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

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

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

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

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

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a ajuns să 
fie disponibil acum în 7000 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. 
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– Pastor Chris Oyakhilome
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Cu mulţi ani în urmă, un domn a venit la una 
dintre întâlnirile noastre cu soţia sa care 

suferea de o boală terminală şi era foarte slăbită. Când 
a observat că mă pregăteam să închei întâlnirea după ce 
le slujisem mai multor oameni, a încercat să‑mi atragă 
atenţia. Copleşit de lacrimi, i‑a dat drumul soţiei din 
mâinile lui, iar aceasta a căzut neputi ncioasă pe scenă!

Organizatorii au încercat să îl calmeze, însă el nu 
s‑a oprit; plângea din răsputeri. Când l‑am auzit şi m‑am 
întors în direcţia lui, l‑am întrebat: „Ce se întâmplă?” El 
a spus: „Soţia mea este pe moarte.” Acum eu trebuia 
să‑i atrag atenţia. I‑am spus cu autoritate: „Spui ce nu 
trebuie. Dacă spui că este pe moarte, aceasta vei primi!”

Apoi, l‑am întrebat: „Ce vrei mai exact? Vrei să 
trăiască sau să moară?” Am fost dur cu el, deşi era 
disperat. Apoi, el a spus: „Vreau ca ea să trăiască.” I‑am 
dat instrucţiuni să pună mâna peste ea, să o cheme pe 
nume şi să‑i spună să trăiască şi să nu moară! Când a 
strigat‑o pe nume şi a spus acele cuvinte, ceva s‑a 
întâmplat. În doar câteva secunde, femeia care era atât 
de slăbită şi de bolnavă încât nu putea merge singură, a 
sărit în picioare emoţionată; trupul ei a primit putere! Au 
avut parte de un miracol. Aleluia!

ROSTEȘTE VIAŢĂ
JOI

Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; 
oricine o iubeşte îi va mânca roadele 

(Proverbe 18:21).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru slava şi pentru 
transformarea pe care o trăiesc în viaţa mea ca rezultat 
al Cuvântului Tău care locuieşte din belşug în inima 
mea şi în gura mea. Umblu şi astăzi în sănătate, în 
înţelepciune divină, în bucuria şi în pacea Duhului Sfânt, 
în Numele lui Isus. Amin.

Dar vezi, ea ar fi putut muri. Cineva a trebuit să‑i 
înveţe soţul ce să facă şi ce să spună. A fost nevoie ca el 
să rostească ce trebuia, pentru că moartea şi viaţa sunt 
în puterea limbii. Boala poate fi asociată cu o formă de 
moarte lentă. Aşadar, dacă vreo boală îţi atacă trupul, nu 
aştepta să se agraveze, ci ridică‑te împotriva acesteia şi 
declară: „Nu; în Numele lui Isus, refuz să fiu bolnav!”

Trebuie să rosteşti viaţă asupra trupului tău, căci 
Evanghelia pe care am primit‑o este o Evanghelie a vieţii; 
viaţa a venit la noi. Aleluia! Dacă, de exemplu, un creştin 
este diagnosticat cu o afecţiune a inimii, prin cuvinte de 
credinţă, acea inimă poate fi vindecată, sau acel creştin 
poate chiar să primească o inimă nouă. Este vorba 
despre ceea ce spui. Cuvintele sunt foarte importante în 
Împărăţia lui Dumnezeu. Prin cuvintele tale îţi poţi trasa 
în mod consecvent parcursul vieţii spre victorie; poţi 
recrea circumstanţele vieţii tale şi poţi umbla mereu în 
sănătate divină. Aleluia!

1 Tesaloniceni 2:10‑20 & Ieremia 18

1 Corinteni 15:35‑58 & Proverbe 8‑9

Marcu 11:23; Proverbe 15:4; 1 Petru 3:10
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Isus Cristos este Mântuitorul lumii. Acesta este 
unul dintre principiile credinţei noastre pe care 

se bazează toată Evanghelia. De aceea versetul temati c 
este foarte important. În Matei 1:21, Biblia spune: „Ea 
va naşte un Fiu şi‑I vei pune numele Isus, pentru că El va 
mântui poporul Lui de păcatele sale.”

Isus Cristos este Singurul care poate mântui 
cu adevărat şi care poate face viaţa divină posibilă 
şi disponibilă pentru toţi oamenii. El a salvat lumea 
jertf indu‑Se pe Sine. El a plăti t toată pedeapsa 
pentru păcatele tuturor oamenilor substi tuindu‑ne în 
condamnare.

Biblia spune „… Dumnezeu era în Cristos, împăcând 
lumea cu Sine, neţinându‑le în socoteală păcatele lor” 
(2 Corinteni 5:19). În 2 Corinteni 8:9 Biblia spune: „Căci 
cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Cristos. El, măcar 
că era bogat, S‑a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin 
sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.” De dragul nostru, El a 
murit în locul nostru. În 2 Corinteni 5:21 citi m: „Pe Cel ce 
n‑a cunoscut niciun păcat, El L‑a făcut păcat pentru noi, 
ca noi să fi m neprihănirea lui Dumnezeu în El.”

Când a fost răsti gnit, El a ne‑a luat locul pe cruce. 
Dumnezeu a spus: „Sufl etul care păcătuieşte, acela va 

ISUS CRISTOS,           
MÂNTUITORUL LUMII

2VINERI

Astăzi, în cetatea lui David, vi S‑a născut 
un Mântuitor, care este Cristos, Domnul 

(Luca 2:11).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

A trăi fără Cristos înseamnă a trăi fără Dumnezeu, în 
condamnare. De aceea, mă rog, ca, în timp ce poporul lui 
Dumnezeu vesteşte Evanghelia în jurul lumii şi astăzi, cerurile 
să reverse neprihănirea şi mântuirea să răsară peste tot. 
Inimile oamenilor să se deschidă faţă de Evanghelia slavei lui 
Cristos, care îi face pe păcătoşi neprihăniţi şi îi catapultează 
într‑o viaţă de slavă şi de adevăr, în Numele lui Isus. Amin.

muri (moarte spirituală)…” (Ezechiel 18:20). În Romani 
5:12 Biblia spune: „De aceea, după cum printr‑un singur 
om a intrat păcatul în lume şi prin păcat a intrat moartea, 
şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din 
pricină că toţi au păcătuit...” Moartea spirituală este 
despărţirea de Dumnezeu. Isus a experimentat acea 
despărţire de Tatăl când fost răstignit în locul nostru.

Dar mulţumiri să Îi fie aduse lui Dumnezeu! 
Mântuirea omului a fost desăvârşită când Isus Cristos 
– Mielul lui Dumnezeu – a fost jertfit pentru a înlătura 
păcatele lumii (Ioan 1:29). În 1 Ioan 4:14 Biblia spune: „Şi 
noi am văzut şi mărturisim că Tatăl L‑a trimis pe Fiul ca 
să fie Mântuitorul lumii.” Aleluia!

1 Tesaloniceni 3:1‑13 & Ieremia 19‑20

1 Corinteni 16:1‑24 & Proverbe 10‑11

Faptele apostolilor 4:12; Ioan 1:29; Evrei 2:3; Ioan 14:6
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Cuvintele sunt puternice, dar Cuvântul lui 
Dumnezeu este atotputernic. Cuvântul Lui 

a făcut toate lucrurile. Cuvântul lui Dumnezeu este 
Dumnezeu. Dumnezeu Se manifestă în şi prin Cuvântul 
Său. Cuvântul lui Dumnezeu este viaţă. Cuvântul lui 
Dumnezeu este lumină. Cuvântul lui Dumnezeu este 
adevăr.

Cuvântul trăieşte şi rămâne în veac (1 Petru 1:23). 
În Evrei 4:12 Biblia spune: „Căci Cuvântul lui Dumnezeu 
este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două 
tăişuri...” Versetul următor spune: „Nicio făptură nu este 
ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea 
ochilor Aceluia cu care avem a face” (Evrei 4:13).

Aceste atribute ale Cuvântului lui Dumnezeu 
sunt atributele Divinităţii. Aşadar, când îţi bazezi viaţa 
pe Cuvântul Său, îţi bazezi viaţa pe Dumnezeu, iar El 
nu dă greş niciodată. Scriptura descrie infailibilitatea 
şi imuabilitatea Cuvântului lui Dumnezeu: „De aceea 
şi Dumnezeu, fi indcă voia să dovedească cu mai 
multă tărie moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea 
hotărârii Lui, a venit cu un jurământ, pentru ca, prin 
două lucruri care nu se pot schimba şi în care este cu 
neputi nţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică 

BAZEAZĂ-ŢI VIAŢA                                
PE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

3SÂMBĂTĂ

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era 
cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu 

(Ioan 1:1).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea 
Cuvântului Tău în viaţa mea. Cuvântul Tău este totul pentru 
mine; în timp ce meditez asupra Cuvântului Tău şi astăzi, 
acesta îmi aduce îndrumare, viaţă, lumină, sănătate, bogăţie, 
bunăstare, progres, avansare, mari binecuvântări şi slavă în 
viaţa mea. Trăiesc triumfător şi astăzi, pentru că trăiesc prin 
credinţa în Cuvântul Tău veşnic, în Numele lui Isus. Amin.

îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm 
nădejdea care ne era pusă înainte” (Evrei 6:17‑18).

Înţelegi de ce ar trebui să meditezi mereu la 
Cuvântul lui Dumnezeu? Biblia spune că El îl păstrează 
în pace desăvârşită – pacea bunăstării – pe cel a cărui 
minte este fixată asupra Lui (Isaia 26:3, versiunea Fidela). 
Fixează‑ţi mintea asupra Lui meditând la Cuvântul Lui.

Acordă timp şi atenţie Cuvântului lui Dumnezeu. 
Pune Cuvântul Său pe primul loc. Afirmă în mod deliberat 
Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de provocările cu 
care te confrunţi, iar Duhul Sfânt va schimba lucrurile în 
favoarea ta. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

1 Tesaloniceni 4:1‑8 & Ieremia 21

2 Corinteni 1:1‑2:4 & Proverbe 12‑13

Ioan 1:1; Faptele apostolilor 20:32
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Versetul nostru temati c conturează câteva dintre 
semnele naturii noastre divine (2 Petru 1:4). 

Unul dintre ele constă în stăpânirea şi în puterea noastră 
asupra bolilor, a maladiilor şi a infi rmităţilor. Nu numai că 
avem puterea de a alunga dracii, ci şi avem puterea de a 
vindeca boli şi afecţiuni. Isus ne‑a făcut vindecători. El a 
spus: „Vindecaţi bolnavii, curăţiţi leproşii, înviaţi morţii, 
scoateţi draci...” (Matei 10:8, versiunea Fidela). Observă 
că nu a spus: „Rugaţi-vă să Îi vindec Eu pe cei bolnavi.”

În Luca 10:19 El a spus: „Iată că v‑am dat putere 
să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată 
puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.” 
El ne‑a făcut superiori lui Satan care este responsabil 
pentru majoritatea bolilor de care suferă oamenii. 
Atunci de ce există creştini care sunt încă sunt apăsaţi 
de diferite boli şi de cel rău, în ciuda acestei realităţi?

Psalmul 82:5‑7 ne oferă răspunsul: „Dar ei nu vor 
să ştie de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric... 
Eu am zis: «Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui 
Preaînalt. Însă veţi muri ca nişte oameni, veţi cădea 

PUTEREA                                        
ASUPRA BOLII

4DUMINICĂ

Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor 
crede: în Numele Meu vor scoate draci, 
vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână 

şerpi , dacă vor bea ceva de moarte, nu‑i 
va vătăma, îşi vor pune mâinile peste 
bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi                                                     

(Marcu 16:17‑18).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Tu eşti milostiv şi bun; eşti drept, sfânt şi adevărat. 
Îţi mulţumesc pentru viaţa Ta în mine care mă face mai mult 
decât biruitor; trăiesc mai presus de boală şi de maladie. Viaţa 
mea este excelentă şi plină de slavă. Manifest stăpânirea lui 
Cristos şi astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

ca un domnitor oarecare.»” Mulţi nu cunosc Cuvântul 
lui Dumnezeu şi, prin urmare, nu sunt conştienţi că au 
putere asupra bolii, a maladiei şi a infirmităţii; ei nu 
sunt conştienţi că au viaţa divină.

Isus a spus în Ioan 10:34: „… Nu este scris în 
Legea voastră: «Eu am zis: ‘Sunteţi dumnezei’»?” 
Petru ne numeşte „părtaşi naturii dumnezeieşti” (2 
Petru 1:4, versiunea Fidela). Pavel spune că „suntem 
mai mult decât biruitori” (Romani 8:37). Într‑adevăr, 
boala nu poate şi nu ar trebui să se dezvolte în trupul 
tău, deoarece Cristos este viaţa trupului tău fizic. 
Duhul Sfânt din tine ţi‑a dat deja viaţă, a vitalizat 
trupul tău uman (Romani 8:11). Crede şi acţionează în 
conformitate cu aceste adevăruri astăzi. Aleluia!

1 Tesaloniceni 4:9‑18 & Ieremia 22

2 Corinteni 2:5‑3:6 & Proverbe 14‑15

Luca 9:2; Luca 10:8‑9; Matei 10:1
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Unii oameni au trebuit să plătească preţul 
suprem pentru ca Evanghelia să ajungă până 

în zilele noastre. Unii slujitori şi sfi nţi ai lui Dumnezeu 
şi‑au sacrifi cat viaţa pentru ca acest mesaj să ajungă 
la noi. A fost o vreme în trecutul nu foarte îndepărtat, 
când deţinerea unei Biblii te‑ar fi  putut condamna fi e la 
închisoare, fi e la moarte. Cei care ti păreau Biblii atunci, 
făceau acest lucru în ascuns.

Astăzi însă, avem Biblii peste tot. Pe telefon, ai 
putea chiar să ai mai multe traduceri. Dar acest lucru 
nu este întâmplător, ci este rezultatul credinţei, al 
rugăciunilor şi al eforturilor multora dinaintea noastră. 
De aceea este important ca noi cei de astăzi să ne trezim. 
Ar trebui să fi m inspiraţi de exemplul celor care au luptat 
pentru a duce mesajul în locuri unde Evanghelia nu era 
cunoscută.

Dacă, de exemplu, eşti  şoferul care transportă în 
mod regulat naveti şti  dintr‑o locaţie în alta, acest lucru 
ar trebui să te inspire să le predici pasagerilor tăi. Nu 
contează dacă aceşti a sunt sau nu fericiţi să audă mesajul 
tău. Odată ce intră în vehiculul tău, tu deţii controlul, 
deoarece îi ai în acel spaţiu pentru restul călătoriei. Cel 

ESTE PREA MARE MIZA             
PENTRU A RĂMÂNE TĂCUT

5LUNI

Cuvântul Domnului... în inima mea 
este ca un foc mistuitor, închis în oasele 

mele. Caut să‑l opresc, dar nu pot                    
(Ieremia 20:9).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care arde 
în inima mea şi mă propulsează să predic Evanghelia şi să 
răspândesc neprihănirea Ta în întreaga lume. Refuz să tac. 
Îmi ocup locul în armata zilelor din urmă ca soldat de primă 
linie şi ca purtător al adevărurilor divine în lumea mea. Stau 
ferm în credinţă, influenţând viaţa multora şi stabilind în jurul 
meu neprihănirea Ta şi slava Ta, în Numele lui Isus. Amin.

mult, dacă nu vor să te asculte, pot solicita să coboare 
din vehiculul tău.

Dacă eşti director sau dacă deţii o poziţie influentă 
în organizaţia ta, îţi poţi folosi poziţia pentru a le predica 
Evanghelia angajaţilor tăi. Nu lăsa afectat de faptul că 
unii ar putea dori să plece pentru că le‑ai predicat. În 
primul rând, nu uita că Dumnezeu este Cel care ţi‑a dat 
afacerea. Prin urmare, trebuie să le predici oamenilor 
cu îndrăzneală, nu cu scopul de a‑i forţa, ci pentru a le 
oferi şansa de a auzi şi de a crede în Isus Cristos pentru 
mântuire.

Gândeşte‑te la luptele pe care alţii le‑au dus 
pentru oportunităţile pe care astăzi le ai peste tot în 
jurul tău. Timpul este scurt, iar revenirea Domnului este 
aproape. Asigură‑te că fructifici fiecare oportunitate pe 
care Domnul ţi‑a dat‑o de a depune mărturie altora. Nu 
te opri, ci vesteşte Evanghelia cu entuziasm.

1 Tesaloniceni 5:1–11 & Ieremia 23

2 Corinteni 3:7‑4:18 & Proverbe 16‑17

1 Corinteni 9:16; Luca 4:43; 2 Timotei 4:2
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Cât de îndurător şi de iubitor este Domnul! 
Gândeşte‑te la ce am citi t în versetul temati c: 

aceasta nu este o promisiune, ci este ceva ce El a făcut 
deja. El ne‑a califi cat să fi m părtaşi la moştenirea sfi nţilor 
în lumină!

În Efeseni 1:11 Biblia spune că în El am dobândit o 
moştenire. Apoi ne spune că această moştenire conţine 
bogăţii de nepătruns: „... să le proclam neamurilor 
bogăţiile nesfârşite (nelimitate, nepătrunse, 
incalculabile şi inepuizabile) ale lui Cristos [bogăţii 
pe care nicio fi inţă umană ne le‑ar putea descoperi]” 
(Efeseni 3:8, versiunea Amplifi cată).

Întreaga lume Îi aparţine lui Isus Cristos; El a 
cumpărat tot ogorul (Matei 13:44). Biblia spune că 
pământul este al Domnului cu tot ce este pe el (Psalmul 
24:1). În Romani 8:17 ni se spune că suntem moştenitori 
împreună cu El. Astf el, o parte din moştenirea ta este 
întreaga lume. Acesta este adevărul absolut din Cuvântul 
lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 3:21‑22 Biblia mai spune: 
„... Căci toate lucrurile sunt ale voastre... fi e Pavel, fi e 
Apolo, fi e Chifa, fi e lumea... toate sunt ale voastre.”

Gândeşte‑te la faptul că Dumnezeu te‑a adus în 
părtăşie cu El şi te‑a făcut una cu El; acest lucru explică 

PĂRTĂȘI LA MOȘTENIRE
6MARŢI

Mulţumindu‑I Tatălui, care v‑a 
învrednicit să aveţi parte de 

moştenirea sfi nţilor, în lumină                                                                    
(Coloseni 1:12).
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__________________________

__________________________

Îţi mulţumesc, binecuvântatule Tată, pentru viaţa 
extraordinară de binecuvântări pe care mi‑ai dat‑o în 
Cristos; Îţi mulţumesc că m‑ai adus în comuniune cu Tine, 
făcându‑mă părtaş al harului Tău, al slavei şi al neprihănirii 
tale. Păşesc şi astăzi în bunăstare, în sănătate şi în pace, în 
Numele lui Isus. Amin.

totul. El ţi S‑a dăruit pe Sine! Ce poate fi mai măreţ decât 
atât? Acum eşti părtaş la slava, la harul şi la neprihănirea 
Lui; un părtaş al naturii Sale divine (2 Petru 1:4). Este 
ceva uriaş!

Acesta este motivul pentru care trebuie să fii 
îndrăzneţ în viaţa ta, să trăieşti fără teamă şi fără 
mentalitatea de lipsă sau de nevoie, deoarece tu eşti 
moştenitorul Monarhului Universului. Această viaţă de 
binecuvântări extraordinare pe care El ţi‑a dat‑o nu este 
rezultatul „actelor tale de caritate” sau al faptelor tale de 
neprihănire; ci este harul Său în acţiune. El te‑a calificat 
să moşteneşti şi să umbli în plinătatea binecuvântărilor 
Evangheliei (Romani 15:29, versiunea Fidela). Studiază 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru a afla mai multe despre 
moştenirea ta şi despre binecuvântările minunate în 
Cristos şi trăieşte în aceste binecuvântări în fiecare zi.

1 Tesaloniceni 5:12‑28 & Ieremia 24

2 Corinteni 5:1‑6:2 & Proverbe 18‑19

Coloseni 1:12‑13; Efeseni 1:11
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Biblia spune că Dumnezeu cercetează inima; El 
discerne gândurile şi intenţiile inimii tale. De 

aceea El doreşte să îţi supraveghezi inima mereu şi să 
o eliberezi de orice este în contradicţie cu natura divină 
din ti ne. El vrea să vadă iubire şi smerenie în inima ta 
întotdeauna.

El nu vrea să priveşti  sau să tratezi pe nimeni cu 
dispreţ. El vrea să fi i sufi cient de smerit încât să crezi în 
ceilalţi; să crezi că Domnul îi poate folosi la fel de mult 
cât te poate folosi pe ti ne. Dacă în familia ta, la locul de 
muncă sau în biserica ta, cineva realizează ceva remarcabil 
care este lăudat, nu îl lua în râs. Sărbătoreşte‑i sincer pe 
ceilalţi pentru realizările lor.

Învaţă să‑L binecuvântezi sincer pe Domnul, să‑L 
lauzi şi să I te închini atunci când El face ceva remarcabil 
în viaţa altei persoane. Când ţi se pare că alţii sunt 
apreciaţi mai presus de ti ne, nu te lăsa rănit de acest 
lucru, ci bucură‑te pentru ei. Succesul unei alte persoane 
nu înseamnă că tu eşuezi. Prin urmare, sărbătoreşte 
succesul celorlalţi. Când Dumnezeu vede asemenea 
dragoste şi smerenie în inima ta, El te va promova. El îi 
înalţă pe cei smeriţi.

IUBIREA ȘI SMERENIA                            
ÎN INIMA TA

7MIERCURI

Dar, în schimb, ne dă un har şi mai 
mare. De aceea zice Scriptura: 
„Dumnezeu stă împotriva celor 

mândri, dar le dă har celor smeriţi”                                                
(Iacov 4:6).
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__________________________

__________________________

Sunt iubitor, modest, amabil, plin de har şi de excelenţă! 
Văd şi sărbătoresc frumuseţea, gloria şi măreţia lui 
Dumnezeu în alţii. În tot ceea ce fac, motivaţiile mele 
sunt drepte şi lipsite de egoism. Mă bucur cu adevărat 
de faptele şi de succesele altora şi refuz să mă compar cu 
oricine, ştiind că sunt unic, iar viaţa mea este pentru slava 
lui Dumnezeu! Aleluia!

Indiferent ce face Dumnezeu prin noi, El nu vrea 
niciodată să fim mândri. Fii mândru de El şi de ceea ce El 
te‑a făcut. Fii mândru de slava Lui în viaţa ta, dar niciodată 
să nu te înălţa mai presus de altcineva. În Romani 12:3 
Biblia spune: „Prin harul care mi‑a fost dat, eu îi spun 
fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere 
mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate 
despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care i‑a 
împărţit‑o Dumnezeu fiecăruia.”

Versetul al 10‑lea spune: „Iubiţi‑vă unii pe alţii cu o 
dragoste frăţească. În cinste, fiecare să îi dea întâietate 
altuia.” Biblia spune: „Răsplata smereniei, a fricii de 
Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa” (Proverbe 22:4). 
Aleluia! Fii acel om cunoscut pentru iubirea, pentru 
amabilitatea, pentru excelenţa şi pentru smerenia lui. 

2 Tesaloniceni 1:1‑12 & Ieremia 25

2 Corinteni 6:3‑7:1 & Proverbe 20‑21

Filipeni 2:3; 1 Petru 5:5‑6; 2 Cronici 12:12
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 Inspiră copiii cu cărţi de benzi desenate sănătoase 
precum:
 ● Debora: judecătoare şi luptătoare
 ● Făuritorul arcei
 ● Toiagul lui Dumnezeu
 ● Regina cea vitează
 ● Bărbatul curajos
 ● Iosua şi marele zid
 ● La început
 ● Ilie profetul focului
 ● Cei trei neînfricaţi
 Aceste cărţi de benzi desenate îi ajută pe copii să îşi 
dezvolte imaginaţia, deprinderea de a învăţa şi totodată le 
insufl ă valori spirituale de bază din Biblie. 
 Pentru mai multe informaţii contactează‑ne la 
numerele de telefon +234 802 501 3713, +234 809 281 4369, 
sau urmăreşte‑ne pe platf orma de socializare KingsChat la 
indicati vul @xsightent 
să trimiţi un email la adresa: info@rhapsodyofrealiti es.org
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Unii oameni au naufragiat în credinţa lor pentru că 
au crezut anumite vise şi revelaţii pe care le‑au 

considerat venite din partea lui Dumnezeu. În Noul Testament, 
Dumnezeu nu ne conduce prin vise. El ne călăuzeşte prin 
Cuvântul Său şi prin Duhul Sfânt. Putem întotdeauna să 
depindem de Duhul Sfânt pentru a ne conduce şi a ne călăuzi 
prin duhul nostru şi prin Cuvântul lui Dumnezeu.

S‑ar putea să te întrebi: „Cum rămâne cu pasajul din 
Faptele apostolilor 2:17? Nu indică acesta faptul că Dumnezeu 
încă ne conduce prin vise?” Nu, nu este aşa. Visele au fost 
pentru generaţia celor conduşi de cunoaşterea senzorială. 
După coborârea Duhului Sfânt, nu îi mai găsim pe apostoli 
sau pe alţi credincioşi din Noul Testament în situaţii în care să 
fi e călăuziţi printr‑un vis. Duhul Sfânt conduce prin viziuni şi 
prin alte revelaţii precum profeţia, mărturia interioară şi alte 
daruri spirituale.

Cu toate acestea, orice viziune, profeţie sau revelaţie 
care nu se aliniază cu Cuvântul lui Dumnezeu nu este de la 
Dumnezeu. Aceasta îmi aminteşte de cazul unui om care 
era creşti n de mulţi ani, dar care la un moment dat a avut 
o viziune în care cineva a intrat în cameră, purtând sandale 
şi o haină albă şi fi ind învăluit într‑un nor. El a povesti t că, în 

EL NE CĂLĂUZEȘTE PRIN 
CUVÂNTUL SĂU

8JOI

Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna 
lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său, 
care vă poate zidi sufl eteşte şi vă poate 

da moştenirea împreună cu toţi cei sfi nţiţi 
(Faptele apostolilor 20:32).
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__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântarea nemăsurată 
a Cuvântului Tău şi a Duhului Sfânt care mă călăuzeşte mereu 
în voia Ta desăvârşită. Cuvântul Tău este lumina mea şi sunt 
binecuvântat întotdeauna să primesc îndrumarea corectă de 
care am nevoie pentru a trata orice situaţie cu înţelepciune, 
bucurându‑mă de viaţa mea binecuvântată de neprihănire în 
Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

timp ce se uita de la picioarele persoanei în sus pentru a‑i 
recunoaşte faţa, persoana aceea a vorbit brusc şi a spus: „Nu 
este voia mea să te vindec” şi a dispărut.

El a crezut imediat că este Isus, pentru că a spus că 
„a simţit” prezenţa lui Dumnezeu. De atunci, el a crezut că 
nu este voia lui Dumnezeu să fie vindecat. Dar ce l‑a făcut să 
creadă că Isus a fost Cel care i‑a apărut? Faptul că persoana 
din vedenie purta o haină albă? Sau că era învăluită într‑un 
nor?

Acestea nu constituie suficiente motive pentru a 
presupune că a fost Isus. Dacă, într‑o viziune, ai auzit o voce 
care ţi‑a spus ceva care nu este în concordanţă cu Scripturile, 
atunci nu este de la Dumnezeu. Întrebarea care trebuie 
pusă este următoarea: vrea Dumnezeu ca oamenii să fie 
bine, sănătoşi? Categoric da! Citeşte 3 Ioan 1:2. El nu va veni 
niciodată la tine într‑un vis sau într‑o viziune pentru a‑ţi spune 
ceva contrar. El nu Se contrazice niciodată. Fiecare revelaţie 
trebuie să fie supusă Cuvântului lui Dumnezeu! Acesta este 
motivul pentru care trebuie să studiezi Cuvântul Lui şi să‑l 
cunoşti pentru tine.

2 Tesaloniceni 2:1‑10 & Ieremia 26

2 Corinteni 7:2‑16 & Proverbe 22‑23

Evrei 1:1‑2; Psalmul 119:105; Isaia 30:21
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Biblia ne arată că sfârşitul tuturor lucrurilor 
este aproape; venirea Domnului este foarte aproape: 
„Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi 
dar şi vegheaţi în vederea rugăciunii” (1 Petru 4:7). 
Întrebarea este: Aştepţi şi tu revenirea Sa? Îl aştepţi?

Există creşti ni care nu iau acest lucru în serios; 
prin urmare, ei sunt sezonieri în relaţia lor cu Dumnezeu 
şi mulţumiţi de creşti nismul lor. Sunt ca cele 5 fecioare 
nechibzuite despre care vorbeşte Biblia (Matei 25), care 
nu aşteptau întoarcerea stăpânului lor şi erau nepregăti te 
când a venit în cele din urmă.

Nu fi  printre cei care spun: „Această discuţie 
despre venirea lui Isus în curând a început de secole; oare 
va avea loc vreodată?” Astf el de oameni vor fi  surprinşi 
nepregăti ţi când se va întâmpla în cele din urmă pentru 
că nu se vor aştepta la aceasta. Biblia spune că numai cei 
care Îl aşteaptă vor avea parte de răpire. Evenimentele şi 
întâmplările din întreaga lume de astăzi indică foarte clar 
că revenirea Lui este iminentă.

Nu te lăsa cuprins de „somn.” Când apostolul Pavel, 
în 1 Tesaloniceni 5:6, ne‑a sfătuit să nu dormim, el nu 

TU AȘTEPTI                             
REVENIREA LUI?

9VINERI

Tot aşa, Cristos, după ce S‑a adus 
jertf ă o singură dată, ca să poarte 

păcatele multora, Se va arăta a doua 
oară nu în vederea păcatului, ci ca să 
aducă mântuirea celor ce‑L aşteaptă.                  

(Evrei 9:28).
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__________________________

__________________________

Sunt eficient, înflăcărat, pasionat de Domnul şi de 
lucrarea Sa, anticipând cu seriozitate apropiata revenire 
a Domnului. Produc roadele neprihănirii, având impact 
asupra lumii mele cu Evanghelia harului. Aduc îndrumare, 
frumuseţe, slavă şi sănătate în viaţa celor din jur, 
întorcându‑i de la întuneric la lumină şi de sub puterea 
diavolului la Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

vorbea despre somnul fizic. El vorbea despre somnul 
spiritual, când eşti atât de concentrat pe lucrurile lumeşti, 
încât devii inconştient şi orb faţă de realităţile spirituale 
din jurul tău. Isus ne‑a spus să veghem şi să ne rugăm „... 
căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi” 
(Matei 24:44). 

Suntem într‑o cruciadă pentru a ajunge la cel puţin 
7 miliarde de oameni cu Evanghelia şi a‑i pregăti pentru 
răpire; participă şi tu. Vrem ca oraşele noastre, satele şi 
naţiunile lumii să fie golite la răpire. Aceasta ne animă; 
nu lăsăm nicio piatră neîntoarsă pentru a ne asigura 
că nimeni nu este lăsat în urmă. Vizitează site‑ul www.
reachoutworld.org ca să afli cum poţi face parte din 
această cruciadă globală de câştigare a sufletelor.

2 Tesaloniceni 2:11‑17 & Ieremia 27

2 Corinteni 8‑9 & Proverbe 24‑26

Matei 24:14; Romani 13:11‑14; Marcu 13:32‑36
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Suntem în zilele de pe urmă şi trebuie să înveţi să 
umbli în cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu. 

Trăim ceea ce Biblia numeşte „vremuri grele” sau 
„periculoase.” Iată ce spune versetul nostru temati c: „Să 
şti i că în zilele din urmă vor fi  vremuri grele” (2 Timotei 
3:1). 

De ce va fi  difi cil pentru unii? Din cauza alegerilor 
pe care trebuie să le facă; alegeri nepopulare. Mă refer la 
alegeri precum a sta în picioare pentru adevăr şi pentru 
dreptate, a refuza să‑ţi compromiţi credinţa, a te lipi de 
Cuvântul lui Dumnezeu – a‑l împlini – mai degrabă decât 
ceea ce este convenabil.

Sunt oameni care vor face compromisuri şi vor lua 
decizii pentru bani şi pentru favoruri pământeşti . Drept 
rezultat, ei vor face lucruri greşite; lucruri care nu sunt în 

REFUZĂ                                                     
SĂ TE COMPROMIŢI

10SÂMBĂTĂ

Să şti i că în zilele din urmă vor fi  vremuri 
grele. Căci oamenii vor fi  iubitori de 

sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, 
hulitori, neascultători de părinţi, 

nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste 
fi rească, neînduplecaţi, cleveti tori, 

neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de 
bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi, 

iubitori mai mult de plăceri decât iubitori 
de Dumnezeu, având doar o formă 

de evlavie, dar tăgăduindu‑i puterea. 
Depărtează‑te de oamenii aceşti a                                                                             

(2 Timotei 3:1‑5).

26



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, înţelepciunea Ta se manifestă din ce în ce mai 
mult în şi prin Biserica Ta, iar Cuvântul Tău creşte cu putere 
în inimile noastre mai mult ca niciodată. Suntem plini de 
cunoaşterea voii Tale în toată înţelepciunea şi înţelegerea 
spirituală, mereu prisosind în lucrarea Domnului, puternici 
în credinţă şi dându‑I slavă lui Dumnezeu, în Numele lui 
Isus. Amin.

concordanţă cu umblarea creştină. Tu n‑ar trebui să faci 
aşa ceva. Nu lua o decizie în viaţă pentru că este o opinie 
populară; nu urma niciodată mulţimea.

Ţine minte ce a spus Isus „Intraţi pe poarta cea 
strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care 
duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar 
strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la 
viaţă şi puţini sunt cei ce o află” (Matei 7:13‑14). Acest 
lucru este foarte instructiv.

Cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu – 
înţelepciunea lui Dumnezeu – să ghideze alegerile şi 
deciziile pe care le iei. Nu contează că tu eşti singurul 
care ia poziţie pentru Isus Cristos şi pentru Evanghelie în 
domeniul tău, în cartier, în şcoală sau în locul de muncă; 
rămâi neclintit. Refuză să faci compromisuri. Împlineşte 
versetul din 1 Corinteni 15:58: „De aceea, preaiubiţii 
mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul 
Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu 
este zadarnică.”

2 Tesaloniceni 3:1‑10 & Ieremia 28

2 Corinteni 10:1‑18 & Proverbe 27‑28

2 Ioan 1:1‑4; Coloseni 1:9; Evrei 10:39
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Există trei agenţi de restricţionarea răului despre 
care vorbeşte Biblia; unul este guvernul. În 

Romani 13:1‑4 ni se spune că autorităţile rânduite de 
Dumnezeu sunt stabilite pentru a estompa răul. Al 
doilea agent este Duhul Sfânt. Isus a spus „Şi când va 
veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, 
neprihănirea şi judecata” (Ioan 16:8).

Al treilea agent de restricţionare a răului este 
Biserica. Isus a spus că noi suntem lumina lumii (Matei 
5:14), iar când lumina străluceşte, întunericul se 
retrage. Printre aceşti  trei agenţi, Biserica este cea care 
restricţionează răul prin puterea Duhului Sfânt. Scriptura 
spune că cel care‑l opreşte va fi  „scos din cale.” Aceasta 
cu siguranţă nu s‑ar referi la guvern, pentru că vor exista 
guverne în ti mpul domniei lui Anti crist. De fapt, când va 
veni Anti cristul, va stabili un guvern.

De asemenea, Duhul Sfânt nu va fi  îndepărtat de 
pe pământ după ce Anti cristul va fi  descoperit, pentru 
că El va face ca 144,000 de evrei să conti nue lucrarea pe 
pământ după răpire. Biblia ne spune că o mare mulţime 
de oameni îşi vor preda inimile Domnului în ti mpul 
necazului cel mare, şi singurul mod în care acei oameni 
ar fi  putut fi  mântuiţi este prin lucrarea Duhului Sfânt.

AGENŢI DE                    
RESTRICŢIONAREA RĂULUI

11DUMINICĂ

Căci taina fărădelegii a şi început 
să lucreze; trebuie numai ca cel ce o 

opreşte acum să fi e luat din drumul ei                                    
(2 Tesaloniceni 2:7). 

28



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Îţi mulţumesc, Doamne, pentru harul pe care l‑ai dat în 
Biserica Ta. Domnim în viaţă prin har, prin neprihănire, 
luminând naţiunile şi inimile oamenilor cu lumina Ta şi 
cu adevărul Tău. Noi împiedicăm forţele întunericului să 
stăpânească peste naţiuni. Dreptatea Ta, pacea Ta, mila Ta 
şi adevărul Tău prevalează pe străzile noastre, în şcolile, în 
oraşele şi în naţiunile noastre, în Numele lui Isus. Amin.

Astfel, dintre cei trei agenţi de restricţionare a 
răului, numai Biserica va fi luată înainte ca Anticristul să se 
manifeste. Dumnezeu Se aşteaptă ca Biserica să oprească 
răul astăzi. Noi suntem lumina lumii şi sarea pământului 
(Matei 5:13‑14). Când decretăm un lucru, acesta este 
stabilit pentru noi. Satan nu poate să stăpânească peste 
naţiuni; el nu poate să‑şi perpetueze răutatea în naţiunile 
lumii şi în viaţa oamenilor, aşa cum doreşte el, pentru că 
noi îl ţinem sub control. Vom continua să‑l restricţionăm 
şi să domnim glorios pe pământ prin Isus Cristos până 
când răpirea va avea loc. Slavă lui Dumnezeu!

2 Tesaloniceni 3:11‑18 & Ieremia 29

2 Corinteni 11:1‑15 & Proverbe 29‑31

2 Tesaloniceni 2:6‑8
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Expresia „cântări duhovniceşti ” din versetul de mai 
sus înseamnă cântece ale Duhului Sfânt. Apostolul 

Pavel s‑a referit la acelaşi lucru în 1 Corinteni 14:14‑15 când 
a vorbit despre cântarea în alte limbi – cântarea în duh: 
„Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, 
dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă 
voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi cânta 
cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea” (1 Corinteni 14:14‑15). 

A cânta cu duhul înseamnă a cânta în alte limbi. Aceste 
cântece vin din duhul tău, nu din înţelegerea ta. Este similar 
cu modul în care Îi cedezi limba Duhului Sfânt să te rogi în alte 
limbi, doar că de data aceasta, cânţi în alte limbi şi te închini 
înaintea Domnului.

Isus a spus: „Dumnezeu este Duh; şi cine I se închină 
Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr” (Ioan 4:24). 
Închinarea în duh este punctul culminant. Poţi să cânţi şi să 
I te închini Domnului în înţelegerea ta, iar acest lucru este 
în regulă, dar ţinteşte mai sus; cântă cântări ale Duhului 
Sfânt, din duhul tău! Închinarea şi relaţionarea din duhul tău 
consti tuie o părtăşie mai profundă.

Cântecele tale din duh sunt cântece de închinare şi de 
laudă la adresa Domnului. Cei care te ascultă s‑ar putea să nu 

CÂNTĂRI ALE                                
DUHULUI SFÂNT

12LUNI

Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de 
laudă şi cu cântări duhovniceşti  şi cântaţi 
şi aduceţi din toată inima laudă Domnului 

(Efeseni 5:19).
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__________________________

__________________________

Binecuvântatule Domn, slava Ta umple pământul, iar 
dreptatea Ta se revarsă peste neamuri! Splendoarea şi 
măreţia sunt înaintea Ta; tăria şi slava sunt în locuinţa 
Ta. Mi‑ai înfrumuseţat viaţa şi m‑ai uns să Îţi proclam 
dragostea, mila şi harul; voi cânta în veci despre dragostea 
Ta şi despre credincioşia Ta care nu se clatină niciodată. 
Binecuvântat să fie Numele Tău în veci.

îndrăgească melodia; dar nu contează. Nu le cânţi oamenilor, 
ci Îi cânţi Domnului! Tu compui melodii de închinare pentru 
Domnul, aşa cum rugăciunea în alte limbi nu este pentru 
oameni, ci pentru Dumnezeu (1 Corinteni 14:2).

Închinarea în duh facilitează un schimb divin; în timp 
ce duhul tău Îi transmite cuvinte duhovniceşti lui Dumnezeu, 
Duhul Sfânt îi transmite informaţii duhului tău. Când închei  
astfel de sesiuni de închinare şi de părtăşie, eşti plin de Duhul 
Sfânt şi îţi exerciţi autoritatea de stăpânire. În acel moment, 
nimic nu te clinteşte. Eşti mai mult decât sigur de victoria ta. 
Duhul tău are stăpânire!

Creştinismul este o viaţă a duhului, trăită din interior 
spre exterior. De aceea, învaţă să te închini Domnului în duh, 
cu duhul tău şi prin Duhul Sfânt: „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).

1 Timotei 1:1‑7 & Ieremia 30

2 Corinteni 11:16‑33 & Eclesiastul 1‑2

Ioan 4:23‑24; Psalmul 150:1‑5; 1 Corinteni 14:2
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Şti ai că bunăstarea şi nivelul de reuşită din viaţa 
ta depind de ti ne? Acest lucru reiese clar din 

versetul nostru temati c, care spune că dacă meditezi la 
Cuvântul Domnului zi şi noapte, îţi vei face propria cale 
prosperă şi vei avea succes.

S‑ar putea să te fi  trezit în anumite circumstanţe cu 
care nu ai avut nimic de‑a face. De exemplu, s‑ar putea să 
te fi  născut într‑o casă săracă; aceasta nu a fost alegerea 
ta. Dar depinde de ti ne să faci ceva în legătură cu aceasta. 
Poate că te‑ai născut sărac, dar nu te‑ai născut să fi i sărac.

Cuvântul lui Dumnezeu îţi arată principiile 
bunăstării, dar depinde de ti ne să le aplici şi să îţi 
schimbaţi starea. Oricât de mult vrea Dumnezeu să fi i 
prosper, oricât de mult te vrea sănătos, fericit şi puternic, 
tu ai un rol vital în îndeplinirea visului Său pentru ti ne. 
El a spus: „Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale 
să‑ţi meargă bine şi sănătatea ta să sporească tot aşa 
cum sporeşte sufl etul tău” (3 Ioan 1:2). Biblia mai spune: 
„Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit tot ce priveşte 
viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat 

DEPINDE DE TINE
13MARŢI

Această carte a Legii să nu se 
depărteze de gura ta, ci cugetă asupra 

ei zi şi noapte, ca să iei seama să 
faci conform cu tot ce este scris în 
ea; fi indcă atunci vei face calea ta 

prosperă şi atunci vei avea mult succes                                                  
(Iosua 1:8, versiunea Fidela).
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__________________________

__________________________

Dragă Tată, mă delectez în Cuvântul Tău, pentru că este 
perfect; îmbogăţeşte şi înfrumuseţează viaţa mea. Îţi 
mulţumesc că mi‑ai dat o viaţă extraordinară de victorii 
notabile, de slavă tot mai mare, de succes neîntrerupt şi de 
bunăstare supranaturală. Umblu în lumina şi în realitatea 
a ceea ce sunt în Cristos, stând ferm pe Cuvântul Tău, în 
Numele lui Isus. Amin.

prin slava şi puterea Lui” (2 Petru 1:3). El a făcut deja totul 
şi ţi‑a dat tot ce îţi trebuie pentru o viaţă extraordinară 
de succes şi de bunăstare.

În Efeseni 1:3 citim: „Binecuvântat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus Cristos, care ne‑a 
binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, 
în locurile cereşti, în Cristos.” Aşadar, ce ţi‑a mai rămas 
de făcut? Acţionează pe baza Cuvântului Său! Dacă există 
o situaţie în viaţa ta pe care vrei să o schimbi, Cuvântul 
Domnului este răspunsul tău. Ai încredere în acesta. 
Meditează asupra lui zi şi noapte, aşa cum este scris în 
versetul tematic. Nimeni nu poate face aceasta în locul 
tău, nici măcar Dumnezeu. Tu trebuie să meditezi. După 
aceea, însă, Biblia îţi arată (1 Timotei 4:15) care va fi 
rezultatul inevitabil: progresul tău şi bunăstarea ta vor 
fi văzute de toţi – „faneros” (greacă); aceasta înseamnă 
evident, incontestabil şi fără sfârşit; se va răspândi chiar 
şi în străinătate. Aleluia!

1 Timotei 1:8‑14 & Ieremia 31

2 Corinteni 12:1‑21 & Eclesiastul 3‑5

1 Timotei 4:15; Iacov 1:22‑25
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Domnul Isus, exemplul nostru perfect în toate, 
a fost smerenia personifi cată. Dacă Îl urmezi 

pe El nu te poţi rătăci. El a spus: „Eu sunt Lumina lumii; 
cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci 
va avea lumina vieţii.” Nu poţi să calci pe urmele paşilor 
Lui şi să umbli în mândrie; este imposibil.

Unii se tem ca nu cumva să fi e cuprinşi de mândrie 
la un moment dat; însă nu, aceasta nu se întâmplă 
atunci când Îl cunoşti  cu adevărat pe Isus şi Îl urmezi. Îl 
urmezi prin Cuvântul lui Dumnezeu. Fii un împlinitor al 
Cuvântului Său. În 1 Petru 5:5 Biblia spune: „Tot aşa şi voi, 
ti nerilor, fi ţi‑le supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile 
voastre, să fi ţi împodobiţi cu smerenie. Căci Dumnezeu 
stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.”

Fii supus Domnului şi Cuvântului Său; aceasta este 
adevărata smerenie. Duhul Sfânt ne îndeamnă: „Nu 
faceţi nimic cu moti vaţii de dezbinare [prin irascibilitate, 
ceartă, egoism sau pentru scopuri nedemne] sau mânaţi 
de vanitate sau de aroganţă deşartă. Ci, în adevărat duh 
de smerenie (mentalitate umilă), fi ecare să îi privească 
pe ceilalţi ca fi ind mai buni decât el însuşi [gândind 
despre ceilalţi mai presus decât despre sine]” (Filipeni 

UMBLĂ ÎN SMERENIE
14MIERCURI

Isus le‑a vorbit din nou şi a zis: 
„Eu sunt Lumina lumii; cine Mă 

urmează pe Mine nu va umbla în 
întuneric, ci va avea lumina vieţii”                                                  

(Ioan 8:12).
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__________________________

__________________________

Sunt supus autorităţii, influenţei şi impactului Cuvântului lui 
Dumnezeu. Primesc Cuvântul Lui în inima mea, acţionând în 
consecinţă. Prin Cuvântul Său produc schimbări clare în caracterul 
meu şi în atitudinea mea. În fiecare zi, umblu în adevărată 
smerenie a inimii, dispus să îmi asum responsabilitatea slujirii 
altora, în credincioşie faţă de Cuvântul lui Dumnezeu, atrăgând 
astfel favoarea şi promovarea divină. Slavă lui Dumnezeu!

2:3, versiunea Amplificată). În esenţă, Biblia spune: „Fii 
umil!” Nu îţi dispreţui niciodată fraţii, surorile şi liderii în 
Cristos; fii supus.

Mândria este de la cel rău. Aceasta l‑a dus la 
înălţare de sine, iar pentru aroganţa lui, Dumnezeu l‑a 
izgonit din locul său de onoare. Ia decizia deliberată de a 
umbla în smerenie. Aceasta face parte din manifestarea 
vieţii lui Cristos în tine. Aduce promovare. Biblia spune 
că Dumnezeu li Se opune celor mândri, dar celor smeriţi 
le dă tot mai mult har. Acest har are ca rezultat onoare, 
creştere, extindere şi progres. Aleluia!

1 Timotei 1:15‑20 & Ieremia 32

2 Corinteni 13:1‑14 & Eclesiastul 6‑8

Filipeni 2:5‑9; 1 Petru 5:5‑6; Romani 12:3
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„Reuniunea noastră la IPPC are drept scop 
încurajarea, întărirea, corectarea dacă 

trebuie şi învăţătura, astf el încât să putem realiza tot mai 
mult pentru Domnul în împlinirea chemării lui Dumnezeu 
de peste viaţa noastră din această vreme” ‑ Pastorul 
Chris.

 Programată pentru luna noiembrie în Lagos, 
Nigeria, Conferinţa Internaţională a Pastorilor şi 
Partenerilor va fi  un ti mp de împrospătare, de inspiraţie 
şi de revigorare divină.
 Ediţia din acest an va cuprinde:
 ● Sesiuni pline de ungere din Cuvântul lui 
Dumnezeu cu omul lui Dumnezeu şi cu alţi slujitori 
puternici ai Evangheliei
 ● Expoziţia LoveWorld
 ● Excepţionalele Premii LoveWorld
 ● Conferinţa Internaţională a Reţelei 
Traducătorilor
 ● Conferinţa Internaţională a Conectorilor 
Media
 ● Premiile Internaţionale de Muzică şi Artă 
LoveWorld şi multe altele!

Începe să‑ţi planifi ci parti ciparea.
Notă: Parti ciparea se face pe bază de invitaţie.
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Domnul Isus a spus: „Nu ziceţi voi că mai 
sunt patru luni până la seceriş? Iată, Eu 

vă spun: Ridicaţi‑vă ochii şi priviţi holdele, care sunt 
albe acum, gata pentru seceriş” (Ioan 4:35). Secerişul 
de suflete în Împărăţia lui Dumnezeu a crescut foarte 
mult în aceste zile din urmă. Domnul face o lucrare 
rapidă.

Vom asista însă la o mişcare şi mai mare a 
Duhului Sfânt care va culmina cu o recoltă de suflete 
fără precedent în locuri precum China, Orientul 
Mijlociu şi alte regiuni pe care mulţi le‑au crezut 
dificil de penetrat. Aceste holde vaste de suflete sunt 
coapte şi vor fi atinse masiv cu Evanghelia lui Cristos.

Dumnezeu ne‑a dat cea mai mare misiune din 
toate timpurile, aceea de a propovădui Evanghelia la 
toată creaţia. El ar fi putut folosi îngerii pentru a sluji 
sau a predica Evanghelia pentru mântuirea oamenilor; 
dar El nu a făcut‑o. El ne‑a ales pe noi pentru aceasta.

Ni s‑a încredinţat cea mai bună veste, cel mai 
important mesaj din lume, pentru fiecare generaţie: 
Evanghelia lui Isus Cristos, despre care El a spus că va 
fi „... propovăduită în toată lumea, ca să le slujească 

INSPIRAŢIA SECERIȘULUI
15JOI

Şi le‑a zis: „Mare este secerişul , 
dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi‑L 

dar pe Domnul secerişului să 
scoată lucrători la secerişul Său                                                                   

(Luca 10:2).
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__________________________

__________________________

Mi‑a fost încredinţată Evanghelia slavei fericitului 
Dumnezeu, iar eu folosesc orice ocazie pentru a câştiga 
suflete, pentru a‑i aduce pe păcătoşi la Cristos. Fructific 
fiecare clipă, maximizând timpul ca agent al mântuirii 
rânduit de Dumnezeu, pentru a‑i întoarce pe păcătoşi 
din întuneric la lumină şi de sub puterea diavolului la 
Dumnezeu! Amin.

de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni 
sfârşitul” (Matei 24:14). Aleluia!

Înflăcărează‑ţi duhul şi predică Evanghelia 
peste tot. Lasă lumina lui Cristos să strălucească 
permanent prin tine. Condu‑i pe oameni la Cristos. 
Mesajul Său pe care îl purtăm este plin de putere 
divină pentru a salva şi a transforma viaţa oamenilor.

De aceea, proclam‑o cu putere. Provoacă‑i, 
avertizează‑i şi îndeamnă‑i pe cei din jurul tău care nu 
L‑au primit pe Cristos să facă acest lucru. Suntem în 
timpul marelui seceriş şi harul lui Dumnezeu pentru 
mântuire a fost revărsat asupra tuturor oamenilor.

1 Timotei 2:1‑15 & Ieremia 33

Galateni 1:1‑24 & Eclesiastul 9‑12

Apocalipsa 14:15; Faptele apostolilor 8:4‑6; 1 Corinteni 
9:16‑18
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La prima vedere, versetul nostru temati c pare 
să sugereze că ar trebui să ne apropiem de 

Dumnezeu şi El să ne stropească inimile pentru a le curăţi 
de un cuget rău, iar apoi să ne spălăm trupurile cu apă 
curată. Dar dacă această interpretare este adevărată, 
cine va face stropirea? Acesta este moti vul pentru care 
unii oameni astăzi stropesc credincioşii cu apă sau cu alt 
lichid şi spun: „Acesta este sângele lui Isus.” Însă acest 
lucru este greşit.

Nimeni nu poate stropi astăzi cu sângele lui Isus. 
Aşadar, nu o face. Biblia nu spune: „... cu trupurile 
stropite...”; ci se referă la stropirea inimii, iar versetul 
spune că inima ta a fost deja stropită şi curăţită de un 
cuget rău. Nu este un proces conti nuu, ci s‑a întâmplat 
deja!

Alte traduceri, precum versiunea GBV, oferă o 
traducere mai clară. Ea spune: „Să ne apropiem cu inimă 
sinceră, în siguranţa deplină a credinţei, având inimile 
curăţite de o conşti inţă rea şi trupul spălat cu apă curată.” 
Aleluia! Dacă nu înţelegi acest lucru, vei tot încerca să 
faci ceea ce Dumnezeu a făcut deja şi nu va funcţiona.

SPĂLAT ȘI SFINŢIT
16VINERI

Să ne apropiem cu o inimă curată, 
cu credinţă deplină, cu inimile 

stropite şi curăţite de un cuget rău 
şi cu trupul spălat cu o apă curată                                

(Evrei 10:22).

38



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Sunt spălat, sfinţit şi justificat în Numele Domnului Isus 
şi prin Duhul Dumnezeului nostru! De aceea, în mod 
conştient, umblu în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, în 
lumina neprihănirii mele, ştiind că sunt sfânt, fără vină 
şi fără pată în ochii lui. Am impact asupra lumii mele cu 
lumina lui Dumnezeu în duhul meu, întorcându‑i pe mulţi 
la neprihănire. Slavă lui Dumnezeu!

Când spune: „... şi cu trupul spălat cu o apă curată...” 
este similar cu ceea ce avem în 1 Corinteni 6:11: „Şi aşa 
eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi 
fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Cristos 
şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” Aleluia! Când te‑ai 
născut din nou, ai fost botezat în Cristos (botez realizat 
de Duhul Sfânt); apoi Duhul Sfânt a venit peste tine şi în 
tine, ca să locuiască în tine.

Scopul Lui de a veni asupra ta a fost să facă din 
trupul tău templul Său, cortul în care locuieşte El acum. 
Dar mai întâi, El trebuia să spele acel templu; El trebuie 
să îl purifice şi să îl sfinţească. Aceasta este lucrarea Lui, 
iar la naşterea din nou, El ţi‑a sfinţit trupul şi l‑a făcut 
căminul Lui. El a făcut din inima ta Casa Lui! Slavă lui 
Dumnezeu!

1 Timotei 3:1‑7 & Ieremia 34

Galateni 2:1‑21 & Cântarea Cântărilor 1‑2

Coloseni 1:21‑22; 1 Corinteni 3:16; Tit 3:5
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Cuvântul lui Dumnezeu este plin de dovezi 
incontestabile că Isus este El însuşi, Dumnezeu. 

El este marele nostru Dumnezeu! Din păcate, există creşti ni 
care nu au ajuns la această convingere. De aceea, ei încă se 
întreabă cum de El spune că este Fiul lui Dumnezeu dacă, 
de fapt, El însuşi este Dumnezeu. Ei bine, expresia „Fiul lui 
Dumnezeu” înseamnă Dumnezeu în trup uman!

În manifestarea Sa în trup, Isus a lăsat deoparte slava 
Sa pentru a putea fi  sută la sută om şi sută la sută Dumnezeu. 
Această dualitate a legiti mat lucrarea Sa de substi tuţie în 
favoarea noastră; altf el, aceasta ar fi  fost pusă sub semnul 
întrebării. Biblia spune că El „... S‑a dezbrăcat pe Sine Însuşi 
şi a luat un chip de rob, făcându‑Se asemenea oamenilor. 
La înfăţişare a fost găsit ca un om, S‑a smerit şi S‑a făcut 
ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce” (Filipeni 
2:7‑8).

Isus este înti părirea perfectă a fi inţei lui Dumnezeu, 
chipul Dumnezeului nevăzut (Evrei 1:3, Coloseni 1:15). 
Aleluia! Dar cine a fost El înainte de a veni pe pământ ca 

ISUS CRISTOS ESTE                    
MARELE DUMNEZEU

17SÂMBĂTĂ

Căci harul lui Dumnezeu, care aduce 
mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat 

şi ne învaţă s‑o rupem cu păgânătatea 
şi cu poft ele lumeşti  şi să trăim în veacul 

de acum cu cumpătare, dreptate şi 
evlavie, aşteptând fericita noastră 

nădejde şi arătarea slavei marelui nostru 
Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Cristos                                                                                

(Tit 2:11‑13).
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__________________________

__________________________

Doamne Isuse, Tu eşti minunat şi glorios; eşti Domn al 
cerului şi al pământului; numai Tu eşti Dumnezeu; eu Îţi 
laud măreţia şi mă închin Numelui Tău sfânt. Împărăţia 
Ta nu va avea sfârşit, domnia Ta este veşnică! Ţie să‑Ţi fie 
aduse slava, onoarea, maiestatea, stăpânirea şi lauda, în 
veci de veci. Amin.

om? El era Cuvântul, Cuvântul lui Dumnezeu: „La început 
era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era 
Dumnezeu” (Ioan 1:1). Apoi, versetul al 14‑lea spune: „Şi 
Cuvântul S‑a făcut trup şi a locuit printre noi...” Cuvântul 
care era Dumnezeu, S‑a făcut trup şi a fost numit Isus. Aleluia!

În Ioan 10:30, El a spus: „Eu şi Tatăl Meu una suntem.” 
Când El a făcut această afirmaţie, Biblia spune că evreii au 
luat pietre pentru a‑L ucide, deoarece au înţeles ce a vrut să 
spună. Ei au spus: „... Nu pentru o lucrare bună aruncăm 
noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă şi pentru că Tu, care 
eşti un om, Te faci Dumnezeu” (Ioan 10:31‑33). El nu era un 
impostor; El a fost şi El este Dumnezeu!

Isus a spus în Ioan 14:7: „Dacă M‑aţi fi cunoscut pe 
Mine, L‑aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo 
Îl veţi cunoaşte; şi L‑aţi şi văzut.” Pe cine au cunoscut şi pe 
cine au văzut ei să fi echivalat cu Tatăl? Pe Isus! Când Filip şi‑a 
exprimat îndoiala în versetul 8, răspunsul lui Isus a culminat 
discuţia într‑un mod cât se poate de clar. El a spus: „... De 
atâta vreme sunt cu voi şi nu M‑ai cunoscut, Filipe? Cine M‑a 
văzut pe Mine L‑a văzut pe Tatăl...” (Ioan 14:8‑9). Aleluia!

1 Timotei 3:8‑16 & Ieremia 35

Galateni 3:1‑14 & Cântarea Cântărilor 3‑5

Ioan 1:10‑11; Evrei 1:3; Coloseni 1:15‑19
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În 1 Samuel 15, citi m despre Saul şi despre 
modul în care l‑a condus Dumnezeu pentru a 

obţine biruinţa asupra amaleciţilor. Dumnezeu i‑a dat 
instrucţiuni specifi ce să îi distrugă complet pe amaleciţi, 
cu tot cu vitele lor. Dar Saul şi oamenii lui au nimicit doar 
lucrurile pe care ei nu le‑au dorit şi şi‑au păstrat o parte 
mai aleasă din pradă. I‑au cruţat viaţa chiar şi regelui.

Nemulţumit de faptele lui Saul, Dumnezeu a spus: 
„Îmi pare rău că l‑am pus pe Saul împărat, căci se abate de 
la Mine şi nu păzeşte cuvintele Mele...” (1 Samuel 15:11). 
Ce trist! Saul era regele, iar oamenii trebuiau să îl urmeze, în 
ti mp ce el trebuia să‑L urmeze pe Domnul. Dar el a ignorat 
instrucţiunile directe ale lui Dumnezeu în mod repetat.

Când profetul Samuel l‑a confruntat cu privire la 
greşeala sa, el a dat vina pe oameni, spunând: „... poporul 
a cruţat oile cele mai bune şi boii cei mai buni, ca să‑I 
jertf ească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte, 
le‑am nimicit cu desăvârşire” (1 Samuel 15:15). Nu numai 
că el nu a urmat instrucţiunile clare pe care i le‑a dat 
Dumnezeu, ci a şi refuzat să îşi asume responsabilitatea 
pentru acţiunile sale, dând vina pe oameni.

Saul a năruit planul lui Dumnezeu pentru viaţa sa 
din cauza neascultării lui deliberate. Ulterior, Biblia spune: 

URMEAZĂ-I PLANURILE
18DUMINICĂ

Multe căi i se par bune omului, 
dar la urmă duc la moarte                              

(Proverbele 16:25).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Sunt pe deplin supus călăuzirii Duhului Sfânt şi Cuvântului 
Său. Cuvântul Său este o candelă pentru picioarele mele şi 
o lumină pe cărarea mea prin care El mă conduce pe căile 
succesului, biruinţei şi bucuriei nemărginite! Aleluia!

„Duhul Domnului S‑a depărtat de la Saul; şi a fost muncit 
de un duh rău...” (1 Samuel 16:14). Urmează întotdeauna 
instrucţiunile lui Dumnezeu; urmează Cuvântul Lui, planurile 
şi călăuzirea Lui.

Unii oameni urmăresc ambiţii care nu au nicio 
legătură cu scopul lui Dumnezeu pentru viaţa lor. Ei nu se 
supun călăuzirii Duhului Sfânt. Nu trăi aşa. Urmează ce îţi 
spune Duhul Sfânt să faci. El este Cel care îţi dezvăluie tainele 
divine şi te ajută să te descoperi în visul lui Dumnezeu.

Indiferent de ideea ta sau de planul pe care îl ai, 
asigură‑te întotdeauna că este în concordanţă cu Cuvântul 
Său – voia Sa perfectă pentru tine. Predă‑te domniei şi 
călăuzirii Cuvântului Său. Cuvântul Său este lumină, iar dacă 
Îl urmezi în Cuvântul Lui, nu vei umbla în întuneric, ci vei 
avea lumina vieţii! Vei fi plini de cunoaşterea voii Sale în 
toată înţelepciunea şi înţelegerea spirituală.

1 Timotei 4:1‑8 & Ieremia 36

Galateni 3:15‑25 & Cântarea Cântărilor 6‑8

Psalmul 119:105; Efeseni 2:10; Ieremia 7:23
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În Matei 16:13‑20, Isus le‑a pus ucenicilor Săi o 
câteva întrebări stringente despre identi tatea 

Lui. Mai întâi, El i‑a întrebat: „Cine zic oamenii că sunt Eu, 
Fiul omului?”

După ce a primit răspunsurile lor, El a pus apoi a 
doua întrebare: „Dar voi... cine ziceţi că sunt?” (Matei 
16:15). Biblia spune: „Simon Petru, drept răspuns, I‑a 
zis: «Tu eşti  Cristosul, Fiul Dumnezeului cel viu!»” (Matei 
16:16). Mărturisirea lui Petru despre Isus ca fi ind Cristosul 
a fost o revelaţie de la Dumnezeu, însă Petru nu şti a acest 
lucru; a crezut că este raţionamentul lui.

Isus a trebuit să‑i spună: „Ferice de ti ne, Simone, 
fi ul lui Iona, fi indcă nu carnea şi sângele ţi‑au descoperit 
lucrul acesta, ci Tatăl Meu, care este în ceruri” (versetul 
17). Aleluia! La fel ca şi Petru, mulţi oameni din poporul 
lui Dumnezeu au primit revelaţii de la Dumnezeu. 
Gândeşte‑te puţin: tu de unde ai şti ut că Isus este Cristos? 
Duhul Sfânt este Cel care i‑a descoperit acest adevăr 
duhului tău. Biblia spune: „… Şi nimeni nu poate zice: 
«Isus este Domnul» decât prin Duhul Sfânt” (1 Corinteni 

ÎNŢELEGERE PRIN                
REVELAŢIA DUHULUI SFÂNT

19LUNI

[Pentru că întotdeauna mă rog] ca 
Dumnezeul Domnului nostru Isus 

Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de 
înţelepciune şi de revelaţie [inspiraţie 
în taine şi în secrete] în cunoaşterea 
Lui [adâncă şi inti mă] (Efeseni 1:17, 

versiunea Amplifi cată).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Am o înţelegere deosebită prin revelaţia Duhului Sfânt şi 
prin Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt profund în domeniul 
spiritual şi funcţionez cu duhul înţelepciunii, exprimat 
în discernământ deplin şi în cunoaşterea exactă a Lui, în 
timp ce mă hrănesc neîncetat cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
Aleluia!

12:3).
Tu crezi că Isus Cristos S‑a născut din fecioară; 

ai citit despre aceasta în Scripturi şi ai crezut. Acesta a 
fost Duhul Sfânt care ţi‑a dat o perspectivă, o inspiraţie 
asupra acelei taine. La fel, învierea lui Isus Cristos; deşi 
nu erai acolo când s‑a întâmplat, crezi acest adevăr.

De asemenea, crezi că Isus Cristos este Fiul 
lui Dumnezeu, că El a murit pentru păcatele tale, că 
Dumnezeu L‑a înviat din morţi şi că El este viu şi astăzi; 
acestea sunt revelaţii de la Dumnezeu. Creierul tău nu 
poate înţelege astfel de adevăruri. Ştiinţa nu ţi le poate 
oferi niciodată. Le ai în duhul tău pentru că Dumnezeu 
le‑a adus la cunoştinţa duhului tău.

Dezvăluirea adevărului face parte din lucrarea 
Duhului sfânt în noi. Aşadar, încredinţează‑I Domnului 
toată viaţa ta. Cunoaşterea Lui profundă şi trăirea 
Cuvântului Său să constituie cea mai mare pasiune a ta. 
Prin această părtăşie, El va continua să ţi Se dezvăluie pe 
Sine şi tainele măreţe ale Împărăţiei Lui.

1 Timotei 4:9‑16 & Ieremia 37

Galateni 3:26‑4:20 & Isaia 1‑2

Coloseni 1:9; Efeseni 1:15‑18
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Deseori, oamenilor le place să facă diferenţa 
între laudă şi închinare, deoarece ei cred că 

sunt diferite. Dar nu este chiar aşa; lauda este închinare. 
Lauda este unul dintre lucrurile pe care le faci atunci 
când I te închini lui Dumnezeu. De fapt, este cea mai 
înaltă parte a închinării. Simpla diferenţă între ele este că 
închinarea cuprinde şi alte lucruri pe care le faci pentru 
Domnul. De exemplu, slujirea ta pentru Dumnezeu este 
un act de închinare.

Atunci când înţelegi lauda ca fi ind cea mai 
importantă parte din închinare, vei realiza cât de 
însemnată este în relaţia ta cu Dumnezeu. Biblia spune: 
„Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fi ţi o casă 
duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertf e 
duhovniceşti , plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Cristosˮ (1 
Petru 2:5).

Biserica este o preoţie sfântă menită să‑I aducă 
jertf e duhovniceşti  lui Dumnezeu. Există diferite ti puri 
de jertf e. Atunci când îţi foloseşti  ti mpul pentru diverse 
acti vităţi misionare sau când Îi dai ceva valoros lui 
Dumnezeu, de fapt tu Îi aduci jertf e. Însă cele mai mari 
jertf e sunt cele de laudă.

LAUDA ESTE CEA MAI ÎNALTĂ 
FORMĂ DE ÎNCHINARE

20MARŢI

Mă închin în Templul Tău cel 
sfânt şi laud Numele Tău, pentru 

bunătatea şi credincioşia Ta…                                                  
(Psalmul 138:2).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru prezenţa Ta glorioasă în 
viaţa mea. Tu ai rânduit toate lucrurile să lucreze împreună 
spre binele meu, iar inima mea Îţi aduce neîncetat 
mulţumiri şi laude, pentru că aceasta este voia Ta în Cristos 
Isus cu privire la mine. Sunt triumfător în toate situaţiile şi 
circumstanţele vieţii; şi pentru aceasta Te laud, în Numele 
lui Isus. Amin.

Biblia spune: „De aceea prin El să oferim tot 
timpul sacrificiul laudei către Dumnezeu, care este 
rodul buzelor noastre, aducând mulţumiri Numelui 
Săuˮ (Evrei 13:15, versiunea Fidela). Observă că trebuie 
să Îi aducem jertfe de laudă lui Dumnezeu tot timpul, nu 
doar uneori. Aceasta arată cât de importantă este lauda. 
Pavel o descrie ca fiind rodul buzelor noastre, aducând 
mulţumire la adresa Numelui Său.

David a făcut o referire similară în Psalmul 69. El a 
zis: „Voi lăuda Numele lui Dumnezeu cu o cântare şi Îl 
voi preamări cu mulţumire. Aceasta de asemenea Îi va 
plăcea DOMNULUI mai mult decât un bou sau un taur 
care are coarne şi copiteˮ (Psalmul 69:30‑31, versiunea 
Fidela). Vezi? El a zis că va preamări Numele Domnului 
printr‑o mulţumire.

Versetul următor ne arată că acest act de laudă faţă 
de Dumnezeu aduce o mărturie importantă: „Nenorociţii 
văd lucrul acesta, şi se bucură…ˮ Chiar acum, adu‑I 
mulţumiri Domnului. Laudă‑L fierbinte, din inimă; 
gândeşte‑te la ceva pentru care vrei să Îi mulţumeşti şi 
fă‑o din toată inima. 

1 Timotei 5:1‑10 & Ieremia 38

Galateni 4:21‑5:15 & Isaia 3‑5

Psalmul 106:1; Psalmul 145:21; Psalmul 147:7
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Atunci când spunem că Isus ne‑a dat împuternicire 
judecătorească să facem uz de Numele Lui, unii 

nu înţeleg ce înseamnă. Termenul face referire la o procură 
legală care îi acordă unei persoane desemnate puterea de 
a acţiona în numele celui ce o împuterniceşte. Prin urmare, 
înseamnă că oricare ar fi  cererea ta, este considerată ca 
venind din partea lui Isus, din moment ce tu ceri în Numele 
Lui. 

Apostolul Ioan, în unele dintre scrierile lui, a 
consemnat cuvintele lui Isus care ne elucidează autoritatea 
legală pe care am primit‑o în Numele Lui. De exemplu, în 
Ioan 14:13‑14, Isus a spus: „Şi orice veţi cere în Numele 
Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fi e proslăvit în Fiul. Dacă 
veţi cere ceva în Numele Meu, voi face. ˮ Aici, Domnul 
vorbea despre formularea unei solicitări sau a unei peti ţii în 
Numele Lui. Aceasta este extraordinar.

Este precum ne spune Pavel în Coloseni 3:17: „Şi orice 
faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele 
Domnului Isus...ˮ O altă referinţă frumoasă o găsim în Ioan 
16:23 unde Domnul spune: „În ziua aceea, nu Mă veţi mai 
întreba nimic. Adevărat, adevărat, vă spun că orice veţi 
cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da.ˮ

AUTORITATEA LEGALĂ                         
DE A FACE UZ DE NUMELE LUI

21MIERCURI

Şi orice veţi cere în Numele Meu, 
voi face, pentru ca Tatăl să fi e 
proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere 
ceva în Numele Meu, voi face                                                                       

(Ioan 14:13‑14).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat împuternicirea 
legală de a folosi Numele fără egal al lui Isus pentru a face 
schimbări şi a controla circumstanţele. În Numele lui Isus, 
eu rostesc pace peste naţiuni; declar că Evanghelia are 
drum liber în naţiunile lumii. Astăzi şi întotdeauna umblu 
în victorie şi în stăpânire, pentru că trăiesc şi fac toate 
lucrurile prin puterea Numelui lui Isus. Amin.

Atunci când a spus: „În ziua aceea...ˮ Domnul făcea 
referire la ziua noului testament – ziua mântuirii pe care 
El a venit să o împlinească. Acea zi a început cu învierea 
Lui. Aşa că, noi suntem în „ziua aceeaˮ unde facem uz de 
Numele Lui şi trăim prin el. Dacă vreodată te‑ai întrebat de 
ce, în toată lumea, noi utilizăm Numele lui Isus în rugăciune, 
acesta este motivul.

Aşadar, chiar acum, fă uz de Numele Lui şi efectuează 
schimbări în lumea ta. El ne‑a spus că noi putem şi trebuie 
să procedăm aşa! Adresează problemele din naţiunea ta, 
din trupul tău fizic, de la serviciul tău, de la şcoala ta, etc. în 
Numele Lui şi aşteaptă o schimbare.

1 Timotei 5:11‑18 & Ieremia 39

Galateni 5:16‑26 & Isaia 6‑8

Marcu 16:17‑18; Faptele apostolilor 3:16; Ioan 16:24
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 Urmăreşte şti ri actualizate despre progresul 
distribuirii Rapsodiei în lume în cadrul noilor programe 
ReachOut World TV:
 ● În fi ecare zi o distribuire Outreach: acest program 
de realitate locală prezintă acţiunile misiunii REON din diferite 
oraşe ale lumii atât în cadrul programelor de distribuire 
masivă pe plan local Rhapsody Outreaches cât şi în cadrul 
programelor pe plan global ReachOut World.
 ● Cronicile mărturiilor despre Rapsodie: o colecţie de 
mărturii bazate pe impactul miraculos al Îngerului Mesager 
Rapsodia Realităţilor.
 ● Călătoria spre 7139 de limbi: un program care 
trece în revistă noi traduceri ale Rapsodiei Realităţilor.

Pentru a viziona aceste programe interesante, accesează 
site‑ul de internet: rhapsodytv.live
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Sunt cazuri remarcabile în Scriptură care ne 
ajută să înţelegem că Dumnezeu, într‑adevăr, 

testează inimile oamenilor. Ia în considerare povestea 
vieţii lui David, cum Dumnezeu l‑a ales din casa lui 
Isai, respingându‑l pe Eliab, fratele său. Din afară, Eliab 
părea să aibă tot ceea ce ţi‑ai fi  putut dori la un lider; în 
momentul în care a apărut, Samuel, profetul, l‑a văzut 
şi a zis: „... Negreşit, unsul Domnului este aici înaintea 
Luiˮ (1 Samuel 16:6).

Totuşi, Biblia spune: „Şi Domnul i‑a zis lui Samuel: 
«Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci 
l‑am lepădat... omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, 
dar Domnul Se uită la inimăˮ (1 Samuel 16:7). Observă 
cum S‑a exprimat Domnul; El nu a zis: „Nu îl unge pe 
Eliab, pentru că nu l‑am ales.ˮ Dacă ar fi  zis aceasta, ar 
fi  însemnat că Eliab nu ar fi  fost luat în considerare. Dar 
Domnul a zis: „L‑am refuzat.ˮ Înseamnă că Dumnezeu l‑a 
luat în considerare şi a zis: „Nu!ˮ

Şti a Eliab că Dumnezeu îl luase în considerare pentru 
a fi  într‑o zi rege peste Israel? Nu! Dar Dumnezeu l‑a luat 

EL VEDE INIMA TA
22JOI

Dar Eu, Dumnezeu, cercetez inima 
şi examinez mintea. Ajung la inima 

omului. Ajung la rădăcina lucrurilor. 
Îi tratez pe toţi aşa cum sunt în 

realitate, nu aşa cum preti nd că sunt                                         
(Ieremia 17:10, versiunea The Message – 

Mesajul, n.tr.).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Am o inimă care Îl iubeşte pe Domnul cu pasiune şi Îl 
slujeşte cu adevărat. Dorinţa mea, Doamne, este să‑Ţi 
fiu pe plac mereu. Mă aliniez la Cuvântul Tău şi astăzi, ca 
să cunosc şi să împlinesc voia Ta desăvârşită cu privire la 
toate lucrurile, astfel încât viaţa mea să‑Ţi aducă slavă, în 
Numele lui Isus. Amin.

în considerare. Povestea vieţii lui Avraam constituie un 
alt caz, de data aceasta unul pozitiv, deoarece Avraam a 
trecut testul. După ani de zile în care îşi dorise un copil, el 
şi Sara au avut un fiu la vârsta lor înaintată. Dar într‑o zi, 
Biblia spune că Dumnezeu l‑a testat pe Avraam. I‑a cerut 
să I‑l aducă pe singurul lui fiu, Isaac, ca jertfă (Geneza 
22:2). Dumnezeu nu l‑a anunţat pe Avraam: „Hei, acum 
vreau să te testez,ˮ nu! Dar Avraam a demonstrat că avea 
credinţă că Dumnezeu putea să i‑l dea înapoi pe Isaac şi 
înviat din morţi, şi simbolic, exact aceasta s‑a întâmplat 
(Evrei 11:17‑19). El S‑a încrezut cu totul în Domnul şi L‑a 
ascultat.

S‑ar putea să nu ştii niciodată când eşti testat sau 
luat în considerare pentru următorul nivel de însărcinare 
şi de promovare. Important este să nu ai lipsuri. Acesta 
este motivul pentru care trebuie să umbli permanent 
în credinţă, în nădejde şi în dragoste. Fii smerit şi dă 
întotdeauna tot ce ai mai bun din tine, nu cu ipocrizie, ci 
cu integritate şi cu corectitudine, pentru că Dumnezeu îţi 
vede inima cu adevărat.

1 Timotei 5:19‑25 & Ieremia 40

Galateni 6:1‑18 & Isaia 9‑10

Proverbe 17:3; Psalmul 26:2; 1 Samuel 16:1
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Este important să cunoşti  Cuvântul lui Dumnezeu. 
Isus le‑a spus evreilor: „Vă rătăciţi! Pentru că 

nu cunoaşteţi Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu!” 
(Matei 22:29). Ceea ce le‑a spus Isus evreilor atunci, 
este valabil şi în zilele noastre. Este şi mai rău atunci 
când cineva este slujitor, lider, învăţător al Cuvântului lui 
Dumnezeu şi nu cunoaşte Scripturile.

Atunci când Isus a făcut afi rmaţia din versetul 
temati c, El S‑a adresat întregii naţiuni Israel, căreia i se 
încredinţase cunoaşterea lui Dumnezeu. Aveau atât de 
multe adevăruri, dar ajunseseră să nu le mai cunoască, 
să fi e ignoranţi. 

Aceeaşi lideri ai evreilor au fost cei care, tot din 
ignoranţă, L‑au condamnat pe Isus. Ei L‑au defăimat şi 
au descurajat oamenii să creadă în El. L‑au condamnat la 
moarte şi înaintea ochilor lor, Isus a fost insultat, agresat 
şi crucifi cat. L‑au numit pe Isus înşelător; dar ei erau cei 
înşelaţi şi cei care înşelau.

Nu este de mirare că Pavel, în una dintre scrierile lui, 
a spus: „şi pe care n‑a cunoscut‑o niciunul din fruntaşii 
veacului acestuia; căci, dacă ar fi  cunoscut‑o, nu L‑ar 
fi  răsti gnit pe Domnul slavei” (1 Corinteni 2:8). Pavel a 
avut şi el parte de aceste atacuri aţâţate de liderii evrei.

PERICOLUL IGNORANŢEI
23VINERI

Drept răspuns, Isus le‑a zis: „Vă 
rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici 

Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu!”                      
(Matei 22:29).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, prin Cuvântul Tău, Tu mă conduci şi mă 
călăuzeşti în destinul pe care l‑ai pregătit pentru mine. 
Trăiesc cu încredere şi cu bucurie mereu, ştiind că lucrezi 
cu mine şi în mine pentru a‑Ţi împlini voia perfectă. Pe 
măsură ce studiez Scripturile, ochii minţii şi ai inimii mele 
sunt luminaţi să Te cunoască mai mult, în Numele lui Isus. 
Amin.

Cu o anumită ocazie, el şi colegii lui de lucrare erau 
în Tesalonic să predice. Pe când Pavel predica în sinagogă, 
unii dintre neamuri şi mai multe femei au crezut mesajul 
lui. Dar liderii evrei s‑au ofensat şi au incitat nişte rebeli 
să pornească o revoltă în oraş (Faptele apostolilor 17). 
Ei erau în necunoştinţă cu privire la planul lui Dumnezeu 
pentru mântuirea neamurilor.

Lipsa de cunoaştere a Scripturilor îi face pe oameni 
să facă lucruri teribile. Chiar Pavel a făcut aluzie la pericolul 
ignoranţei şi cum l‑a făcut pe el să persecute biserica 
lui Cristos înainte de convertirea lui: „Îi mulţumesc lui 
Cristos Isus, Domnul nostru, care m‑a întărit, că m‑a 
socotit vrednic de încredere şi m‑a pus în slujba Lui, 
măcar că înainte eram un hulitor, un prigonitor şi 
batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram 
din neştiinţă, în necredinţă!”(1 Timotei 1:12‑13).

Cunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu; studiază 
Scripturile pentru tine, aşa cum spune Biblia: „Caută să 
te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, 
ca un lucrător care n‑are de ce să‑i fie ruşine şi care 
împarte drept Cuvântul adevărului” (2 Timotei 2:15).

1 Timotei 6:1‑16 & Ieremia 41

Efeseni 1:1‑14 & Isaia 11‑12

Proverbe 18:15; Ioan 5:39; 2 Timotei 2:15

55



Nu‑i aşa că iubeşti  Scripturile? Gândeşte‑te 
la ceea ce tocmai am citi t. Versetul temati c 

spune că dacă ai o minte carnală şi umbli după lucrurile 
fi rii pământeşti , aceasta te va conduce la moarte. Dar 
dacă gândeşti  spiritual şi umbli după lucrurile Duhului 
Sfânt, vei avea viaţă şi pace. Un verset simplu dar foarte 
profund!

Aşadar, verifi că‑ţi viaţa; trăieşti  în agitaţie? Este 
viaţa ta lipsită de pace? Atunci când oamenii sunt agitaţi, 
deranjaţi şi confuzi, aceasta se întâmplă pentru că nu sunt 
serioşi din punct de vedere spiritual. Biblia este clară: 
atunci când te focalizezi asupra lucrurilor duhovniceşti , 
ai viaţă şi pace.

A fi  duhovnicesc sau lumesc ţine de mintea ta; spre 
ce anume îţi concentrezi mintea. Oamenii cu o minte 
lumească se gândesc doar la lucrurile din această lume; 
sunt conduşi de trup. Atenţia ta, tot ti mpul, ar trebui să 
fi e asupra Cuvântului lui Dumnezeu şi a realităţilor eterne 
ale Împărăţiei Lui. În acel mod, în mijlocul problemelor şi 
al haosului, vei avea mereu pace; o viaţă fără agitaţie!

Isaia spune că Dumnezeu îi menţine în perfectă 
pace – în pace şi bunăstare – pe cei a căror minte este 
focalizată asupra Lui: „Tu îl vei ţine în desăvârşită pace, 

O VIAŢĂ DE PACE
24SÂMBĂTĂ

Şi umblarea după lucrurile fi rii pământeşti  
este moarte, pe când umblarea după 

lucrurile Duhului este viaţă şi pace                                           
(Romani 8:6).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Împlinesc întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu; de aceea, 
simt o pace de nedescris din interior; am pace în mijlocul 
furtunilor. Trăiesc fără griji, pentru că Isus Cristos este 
totul pentru mine! În El, eu sunt autonom, capabil să fac 
toate lucrurile şi sunt în mod supranatural aprovizionat 
şi fortificat pentru viaţa triumfătoare! Binecuvântat să 
fie Dumnezeu!

pe cel a cărui minte este fixată asupra ta, pentru că el se 
încrede în Tine” (Isaia 26:3, versiunea Fidela).

1 Timotei 6:17‑21 & Ieremia 42

Efeseni 1:15‑2:10 & Isaia 13‑14

Filipeni 4:6‑7; Romani 8:5‑8; Romani 8:13‑14
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Biblia spune că Dumnezeu a pus toate lucrurile 
sub picioarele lui Isus. Acesta este un adevăr 

puternic şi profund. Dacă toate lucrurile sunt sub 
picioarele lui Isus, înseamnă că toate lucrurile sunt 
sub picioarele Bisericii, care este trupul Lui. Isus este 
Capul; Biblia numeşte Biserica „plinătatea Lui.ˮ Aceasta 
înseamnă că fără biserică, Isus nu este complet în această 
lume.

Este precum trupul tău fi zic; capul tău este în vârf, 
apoi ai restul trupului, până la picioare. Indiferent unde 
stai sau pe ce stai, chiar şi partea cea mai de jos a trupului 
tău – vârful degetelor de la picioare – se afl ă deasupra 
lucrurilor unde stai sau pe care stai.

Aşadar, atunci când Biblia spune că Dumnezeu 
I‑a pus totul sub picioare lui Isus şi L‑a făcut cap peste 
toate lucrurile, pentru Biserică, înseamnă că în calitate de 
creşti n, de membru al trupului lui Cristos, indiferent ce 
rol ai în trup sau ce loc ocupi în biserica de unde aparţii, 
atâta vreme cât eşti  în Cristos, eşti  deasupra tuturor 
lucrurilor.

Aş dori ca toţi cei ce fac parte din trupul lui Cristos 
să ajungă la înţelegerea acestui adevăr. În trupul lui 
Cristos, nimeni nu este neînsemnat; şi chiar dacă ai fi  

EȘTI DEASUPRA                               
TUTUROR LUCRURILOR

25DUMINICĂ

El i‑a pus totul supt picioare şi L‑a dat 
căpetenie peste toate lucrurile Bisericii 

(Efeseni 1:22).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Fac uz de tăria şi de stăpânirea lui Cristos, de puterea şi 
de slava Lui, pentru a frânge influenţa diavolului de peste 
naţiuni, de peste popoare, de peste conducători şi de peste 
tinerii din întreaga lume! Neprihănirea lui Dumnezeu 
umple pământul şi mântuieşte inimile oamenilor, pentru 
că toate sufletele Îi aparţin. Aleluia!

crezut că eşti nesemnificativ, tot eşti deasupra tuturor 
lucrurilor. Aceasta nu are de a face cu puterea ta sau 
cu abilitatea ta, ci cu identitatea ta: eşti un membru al 
trupului lui Cristos!

Eşti deasupra bolii şi a afecţiunii. Eşti deasupra 
diavolului, a întunericului şi a morţii. Eşti deasupra 
înşelării, a corupţiei, a falsităţii şi a influenţelor rele 
care fac ravagii în viaţa oamenilor în această lume. Eşti 
deasupra lumii!

Întotdeauna să îţi aminteşti cine eşti; cum este 
Isus, aşa eşti şi tu în această lume (1 Ioan 4:17). Aşa 
cum este El aşezat în domnie şi în mare slavă, deasupra 
principatelor, a puterilor, a autorităţilor şi a oricărui 
nume care se poate numi, nu numai în această lume, dar 
şi în cea care va veni, aşa eşti tu. Prin urmare, domneşte 
şi stăpâneşte peste lume, deoarece El a aşezat toate 
lucrurile sub picioarele tale. Aleluia!

2 Timotei 1:1‑18 & Ieremia 43

Efeseni 2:11‑22 & Isaia 15‑18

Efeseni 1:19‑23; Efeseni 2:4‑6; Romani 5:17
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Este uşor pentru cineva să fi e învăluit de 
acti vităţile acestei lumi şi să conti nue să‑şi ducă 

viaţa crezând că lumea va fi  mereu aşa cum este.
Atunci când vorbim de răpirea bisericii, sunt unii 

care gândesc că este o amăgire. Aceasta deoarece ei nu 
şi‑au citi t Biblia. Biblia ne spune despre răpire (citeşte 
1 Tesaloniceni 4:15‑17). În 1 Corinteni 15:51‑53 Pavel 
spune: „Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar 
toţi vom fi  schimbaţi, într‑o clipă, într‑o clipeală din 
ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii 
vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi  schimbaţi...ˮ

Observă că aceasta se va întâmpla într‑un moment, 
într‑o clipeală din ochi; aceasta înseamnă că într‑o 
secundă vom pleca din această lume! Răpirea nu va fi  un 
proces lung. Nu este ca a doua venire, în care Domnul 
va apărea pe nori destul de mult ti mp pentru ca toate 
naţiunile să‑L vadă; nu! Răpirea Bisericii va fi  deodată ‑ 
într‑o clipeală totul este gata‑toţi am plecat; dar se va 
întâmpla pentru cei care Îl aşteaptă.

În Evrei 9:28 Biblia spune: „... Se va arăta a doua 
oară, nu în vederea păcatului, ca să le aducă mântuirea 
celor ce‑L aşteaptă.ˮ Tu iubeşti  venirea Lui? Aştepţi ca El 
să revină? În ti mp ce mulţi dintre noi spun: „Da, amin. 

SE VA ÎNTÂMPLA                                 
ÎNTR-O CLIPITĂ

26LUNI

Aşteptând fericita noastră nădejde 
şi arătarea slavei marelui nostru 

Dumnezeu şi Mântuitor Isus Cristos                                  
(Tit 2:13).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Sunt treaz şi alert în duh, călăuzit de iubirea lui 
Dumnezeu, de Cuvântul Său şi de aşteptarea venirii 
Sale. Dorinţa mea de a câştiga mai mulţi oameni pentru 
Cristos înfloreşte mai mult ca niciodată. Şi prin eforturile 
mele depuse pentru Evanghelie, mulţi sunt smulşi din 
împărăţia întunericului şi aduşi în libertatea slavei fiilor 
lui Dumnezeu. Aleluia!

Vino, Doamne Isuse,ˮ unii speră ca venirea Lui să întârzie, 
din cauza faptului că sunt conduşi de firea pământească. 
Nu te lăsa pradă acestei mentalităţi!

Unele dintre ultimele cuvinte ale Stăpânului în 
Biblie, sunt: „Da, Eu vin curândˮ (Apocalipsa 22:20); nu 
va fi nicio întârziere. Aşa că, dacă nu ai trăit ca unul care Îl 
aşteaptă, pocăieşte‑te, pentru că nu mai este mult timp. 
Ia în serios părtăşia cu Dumnezeu. Fii ca slujitorul înţelept 
despre care vorbeşte Biblia, care îl aşteaptă pe stăpân să 
revină (Luca 12:36‑38).

2 Timotei 2:1‑10 & Ieremia 44

Efeseni 3:1‑21 & Isaia 19‑22

Evrei 9:28; 1 Tesaloniceni 4:15‑17
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Numele lui Isus niciodată nu eşuează. Nu este de 
mirare că Pavel a spus că orice faci, cu cuvântul 

sau cu fapta, să faci totul în Numele Domnului Isus. A face 
toate lucrurile în Numele Domnului Isus nu înseamnă că 
atunci când vrei să cureţi pantofi i sau să speli podeaua, 
spui: „Curăţ aceşti  pantofi  în Numele lui Isus,ˮ sau „şterg 
podeaua în Numele lui Isusˮ; nu!

Ceea ce înseamnă este că trebuie să‑ţi trăieşti  
viaţa în Numele Domnului Isus Cristos. În toate situaţiile 
şi circumstanţele, viaţa ta să proclame Numele lui Isus 
Cristos; trăieşte ca reprezentant al Lui. Trăieşte zilnic cu 
conşti enti zarea puterii, slavei şi domniei Numelui Său.

Atunci când vei adopta această perspecti vă, nu te 
vei mai confrunta cu probleme de sănătate; viaţa ta va fi  
un râu nesfârşit de binecuvântări şi de supranatural. Nu 
vei avea mentalitatea nevoii, deoarece puterea şi slava 
Numelui Său vor îndrepta toate lucrurile cu ti ne, pentru 
ti ne şi în ti ne.

Întrebarea este: „Cum trăieşti  în Numele Lui 
şi ca reprezentant al Lui?ˮ Este simplu; mai întâi, 
conşti enti zează viaţa Lui în ti ne. În 1 Ioan 5:11 este scris: 
„Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne‑a dat viaţa 
veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.ˮ Această viaţă 

TRĂIREA ÎN NUMELE LUI
27MARŢI

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

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

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea şi pentru 
binecuvântarea de a trăi în Numele lui Isus. În Numele 
Lui, trăiesc triumfător, deasupra circumstanţelor şi a 
pericolelor acestei lumi. Trăiesc în pace perpetuă, în 
bunăstare, în sănătate, în succes şi în măreţie, spre slava 
Tatălui. Aleluia!

este impenetrabilă pentru moarte şi pentru boală! În 
al doilea rând, nu trăi niciodată în frică. Trăieşte cu 
îndrăzneală. 

Biblia spune: „În dragoste nu este frică; ci 
dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica 
are cu ea pedeapsa; şi cine se teme, n‑a ajuns desăvârşit 
în dragosteˮ (1 Ioan 4:18). Dacă înainte erai mereu 
atacat de frică, de acum încolo, spune: „Refuz să mă tem. 
Trăiesc plin de îndrăzneală, în Numele lui Isus.ˮ

Nu contează cu ce te confrunţi în viaţă; în Numele 
Lui, eşti victorios; eşti triumfător pe veci. În Numele Lui, 
trăieşti deasupra circumstanţelor şi primejdiilor acestei 
lumi. Numele Lui este un turn tare; te‑ai născut în el, ca 
să trăieşti acolo. Aleluia! Conştientizează acest fapt!

2 Timotei 2:11‑26 & Ieremia 45

Efeseni 4:1‑16 & Isaia 23‑24

Matei 28:18‑19; Coloseni 3:17; Luca 10:19
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Cuvântul tradus prin „condamnareˮ din versetul 
temati c, înseamnă de asemenea judecată. 

Judecata este o parte a planului lui Dumnezeu chiar 
dacă unii nu cred aceasta. Biblia arată clar două judecăţi 
principale pentru om. Prima a avut loc atunci când Isus 
a fost judecat pe cruce pentru păcatele omenirii. A doua 
va avea loc în ziua judecăţii, în faţa Tronului mare şi alb.

Cei mai mulţi au auzit de ulti ma. Conform Romani 
8:1, omul nu trebuie să treacă prin a doua judecată. El 
poate obţine neprihănirea lui Dumnezeu acceptând 
adevărul că Isus a fost judecat pentru el pe cruce, la 
calvar. Isus a devenit jertf a pentru păcatul nostru şi a 
plăti t preţul prin moartea Lui.

În Romani 3:25‑26 Biblia spune că am fost justi fi caţi 
gratuit prin harul Lui şi prin răscumpărarea care este în 
Isus Cristos: „Pe El, Dumnezeu L‑a rânduit mai dinainte 
să fi e, prin credinţa în sângele Lui, o jertf ă de ispăşire, 
ca să‑şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea 
păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui 
Dumnezeu; pentru ca, în vremea de acum, să‑şi arate 
neprihănirea Lui în aşa fel, încât să fi e neprihănit, şi 
totuşi să‑l socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.ˮ 
Binecuvântat să fi e Dumnezeu!

EL A FOST JUDECAT                     
PENTRU TOŢI OAMENII

28MIERCURI

Acum dar nu este nicio osândire 
pentru cei ce sunt în Cristos Isus...                    

(Romani 8:1).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

__________________________

__________________________

Neprihănitule Tată, ce bucurie este să ştiu că Isus a devenit jertfa 
pentru păcatele lumii şi prin moartea Sa substitutivă a plătit preţul 
integral ca noi să fim mântuiţi! Acum, am obţinut neprihănirea Ta 
acceptând adevărul că Isus a fost judecat pentru mine pe cruce. 
Sunt despărţit de distrugerea şi de judecata care acţionează în 
această lume a întunericului, pentru că aparţin Împărăţiei Fiului 
dragostei lui Dumnezeu şi trăiesc în această Împărăţie. Amin.

Slavă lui Dumnezeu că Isus nu a rămas în mormânt; 
El a înviat a treia zi! Astăzi, oricine crede în El este liber 
de orice păcat – despărţit de judecată. Aleluia! Ce a 
împlinit El pentru noi este mult mai mult decât ştergerea 
păcatelor. El ne‑a propulsat într‑o nouă viaţă; acum avem 
o natură nouă. Aleluia!

Aceasta este Evanghelia: „Dacă deci prin greşeala 
unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult 
mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi 
darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel Unul 
singur, care este Isus Cristos!ˮ (Romani 5:17). Acum, 
orice om poate să vină cu îndrăzneală înaintea tronului 
de har şi să obţină îndurare (Evrei 4:16). Dar, într‑o zi, 
nu prea îndepărtată, tronul de har va deveni tronul de 
judecată pentru aceia care au refuzat mântuirea lui 
Isus Cristos. De aceea El ne trimite în toată lumea să le 
spunem tuturor despre preţul pe care El l‑a plătit pentru 
mântuirea lor. Isus a fost judecat în locul lor.

2 Timotei 3:1‑17 & Ieremia 46

Efeseni 4:17‑5:2 & Isaia 25‑26

Romani 3:23‑26; Ioan 3:16‑17; Romani 4:23‑25
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Cu ceva ti mp în urmă, în anumite părţi ale lumii, 
unii oameni riscau să fi e închişi sau chiar omorâţi dacă 
se descoperea o Biblie în posesia lor. Bibliile erau ti părite 
pe ascuns. 

Astăzi avem Biblii peste tot, mulţumită credinţei, 
rugăciunilor şi eforturilor multor înaintaşi ai noştri ‑ 
misionari şi sfi nţi ai lui Dumnezeu ‑ care şi‑au jertf it viaţa 
pentru această cauză. 

Exemplul lor trebuie să ne inspire să împingem 
înainte agenda Bibliei în zilele noastre.

Trebuie să accelerăm, văzând că venirea Domnului 
este aproape. 

Vino alături de noi să ducem Biblii pe străzi, în 
comunităţi, în oraşe şi în naţiuni unde Evanghelia nu este 
cunoscută. 

Pentru mai multe informaţii te rugăm să apelezi 
următoarele numere de telefon: 

Nigeria: +234 817 198 7339,
Africa de Sud: +27 835 383 349,
Marea Britanie: +44 170 855 6604
sau să trimiţi un email la una dintre adresele: info@

bibleforallmission.org sau info@rhapsodybible.org 
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Atunci când Isus predica, erau unii care ascultau 
şi credeau, dar erau şi alţii care criti cau şi 

ascultau doar ca să găsească un moti v de controverse. 
Fariseii au trimis spioni care puneau întrebări, sperând 
că Îl vor putea face pe Isus să spună ceva contrar Legii. 
Ei L‑au întrebat: „Se cuvine să îi plăti m bir Cezarului sau 
nu?ˮ (Luca 20:22).

Întrebarea era o capcană, dar Isus a recunoscut şi 
a înţeles viclenia lor; aşa că, arătând spre dinarul roman 
(o monedă) cu imaginea Cezarului, a zis: „... Daţi‑i, dar, 
Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este 
al lui Dumnezeuˮ (Luca 20:25). Ei nu erau acolo să Îl 
asculte, să creadă şi să fi e binecuvântaţi, nu! Ei au vrut să 
Îl prindă în capcană prin răspunsurile Lui, dar Isus era şi 
este înţelepciunea întrupată.

În Marcu 12:13 citi m: „Apoi i‑au trimis la Isus pe 
unii din farisei şi din irodieni, ca să‑L prindă cu vorba.ˮ În 
Evanghelia după Matei, el a scris: „Atunci fariseii s‑au dus 
şi s‑au sfătuit cum să Îl prindă pe Isus cu vorbaˮ (Matei 
22:15). În Luca 20:20 se consemnează: „Au început să Îl 
pândească pe Isus; şi au trimis nişte iscoditori care se 
prefăceau că sunt neprihăniţi ca să‑L prindă cu vorba şi 
să‑L dea pe mâna stăpânirii şi pe mâna dregătorului.ˮ

PRIMEȘTE CUVÂNTUL                          
CU O INIMĂ SINCERĂ

29JOI

Mă bucur de Cuvântul Tău ca 
cel ce găseşte o mare pradă                            

(Psalmul 119:162).
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__________________________

69

Dragă Tată, înţelepciunea Ta funcţionează în mine, 
conferindu‑mi un discernământ excelent, având ideile 
corecte şi luând deciziile corecte. Sunt propulsat 
de Cuvântul Tău, ascultând cu o inimă bună vocea 
înţelepciunii. Eu spun şi fac lucrurile potrivite, la momentul 
potrivit, pentru scopul potrivit, spre slava Ta, în Numele 
lui Isus. Amin.

Poţi vedea motivele diferite pentru care unii 
participau la întâlnirile Lui? Ştia Isus? Da! Dar El nu i‑a 
demascat; El i‑a lăsat să se hotărască singuri după ce au 
ascultat învăţăturile Lui. La fel este şi astăzi; cum primeşti 
Cuvântul Lui? Îl primeşti cu o inimă sinceră?

Biblia spune: „De aceea lepădaţi orice necurăţie 
şi orice revărsare de răutate, şi primiţi cu blândeţe 
Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufleteleˮ 
(Iacov 1:21). Atunci când auzi Cuvântul lui Dumnezeu, 
primeşte‑l aşa cum este, în adevăr, cu o inimă 
neîmpărţită, sinceră şi onestă. Aminteşte‑ţi, Cuvântul Lui 
este înţelepciunea Lui. În Proverbe 4:5‑6 Biblia spune: 
„Dobândeşte înţelepciune, dobândeşte pricepere; nu 
uita cuvintele gurii mele şi nu te abate de la ele. N‑o 
părăsi, şi ea te va păzi; iubeşte‑o, şi te va ocroti!ˮ

2 Timotei 4:1‑10 & Ieremia 47

Efeseni 5:3‑21 & Isaia 27‑28

2 Corinteni 4:2; 1 Tesaloniceni 2:13; Evrei 4:12; Iacov 1:21
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Un verset similar cu versetul temati c este 1 Ioan 
4:4 care spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi din 

Dumnezeu; şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este 
mai mare decât cel ce este în lume.ˮ Şi Petru ne scrie, 
sub inspiraţie divină, ceva la fel de moti vator, în a doua sa 
epistolă: „Prin care El ne‑a dat făgăduinţele Lui nespus 
de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi fi rii 
dumnezeieşti , după ce aţi fugit de stricăciunea care este 
în lume prin poft eˮ (2 Petru 1:4).

Ce spune Pavel? Să citi m ce scrie el pentru noi 
prin Duhul Sfânt, în Romani 8:35‑39: „Cine ne va 
despărţi pe noi de dragostea lui Cristos? Necazul, sau 
strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa 
de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?... Totuşi, în 
toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, 
prin Acela care ne‑a iubit. Căci sunt bine încredinţat că 
nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici 
puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici 
înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi  
în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care 
este în Isus Cristos, Domnul nostru.ˮ

Apostolii, în afi rmarea acestor adevăruri, vorbeau 
despre viaţa pe care o avem în Cristos; o viaţă de stăpânire 

NATURA TA                                
ÎNVINCIBILĂ

30VINERI

Pentru că oricine este născut 
din Dumnezeu biruie lumea; şi 
ceea ce câşti gă biruinţa asupra 

lumii este credinţa noastră                                                                           
(1 Ioan 5:4).
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Binecuvântat fie Dumnezeu! Sunt de neînvins, un 
învingător în Isus Cristos; eu domnesc în viaţă prin Cristos. 
Am învins lumea şi înşelăciunea, eşecul, ura, corupţia, 
decadenţa şi limitarea ei. Cristos domneşte în viaţa mea; 
aceasta este asigurarea mea pentru o viaţă de măreţie, 
de slavă şi de har tot mai mare, în Numele lui Isus. Amin.

asupra diavolului, a lumii şi a sistemelor ei. Creştinul este 
de neînvins. Eşti victorios în Isus Cristos; tu domneşti şi 
stăpâneşti în viaţă prin El. Dacă rămâi în El nu poţi eşua 
niciodată. Aleluia!

Şi Domnul Isus a vorbit despre natura ta invincibilă. 
El a zis: „Iată că v‑am dat putere să călcaţi peste şerpi 
şi peste scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi 
nimic nu vă va putea vătămaˮ (Luca 10:19). În Marcu 
16:18, El a zis că vei lua în mână şerpi; şi dacă bei ceva de 
moarte, nu va avea niciun efect asupra ta. Atunci când 
îţi întinzi mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşi. Ce 
viaţă!

Tu ai biruit lumea. S‑ar putea ca vrăjmaşul să 
aducă în calea ta situaţii dureroase, dar tu rămâi neclintit 
în credinţă; în Cristos deja eşti mai mult decât biruitor: 
„Mulţumiri să Îi fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă 
totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos...ˮ (2 
Corinteni 2:14). Antrenează‑te în această conştientizare.

2 Timotei 4:11‑22 & Ieremia 48

Efeseni 5:22‑6:9 & Isaia 29‑30

Romani 5:17; 1 Ioan 5:4‑5
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RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

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

AFRICA DE SUD:

SUA:NIGERIA:

CANADA
ROMÂNIA:

MAREA BRITANIE:



DESPRE AUTOR
Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele 

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

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

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

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

„Creştere supranaturală”

Sunt creştin de mulţi ani, dar nu am înţeles niciodată ce 
înseamnă să ai o relaţie cu Duhul Sfânt. Într‑o zi, am primit 
o Rapsodie a Realităţilor şi am început să o studiez. Prin 
studierea devoţionalului, acum am o relaţie intimă cu Duhul 
Sfânt şi continui să cresc în fiecare zi. Lăudat să fie Dumnezeu!

„Credinţă nezdruncinată”

Soţul meu a făcut un test de urină şi s‑a descoperit că are 
celule de sânge în urină. Fiind medic, el ştia implicaţiile 
acestui rezultat şi a devenit îngrijorat. Credinţa mea a rămas 
puternică. Eu şi mama mea am continuat să citim Rapsodia 
Realităţilor şi să ne rugăm, crezând că va fi bine. La o 
săptămână după aceea, soţul meu a făcut o ecografie şi o 
cistoscopie, care au confirmat că totul era normal. De atunci, 
soţul meu care nu a mers niciodată la biserică slujeşte acum 
în biserică. Slavă Domnului pentru Rapsodia Realităţilor!

„O viaţă de victorie neîntreruptă”

De când am început să studiez Rapsodia Realităţilor, am 
experimentat consecvenţă în fiecare domeniu al vieţii mele, 
în special în creşterea mea spirituală. Am fost binecuvântat 
cu un nou loc de muncă şi am fost protejat de o serie de 
accidente. Domnul mi‑a adus o viaţă de victorie neîntreruptă 
prin intermediul Îngerului Mesager. Slavă lui Dumnezeu!

‑E. G; Gambia

‑S. B; Camerun

‑F; Marea Britanie



PRAYING THE RIGHT WAY

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

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

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
CĂRȚI DISPONIBILE DE LA EDITURA

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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647–341–9091 

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


