos ne‑a iubit şi S‑a dat pe Sine pentru noi, ca un prinos
şi ca o jertfă de bun miros, lui Dumnezeu” (Efeseni 5:1‑2).
În 1 Corinteni 13:4‑8 (versiunea Amplificată) Biblia
spune: „Dragostea îndură îndelung şi este răbdătoare şi
bună; dragostea nu este niciodată invidioasă nici nu fierbe
de gelozie; dragostea nu este lăudăroasă sau îngâmfată,
nu se afişează cu vanitate. Nu este plină de sine (arogantă
sau umflată de mândrie); nu este obraznică (nemanierată)
şi nu se poartă necuviincios. Dragostea (Dragostea lui
Dumnezeu în noi) nu insistă asupra propriului drept sau
asupra propriei căi, pentru că nu se caută pe sine; nu este
ultrasensibilă sau arţăgoasă sau ranchiunoasă, nu ţine
socoteala răului comis împotriva ei [nu dă atenţie răului
suferit]. Nu se bucură de nedreptate şi de nelegiuire, ci se
bucură când dreptatea şi adevărul prevalează. Dragostea
rezistă orice s‑ar întâmpla, este totdeauna gata să creadă
ce este mai bun despre orice persoană, speranţele ei
nu se sting în nicio circumstanţă şi îndură totul [fără să
slăbească]. Dragostea nu eşuează niciodată [niciodată nu
se stinge, nu se uzează şi nu se sfârşeşte]...”

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru iubirea lui Cristos, care
este legătura desăvârşirii şi care îmi stăpâneşte mereu
inima. Exprim cu generozitate natura Ta de iubire şi eman în
lumea mea frumuseţea şi gloriile cerului. Întotdeauna mă
ridic deasupra ofenselor, fiind binevoitor şi amabil; îi acopăr
pe alţii cu umbrela iubirii Tale care curge cu generozitate din
castelul inimii mele, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Coloseni 3:12‑14; Ioan 13:34‑35; 1 Corinteni 13:4‑7

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 12:1‑19 & 2 Împăraţi 16‑17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 12:12‑21 & Proverbe 21
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JOI

NOI DEVENIM
TOT MAI PUTERNICI

Moise era în vârstă de o sută douăzeci
de ani când a murit; vederea nu‑i
slăbise, şi puterea nu‑i trecuse
(Deuteronom 34:7).
i auzit vreodată cuvintele „fără vârstă”?
Acestea fac parte din moştenirea noastră în
Cristos. Noi creştem, dar nu îmbătrânim! Aleluia! Aşadar
să nu spui niciodată: „Ştii, nu mai sunt aşa puternic
cum eram, vârsta nu este de partea mea.” În calitate de
creştin, nu trebuie să vorbeşti aşa, pentru că atunci când
ai fost născut din nou, viaţa veşnică a fost transferată în
duhul tău. Viaţa veşnică este o viaţă fără vârstă.
În Cristos, ai fost adus în slava Sa şi într‑o viaţă
glorificată. De aceea, spune‑ţi din când în când: „Eu nu
slăbesc în putere, ci mă întăresc tot mai mult! Astăzi
sunt mai puternic decât acum zece ani!” Gândeşte‑te la
Moise: la o sută douăzeci de ani, starea sa fizică nu se
deteriorase; ochii nu îi slăbiseră. Cu toate acestea, Biblia
spune că slava pe care o avea Moise nu se compară cu
slava pe care o avem noi astăzi în Isus Cristos (2 Corinteni
3:7‑11).
Acelaşi lucru a fost valabil şi în cazul lui Caleb: la
optzeci şi cinci de ani Caleb a spus: „Sunt la fel de puternic
astăzi ca atunci când aveam patruzeci de ani; de aceea,
dă‑mi acest munte” (citeşte Iosua 14:7‑12). Aceasta este
şi povestea vieţii noastre! Domnul ne face să întinerim
ca vulturii (Psalmul 103:5). Pentru noi nu există decât

A

un singur sens: devenim tot mai puternici, tot mai mari,
mergem doar înainte şi în sus. Aleluia!
Nu te privi niciodată ca pe un om slab. Biblia
spune: „De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar
dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru
dinăuntru se înnoieşte din zi în zi” (2 Corinteni 4:16). Noi
suntem întăriţi şi revigoraţi mereu dinăuntru de Duhul
Sfânt. Ia în serios aceste gânduri pe care le împărtăşesc
cu tine şi trăieşte viaţa supranaturală în Cristos. Slavă lui
Dumnezeu!

PROCLAMAŢIE

Domnul este tăria vieţii mele şi El mă reînnoieşte, mă
împrospătează şi mă întinereşte permanent prin Cuvântul
Lui şi prin puterea Duhului Sfânt! Sunt mai puternic pe zi
ce trece! Astăzi sunt mai puternic ca oricând, pentru că
omul meu lăuntric este reînnoit zi de zi; trăiesc în zona
fără vârstă. Slavă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
Iosua 14:7‑12; Psalmul 92:13‑14

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 12:20‑50 & 2 Împăraţi 18‑19

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 12:22‑31 & Proverbe 22
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VINERI

UMBLAREA DE CREȘTIN

U

Vă îndemn deci eu, cel întemniţat
în Domnul, ca să umblaţi într‑un
chip vrednic de chemarea
cu care aţi fost chemaţi
(Efeseni 4:1, VDCL, versiunea Dumitru
Cornilescu Literală, n.tr.).

nul dintre elementele dinamice ale
creştinismului derivă dintr‑un cuvânt foarte
important din versetul tematic: UMBLAŢI! Aşadar, există
o umblare a creştinului. Atunci când eşti născut din nou,
primul lucru pe care Dumnezeu vrea să te ajute să‑l înveţi
este cum să umbli în Cristos în viaţa ta zilnică. În Coloseni
2:6 Biblia spune: „Astfel dar, după cum L‑aţi primit pe
Cristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El.”
Modul în care trăieşti fiecare zi, modul în care
relaţionezi cu alţi oameni, modul în care relaţionezi cu
Dumnezeu – şi tipul de mentalitate pe care o ai – toate
acestea sunt foarte importante pentru Dumnezeu. Există
un mod în care un creştin trebuie să trăiască, iar acest
stil de viaţă îl diferenţiază de un necreştin. Este posibil ca
cineva să fie născut din nou şi totuşi să nu trăiască o viaţă
de creştin. De fapt, unii nici nu ştiu cu adevărat ce este
viaţa de creştin. Dar Biblia spune: „Iată dar ce vă spun şi
mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc
păgânii, în deşertăciunea gândurilor lor” (Efeseni 4:17).
Acesta este unul dintre motivele pentru care
bisericile şi pastorii au importanţă, pentru că este nevoie

de antrenament şi de educaţie în ce priveşte viaţa
spirituală. Dumnezeu Îşi aduce copiii în congregaţii, în
adunări bisericeşti, şi le dă pastori după inima Lui ca să îi
antreneze, să îi înveţe şi să îi zidească prin Cuvântul Său
(Citeşte Efeseni 4:11‑14).
Dumnezeu Se aşteaptă ca în Biserică, fiecare om care
Îl primeşte pe Cristos, care devine membru al Bisericii, să
fie antrenat în umblarea creştină. El ne spune şi de ce: „Ca
să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de
orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin
şiretenia lor în mijloace de amăgire” (Efeseni 4:14).
În versetul următor, El ne spune care este rezultatul
final – creşterea: „Ci, credincioşi adevărului, în dragoste,
să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce
este Capul, Cristos” (Efeseni 4:15). Umblarea de creştin
nu trebuie învăţată doar de cei ce sunt prunci în credinţă.
Începi să o înveţi ca nou convertit, dar Dumnezeu Se
aşteaptă ca tu să creşti în maturitate şi să devii ferm
ancorat în credinţă, ca să trăieşti triumfător în fiecare zi,
spre slava şi lauda Numelui Său.

PROCLAMAŢIE

Prin Evanghelie, am fost despărţit de lume şi pus deoparte
pentru Dumnezeu, am fost despărţit de nelegiuire şi
adus la neprihănire şi am fost scos din întuneric şi adus la
lumină. Îmi deschid inima şi mintea pentru a fi instruite şi
educate în lucrurile lui Dumnezeu. Prin Cuvântul Tău şi prin
Duhul Sfânt, cresc până la maturitate, ferm înrădăcinat în
credinţă pentru a trăi triumfător întotdeauna. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Timotei 3:15; 1 Petru 2:2; Efeseni 4:1

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 13:1‑30 & 2 Împăraţi 20‑22

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 13:1‑13 & Proverbe 23
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SÂMBĂTĂ

MUZICA TRECE
DINCOLO DE VERSURI

E

Şi Dumnezeu i‑a vorbit lui Moise şi i‑a
spus: „Eu sunt DOMNUL; Şi M‑am arătat
lui Avraam, lui Isaac şi lui
Iacob, prin Numele de Dumnezeu
Atotputernic, dar prin Numele Meu
IEHOVA nu le‑am fost cunoscut”
(Exodul 6:2‑3, versiunea Fidela).

xistă anumite lucruri care s‑au furişat în casa
Domnului timp de mai mulţi ani, deteriorând
viaţa oamenilor, fără ca mulţi să realizeze ce se întâmplă.
De exemplu, de unde au venit unele dintre stilurile
diferite de muzică şi de dans pe care le întâlnim în unele
biserici astăzi? Ce duhuri sunt în spatele acestor dansuri
şi în spatele muzicii? Duhul din spatele unui anumit stil
de muzică sau de dans este semnificaţia acelui stil.
Dacă, de exemplu, unui creştin îi place să cânte
sau să danseze pe muzică reggae, indiferent cât de mult
apreciem muzica reggae, trebuie să ne întrebăm: „Care
este sursa muzicii reggae?” Muzica nu se rezumă doar
la versuri; nu vă înşelaţi. Şi sunetul muzicii este la fel de
important ca sursa.
Anumite muzici pot atrage demoni în viaţa
oamenilor fără ca ei să fie conştienţi de aceasta. Există
lucruri pe care Dumnezeu ne permite să le facem un
anumit timp în viaţa noastră, dar după o vreme, El ne va
cere schimbare, ştiind că acele lucruri făceau parte din
voia Sa permisivă. Atunci când El aduce schimbarea, noi

trebuie să fim gata să o îmbrăţişăm.
Citim în versetul tematic ce îi spune El lui Moise:
„Avraam, Isaac şi Iacov M‑au cunoscut ca El Shaddai;
ei nu M‑au cunoscut ca Iehova, dar Eu sunt Iehova.” De
ce este important acest lucru? Prin revelaţia Numelui
El Shaddai (Dumnezeu Atotputernic, n.tr.), Moise nu
putea să îi scoată pe copiii lui Israel din Egipt. Moise avea
nevoie de revelaţia „Iehova”; şi prin Mâna lui Iehova, el
i‑a scos pe copiii lui Israel afară din Egipt. Acesta este
scopul revelaţiei care i‑a fost dată lui Moise.
Tot aşa, în timp ce ne pregătim pentru venirea
Domnului, există lucruri pe care trebuie să le schimbăm
pe baza îndrumării Duhului Sfânt şi a revelaţiei din
Cuvântul Său. Există un mod în care El vrea ca noi să trăim
şi să ne închinăm Lui, în special prin muzică. Trebuie să
fim deschişi şi gata să primim îndrumarea şi corectarea
Lui. Slavă lui Dumnezeu!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dezvăluit aceste comori de
înţelepciune şi de pregătire. Îţi mulţumesc pentru educarea
duhului meu în ceea ce priveşte realităţile spirituale, pentru
a umbla în neprihănire în închinarea mea faţă de Tine.
Jertfa mea de laudă şi închinare vine la Tine ca un miros
dulce, pentru că vine dintr‑o inimă curăţată de orice aspect
lumesc şi de orice necurăţie, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Faptele apostolilor 17:30; 1 Ioan 2:15; 2 Corinteni 6:17

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 13:31‑14:14 & 2 Împăraţi 23‑25

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 14:1‑9 & Proverbe 24

Provocarea din cloud Read & Earn vine cu o
oportunitate incitantă de a câştiga în timp ce citeşti
Rapsodia Realităţilor din aplicaţia de mobil şi îi înscrii şi pe
alţii să facă acelaşi lucru.
Ce înseamnă „citeşte şi câştigă”?
Pe măsură ce citeşti Rapsodia Realităţilor în
fiecare zi, câştigi puncte. O parte din acele puncte se
valorifică automat pentru a sponsoriza tipărirea şi
distribuirea de Rapsodii din partea ta. Cealaltă parte este
folosită pentru ca tu să beneficiezi de reduceri şi de oferte
speciale la achiziţionarea de cărţi electronice din librăria
Rhapsody Bookstore, la procurarea de bilete la film de la
casa de producţie Angel Wave Production şi la obţinerea
de tichete avantajoase pentru anumite linii aeriene,
hoteluri ş.a.!
Acceptă chiar acum provocarea astfel:
• Înregistrează‑te pe site‑ul readandearn.reachoutworld.
org
•Înscrie‑te şi citeşte Rapsodia zilnic
• Înscrie‑i şi pe alţii să citească Rapsodia în fiecare zi

Începe astăzi şi creşte‑ţi nivelul de sponsorizare a Rapsodiei
Realităţilor acumulând puncte Read & Earn!

N O T E

NOTE

29 DUMINICĂ
BISERICA ESTE SISTEMUL DE
SECURITATE AL LUI DUMNEZEU

Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile
din urmă, unii se vor lepăda de
credinţă, ca să se alipească de duhuri
înşelătoare şi de învăţăturile dracilor
(1 Timotei 4:1)
n unele părţi ale lumii există un plan demonic
care vânează copiii. Unii pedalează pe ideea că
acum copiii nu trebuie să îşi mai asculte părinţii, pentru
că ei (copiii) îi aparţin statului. Dar dincolo de copii,
strategia este de fapt o expresie exterioară a unui atac
spiritual care are loc. Există o mişcare satanică de a da
oamenilor impresia că bisericile nu sunt importante. De
aceea, ei spun: „Nu trebuie să fii membru într‑o biserică;
slujeşte‑I lui Dumnezeu în general şi vei fi în regulă.” Ei
propagă ideea că poţi creşte spiritual doar pe internet,
ascultând diferiţi predicatori.
Ei de fapt încearcă să îi tragă pe aceşti creştini afară
din sistemul de securitate pe care Dumnezeu l‑a creat pentru
familii, expunându‑i astfel la atacurile satanice. De aceea,
fii înţelept. Biblia spune că un moştenitor, câtă vreme este
copil, este plasat în grija învăţătorilor şi epitropilor până
la momentul decis de Tatăl (Galateni 4:1‑2). Totodată, el
ne spune să nu părăsim adunarea bisericii locale, aşa cum
procedează în mod eronat unii (Evrei 10:25).
Atunci când cineva spune: „Eu merg la mai multe
biserici; nu este nici una mai specială,” este o dovadă a
faptului că aceea persoană a fost înşelată de modul de
operare al diavolului. Structurile pe care Dumnezeu le‑a

Î

stabilit în Cuvântul Său sunt importante; ele trebuie folosite
pentru scopul pentru care El le‑a proiectat. Biserica nu este
doar un loc în care creşti spiritual, ci şi un loc în care înveţi şi
le slujeşti şi altora.
În Biserică, lucrarea pastorală îi hrăneşte pe fraţi şi îi
antrenează în viaţa de rugăciune, în credinţă şi în a trăi zilnic
o viaţă de creştin victorios, aşteptând întoarcerea iminentă a
lui Cristos. Astfel, atunci când câştigi suflete pentru Domnul,
fii conştient că mântuirea şi eliberarea sunt doar începutul;
condu‑i la Biserică pentru siguranţa lor, pentru creştere
spirituală, pentru edificare şi pentru lucrare.

RUGĂCIUNE

Doamne, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea de a fi membru al
Trupului lui Cristos şi de a participa activ la o adunare locală. Mă
rog pentru noii convertiţi din întreaga lume şi pentru cei care ar
putea fi induşi în eroare; pentru ca ei să înţeleagă Biserica ca pe
un sistem de securitate pentru ei, un loc de refugiu, de mângâiere
şi de înviorare. Şi, pe măsură ce intră, vor creşte spiritual şi vor fi
eficienţi în lucrarea şi slujirea împăcării, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 10:25; Luca 4:16; 1 Timotei 3:15

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 14:15‑31 & 1 Cronici 1‑2

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 14:10‑19 & Proverbe 25
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LUNI

HAR PESTE HAR

Ş

Ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa
Domnului şi Mântuitorului nostru
Isus Cristos. A Lui să fie slava,
acum şi în ziua veşniciei. Amin
(2 Petru 3:18).

tiai că harul în care umbli poate creşte mereu?
Aceasta doreşte Dumnezeu pentru viaţa ta:
har peste har, pentru ca, indiferent de provocarea
cu care te confrunţi, harul care te pune deasupra
ei să fie disponibil. În Ioan 1:16 Biblia spune: „Şi noi
toţi am primit din plinătatea Lui, şi har după har.”
Versiunea Amplificată spune: „Căci din plinătatea Lui
(superabundenţa harului şi adevărului Lui) cu toţii am
primit har peste har (binecuvântări spirituale peste
binecuvântări spirituale, favoare peste favoare, şi dar
peste dar).”
Sensul textului grecesc este chiar „har adăugat
peste har.” Aceasta înglobează toate binecuvântările
spirituale, favoarea, darurile, etc. Fii conştient în fiecare
zi de faptul că ai har pentru orice nevoie, şi pentru orice
ai de făcut. Harul lui Dumnezeu de peste viaţa ta este
lucrarea interioară a slavei şi a puterii lui Dumnezeu,
care radiază excelenţă. Harul te face să ai rezultate
ieşite din comun.
Este posibil ca cei din jurul tău să fie la fel de
dăruiţi ca tine, sau să aibă chiar mai multe abilităţi
decât tine, dar harul lui Dumnezeu care acţionează în

tine te va duce pe un plan mai înalt şi te va face să ai
rezultate care le surclasează pe ale lor. Aleluia!
În viaţa ta, promovarea înseamnă mai mult har.
Dacă eşti promovat şi primeşti mai multe responsabilităţi
fără a primi şi harul necesar, este posibil să nu ai succes
la acel nivel nou. Înţelegem cum funcţionează aceste
lucruri dintr‑un verset simplu din Biblie: „Dar, în schimb,
ne dă un har şi mai mare...” (Iacov 4:6).
Observăm că nu spune „Ne‑a dat un har şi mai
mare”; ci spune „NE DĂ un har şi mai mare.” Aceasta
înseamnă că poţi păşi în realitatea acelui verset în
fiecare zi, în fiecare săptămână şi în fiecare an; este un
cuvânt activ care poate fi activat oricând. Aşa lucrează
cuvântul profetic al lui Dumnezeu; aplică‑l pentru viaţa
ta astăzi.

PROCLAMAŢIE

Dragă Tată, primesc mai mult har şi cresc în funcţionarea
puterii Tale în viaţa mea. Cunoaşterea Cuvântului Tău
mă face să umblu într‑o revărsare de har, iar acest har
produce favoare, frumuseţe, bunăvoinţă, perfecţiuni,
glorie şi abilitate în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Petru 1:2; 2 Corinteni 9:8; Iacov 4:6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 15:1‑17 & 1 Cronici 3‑4

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 14:20‑30 & Proverbe 26
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MARŢI

FII VIZIONAR ÎN CE
PRIVEȘTE EVANGHELIA

Aşa că, de la Ierusalim şi ţările de
primprejur, până la Iliric, am răspândit
cu prisosinţă Evanghelia lui Cristos.
Şi am căutat să vestesc Evanghelia
acolo unde Cristos nu fusese vestit...
(Romani 15:19‑20).
avel era un pionier, un apostol vizionar. Ceea
ce citim în versetul tematic ne dezvăluie
mentalitatea lui şi pasiunea de a predica şi de a răspândi
Evanghelia în locuri în care Cristos nu fusese cunoscut. El
era în prima linie a celor ce duceau Evanghelia glorioasă
la suflete noi, care nu auziseră despre ea.
În esenţă, oriunde mergea, Pavel începea să
cerceteze dacă Numele lui Cristos era cunoscut deja în
acel loc. Şi dacă descoperea că Evanghelia pătrunsese
deja în acel oraş, pur şi simplu mergea în alte oraşe şi
regiuni unde mesajul nu era cunoscut, şi făcea muncă
de pionierat. Acesta era tipul de lucrare pe care îl făcea
Pavel: o viziune care creştea mereu!
Pavel nu ignora anumite locuri, căutând doar locuri
unde Cristos nu fusese predicat; nu! Citeşte afirmaţia pe
care o face înainte de pasajul din textul tematic: „Aşa că,
de la Ierusalim şi ţările de primprejur, până la Iliric, am
răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Cristos” (Romani
15:19). Gândeşte‑te la acest lucru!
Preia şi tu tipul de viziune al lui Pavel, în care iei
harta oraşului tău şi cauţi care sunt locurile în care lumina
Evangheliei încă este slabă sau nu există, cu scopul de a

P

pătrunde în acele locuri cu Evanghelia. Dacă există locuri
în care nu poţi merge fizic, trimite acolo Biblii şi Rapsodii
ale Realităţilor.
„Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi
propovăduită în toată lumea, ca să slujească de
mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul”
(Matei 24:14). Acestea sunt cuvintele lui Isus; trebuie
să le iei personal. Fii pasionat de răspândirea mesajului
Evangheliei, nu doar în zona ta de influenţă, ci şi în
regiunile mai îndepărtate.
Fii un pionier şi începe celule noi, părtăşii frăţeşti şi
biserici în locuri în care ştii că nu există. Dacă eşti păstor
sau lider de celulă, fii unul care face o diferenţă. Fii un
lider vizionar. Trasează frontiere noi pentru Evanghelie.
Mandatul pe care ni l‑a dat Domnul este încă în vigoare.
El a spus: „... Duceţi‑vă în toată lumea şi propovăduiţi
Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15).
Încă există suflete care nu au auzit Evanghelia
acesta. Extinde‑ţi viziunea şi pătrunde rapid în aceste
locuri cu Evanghelia. Foloseşte fiecare oportunitate
pentru a predica Evanghelia. Recolta este gata. Aleluia!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai încredinţat slujirea
Evangheliei. Prin mine, lumina Evangheliei străluceşte
puternic în oraşe, în regiuni şi în naţiuni, rezultând în
mântuirea şi împărtăşirea vieţii veşnice pentru mulţi care nu
Te‑au cunoscut niciodată, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Matei 5:14; 1 Corinteni 9:16; Romani 15:19‑20

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
Ioan 15:18‑16:16 & 1 Cronici 5‑6

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
1 Corinteni 14:31‑40 & Proverbe 27

RUGĂCIUNE
PENTRU

MÂNTUIRE

Credem ca ai fost binecuvântat de acest devotional.
Te invitam acum sa Îl faci pe Isus Cristos Domn al
vietii tale, rugându‑te astfel:

„Doamne, Dumnezeule, cred din toată
inima mea în Isus Cristos, Fiul Dumnezeului
cel Viu. Cred că El a murit pentru mine
si că Dumnezeu L‑a înviat din morți.
Cred că este viu si astăzi. Mărturisesc
cu gura mea că Isus Cristos este Domnul
vieții mele de astăzi înainte. Prin El și în
Numele Lui, am viață veșnică; sunt născut
din nou. Îți mulțumesc, Doamne, că îmi
mântuiești sufletul! De acum sunt copilul
lui Dumnezeu! Aleluia!”
Felicitări! De acum eşti copilul lui Dumnezeu.
Pentru maimulte informaţii despre modalităţi
prin care poţi să tedezvolţi în calitate de creştin,
te rugăm să ni te adresezi folosind informaţiile de
contact de mai jos:

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

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

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

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

CANADA
Tel: +1 647‑341‑9091

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

DESPRE

AUTOR

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

N O T E
NOTE

Rapoarte
ALE SLAVEI
„Rapsodia Realităţilor mi‑a schimbat viaţa”
Sunt consecvent în citirea Rapsodiei Realităţilor pentru că m‑a
eliberat de religie şi de groapa ignoranţei. Devoţionalul mi‑a
schimbat viaţa în orice mod posibil. Viaţa mea este pe drumul
cel bun şi este o mare bucurie să ştiu că sunt liber să‑L slujesc
pe Dumnezeu şi să ştiu cine sunt în Cristos. Mai presus de toate,
viziunea mea pentru slujire s‑a aprins. Îi sunt foarte recunoscător
lui Dumnezeu. Îi mulţumesc, de asemenea, Pastorului Chris.
‑A. E., India
„Binecuvântat cu un copil frumos şi cu un loc de muncă minunat!”
Ca urmare a parteneriatului meu cu Rapsodia Realităţilor, am
putut să influenţez în bine viaţa oamenilor şi viaţa mea a fost,
de asemenea, înfrumuseţată. Într‑un moment în care toată
speranţa părea pierdută, Dumnezeu m‑a binecuvântat cu un
copil frumos şi cu un loc de muncă bine plătit, toate datorită
parteneriatului meu consistent cu Rapsodia Realităţilor!
‑R. U., Uganda
„Am luat o rapsodie şi m‑am vindecat!”
Nu demult am fost implicat într‑un accident şi am rămas
cu o durere mare la mijloc. Am încercat să scap de durere
în diferite moduri, dar nimic nu a funcţionat; astfel, am
decis să mă înregistrez pentru serviciul de vindecare live cu
Pastorul Chris „Healing Streams.” În timp ce eram încă în
proces de înregistrare, am făcut o vizită unui prieten şi am
văzut o Rapsodie a Realităţilor din luna februarie pe masa
lui. Am luat‑o, am răsfoit‑o şi eram pe punctul de a o pune
la loc, când am simţit o senzaţie în trupul meu. Imediat, am
ştiut că am fost vindecat şi, într‑adevăr, durerea a dispărut
definitiv.
‑A. O., Nigeria

CĂRȚI DISPONIBILE DE LA EDITURA
LOVEWORLD
 THE SEVEN SPIRITS OF GOD
 PROPHECY: UNDERSTANDING THE POWER THAT CONTROLS
YOUR FUTURE
 HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK
 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
 7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO FOR YOU
 WHEN GOD VISITS YOU
 HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT
 NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
 THE HOLY SPIRIT AND YOU
 NONE OF THESE DISEASES
 THE OIL AND THE MANTLE
 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

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:
MAREA BRITANIE:		
Tel: +44 (0)1708 556 604

nigeria:

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

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

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

canada:

Tel: +1 647–341–9091

ROMÂNIA:

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

