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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! 

                 – Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 1009 limbi şi încă 

mai numărăm. Ediţia 2019 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru 
a te poziţiona pentru un real succes 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. 

8

8

8

8



INFORMAŢII PERSONALE

Nume 

Adresa personală      

Număr de telefon personal      

Mobil       

       

Adresa de e–mail      

Adresa de servici      

      

ȚELURI PENTRU ACEASTĂ LUNĂ    

  

Imaginea de pe copertă surprinde parteneri ai 
Rapsodiei Realităţilor în Durban, Africa de Sud.



www.rhapsodyofrealities.org

Rapsodia 
Realităților

. . .  UN DEVOȚIONAL COTIDIAN



Isus Cristos este al doilea şi ulti mul Adam. El este 
dătătorul vieţii şi, întrucât El trăieşte în ti ne prin 

Duhul Lui şi ţi‑a dat acelaşi ti p de viaţă (1 Ioan 5:11‑12), 
acum şi tu eşti  un dătător de viaţă.

Noi le spunem oamenilor că un creşti n nu este 
o persoană obişnuită; este una cu Domnul, preluând 
scopul şi misiunea Lui. În Ioan 10:10, Domnul Isus a 
declarat: „Hoţul nu vine decât să fure, să junghie şi să 
prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s‑o 
aibă din belşug”. El a fost clar cu privire la scopul Lui: El 
a venit să le dea viaţă veşnică celor aveau să creadă în El 
şi să Îl urmeze. El a confi rmat acest adevăr când a spus: 
„Oile mele ascultă glasul meu; Eu le cunosc şi ele vin 
după mine. Eu le dau viaţa veşnică…” (Ioan 10:27‑28).

Nu este de mirare că El este descris în versetul 
temati c ca fi ind un Duh dătător de viaţă. Iar acum, fi ind 
născut din nou, tu eşti  una cu Cristos. În 1 Corinteni 
6:17, Biblia spune: „Dar cine se lipeşte de Domnul, 
este un singur Duh cu El.” Ai devenit un singur duh cu 
Domnul; cum este El, aşa eşti  şi tu (1 Ioan 4:17); prin 
urmare, eşti  un duh dătător de viaţă. Nu numai că te‑a 
făcut un părtaş al vieţii Lui, dar eşti  şi un distribuitor al 
vieţii eterne.

EȘTI UN DUH                                 
DĂTĂTOR DE VIAŢĂ

1 LUNI 

De aceea este scris: „Omul dintâi Adam a 
fost făcut un sufl et viu.” Al doilea Adam 

a fost făcut un duh dătător de viaţă            
(1 Corinteni 15:45).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cum este Cristos, aşa sunt şi eu în lumea aceasta; sunt 
un duh dătător de viaţă; un distribuitor al vieţii veşnice 
şi al realităţilor eterne ale Împărăţiei lui Dumnezeu. Aduc 
şi astăzi bucurie în viaţa multora, în timp ce le vestesc 
Evanghelia, care este puterea lui Dumnezeu de a le 
transforma viaţa, şi de a‑I catapulta în moştenirea lor în 
Cristos. Aleluia!

Scopul vieţii tale este să îi aduci pe cei pierduţi 
la viaţa de neprihănire prin Evanghelie. În 2 Timotei 
1:10, Biblia ne spune că Isus a nimicit moartea şi a 
adus la lumină viaţa şi nemurirea prin Evanghelie. Viaţa 
eternă este descoperită prin predicarea Evangheliei. Tu 
ai cuvintele vieţii. Pe măsură ce vorbeşti, mântuirea şi 
neprihănirea lui Dumnezeu sunt descoperite.

În Ioan 20:21, Isus a spus: „… Cum M‑a trimis pe 
Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” El te‑a ales pe 
tine pentru a manifesta viaţa lui Dumnezeu înaintea 
oamenilor de pretutindeni. El te‑a trimis ca pe un 
purtător al Evangheliei Sale, pentru a‑i aduce pe cei 
pierduţi în libertatea fiilor lui Dumnezeu, la viaţa plină 
de slavă în Cristos. Aleluia!

 Matei 26:69‑75 & Levitic 1

 Luca 9:1‑17 & Iosua 10‑12

 2 Timotei 1:9‑10; Ioan 3:16; 1 Corinteni 15:45‑49



Versetul temati c ne arată o realitate uimitoare 
pe care mulţi oameni din Biserica de astăzi 

trebuie să o înţeleagă. Dumnezeu nu Se frământă în cer 
căutând soluţii prin care să rezolve problemele lumii şi 
să‑Şi ajute copiii afl aţi într‑o încurcătură sau alta. Ci El Se 
odihneşte în cer. El a făcut deja tot ceea ce trebuia să facă 
pentru ca tu să ai viaţă din belşug şi să te bucuri de ea din 
plin, iar acum El a intrat în odihnă.

Poate că spui: „Dar atunci când am o situaţie şi 
mă rog lui Dumnezeu, care intervine în mod minunat, nu 
înseamnă că El face ceva?” Nu, El nu face nimic. Tu doar 
ţi‑ai acti vat credinţa să primeşti  ceea ce El a făcut deja. 
Poate că întrebi mai departe: „Dar apostolul Pavel a spus: 
«Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate 
să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi»” 
(Efeseni 3:20). Nu arată acest verset că Dumnezeu mai 
lucrează şi astăzi?” Observă partea fi nală: El face orice Îi 
ceri tu să facă pentru ti ne, prin puterea Lui care lucrează 
în ti ne, nu prin puterea cu care operează în cer. De aceea, 
atunci când se întâmplă astf el de minuni, El le creditează în 
contul tău. El ne‑a spus să vindecăm bolnavii, să curăţăm 
leproşii, să înviem morţii, să alungăm dracii (Matei 10:8). El 
nu a spus: „Rugaţi‑vă ca Eu să fac aceste lucruri.”

EL NU MAI ARE NIMIC                            
DE FĂCUT ASTĂZI

2 MARŢI  

Fiindcă cine intră în odihna Lui, se 
odihneşte şi el de lucrările lui, cum S‑a 

odihnit Dumnezeu de lucrările Sale                
(Evrei 4:10).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântat să fie Dumnezeu! Trăiesc viaţa veşnică de 
glorie; sunt întotdeauna triumfător în Cristos, în orice loc şi 
în orice lucru. Sunt mai mult decât biruitor! Dumnezeiasca 
Lui putere mi‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia. Am 
viaţă din belşug şi mă bucur de ea din plin. Aleluia!

Sunt însă anumite lucruri care sunt permise la 
un nivel inferior de înţelegere spirituală. De exemplu, 
putem spune într‑o cruciadă: „Dumnezeu urmează să 
te vindece astăzi” şi diverse vindecări şi miracole să aibă 
loc. Dar acesta este un adevăr mai mic. În Geneza 1:16, 
citim despre  luminătorul mai mare şi despre luminătorul 
mai mic. Lumina înseamnă adevăr. Adevărurile mai mici 
şi generice sunt pentru pruncii în credinţă; aşa că le spui: 
„Dumnezeu te va vindeca.”

Dar, cu cât te adânceşti mai mult în Cuvântul lui 
Dumnezeu, cu atât mai mult realizezi că Dumnezeu nu mai 
„face” nimic pentru nimeni astăzi în sensul larg înţeles. El 
deja a făcut şi a împlinit totul în Cristos Isus! El nu mai face 
niciun efort pentru a te vindeca sau a‑ţi da ceva. În 2 Petru 
1:3, Biblia spune: „Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit 
tot ce priveşte viaţa şi evlavia...” El deja a realizat acest 
lucru! Ceea ce trebuie să faci tu acum este să acţionezi pe 
baza Cuvântului Său şi să umbli în moştenirea ta. Fii tot 
ceea ce El te‑a făcut să fii şi bucură‑te de tot ce El ţi‑a pus 
la dispoziţie în Cristos.

 Matei 27:1‑10 & Levitic 2

 Luca 9:18‑36 & Iosua 13‑15

 1 Petru 2:1‑2; Matei 6:25‑26; Efeseni 1:3



Există trei moduri în care poţi mărturisi; unul 
dintre acestea este să declari ceea ce a făcut 

Dumnezeu pentru tine înaintea Domnului însuşi. Poţi 
să îţi treci în revistă binecuvântările şi să mărturiseşti 
despre bunătatea Lui în viaţa ta privată; eşti conştient 
şi mulţumitor pentru tot ceea ce a făcut El pentru 
tine, în tine şi cu tine, afirmând că toate acestea s‑au 
întâmplat prin harul, prin îndurarea, prin credincioşia 
şi prin dragostea Lui care sunt veşnice.

În al doilea rând, mărturiseşti cu ceea ce dai. 
Aceasta este partea pe care nu foarte mulţi o înţeleg 
şi o practică: puterea ofrandelor pe care I le dăruieşti 
Domnului. Acestea reprezintă o mărturie. Atunci când 
Îi dai Domnului un dar, acest act nu este o colectă, 
ci este o jertfă sfântă, cu care mărturiseşti că El este 
Dumnezeu şi nu om. Ofranda ta reprezintă un mod în 
care tu mărturiseşti şi Îi dai Lui slavă în viaţa ta.

Toţi patriarhii – Avraam, Isaac, Iacov, David şi 
fiul său, Solomon – au adus daruri la altar în cadrul 
închinării lor înaintea Domnului. De exemplu, despre 
Solomon citim: „... Solomon a adus o mie de arderi de 
tot pe altar” (1 Împăraţi 3:4). Solomon a adus o jertfă 
de o mie de arderi de tot pe altar, când Dumnezeu 
ar fi acceptat o jertfă mult mai mică; însă acea jertfă 

TREI MODURI                                                      
DE A MĂRTURISI

3 MIERCURI  

Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl L‑a 
trimis pe Fiul ca să fi e Mântuitorul lumii 

(1 Ioan 4:14).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, Tu eşti minunat şi vrednic de laudă. Îţi 
mulţumesc pentru binecuvântările şi pentru miracolele pe 
care le experimentez în viaţa mea, care sunt manifestări ale 
dragostei şi ale bunătăţii Tale. Cerurile şi pământul vestesc 
minunile Tale şi mărturisesc înţelepciunea Ta şi harul Tău 
divin, în timp ce toată creaţia Te slăveşte strigând: „Aleluia, 
Rege etern al slavei!” Binecuvântat să fii în veci. Amin.

reflecta faptul că el recunoştea şi mărturisirea măreţia 
lui Dumnezeu.

Pe lângă faptul că jertfa ta este o celebrare a 
bunăstării lui Dumnezeu în viaţa ta, este o mărturie 
despre măreţia Lui în viaţa ta şi o recunoaştere a 
puterii şi a suveranităţii Lui.

Al treilea mod de a mărturisi constă în a le 
spune altora ceea ce a făcut Domnul în tine, cu tine 
şi pentru tine. Mărturiseşte bunătatea Lui înaintea 
oamenilor, trăind fiecare zi în credinţă, aducând 
roadele neprihănirii. Fii mereu bucuros, indiferent de 
circumstanţe.

Atunci când oamenii observă că, indiferent de 
presiunile şi de adversităţile cu care te confrunţi, tu 
eşti statornic, neclintit şi prosperi mereu în lucrările 
Domnului, sunt inspiraţi de viaţa ta de credinţă şi de 
încredere în Domnul. Aceasta este o mărturie.

Cele menţionate mai sus reprezintă moduri 
de bază în care poţi să mărturiseşti despre slava lui 
Dumnezeu în viaţa ta. Aleluia!

 Matei 27:11‑‑25 & Levitic 3

 Luca 9:37‑62 & Iosua 16‑19

 Luca 17:17‑19; Apocalipsa 12:11



Creşti nismul este manifestarea vieţii lui Cristos 
în ti ne. Este Cristos trăind în ti ne – acţionând 

în ti ne şi prin ti ne; ati ngând şi schimbând viaţa celorlalţi 
prin ti ne. Aceasta este esenţa vieţii creşti ne: Cristos 
locuieşte în duhul tău şi te face cortul Lui viu.

Şti ai că tot ceea ce vrea Dumnezeu să facă pe 
pământ nu se poate împlini decât prin copiii Lui? Noi 
suntem centrul Lui operati v; El trăieşte, vorbeşte, Se 
mişcă, ati nge şi binecuvântează prin noi. Isaia a spus: 
„… El va vedea sămânţa Lui, Îşi va prelungi zilele şi 
plăcerea DOMNULUI va prospera în mâna Lui” (Isaia 
53:10, versiunea Fidela); noi suntem acea sămânţă. Tu 
eşti  frumuseţea, trofeul şi braţul Lui înti ns.

Isus a spus în Ioan 15:5: „Eu sunt viţa, voi sunteţi 
mlădiţele...” Mlădiţele sunt partea roditoare a viţei. 
Prin urmare, tu arăţi slava şi frumuseţea lui Cristos. 
Acea glorie este în duhul tău, pentru că acolo locuieşte 
Cristos. Aşadar, trebuie să conşti enti zezi că Isus Cristos 
trăieşte în ti ne. Cristos în ti ne este ceea ce produce slava 
vizibilă în exterior. Priveşte înăuntru, în duhul tău şi vezi 
slava dinăuntru; apoi dezvăluie şi în lumea din jurul tău 
această slavă.

MANIFESTAREA ȘI REVELAREA 
LUI CRISTOS

4 JOI 

Căci noi cei vii, totdeauna suntem 
daţi la moarte din pricina lui Isus, 

pentru ca şi viaţa lui Isus să se 
arate în trupul nostru muritor                                                                  

(2 Corinteni 4:11).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cristos Şi‑a stabilit reşedinţa în duhul meu şi am devenit 
un templu viu al lui Dumnezeu, un centru operativ, 
trăind viaţa lui Cristos şi manifestându‑I caracterul, 
gloria, înţelepciunea, harul şi neprihănirea. Prin mine, 
frumuseţea şi perfecţiunile Lui sunt revelate în lumea 
mea, într‑o măsură tot mai mare prin abilitatea Duhului 
Sfânt care acţionează în mine, în Numele lui Isus. Amin.

Adevărata creştere spirituală este determinată 
de măsura în care este revelat Cristos în tine – de 
manifestarea persoanei şi a caracterului Lui, în tine 
şi prin tine. Acesta este motivul pentru care trebuie 
să‑I permiţi Cuvântului Său să locuiască din belşug în 
tine. Continuă să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu şi să 
meditezi asupra sa, deoarece Domnul şi Cuvântul Lui 
sunt una. Cu cât Îl cunoşti mai mult prin părtăşie, cu 
atât El Se revelează mai mult în tine şi prin tine.

 Matei 27:26‑37 & Levitic 4

 Luca 10:1‑24 & Iosua 20‑22

 2 Corinteni 4:10‑11; Coloseni 3:3‑4; 1 Petru 2:9



Bucuria este un rod al duhului uman recreat, 
este ceva care vine dinăuntrul tău. Prin 

urmare, nu contează ce veşti  sau evenimente încearcă să 
te facă nefericit; tu poţi fi  mereu bucuros în Duhul Sfânt, 
pentru că aşa este Împărăţia lui Dumnezeu. În Romani 
14:17, Biblia spune: „Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu 
este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie 
în Duhul Sfânt.”

Cuvântul lui Dumnezeu ne arată cum putem fi  
mereu plini de bucuria Duhului Sfânt: „Şi nu vă îmbătaţi 
cu vin, în care este destrăbălare; dimpotrivă, fi ţi umpluţi 
cu Duhul, vorbindu‑vă vouă înşivă în psalmi şi imnuri 
şi cântări spirituale; cântând şi cântându‑I în inima 
voastră Domnului”  (Efeseni 5:18‑19, versiunea Fidela).

Acesta a fost unul dintre secretele succesului 
apostolului Pavel; el a scris ceea ce am citi t în versetul 
temati c pe când era în temniţă. El era plin de veselie 
şi a conti nuat să predice Evanghelia în închisoare. În 
scrisoarea lui către biserica din Efes, a spus: Rugaţi‑vă 
pentru mine „ca ori de câte ori îmi deschid gura, să 
mi se dea cuvânt să fac cunoscut cu îndrăzneală taina 
Evangheliei, al cărei sol în lanţuri sunt, pentru ca, zic, 
să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc” 
(Efeseni 6:19‑20). Observă porţiunea subliniată; el nu a 

ÎNFLĂCĂREAZĂ-ŢI                          
BUCURIA

5 VINERI  

Bucuraţi‑vă totdeauna în 
Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi‑vă!                                           

(Filipeni 4:4).
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Domnul Isus, prin moartea Lui substitutivă şi prin învierea 
Sa glorioasă, m‑a adus în viaţa de bucurie, de victorie, de 
stăpânire şi de neprihănire fără sfârşit. De aceea, mă bucur 
în permanenţă, cu bucurie negrăită şi strălucită. Bucuria 
mea vine din Duhul Sfânt şi este nelimitată. Aleluia!

permis experienţelor sale să îi influenţeze starea de spirit 
sau să diminueze bucuria Domnului din inima lui.

În viaţa ta, să priveşti provocările ca pe nişte 
oportunităţi pentru promovarea ta şi să manifeşti slava 
lui Dumnezeu; în acest mod, vei fi mereu plin de veselie. 
În Iacov 1:2, Biblia spune: „Fraţii mei, să priviţi ca o 
mare bucurie când treceţi prin felurite încercări.” Iar în 
Romani 8:28 citim: „De altă parte ştim că toate lucrurile 
lucrează împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe 
Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi 
după planul Său.”

 Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să formeze 
baza bucuriei tale tot timpul. Atunci când interpretezi 
situaţiile şi răspunzi pe baza Cuvântului lui Dumnezeu, 
descoperi că nimic în viaţa ta nu îţi poate face ziua rea 
nici nu poate fi în dezavantajul tău, deoarece bucuria ta 
vine prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin Duhul Sfânt.

 Matei 27:38‑44 & Levitic 5

 Luca 10:25‑42 & Iosua 23‑24

 Neemia 8:10; 1 Petru 1:8; Isaia 12:3



După cum în Vechiul Testament preotul aducea 
drept jertf e arderi‑de‑tot şi tămâie, astăzi noi 

Îi aducem jertf e de laudă Domnului din rodul buzelor 
noastre, care sunt cuvintele pe care le rosti m în laudă şi 
în mulţumire către El. Verbul „mărturisesc” din versetul 
temati c provine din traducerea din original a termenului 
grecesc „homologeo,” care înseamnă a face mărturisiri 
sau declaraţii. Versetul înseamnă aşadar a face declaraţii 
despre Numele Lui.

Jertf ele noastre de laudă sunt compuse din cuvinte 
şi ele trec dincolo de afi rmaţii precum: „Doamne, Te 
laud.” Pentru a fi  o adevărată jertf ă de laudă la adresa lui 
Dumnezeu, cuvintele trebuie să aibă substanţă, să fi e din 
duhul tău; trebuie să ai moti ve bine defi nite pentru a‑L 
lăuda şi apoi să dai glas acelor moti ve. Laudele noastre 
către Dumnezeu trebuie să aibă conţinut. Cu alte cuvinte, 
Îl lauzi în mod deliberat şi Îi mulţumeşti  în Numele lui 
Isus pentru moti ve specifi ce. 

Jertf ele de laudă sunt mărturisiri, declaraţii, 
psalmi, imnuri şi cântece spirituale pe care I le închini Lui 
pentru dragostea, pentru harul şi pentru bunătatea Lui 
faţă de ti ne. De asemenea, ele fac referire la declaraţii 
care recunosc şi celebrează maiestatea Lui; mărturisiri 

JERTFA NOASTRĂ DE LAUDĂ ESTE 
COMPUSĂ DIN CUVINTE

6 SÂMBĂTĂ  

Prin El, să Îi aducem totdeauna lui 
Dumnezeu o jertf ă de laudă, adică, rodul 

buzelor care mărturisesc Numele Lui 
(Evrei 13:15).
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Binecuvântatule Tată, cât de măreţ şi de glorios eşti! Eşti 
Singurul Dumnezeu adevărat! Tu domneşti cu înţelepciune 
peste toate lucrările oamenilor. Gloria, onoarea, cinstea, 
domnia şi lauda Îţi aparţin doar Ţie! Îţi mulţumesc că îmi 
înfrumuseţezi viaţa şi că mă umpli de gloria Ta, de neprihănirea 
Ta şi de pacea Ta, în Numele lui Isus. Amin.

ale Cuvântului Lui despre El pe care le rostim şi noi 
pentru a‑L slăvi. Aceste mărturisiri sunt roadele şi jertfele 
buzelor noastre – cuvinte din gura noastră care Îi aduc 
slavă lui Dumnezeu. 

Prin urmare, atunci când Îi faci declaraţii lui 
Dumnezeu, spune lucruri frumoase despre El şi 
mărturiseşte despre lucrările Lui minunate. Proclamă 
ceea ce El a spus despre Sine şi despre tine: „… căci El 
însuşi a zis… Aşa că putem zice plini de încredere…” 
(Evrei 13:5‑6).

Pe măsură ce faci acele mărturisiri în Numele 
Lui Isus, El (Isus), în calitate de Mare Preot al nostru, 
le prezintă înaintea Tatălui, care primeşte laudele şi 
închinarea ca o jertfă de bun miros. Aleluia!

 Matei 27:45‑54 & Levitic 6

 Luca 11:1‑13 & Judecători 1‑2

 Osea 14:2; Evrei 13:15



Harul Lui Dumnezeu este supranatural. Aduce 
favoare, bunăstare, vindecare şi creştere 

supranaturală. Este manifestarea dragostei, a compasiunii 
şi a puterii lui Dumnezeu; este refl exia exterioară a 
infl uenţei divine în duhul uman. Acest har supranatural, 
despre care apostolul Pavel vorbeşte în versetul temati c, 
ţi‑a fost dat ţie.

Harul aduce acceptare, onoare şi demnitate; atrage 
oamenii potriviţi, circumstanţele şi resursele aliniate cu scopul 
lui Dumnezeu în viaţa ta. Chiar şi în situaţii difi cile, harul îţi dă 
avantajul necesar pentru a te putea ridica deasupra oricăror 
adversităţi.

Harul te departajează de toţi cei din jur; te pune 
deoparte pentru slavă şi pentru excelenţă. Nu există nimic în 
această lume, nici măcar faima sau bogăţia, care ar putea să se 
compare cu ceea ce îţi conferă harul lui Isus Cristos. Nu este de 
mirare că apostolul Pavel ne sfătuieşte în 2 Corinteni 6:1: „Ca 
unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi 
aşa ca să nu fi  primit în zadar harul lui Dumnezeu.” Apoi În 2 
Timotei 2:1 citi m : „… întăreşte‑te în harul care este în Cristos 
Isus” (2 Timotei 2:1).

Să te întăreşti  în harul lui Dumnezeu înseamnă să umbli 
în plinătatea harului Său. Fiind sămânţa lui Avraam, harul 

UMBLÂND ÎN HAR
7 DUMINICĂ  

Pentru că din plinătatea (abundenţa) 
Lui am primit toţi [toţi avem parte şi 
am fost înzestraţi cu], şi har după har                         

(Ioan 1:16).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, celebrez harul Tău pe care l‑ai turnat din belşug 
peste mine şi declar că viaţa mea este manifestarea gloriei, 
a virtuţilor, a excelenţei şi a măreţiei Tale, pe măsură ce 
umblu în dragostea Ta. Harul Tău şi pacea Ta sunt înmulţite 
în viaţa mea prin revelaţia sporită a Cuvântului Tău pe care 
am primit‑o, în Numele lui Isus. Amin.

bunăstării acţionează şi în tine. Acel har te propulsează în 
frunte şi te poziţionează pentru succes, aşa cum s‑a întâmplat 
cu Isaac, care a semănat în timp de foamete şi a strâns seceriş 
însutit în acelaşi an (Geneza 26:12‑13).

 Matei 27:55‑66 & Levitic 7

 Luca 11:14‑36 & Judecători 3‑4

 2 Corinteni 13:14; Zaharia 4:7; Romani 5:17



Giuseppe, un tânăr din Italia, a primit prima lui rapsodie de la 
o doamnă care distribuia gratuit devoţionalul în vecinătatea 
lui. Ea i‑a spus că nu se citeşte ca o carte obişnuită, ci că 
trebuie să o studieze şi apoi să mediteze asupra mesajului, 
iar el i‑a urmat sfatul. 

Curând după aceea, el a început să remarce schimbări în 
viaţa lui. A devenit mai conşti ent de tărâmul spiritual pe 
care îl ignorase toată viaţa sa. Studiind Rapsodia Realităţilor, 
el a înţeles cum trăiască în victorie. „N-aş fi  avut niciodată 
acces la aceste învăţături minunate dacă n-ar fi  fost traduse, 
pentru că nu cunosc limba engleză, ci doar italiana,” a mai 
spus el.
 
Devoţionalul tradus în limba italiană înseamnă foarte 
mult pentru Giuseppe, pentru că el are multe cunoşti nţe 
asemenea lui care nu vorbesc şi nu înţeleg nici o altă limbă. 
„Nu sunt singurul care nu poate citi  într-o limbă străină. 
Aşa că această traducere este ca o cheie de acces pentru ca 
Evanghelia să pătrundă în viaţa oamenilor.” 

Iată de ce el s‑a dedicat câşti gării altora pentru Cristos prin 
acest devoţional în limba sa maternă. Recent, el şi echipa 
lui au ajuns la San Gimignano şi la Siena, două orăşele 
medievale, adânc înrădăcinate în cultura italiană. Au reuşit 
să pătrundă efi cient acel mediu de infl uenţă, ati ngând 
diferite grupuri de vârstă cu Evanghelia explicată pe limba lor 
şi conducându‑i glorios pe oameni la Cristos prin rugăciunea 
de mântuire de la sfârşitul Rapsodiei Realităţilor

Rapsodia Realităţilor este în prezent tradusă în 1009 
limbi, iar numărul acestor traduceri creşte mereu. La fel 
ca Giuseppe, fi  şi tu o binecuvântare pentru cei din jur, 
ducându‑le Cuvântul lui Dumnezeu în limba inimii lor. 

O cheie de acces la Evanghelie
Mărturia transformării lui Giuseppe prin 

Cuvântul lui Dumnezeu!



Aproximati v 1,5 miliarde de oameni, reprezentând 20% 
din populaţia lumii, vorbesc limba engleză. Însă numai 

pentru 360 de milioane dintre cei 1,5 miliarde engleza este 
limba maternă. Cu alte cuvinte, aproape 80% dintre cetăţenii 
lumii nu vorbesc şi nu înţeleg engleza în mod fl uent. 

Totuși este foarte important ca Evanghelia să ajungă la 
toţi oamenii de pretutindeni în limba pe care o înţeleg cel 
mai bine. Unul dintre instrumentele pe care Domnul ni le-a 
dat pentru a atinge acest ţel este Rapsodia Realităţilor, 
devoţionalul care ajunge în fiecare naţiune în 1009 limbi. 
Având în vedere că astăzi există în lume peste 7000 de 
limbi vii (vorbite), mai avem destul de lucrat pentru a ne 
asigura că Evanghelia lui Isus Cristos ajunge la orice om 
înainte de revenirea Domnului. 

Iar tu poţi să ne ajuţi să realizăm aceasta prin:
 • Sponsorizarea distribuirii lunare a tuturor 
traducerilor pe câmpul de misiune
 • Sponsorizarea adoptării de noi limbi de traducere
 • Acţiuni de voluntariat în calitate de traducător 
sau editor
 • Adăugarea de noi traducători și editori
 • Distribuirea ediţiilor traduse ale Rapsodiei 
Realităţilor

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

HAIDEM SĂ O                              
FACEM DISPONIBILĂ                  

ÎN ȘI MAI MULTE LIMBI



Nu mulţi oameni din Biserică sunt familiarizaţi 
cu lucrarea Duhului Sfânt în ceea ce priveşte 

transportarea divină. Citeşte despre Ioan în Apocalipsa; 
el se afl a pe insula Patmos şi, dintr‑odată, a fost 
transportat în mod divin în prezenţa lui Dumnezeu 
(Apocalipsa 1:9‑11). 

Un alt exemplu este Filip. În Faptele apostolilor 
8:39, Biblia spune: „Când au ieşit din apă, Duhul 
Domnului l‑a răpit pe Filip, şi famenul nu l‑a mai văzut. 
În ti mp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie” 

Duhul Domnului l‑a răpit pe Filip şi l‑a dus în alt loc 
(Faptele apostolilor 8:40). Ţine minte, Filip era născut 
din nou şi avea Duhul Sfânt în el. Duhul Sfânt acţionează 
în noi pentru a‑Şi împlini scopul Lui pe pământ prin noi.

În 2 Corinteni 13:14 Biblia declară: „Harul 
Domnului Isus Cristos şi dragostea lui Dumnezeu şi 
împărtăşirea Sfântului Duh să fi e cu voi cu toţi! Amin.” 
Cuvântul „împărtăşire” provine din traducerea din 
original a termenului grecesc „koinonia” şi înseamnă, 
printre altele, comuniune, comunicare, transportare. 
Apostolul Pavel se ruga ca Biserica să experimenteze în 
mod acti v acest lucru.

TRANSPORTARE DIVINĂ PRIN 
DUHUL SFÂNT

8 LUNI  

Când m‑a răpit Duhul şi m‑a luat, 
mergeam amărât şi mânios, şi mâna 

Domnului apăsa tare peste mine            
(Ezechiel 3:14).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, ce privilegiu şi ce binecuvântare este să mă 
pot bucura de o părtăşie profundă, sinceră, înflăcărată şi 
intensă cu Tine prin Duhul Sfânt! Prin această părtăşie sunt 
transportat în mod divin în dimensiuni noi de influenţă, 
de glorie şi de binecuvântări. Astfel, schimb viaţa multora, 
transform naţiuni şi influenţez lumea prin Evanghelie, în 
Numele lui Isus. Amin.

Pe măsură ce te laşi condus de Duhul Sfânt, nu‑ţi 
poţi imagina în ce moduri măreţe te poate folosi. În 
afară de faptul că te inspiră şi te binecuvântează, El te 
poate transporta în duh, ca să poţi îndeplini sarcini la 
mare distanţă. Chiar în cămăruţa ta, pe măsură ce te 
rogi în alte limbi, poţi atinge viaţa multor oameni aflaţi 
la mii de kilometri distanţă! Aleluia!

 Matei 28:1‑10 & Levitic 8

 Luca 11:37‑54 & Judecători 5‑6

 Evrei 11:5; Faptele apostolilor 8:39‑40; Geneza 5:24



În calitate de făptură nouă în Cristos, tu eşti  
neobişnuit; în ti ne se afl ă multe lucruri bune şi 

sunt foarte multe lucruri pe care Domnul le‑a rânduit 
pentru viaţa ta. El nu te‑a creat fără un scop; tu eşti  
valoros pentru El. Învaţă să te preţuieşti  şi să te iubeşti , 
pentru că tu emani gloria lui Dumnezeu. 

El domneşte, stabilind şi răspândind neprihănirea 
Lui prin ti ne pe acest pământ. În Apocalipsa 5:10 
(versiunea Fidela), Biblia spune că Isus Cristos ne‑a 
făcut „... împăraţi şi preoţi; şi vom domni pe pământ.” 
În 1 Corinteni 15:25, citi m: „Căci trebuie ca El să 
împărăţească până îi va pune pe toţi vrăjmaşii sub 
picioarele Sale.” Astăzi Isus nu este prezent în mod fi zic 
pe pământ, însă cu toate acestea, El domneşte prin ti ne. 
În Cristos ai fost făcut un împărat‑preot al lui Dumnezeu 
(Apocalipsa 1:6). Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu 
ţi‑a fost încredinţată şi ţie (1 Timotei 1:11).

Acum, dacă Dumnezeu ţi‑a încredinţat atât de mult 
şi domneşte prin ti ne, înseamnă că tu ai valoare în ochii 
Lui. Aşadar, acordă‑ţi aceeaşi valoare. Gândeşte, vorbeşte 
şi umblă asemenea unui om deosebit, pentru că eşti  cu 

ÎNVAŢĂ SĂ TE PREŢUIEȘTI                       
ȘI SĂ TE IUBEȘTI

9 MARŢI 

Astf el încât părtăşia credinţei 
tale să devină lucrătoare prin 

recunoaşterea oricărui lucru bun 
care este în voi, în Cristos Isus                                                     

(Filimon 1:6, versiunea Fidela).
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Binecuvântatule Tată, celebrez faptul că sunt expresia 
gloriei Tale şi a harului Tău, precum şi faptul că neprihănirea 
Ta este revelată în şi prin mine. Umblu conştient de viaţa 
mea biruitoare în Cristos, bucurându‑mă de moştenirea 
mea glorioasă şi manifestând virtuţile şi perfecţiunile 
divinităţii, în Numele lui Isus. Amin.

adevărat deosebit. Tu eşti un custode al înţelepciunii 
divine şi al realităţilor Împărăţiei lui Dumnezeu; cât de 
măreţ este acest lucru!

Biblia spune că Dumnezeu răspândeşte frumoasa şi 
plăcuta mireasmă a cunoştinţei Sale prin tine în orice loc: 
„Mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă 
totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos şi care 
răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei 
Lui” (2 Corinteni 2:14). Ţie îţi revine responsabilitatea de 
a face cunoscut în lume Cuvântul lui Dumnezeu, pentru 
că la aceasta ai fost chemat. Aşadar, iubeşte‑L pe Domnul 
şi iubeşte şi ceea ce a creat: adică iubeşte‑te pe tine!

Bucură‑te de fiecare moment al vieţii tale. 
Preţuieşte‑te pe tine şi preţuieşte‑i pe cei din jurul tău. 
Angajează‑ţi mintea în direcţia pozitivă a vieţii; şi vei fi 
uimit de rezultate. Tu eşti ce are Dumnezeu mai bun.

Niciodată să nu te judeci după ceea ce spun oamenii 
despre tine; contează doar ce crede Dumnezeu despre 
tine. Şi ştii ceva? El are o părere foarte bună despre tine, 
motiv pentru care a investit atât de mult în tine. Aleluia!

 Matei 28:11‑20 & Levitic 9

 Luca 12:1‑21 & Judecători 7‑8

 1 Petru 2:9; Efeseni 2:10



În Exodul 25:8, Dumnezeu Îşi exprimă dorinţa de a locui 
în mijlocul poporului Său. El a spus: „Să‑Mi facă un 

locaş sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor.” Observă că nu a spus: 
„... şi Eu îi voi vizita,” nu; nu Se referea la vizită, ci a zis: „... şi Eu 
voi locui în mijlocul lor.”

Moise a ascultat instrucţiunea lui Dumnezeu şi i‑a 
adunat pe copii lui Israel ca să aducă toate jertf ele necesare 
pentru a putea construi un sanctuar potrivit instrucţiunilor pe 
care Dumnezeu i le‑a dat. Însă Cortul întâlnirii nu a fost de ajuns. 
Mai târziu Dumnezeu voia un locaş nou şi i‑a arătat lui David în 
viziune acel nou locaş; i‑a dat planul şi specifi caţiile.

David era entuziasmat şi a donat mult aur şi argint pentru 
construirea Templului. Însă Solomon, fiul său, a fost cel care a avut 
permisiunea să‑l construiască şi într‑adevăr a construit un Templu 
extraordinar. Cu toate acestea, Dumnezeu tot nu a fost mulţumit. 
Biblia spune: „Dar Cel Preaînalt nu locuieşte în locaşuri făcute de 
mâini omeneşti, cum zice prorocul” (Faptele apostolilor 7:48).

Apoi a venit Isus şi a spus: „... şi pe această piatră voi zidi 
Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui” (Matei 
16:18). Cuvântul tradus „Biserica” înseamnă „Adunarea sau 
congregaţia celor aleşi.” Nu este, prin urmare, o clădire fizică, ci un 
templu viu al oamenilor, aleşi şi chemaţi de Dumnezeu.

EL LOCUIEȘTE ȘI                                 
UMBLĂ ÎN NOI

10 MIERCURI 

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

Şi că voi nu sunteţi ai voştri?                                        
(1 Corinteni 6:19).
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Tată scump, Ţie mă închin şi Te ador; Îţi mulţumesc că 
ai făcut din mine reşedinţa Ta. Conştientizez prezenţa 
Duhului Tău în mine protejându‑mă şi călăuzindu‑mă în 
voia Ta absolută. Îţi mulţumesc că îmi înfrumuseţezi viaţa 
cu gloria prezenţei Tale, în Numele lui Isus. Amin.

În Efeseni 2:19‑22, citim: „Aşadar, voi nu mai sunteţi 
nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni 
cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe 
temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului 
fiind Isus Cristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca 
să fie un Templu sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi 
împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.” Noi 
suntem reşedinţa lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt! Viziunea Lui 
de a locui în mijlocul poporului Său a fost realizată în noi.

În 2 Corinteni 6:16, Biblia spune: „Cum se împacă 
Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul 
Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: «Eu voi locui 
şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor 
fi poporul Meu.»” Fiecare din noi este un templu al Duhului 
Sfânt. El locuieşte şi umblă în noi. Visul lui Dumnezeu de la 
începutul creaţiei este împlinit acum în noi. Taina care a fost 
ascunsă pentru veacuri de generaţii este acum manifestată şi 
împlinită. Taina este aceasta: Cristos în tine, nădejdea slavei 
(Coloseni 1:27). Aleluia!

 Marcu 1:1‑13 & Levitic 10

 Luca 12:22‑48 & Judecători 9

 Levitic 26:11‑12; Faptele Apostolilor 7:44‑49; 
Coloseni 1:26‑27



Uneori, în umblarea credinţei noastre, ne confruntăm cu 
diferite împrejurări care ne pun credinţa la încercare. 

Fie că este vorba de o problemă financiară sau de sănătate, deşi 
faci tot ce îţi stă în putere şi urmezi toate învăţăturile, nimic nu 
pare să funcţioneze şi te gândeşti ce să faci în continuare, care este 
următorul pas.

În astfel de momente, este important să realizezi că există 
un vrăjmaş care luptă împotriva Evangheliei şi împotriva fiilor lui 
Dumnezeu. În 1 Petru 5:8‑9, Biblia spune: „Fiţi treji şi vegheaţi! 
Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu 
care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi‑vă lui tari în 
credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe 
ca voi.” Apoi, în Efeseni 6:10‑11 citim: „... întăriţi‑vă în Domnul şi în 
puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi‑vă cu toată armura lui Dumnezeu, 
ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.”

Vrăjmaşul nostru Satan este deja învins, lipsit de orice 
putere. El acţionează doar prin înşelăciune şi vicleşug. În orice caz, 
conform Scripturii, tu l‑ai învins deja: „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” (1 Ioan 4:4). Dumnezeu Se aşteaptă ca 
tu să acţionezi pe baza Cuvântului Său şi să faci ce ai citit în Efeseni 
6:10‑11: să te îmbraci cu toată armura lui Dumnezeu.

RĂMÂI NETULBURAT;                    
MENŢINE-ŢI VICTORIA

11 JOI 

Căci armele cu care ne luptăm noi, 
nu sunt supuse fi rii pământeşti , 

ci sunt puternice, întărite de 
Dumnezeu ca să surpe întăriturile                                                 

(2 Corinteni 10:4).
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Sunt mai mult decât biruitor asupra diavolului, a lumii şi 
a tuturor sistemelor ei. Domnesc în viaţă prin Isus Cristos 
şi umblu în lumina moştenirii mele divine. Toate lucrurile 
sunt ale mele în Numele Lui. Aleluia!

Cei care nu îmbracă întreaga armură sunt vulnerabili. În 
Efeseni 6:12 ni se aduce la cunoştinţă de ce trebuie să purtăm 
întreaga armură: „Căci noi n‑avem de luptat împotriva cărnii 
şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, 
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva 
duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.”

Satan, vrăjmaşul, încearcă să te abată de la adevărul 
Cuvântului lui Dumnezeu; el vrea să te prăbuşeşti sub presiune şi 
să renunţi la Cuvântul lui Dumnezeu. Refuză să cedezi sau să i te 
supui! În schimb, împlineşte Cuvântul lui Dumnezeu: stai împotriva 
celui rău. În Iacov 4:7, Biblia spune: „... Împotriviţi‑vă diavolului, şi 
el va fugi de la voi.” Iar în Apocalipsa 12:11 citim: „Ei l‑au biruit prin 
sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi‑au iubit 
viaţa chiar până la moarte.”

Indiferent de încercările pe care diavolul ţi le scoate în cale, 
nu te lăsa tulburat de ele; menţine‑ţi victoria. Continuă să declari 
cine eşti în Cristos, proclamând încrederea ta neclintită în puterea 
şi în Cuvântul Lui care nu eşuează niciodată şi vei fi întotdeauna 
biruitor. 

 Marcu 1:14‑28 & Levitic 11

 Luca 12:49‑59 & Judecători 10‑11

 2 Corinteni 2:14; 1 Ioan 5:4; 1 Petru 5:8‑9



Dacă ai avea o casă şi ai închiria‑o cuiva, tot a 
ta ar rămâne; cu toate acestea, în perioada de 

închiriere, tu nu poţi să o administrezi sau să iei decizii 
cu privire la ce se întâmplă acolo. Chiriaşul îşi exercită 
autoritatea asupra proprietăţii şi o administrează conform 
termenilor din contractul de închiriere. 

În acelaşi mod, Dumnezeu i‑a dat omului autoritatea 
să administreze această lume. Cu toate că lumea este a 
Lui, El nu o poate conduce cât ti mp omul are autoritate 
asupra lumii. Va veni şi vremea când El va conduce lumea, 
însă până atunci noi avem responsabilitatea divină de a 
administra lumea în numele lui Isus Cristos, şi suntem 
direct responsabili în faţa Lui.

Mulţi oameni, inclusiv creşti nii, analizează 
evenimentele şi întâmplările care au loc în lume şi se 
întreabă de ce Dumnezeu nu „face” nimic să îndrepte răul. 
Dacă tu te aştepţi ca Dumnezeu să facă ceva, greşeşti ; El 
are nevoie de ti ne. El nu va face şi nu Îşi doreşte să facă 
nimic fără ti ne, până când perioada de „închiriere” nu 
ia sfârşit şi este înlocuită de o lume nouă. Oricum, până 
atunci, responsabilitatea de a conduce şi de a administra 
această lume în Numele lui Isus Cristos ne aparţine.

Gândeşte‑te la următorul lucru: deşi Dumnezeu Îşi 
doreşte ca întreaga lume să fi e salvată şi, chiar dacă L‑a 

EL CONDUCE LUMEA                            
PRIN TINE

12 VINERI 

Cerurile sunt ale Domnului, dar 
pământul li l‑a dat fi ilor oamenilor                          

(Psalmul 115:16).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, eu sunt sămânţa Ta, prelungindu‑Ţi zilele pe 
pământ. Îţi mulţumesc pentru puterea Ta care acţionează 
în mine şi pentru gloria Ta care este revelată prin mine. Prin 
puterea Duhului Sfânt, eu îmi împlinesc responsabilitatea 
divină de a‑i aduce pe oameni în moştenirea lor în Cristos, 
prin intermediul Evangheliei, în Numele lui Isus. Amin.

trimis pe Isus să Îşi dea viaţa pentru mântuirea omului, El 
tot ne cere să ne rugăm şi să mijlocim pentru cei pierduţi. 
De ce ne cere să ne rugăm pentru ei? De ce nu face din 
mântuirea pe care Isus deja a obţinut‑o pentru ei în mod 
legal (de drept) o realitate actuală (de facto)? Deoarece 
El nu are dreptul de a acţiona în numele omului fără 
acordul acestuia; prin urmare, El ne‑a poruncit să ne 
rugăm.

Aşadar, ocupă‑ţi locul de comoştenitor cu Cristos 
şi împlineşte‑ţi menirea aici pe pământ. În Romani 
8:19‑21, Biblia evidenţiază faptul că: „... şi firea aşteaptă 
cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. 
Căci firea a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din 
pricina Celui ce a supus‑o – cu nădejdea însă, că şi ea 
va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de 
slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.”

Dumnezeu Tatăl Se aşteaptă ca noi să Îi izbăvim 
creaţia din robia stricăciunii şi să o aducem în libertatea 
slavei copiilor lui Dumnezeu.

 Marcu 1:29‑39 & Levitic 12

 Luca 13:1‑21 & Judecători 12‑13

 Isaia 53:10; Filipeni 2:13; Psalmul 115:15‑16



În ti mp ce îşi plănuia călătoria misionară către 
creşti nii romani, apostolul Pavel era convins 

că poartă în el şi cu el plinătatea binecuvântării 
Evangheliei. Extraordinar! Mulţi ar spune: „Atât ti mp cât 
te afl i pe pământ, nu poţi să ai plinătatea binecuvântării 
lui Dumnezeu,” dar Cuvântul lui Dumnezeu ne 
demonstrează contrariul. Pavel a avut şi a acţionat în 
plinătatea binecuvântării Evangheliei. Este vorba despre 
conşti enti zarea lui Cristos, a vieţii şi a puterii Lui în ti ne. 
Aleluia!

Îndrăzneala credinţei apostolului Pavel este ceea 
ce l‑a determinat să vorbească cu atât de mult curaj 
despre Cuvântul lui Dumnezeu. El spera să‑i întâlnească 
pe creşti nii din Roma şi să le împărtăşească daruri 
spirituale.

Ce înseamnă acesta pentru ti ne? Conşti enti zezi 
tu că poţi şi că ar trebui să umbli în plinătatea 
binecuvântărilor Evangheliei lui Cristos? Dacă te gândeşti  
la acest adevăr şi îl înţelegi viaţa ta poate fi  schimbată 
pentru totdeauna. Gândeşte‑te la Petru: şi el a înţeles 
aceasta şi a acţionat în consecinţă. Nu este de mirare că 
el a afi rmat că noi suntem părtaşi fi rii dumnezeieşti  (2 
Petru 1:4); noi ne afl ăm în clasa făpturilor lui Dumnezeu, 

TU AI PLINĂTATEA BINECUVÂNTĂRILOR 
LUI DUMNEZEU

13 SÂMBĂTĂ 

Şi sunt sigur, când voi veni la 
voi, că voi veni în plinătatea 

binecuvântării Evangheliei lui Cristos.                             
(Romani 15:29, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am primit plinătatea binecuvântărilor lui Dumnezeu, fiind 
părtaş naturii divine. Sunt un moştenitor al lui Dumnezeu, 
şi un comoştenitor cu Cristos; Isus în mine este totul. Sunt 
mai mult decât biruitor, domnind cu neprihănire prin har, 
în toate situaţiile vieţii. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

iar viaţa noastră trebuie să reflecte conştientizarea 
acestui fapt. 

Adresându‑li‑se celor fac parte din Biserică, Ioan 
a zis: „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” (1 Ioan 4:4). Aceşti oameni au înţeles 
ce înseamnă să umbli în plinătatea binecuvântărilor 
Evangheliei lui Cristos; ei au ştiut în ce scop am fost 
creaţi şi, prin urmare, au trăit şi au propovăduit aceasta. 
Vorbind despre Cristos, Biblia spune: „Şi noi toţi am 
primit din plinătatea Lui...” (Ioan 1:16).

Tu ai primit plinătatea binecuvântării lui 
Dumnezeu atunci când L‑ai primit pe Cristos, deoarece 
Cristos este TOTUL. Descoperă‑L pe Cristos în tine!

 Marcu 1:40‑45 & Levitic 13

 Luca 13:22‑35 & Judecători 14‑16

 Ioan 1:16; Efeseni 1:3; 2 Petru 1:3



Fiind copilul lui Dumnezeu, tu nu eşti  niciodată 
singur; şi niciodată nu vei umbla singur, pentru 

că Duhul Sfânt este în ti ne. El este întotdeauna în ti ne 
şi cu ti ne. Face parte din lucrarea Lui să te însoţească 
pretuti ndeni, întărindu‑ţi credinţa şi sporindu‑ţi curajul 
de a împlini voia lui Dumnezeu şi de a‑ţi împlini chemarea. 

Încurajează lucrarea şi manifestările Duhului Sfânt 
în viaţa ta, preţuindu‑I în mod deliberat prezenţa inti mă 
şi stăruitoare. Când le mărturiseşti  altora despre Cristos, 
conşti enti zează faptul că El este cu ti ne. Tu le vorbeşti  
oamenilor din exterior, în ti mp ce El acţionează din 
interior, confi rmând Cuvântul lui Dumnezeu în inimile lor. 
El lucrează împreună cu ti ne, fi ind ajutorul tău.

Recunoaşte şi preţuieşte întotdeauna prezenţa Lui 
şi lucrarea pe care o înfăptuieşte în ti ne, la fel cum a făcut 
Isus. El a spus: „... ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face 
aceste lucrări ale Lui” (Ioan 14:10). Cristos a recunoscut 
că prin Duhul Sfânt Dumnezeu Tatăl locuieşte în El, 
lucrând din El şi prin El. Prin Duhul Sfânt Dumnezeu Tatăl 

CONȘTIENTIZEAZĂ PREZENŢA ȘI 
LUCRAREA LUI ÎN TINE

14 DUMINICĂ  

... Căci El însuşi [Dumnezeu] a zis: 
«Nicidecum n‑am să te las, n‑am 

să te dezamăgesc şi n‑am să te las 
de unul singur. [Nu, nu, nu] te voi 
lăsa fără ajutor, nu te voi uita şi 

nu te voi dezamăgi, (cu niciun chip 
nu te voi lăsa din mâna Mea)»”                                                                           

(Evrei 13:5, versiunea Amplifi cată).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt campion pe viaţă, prin Duhul Sfânt care locuieşte în 
mine. El acţionează în şi prin mine. Îi conştientizez prezenţa 
şi lucrarea în viaţa mea, şi declar că El este garanţia mea 
pentru o viaţă de succes continuu şi de progres nelimitat, 
în Numele lui Isus. Amin.

locuieşte în tine, te apără şi te călăuzeşte. Ai încredere în 
El. El Este cel mai bun prieten şi cel mai mare Ajutor pe 
care Îl poţi avea.

Dacă treci printr‑o perioadă grea în acest moment, 
indiferent că este vorba despre probleme financiare, de 
sănătate, academice, de familie, în afaceri sau în carieră, 
nu îţi pierde speranţa, ci pune‑ţi încrederea în Duhul 
Sfânt. Oferă‑I toată dragostea ta, toată atenţia ta; El nu 
te va dezamăgi niciodată. Deschide Scriptura, citeşte‑I 
încă odată cuvintele mângâietoare din versetul tematic 
şi cugetă asupra celor subliniate: „... căci El însuşi 
[Dumnezeu] a zis: «Nicidecum n‑am să te las, n‑am să 
te dezamăgesc şi n‑am să te las de unul singur. [Nu, 
nu, nu] te voi lăsa fără ajutor, nu te voi uita şi nu te 
voi dezamăgi, (cu niciun chip nu te voi lăsa din mâna 
Mea).»”

 Marcu 2:1‑12 & Levitic 14

 Luca 14:1‑24 & Judecători 17‑18

Matei 28:19‑20; Ioan 14:26



De fiecare Paște, Misiunea urbană pentru copii 
„InnerCity Mission for Children” organizează o 
sărbătoare specială pentru copiii defavorizaţi intitulată 
„Fiesta de Paște.” Aceasta este o oportunitate specială 
de a împărtăși dragostea lui Dumnezeu și de a celebra 
practic cu copiii binecuvântările primite prin moartea, 
îngroparea și învierea lui Isus Cristos.

În acest an, partenerii misiunii noastre sunt hotărâţi 
să ridice nivelul de exprimare a iubirii Tatălui ceresc 
faţă de copiii defavorizaţi din cartierele mărginașe ale 
orașelor, prin organizarea Fiestei de Paște în și mai 
multe comunităţi distribuind 5 milioane de pachete 
de mâncare!

Pentru a participa la această iniţiativă transformatoare 
sau pentru a organiza evenimente similare de Paște în 
orașul tău sau în ţara ta, te rugăm să accesezi site-ul:
www.theinnercitymission.org
sau să suni la numărul de telefon +234.812.344.52.40 
sau să ne scrii un email pe adresa:
info@theinnercitymission.org

Nu uita, fiecare copil este copilul tău!

FIESTA 
DE PAȘTE

CELEBREAZĂ PAȘTELE CU
5 MILIOANE DE

PACHETE DE MÂNCARE
INNERCITY MISSION 

FOR 
CHILDREN 

BANCA DE MÂNCARE
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Biblia vorbeşte despre dragostea Tatălui, 
revărsată din belşug în Isus Cristos. Aceeaşi 

dragoste extraordinară ne‑a arătat‑o şi nouă, jertf indu‑L 
pe Cristos pentru noi când noi încă eram păcătoşi. El nu 
a murit pentru noi pentru că trăiam o viaţă bună, fără 
prihană, ci a murit pentru nişte păcătoşi. Aceasta este o 
dragoste infi nită, care ne arată cât de valoroşi suntem.

Când şti i cine este Isus şi afl i că Şi‑a dat viaţa pentru 
a te salva, înţelegi ce crede Dumnezeu despre ti ne; cât de 
mult te preţuieşte. Moartea Lui în locul tău îţi defi neşte 
valoarea. El a crezut că meriţi să moară pentru ti ne, aşa 
că Şi‑a dat viaţa în locul tău. Ceea ce înseamnă că, pentru 
Dumnezeu, tu eşti  la fel de important ca Isus. Nu este de 
mirare că Domnul Isus, deschizându‑Şi inima în rugăciune 
către Tatăl, a vrut ca lumea să şti e că Tatăl ne‑a iubit la fel 
de mult cum L‑a iubit pe El (Ioan 17:23).

Cât de înălţător este să conşti enti zezi că Isus Şi‑a 
dat viaţa pentru ti ne, ca tu să o poţi avea. Viaţa pe care 
trebuie să o trăieşti  acum este viaţa Fiului lui Dumnezeu; 
împlineşte‑I visul. În Galateni 2:20, Pavel declară cu 

DEFINIREA ADEVĂRATEI                       
TALE VALORI

15 LUNI 

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă 
de noi prin faptul că, pe când eram noi 

încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi. 
Deci, cu atât mai mult acum, când suntem 
socoti ţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom 
fi  mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu 

(Romani 5:8‑9).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta 
nepieritoare; mă înconjoară ca un scut şi mă înalţ în zbor 
în mângâierea şi în fericirea ei pe veci. Această dragoste 
mă constrânge să le vestesc Evanghelia celor pierduţi, şi 
să‑I întorc de la păcat la neprihănire, şi de sub puterea 
diavolului la Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

îndrăzneală: „Am fost răstignit împreună cu Cristos, 
şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în 
mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc 
în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m‑a iubit şi S‑a dat 
pe Sine însuşi pentru mine.”

Nu duce o viaţă inferioară. Trăieşte conform visului 
lui Dumnezeu. El a considerat că eşti atât de valoros încât 
S‑a jertfit pentru tine. În 1 Petru 1:18‑19 Biblia spune: 
„căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu 
aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe 
care‑l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele 
scump al lui Cristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.” 

 Marcu 2:13‑22 & Levitic 15

 Luca 14:25‑15:1‑10 & Judecători 19‑21

 Efeseni 3:17‑19; 1 Ioan 4:8‑10



Înainte de a Se înălţa la cer, Isus le‑a spus apostolilor: 
„Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu 

le puteţi purta” (Ioan 16:12). Apoi, în următorul verset, 
conti nuă: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, 
are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de 
la El, ci va vorbi tot ce va fi  auzit şi vă va descoperi lucrurile 
viitoare.” Isus I‑a rezervat Duhului Sfânt mandatul de a ne 
călăuzi către adevărurile profunde, către tainele şi revelaţiile 
Împărăţiei Lui Dumnezeu. El este Cel care ne dezvăluie 
secretele pe care omul fi resc nu le poate înţelege; lucruri pe 
care Dumnezeu ni le‑a dăruit nouă.

În 1 Corinteni 2:9‑12, Biblia spune: „Dar, după cum 
este scris: «Lucruri pe care ochiul nu le‑a văzut, urechea nu 
le‑a auzit, şi la inima omului nu s‑au suit, aşa sunt lucrurile 
pe care le‑a pregăti t Dumnezeu pentru cei ce‑L iubesc.» 
Nouă însă Dumnezeu ni le‑a descoperit prin Duhul Său... 
nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul 
lui Dumnezeu. Şi noi n‑am primit duhul lumii, ci Duhul care 
vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe 
care ni le‑a dat Dumnezeu prin harul Său.” Mulţumeşte‑I lui 
Dumnezeu că ne‑a permis să primim Duhul Sfânt!

DESCOPERIREA TAINELOR 
PROFUNDE ALE LUI DUMNEZEU

16 MARŢI 

Când va veni Mângâietorul, Duhul 
adevărului, are să vă călăuzească 
în tot adevărul; căci El nu va vorbi 

de la El, ci va vorbi tot ce va fi  auzit, 
şi vă va descoperi lucrurile viitoare                                            

(Ioan 16:13). 



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Duhul Sfânt este Învăţătorul şi Ghidul meu; El îmi inundă 
inima cu înţelepciune pentru a opera cu excelenţă în viaţă, 
oferindu‑mi înţelegerea realităţilor spirituale. Umblu 
şi astăzi în conştientizarea uniunii mele cu El şi primesc 
discernământ tot mai mare în descoperirea tainelor noii 
mele vieţi în Cristos. Amin.

Duhul Sfânt ne ajută să descoperim şi să ne 
bucurăm din abundenţă de darurile lui Dumnezeu pe care 
poate nici nu ştim că le‑am primit. Mulţi trec prin viaţă 
fără să se bucure de tot ceea ce le‑a pregătit Dumnezeu, 
deoarece ei Îl ignoră pe Duhul Sfânt. Mulţi nici măcar nu 
conştientizează că Dumnezeu le‑a dăruit o viaţă minunată 
pentru a se bucura de ea. Îşi trăiesc viaţa, mergând prin 
întuneric, chinuindu‑se, ca şi când Dumnezeu nu le‑ar fi 
dat nimic.

Cei care Îl au pe Duhul Sfânt nu vor umbla niciodată 
în întuneric sau în incertitudine. El este lumina vieţii. 
Prin lumina Lui, vezi toate binecuvântările lui Dumnezeu 
şi poţi umbla în lumina moştenirii tale în Cristos. Viaţa 
din belşug, sănătatea divină, bunăstarea, ştergerea 
păcatelor, părtăşia cu Tatăl etc., sunt doar câteva dintre 
binecuvântările pe care Dumnezeu ţi le‑a dăruit ca să te 
bucuri de ele. Lucrarea Duhului Sfânt nu constă doar în 
a‑ţi dezvălui aceste binecuvântări, ci şi în a te învăţa cum 
să umbli în ele.

 Marcu 2:23‑28 & Levitic 16

 Luca 15:11‑32 & Rut 1‑4

 Ioan 14:26; 2 Petru 1:20‑21; 1 Corinteni 2:9‑12



În Coloseni 1:9, Pavel spune: „De aceea şi noi, din 
ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm 

să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de 
cunoşti nţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere 
duhovnicească.” Cuvântul „pricepere” provine aici din 
traducerea din original a termenului grecesc „sunesis”; 
este o interpretare, un mod de gândire, o mentalitate. În 
acest verset, apostolul Pavel se referă la un anumit fel de 
pricepere – o înţelegere prin revelaţie – dată de Cuvântul 
lui Dumnezeu.

Iată de ce trebuie să rămâi în Cuvântul lui Dumnezeu, 
să‑l studiezi cu pricepere. Citeşte din nou versetul 
temati c: „Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug în 
voi...” Astf el vei dobândi pătrundere, perspicacitate şi 
înţelepciune în domeniul spiritual.

O altă parte minunată este că Dumnezeu ne creşte 
nu doar pentru această lume. Tot ce face înăuntrul nostru 
– această programare a noastră conform Cuvântului 
Său – este şi pentru veacul viitor. Aşadar, dacă nu ai 
Cuvântul lui Dumnezeu în ti ne, cu Duhul Sfânt care să îţi 

CUVÂNTUL LUI                                              
ÎN DUHUL TĂU

17 MIERCURI 

Cuvântul lui Cristos să locuiască din 
belşug în voi în toată înţelepciunea. 
Învăţaţi‑vă şi sfătuiţi‑vă unii pe alţii 
cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu 
cântări duhovniceşti , cântându‑I lui 

Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră                    
(Coloseni 3:16).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Umblu în neprihănire şi în stăpânire, şi am discernământ 
în tainele Împărăţiei lui Dumnezeu. Trăiesc deasupra lumii 
şi a sistemelor ei eşuate; Trăiesc în Cristos şi în ordinea 
globală a Lui. Aleluia!

confere discernământ spiritual şi înţelegerea realităţilor 
Împărăţiei lui Dumnezeu cât încă eşti pe pământ, cum vei 
funcţiona în lumea care urmează să vină? 

De aceea este important să studiezi Scriptura 
cu entuziasm, să ai o dorinţă aprinsă pentru Cuvântul 
lui Dumnezeu. Dăruieşte‑te în întregime Cuvântului 
lui Dumnezeu, pentru că acesta este totul. Dacă porţi 
Cuvântul lui Dumnezeu în tine, poţi să ai tot ce îţi doreşti. 
Purtând Cuvântul lui Dumnezeu în duh şi proclamându‑l, 
poţi să Îl slujeşti pe Domnul cu credinţă şi să Îi aduci 
glorie atât acum cât şi în veacurile viitoare.

 Marcu 3:1‑7 & Levitic 17

 Luca 16 & 1 Samuel 1‑2

 Faptele Apostolilor 20:32; Efeseni 1:17‑18



Citi nd Scriptura, observăm că cea mai mare 
dorinţă a lui Dumnezeu este ca toţi oamenii 

să primească viaţă veşnică şi să intre în părtăşie cu El. 
Acesta este moti vul pentru care Isus a venit în lume; a 
venit să îi facă pe oameni fi ii lui Dumnezeu. Prin urmare, 
este important ca priorităţile tale să fi e sincronizate cu 
scopul lui Isus. Susţine fără încetare cauza Evangheliei; 
cauză pentru care Isus a trăit, a murit şi a înviat.

Cerul îi recunoaşte şi îi onorează pe cei care şi‑au 
făcut din salvarea sufl etelor o prioritate; pe cei care 
împărtăşesc acelaşi vis cu Dumnezeu (Daniel 12:3). 
Singurele fapte cu adevărat importante în cer sunt cele 
făcute pentru răspândirea Evangheliei, pentru salvarea 
sufl etelor pierdute. Este responsabilitatea ta să îndrepţi 
oamenii către Cristos şi să te asiguri că se stabilesc în 
Biserică şi devin, la rândul lor, câşti gători de sufl ete.

Există oameni pe care Dumnezeu îi trimite în calea 
ta să îi ajuţi, să le zideşti  credinţa, să îi înveţi să se roage 
şi să îi îndemni să îşi descopere moştenirea în Isus Cristos 
şi să trăiască în ea; este o parte din responsabilitatea ta 
faţă de Evanghelia lui Cristos. Tu ai fost mântuit ca să îi 

FĂ DIN VISUL SĂU VISUL TĂU
18 JOI 

Domnul nu întârzie în împlinirea 
făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci 
are o îndelungă răbdare pentru 
voi, şi doreşte ca nici unul să nu 
piară, ci toţi să vină la pocăinţă                                                                  

(2 Petru 3:9).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Mântuitor, viaţa mea este pentru gloria Ta! 
Eu trăiesc pentru cauza Evangheliei, urmărind cu pasiune 
extinderea Împărăţiei Tale şi stabilirea neprihănirii Tale în 
inimile oamenilor. Fac parte dintre cei care îi încurajează 
pe ceilalţi în direcţia slujirii, întărindu‑le credinţa pentru 
a fi mai eficienţi în lucrarea Domnului. Prin urmare, am 
parte de bucurie şi de împlinire eternă. Aleluia!

aduci şi pe alţii în mântuire; ai fost zidit ca să îi zideşti 
şi pe alţii. Ţie ţi‑a fost încredinţată slujba împăcării: „că 
adică, Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu 
Sine, neţinându‑le în socoteală păcatele lor, şi ne‑a 
încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări” (2 
Corinteni 5:19).

Imaginează‑ţi câţi oameni ar putea fi mântuiţi 
dacă toţi ne‑am angaja la potenţial maxim în câştigarea 
de suflete! Ia acest lucru în serios! Fii printre cei care îi 
întăresc pe sfinţi să îşi îndeplinească misiunea. Ajută‑i şi 
pe alţii să îşi zidească credinţa şi să devină mai eficienţi 
în împlinirea lucrării lui Dumnezeu. Nu trăi doar pentru 
cauze minore, lipsite de valoare eternă. Pune lucrarea 
Domnului pe primul loc în viaţa ta; împărtăşeşte‑I visul şi 
vei avea parte de împlinire şi de fericire veşnică. 

 Marcu 3:8‑19 & Levitic 18

 Luca 17:1‑19 & 1 Samuel 3‑7

 1 Corinteni 9:16; Filipeni 1:12‑14



Poate că ai auzit acest cântec minunat, care 
sinteti zează jertf a lui Isus Cristos pentru noi: „El 

a plăti t o datorie care nu era a Lui, Eu aveam o datorie pe 
care nu o puteam plăti . Avem nevoie de Cineva care să 
îmi spele păcatele, iar acum cânt un cântec nou despre 
un har minunat; Isus Cristos a plăti t datoria mea.” Da, 
într‑adevăr, El a plăti t cu propria‑I moarte pentru păcatele 
noastre!

Atunci când Adam nu L‑a ascultat pe Dumnezeu, 
consecinţa inevitabilă a fost moartea spirituală (Geneza 
2:17) care înseamnă separarea totală de Dumnezeu. 
Biblia spune: „De aceea, după cum printr‑un singur om 
a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, 
şi astf el moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, 
din pricină că toţi au păcătuit” (Romani 5:12). Cu 
toate acestea, în Vechiul Testament, Dumnezeu acceptă 
sacrifi carea ţapilor şi a taurilor pentru ispăşirea păcatelor 
şi le spune fi ilor lui Israel că fără vărsare de sânge, nu 
există iertare (Evrei 9:22). 

Totuşi, şti m din Biblie că jertf ele taurilor şi ale ţapilor 
nu puteau înlătura păcatul: „căci este cu neputi nţă ca 
sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele” (Evrei 
10:4). Prin urmare, Dumnezeu a creat un plan grandios 

EL A PLĂTIT                                       
INTEGRAL

19 VINERI 

A doua zi, Ioan L‑a văzut pe Isus 
venind la el, şi a zis: „Iată Mielul lui 

Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!                                     
(Ioan 1:29).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântat să fie Dumnezeu! Sunt spălat, sfinţit, 
glorificat şi îndreptăţit! Sunt neprihănirea lui Dumnezeu 
în Isus Cristos, pentru că El a purtat păcatele mele şi mi‑a 
dat neprihănirea Lui. Acum sunt un asociat al dumnezeirii; 
un participant la experienţa divină, umblând în înnoirea 
vieţii şi în lumina neprihănirii mele în Cristos. Aleluia!

pentru mântuirea omului, trimiţându‑L pe Isus Cristos în 
lume. Salvarea omului a fost înfăptuită atunci când Isus 
Cristos – Mielul lui Dumnezeu — a fost jertfit pentru a lua 
asupra Sa păcatul lumii (Ioan 1:29, versiunea BVA). Biblia 
Îl numeşte „Mielul ce fusese înjunghiat de la crearea 
lumii” (Apocalipsa 13:8, versiunea BVA).

Prin moartea Lui pe cruce, Isus a purtat păcatele 
noastre, le‑a spălat cu sângele Lui şi le‑a şters odată 
pentru totdeauna! A achitat integral preţul suprem 
pentru păcatul omului pe care acesta nu avea nici un 
mijloc de a‑l putea plăti. În Evrei 9:12, Biblia spune: „şi 
a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, 
nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, 
după ce a căpătat o răscumpărare veşnică.”

Cristos a plătit pentru ştergerea păcatelor tale. 
Acum eşti curat, sfinţit şi îndreptăţit; eliberat de păcat, 
de moarte sau de distrugere. Slavă lui Dumnezeu!

 Marcu 3:20‑35 & Levitic 19

 Luca 17:20‑18:1‑14 & 1 Samuel 8‑10

 Ioan 3:16; 2 Corinteni 5:19; Romani 5:17‑18



Porţiunea subliniată din versetul temati c ne 
arată că Dumnezeu este Cel care Şi‑a asumat 

responsabilitatea împăcării cu Sine. El a plănuit tot ce a 
realizat Isus Cristos pentru noi. De fapt, El a fost Cel care 
a făcut toate acestea; citi m aceasta în 2 Corinteni 5:19 
unde scrie astf el: „Că adică, Dumnezeu era în Cristos, 
împăcând lumea cu Sine...”

Dumnezeu ne‑a iubit atât de mult încât nu doar 
că L‑a trimis pe Isus să moară pentru noi, ci S‑a implicat 
personal, realizând El însuşi tot ce era necesar pentru 
mântuirea omului. El era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, 
neţinându‑le în seamă păcatele lor. Aleluia! El Şi‑a asumat 
responsabilitatea şi a plăti t integral pedeapsa pentru toate 
păcatele tale; acum El nu este supărat pe ti ne deloc. 

Chiar dacă ai dat de probleme din cauza unui lucru 
greşit pe care l‑ai făcut, El S‑a angajat să te salveze şi să te 
ajute să ieşi din ele, pentru un singur moti v: acela că ai o 
răscumpărare în Isus Cristos!

Acesta este moti vul pentru care naşterea lui Isus 
înseamnă atât de mult pentru noi; El S‑a născut ca să 
trăiască, să moară şi să‑Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru 
mulţi: „Căci Fiul omului n‑a venit să I se slujească, ci El să 

EL ESTE                               
RĂSCUMPĂRAREA TA

20 SÂMBĂTĂ 

Şi toate lucrurile acestea sunt de 
la Dumnezeu, care ne‑a împăcat 

cu El prin Isus Cristos, şi ne‑a 
încredinţat slujba împăcării                                                                       

(2 Corinteni 5:18).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Ţi‑ai exprimat dragostea 
prin jertfa lui Isus în locul meu, prin care mă pot înfăţişa 
înaintea Ta fără vină, sfânt şi curat. Binecuvântat să fie 
Numele Tău în veci!

slujească şi să‑Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi” 
(Marcu 10:45).

Biblia spune că El ne‑a ales în Sine însuşi înainte de 
întemeierea lumii, să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Sa 
în dragoste (Efeseni 1:4). Tu eşti sfânt şi fără vină înaintea 
Tatălui, pentru că Isus Cristos este răscumpărarea ta! El Şi‑a 
asumat responsabilitatea pentru păcatele tale. Acesta este 
mesajul Evangheliei!

Nu este de mirare că El ne numeşte neprihăniţi, 
îndreptăţiţi înaintea Lui; aceasta înseamnă că nu putem 
fi acuzaţi de păcat, pentru că nu suntem doar neprihăniţi, 
ci am devenit neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos. 
În 2 Corinteni 5:21, Biblia spune: „Pe Cel ce n‑a cunoscut 
nici un păcat, El L‑a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 
neprihănirea lui Dumnezeu în El.”

 Marcu 4:1‑12 & Levitic 20

 Luca 18:15‑43 & 1 Samuel 11‑13

 2 Corinteni 5:19; Coloseni 1:21‑22; Ioan 1:29



Atunci când Isus a murit pe cruce, din punct 
de vedere juridic, întreaga lume a murit împreună cu 
El, pentru că El a murit pentru toţi oamenii. Cu toate 
acestea, creşti nismul nu a început odată cu moartea Sa, 
ci a izvorât din învierea Sa. Atunci când Dumnezeu L‑a 
înviat din morţi, ai fost înviat şi tu împreună cu El şi ai 
devenit o creaţie nouă, viu pentru Dumnezeu.

Noua creaţie face parte din primele roade ale 
Duhului Sfânt după lucrarea Sa de răscumpărare (Romani 
8:23). Tu ai fost scos din moarte (moarte spirituală) şi 
adus în viaţă! Tu ai venit la viaţă împreună cu Cristos 
având aceeaşi viaţă ca aceea cu care a înviat El. Şti ind 
că ai fost înviat împreună cu Cristos şi aşezat împreună 
cu El în locurile cereşti , Biblia spune că trebuie să cauţi 
lucrurile de sus! Conşti enti zează că eşti  aşezat împreună 
cu Cristos într‑un loc de autoritate, de slavă şi de putere! 
Este un loc unde nu există întuneric, boală, înfrângere 
sau durere; un loc de stăpânire şi de autoritate absolută.

Biblia spune că Isus a fost aşezat la dreapta lui 
Dumnezeu (la dreapta puterii). Aceasta înseamnă că El 
are autoritate asupra întregii creaţii; asupra întregului 
pământ şi a întregului cer. Însă ce crezi? Dumnezeu ne‑a 
ridicat şi pe noi în slavă, unde suntem aşezaţi împreună 

ÎNVIAT ȘI AȘEZAT ÎMPREUNĂ CU 
CRISTOS

21 DUMINICĂ 

Dacă deci aţi înviat împreună cu Cristos, 
să umblaţi după lucrurile de sus, unde 
Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu 

(Coloseni 3:1).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Ce privilegiu mare este să stau împreună cu Cristos în locul 
de putere, deasupra oricărei stăpâniri, puteri, tării, domnii 
şi deasupra oricărui nume care poate fi numit, nu numai 
în lumea aceasta, ci şi în cea care are să vină! Funcţionez 
din locul ceresc de glorie, de putere, de autoritate şi de 
domnie, despărţit de efectele devastatoare ale păcatului, 
ale corupţiei şi ale întunericului, în Numele lui Isus. Amin.

cu Cristos în locurile cereşti de putere, de stăpânire şi de 
maiestate (Efeseni 2:6). Noi ocupăm aceeaşi poziţie de 
autoritate, cu puterea delegată de a acţiona în locul Lui. 
Ce realitate binecuvântată!

 Marcu 4:13‑20 & Levitic 21

 Luca 19:1‑27 & 1 Samuel 14‑15

 Efeseni 2:4‑6; Filipeni 2:9‑10; Coloseni 3:1‑3
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CLove World reprezintă o convergenţă totală a 
tot ceea ce înseamnă televiziune modernă. 
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Poţi comanda pachetul cLoveWorld Set Top Box 
apelând numărul: +234 812 344 5790 sau trimiţând 
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Ori de câte ori mă gândesc la Isus şi la jertf a Sa 
ispăşitoare pentru noi, sunt copleşit de cât 

de mult ne iubeşte. El ne‑a luat locul în judecată şi în 
condamnare, şi ne‑a dat natura Sa de neprihănire. În El 
noi nu am fost făcuţi doar neprihăniţi, ci am fost făcuţi 
expresia neprihănirii lui Dumnezeu.

În 2 Corinteni 5:21 Biblia spune: „Pe Cel ce n‑a 
cunoscut nici un păcat, El L‑a făcut păcat pentru noi, ca 
noi să fi m neprihănirea lui Dumnezeu în El.” Mulţi cred 
că Isus a venit doar ca să ne salveze de păcat, dar nu este 
aşa; El a făcut mult mai mult decât atât. El ne‑a salvat 
de păcat ca să putem deveni fi i ai lui Dumnezeu. Scopul 
Său fi nal a fost să ne dea viaţa lui Dumnezeu, natura lui 
Dumnezeu de neprihănire, astf el încât să putem avea 
părtăşie cu Dumnezeu.

Atunci când a fost răsti gnit, noi eram în El. El a fost 
făcut păcat pentru noi. Când a murit şi a fost îngropat, 
din punct de vedere juridic, noi toţi am murit şi am fost 
îngropaţi în El. Şi acesta a fost sfârşitul păcatului nostru. 
Păcatele noastre au fost îngropate cu El. Însă acum 
urmează partea cu adevărat sublimă: a treia zi, când 
Dumnezeu L‑a înviat din morţi, am fost şi noi înviaţi 

EL A FĂCUT                                              
MULT MAI MULT

22 LUNI  

Să şti ţi, dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte 
iertarea păcatelor; şi oricine crede este 
iertat prin El de toate lucrurile de care 

n‑aţi putut fi  iertaţi prin Legea lui Moise 
(Faptele Apostolilor 13:38‑39).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Fiind botezat în Cristos în moartea Lui şi înviat împreună 
cu El în învierea Lui, umblu acum în înnoirea vieţii. Trecutul 
meu cu toate eşecurile şi înfrângerile sale s‑a dus, pentru 
că sunt o nouă creaţie în Cristos. Aleluia!

împreună cu El într‑o viaţă nouă. În Romani 6:4 Biblia 
spune: „Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost 
îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Cristos 
a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să 
trăim o viaţă nouă.”

Trecutul tău, cu toate eşecurile, slăbiciunile şi 
înfrângerile, a fost îngropat în El. Acum că eşti născut din 
nou, ai o viaţă nouă în Isus Cristos; o viaţă de slavă şi de 
neprihănire. Aleluia!

Marcu 4:21‑29 & Levitic 22

Luca 19:28‑48 & 1 Samuel 16‑17

2 Corinteni 5:21; Efeseni 4:21‑24; Ioan 1:12‑13



Cuvântul lui Dumnezeu este lumină, este 
adevărata lumină care luminează orice om care 

vine în această lume. Versetul temati c descrie lucrarea 
Duhului Sfânt care ne îndrumă în viaţă. Aceasta este una 
dintre caracteristi cile luminii: oferă direcţie, arată calea. 
Nu şti i ce este acoperit de întuneric şi nici în ce direcţie să 
te îndrepţi până nu aprinzi lumina.

Dacă ai încercat vreodată să‑ţi găseşti  drumul 
în întuneric, vei fi  de acord cu mine că nu se poate să 
faci acest lucru fără să te loveşti  de obiecte sau de 
obstacole pe care nu le vezi din cauza întunericului. 
Mai mult, călătorind în întuneric, nu poţi şti  când ajungi 
la desti naţie sau la o răscruce. De aceea pentru fi ecare 
creşti n este foarte important să cunoască şi să aplice 
personal Cuvântul lui Dumnezeu (lumina Sa).

Viaţa unor oameni este în neorânduială şi în pericol, 
pentru că nu urmează îndrumarea şi direcţia Cuvântului 
lui Dumnezeu. Astf el, ei ajung într‑o ambianţă străină de 
ambianţa lui Dumnezeu. Alţii călătoresc cu un bilet spre 
nicăieri, pentru că ignoră Cuvântul lui Dumnezeu care ar 
trebui să le lumineze cărarea şi să le dea o desti naţie.

Înţelepciunea şi direcţia vin din Cuvântul lui 
Dumnezeu. Cât ti mp trăieşti  în lumina pe care ţi‑o dă 

EL NE CONDUCE                                            
ÎN LUMINA LUI

23 MARŢI 

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

(Psalmul 119:105).
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Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău 
care este lumina mea şi busola cu care navighez în viaţă. 
Nu bâjbâi şi nici nu rătăcesc prin întuneric, deoarece 
Cuvântul Tău îmi luminează calea, dându‑mi direcţie şi 
călăuzire, şi mă face un succes absolut în viaţă, în Numele 
lui Isus. Amin.

Dumnezeu, nu vei umbla niciodată în întuneric. El ne 
conduce în lumina Sa. Biblia spune să umblăm în lumină, 
după cum şi El (Dumnezeu) este în lumină. Tu trebuie 
să umbli în aceeaşi lumină în care locuieşte Dumnezeu 
(1 Timotei 6:16). Acest lucru este posibil pentru că te‑ai 
născut din Cuvântul lui Dumnezeu (1 Petru 1:23), care 
este adevărata lumină.

Dumnezeu ţi‑a dat Cuvântul Său ca să‑ţi lumineze 
calea, aşadar nu va fi nici întuneric, nici nesiguranţă 
în călătoria ta prin viaţă. Astfel, umblând condus de 
lumina Sa, vei merge în direcţia dragostei, a bucuriei, 
a neprihănirii, a sănătăţii, a păcii şi a bunăstării. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Marcu 4:30‑41 & Levitic 23

Luca 20:1‑19 & 1 Samuel 18‑19

1 Ioan 1:5‑7; Efeseni 5:13; Psalmul 36:9



Unii creşti ni spun că au un legământ cu 
Dumnezeu. Ei spun că, din moment ce 

Dumnezeu a făcut un legământ cu Avraam, iar noi suntem 
sămânţa lui Avraam, am intrat şi noi automat în legământ 
cu Dumnezeu. Ei bine, creşti nul nu este în legământ cu 
Dumnezeu. Trebuie să înţelegi cine este creşti nul: el 
este una cu Cristos, este asociat al dumnezeirii (2 Petru 
1:4). Avraam avea un legământ cu Dumnezeu, însă noi 
nu suntem în acel legământ. Atunci cine suntem noi? 
Suntem copiii acelui legământ.

Noi suntem moştenitori ai lui Dumnezeu şi 
împreună moştenitori cu Cristos. În Galateni 3:26‑29 
Biblia spune: „Căci toţi sunteţi fi i ai lui Dumnezeu, prin 
credinţa în Cristos Isus. Toţi care aţi fost botezaţi pentru 
Cristos v‑aţi îmbrăcat cu Cristos. Nu mai este nici iudeu, 
nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este 
nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fi indcă 
toţi sunteţi una în Cristos Isus. Şi, dacă sunteţi ai lui 
Cristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin 
făgăduinţă.”

COPII AI                                 
LEGĂMÂNTULUI

24 MIERCURI 

Voi sunteţi fi ii prorocilor şi ai 
legământului pe care l‑a făcut Dumnezeu 

cu părinţii noştri, când i‑a zis lui 
Avraam: „Toate neamurile pământului 

vor fi  binecuvântate în sămânţa ta”                
(Faptele Apostolilor 3:25).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Toate lucrurile sunt ale mele; Am tot ce priveşte viaţa şi 
evlavia, pentru că sunt un moştenitor al lui Dumnezeu 
şi un comoştenitor cu Cristos. Am în toate lucrurile din 
destul, pentru că Dumnezeu m‑a umplut cu orice har ca să 
pot prisosi în orice faptă bună. Aleluia!

Într‑o relaţie de căsnicie, de exemplu, cuplul 
semnează un acord nupţial şi intră într‑un legământ. Cu 
toate acestea, legământul acela nu îi implică pe copiii 
lor. Copiii din acea căsnicie vor fi produsul sau rodul 
legământului. Citeşte versetul tematic din nou, el este 
foarte clar: noi suntem copii ai legământului pe care 
Dumnezeu l‑a făcut cu Avraam şi cu patriarhii.

Mulţi oameni au scris cărţi despre legământul 
nostru cu Dumnezeu, însă pericolul acestei înţelegeri 
greşite este acela că îl plasează pe creştin într‑o poziţie 
inferioară chemării şi dreptului lui din naştere. Relaţia 
noastră cu Dumnezeu este una dintre un Tată şi copiii 
Lui. Ce gând binecuvântat! Cât de minunat este să ştim 
că suntem moştenitori ai lui Dumnezeu şi comoştenitori 
cu Cristos. Suntem copii ai legământului! Lumea este a 
noastră şi umblăm în excelenţă divină. Aleluia!

Marcu 5:1‑13 & Levitic 24

Luca 20:20‑21:1‑4 & 1 Samuel 20‑22

Romani 8:16‑17; 2 Petru 1:4; Faptele Apostolilor 3:25



Atunci când vin la biserică unii creşti ni spun: 
„Doamne, am venit astăzi în prezenţa Ta.” Şi 

când pleacă, simt că au plecat din prezenţa Domnului. 
Unii chiar se roagă ca prezenţa lui Dumnezeu să 
coboare, sau să fi e cu ei peste tot. Însă, în calitate de 
copil al lui Dumnezeu, tu nu „vii” sau „intri” în prezenţa 
lui Dumnezeu şi nici nu ieşi din ea; tu eşti  în prezenţa Lui 
pentru totdeauna.

Atunci când intri într‑un loc, indiferent care este 
locul acela, tu intri împreună cu prezenţa lui Dumnezeu. 
Tu porţi prezenţa Sa. Tu eşti  templul Dumnezeului cel 
Viu, care locuieşte în ti ne prin Duhul Sfânt. Atunci când 
ai fost născut din nou, Cristos Şi‑a stabilit reşedinţa în 
inima ta. El este în ti ne acum, iar tu eşti  în El. El nu a 
venit în ti ne ca să plece după o vreme; El este în ti ne 
pentru totdeauna.

Citeşte cuvintele lui Isus din Matei 28:20; El a 
spus: „... Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la 
sfârşitul veacului. Amin.” Aceasta se întâmpla înainte 
să vină Duhul Sfânt şi să Se mute în lăcaşul inimii 
noastre. În Ioan 14:17 El a spus despre Duhul Sfânt: „... 
voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi  în voi.” El 
locuieşte în ti ne pentru totdeauna. Duhul lui Dumnezeu 

ÎN PREZENŢA LUI                              
PENTRU TOTDEAUNA

25 JOI 

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

(1 Corinteni 3:16).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt în Cristos şi Cristos este în mine; ce uniune şi ce 
loc în care să te afli! Mi‑a hăruit viaţa cu gloria Lui, cu 
prezenţa Lui şi cu El însuşi! În El am viaţa, mişcarea şi 
fiinţa. Ce binecuvântare să fiu nu numai un vas purtător 
de Dumnezeu, ci şi un distribuitor al prezenţei Lui divine. 
Aleluia!

locuieşte în tine, iar El este Cel care aduce cu Sine 
prezenţa şi binecuvântările lui Dumnezeu pe care ni le‑a 
dat în Isus Cristos.

Conştientizează faptul că eşti un vas care Îl poartă 
în sine pe Dumnezeu şi că trăieşti în prezenţa Sa în 
fiecare zi. Aceasta înseamnă să fii în Cristos; tu locuieşti 
în ambianţa divină a slavei şi a esenţei Lui. Aleluia!

Marcu 5:14‑20 & Levitic 25

Luca 21:5‑38 & 1 Samuel 23‑25

Faptele Apostolilor 17:28; Ioan 14:16; 2 Corinteni 6:16



Uneori întâlneşti  creşti ni care strigă către 
Dumnezeu ca să primească vindecare. Aceasta 

este o contradicţie, deoarece creşti nul este un asociat al 
dumnezeirii (2 Petru 1:4); astf el, el nu este făcut să fi e bolnav. 
Atunci de ce sunt atât de mulţi creşti ni bolnavi? Găsim 
răspunsul în Psalmul 82:5‑7. Acolo scrie astf el: „Dar ei nu 
vor să şti e de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric; 
de aceea se clati nă toate temeliile pământului. Eu am 
zis: «Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fi i ai Celui Preaînalt. 
Însă veţi muri ca nişte oameni, veţi cădea ca un domnitor 
oarecare.»” 

Necunoşti nţa a fost neajunsul multora pentru că, 
de fapt, creşti nul are o viaţă care nu este supusă bolii sau 
neputi nţei. Isus a spus în Marcu 16:18: „... dacă vor bea 
ceva de moarte, nu‑i va vătăma...”

Nimic, absolut nimic nu trebuie să te afecteze atât 
de mult încât să te îmbolnăvească, cu atât mai puţin să te 
omoare. Pentru că viaţa din ti ne este indestructi bilă. Şti ai că 
nu există nici un loc în Scripturi în care Dumnezeu să îţi spună 
să te rogi pentru vindecare pentru ti ne însuţi? Moti vul este 
acela că sănătatea divină este natura ta; ai fost născut cu ea 
în momentul în care ai fost născut din nou.

La primul nivel al creşterii spirituale, te îmbolnăveşti  şi 
apoi te vindeci, iar ciclul conti nuă; întotdeauna te încrezi în 

SĂNĂTATE DIVINĂ
26 VINERI 

Niciun locuitor nu zice: „Sunt bolnav!” 
(Isaia 33:24).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Viaţa divină acţionează în fiecare fibră a fiinţei mele, în fiecare 
celulă a sângelui meu şi în fiecare os al trupului meu! Din 
creştetul capului până în tălpi, viaţa mea este vitalizată de 
Duhul Sfânt care locuieşte în mine, înviorându‑mă mereu, în 
Numele lui Isus. Amin.

Dumnezeu pentru a fi vindecat. La al doilea nivel, care este 
mai sus, declari: „Sănătatea divină este a mea!” Credinţa 
ta lucrează pentru a umbla în sănătate divină. Atunci 
când simţi simptome de boală în trupul tău, nu ar trebui 
să te nelinişteşti; declară pur şi simplu: „În Numele lui Isus 
poruncesc durerii să înceteze!” şi se întâmplă!

Cu toate acestea, trebuie să avansezi şi să te muţi la 
nivelul superior, unde nu te mai îmbolnăveşti deloc şi nici 
nu recunoşti boala sau neputinţa. Isaia 33:24 spune că 
cei ce locuiesc în Sion nu vor spune: „Sunt bolnav.” Cine 
sunt aceştia care locuiesc în Sion? Suntem noi care am 
fost născuţi din nou, oamenii lui Dumnezeu. Biblia spune 
în Evrei 12:22: „Ci v‑aţi apropiat de muntele Sionului, de 
cetatea Dumnezeului cel Viu, Ierusalimul ceresc, de zecile 
de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor.” Noi locuim 
în Sion acum; suntem acasă în Cristos, unde boala este 
ilegală; ne este străină. Dacă simţi vreodată simptomele 
bolii în trupul tău, conştientizează faptul că sunt minciuni 
şi miraje; scutură‑te de ele în Numele lui Isus. Umblă în 
sănătate divină; refuză să fii bolnav.

Marcu 5:21‑34 & Levitic 26

Luca 22:1‑38 & 1 Samuel 26‑28

2 Petru 1:4; 3 Ioan 1:2; Isaia 33:24



În 1 Corinteni 15:25 Biblia declară: „Căci trebuie 
ca El să împărăţească până îi va pune pe toţi 

vrăjmaşii sub picioarele Sale.” Aici nu este vorba despre 
domnia lui Isus din ceruri, ci despre domnia Sa pe acest 
pământ. Din punct de vedere legal, Dumnezeu a pus 
toate lucrurile sub picioarele lui Isus (Efeseni 1:22). Iar 
în Isaia 9:6 citi m: „... şi domnia va fi  pe umărul Lui...” 
Acest pasaj este extrem de puternic, pentru că prezintă 
conexiunea pe care o avem cu realitatea aceasta. Dacă 
ar fi  scris: „şi domnia va fi  pe capul Său,” atunci s‑ar fi  
referit la Domnul Isus, pentru că El este capul, iar noi 
suntem trupul.

De aceea, faptul că domnia este pe umărul Lui 
înseamnă că domnia şi autoritatea Lui sunt asupra 
Bisericii; noi le purtăm. Aleluia! Aceasta înseamnă că şi 
cel mai neînsemnat din Biserică – cel mai mic deget de 
la piciorul stâng – tot este deasupra tuturor lucrurilor, 
pentru că toate lucrurile au fost puse sub picioarele Lui. 
Acesta este un lucru stabilit şi de neschimbat în ceruri. 
Dumnezeu a stabilit deja acest lucru şi nimic nu poate 
schimba această realitate. Domnul Isus, prin Biserică, 
trebuie să domnească peste toate lucrurile.

AVEM                                         
AUTORITATEA LUI

27 SÂMBĂTĂ 

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

(Efeseni 1:22).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt ce zice Dumnezeu că sunt. Cristos în mine reprezintă 
victoria mea şi gloria mea în această viaţă! Sunt un mădular 
al trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui, 
domnind cu Cristos asupra lumii şi a circumstanţelor. Mai 
mare este Cel care este în mine, decât cel care este în lume.

Acest lucru implică faptul că, în aceste zile din 
urmă, este de aşteptat ca tu să te ridici, să iei armele 
credinţei şi să te întăreşti în lucrurile lui Dumnezeu. 
Rosteşte Cuvântul Lui cu îndrăzneală şi urmăreşte cum 
se întâmplă. Fiind sămânţa lui Avraam, lumea cu tot ce 
este în ea se află în posesia ta (Romani 4:13). De aceea fii 
îndrăzneţ şi ia pământul în stăpânire. Exercită‑ţi domnia 
şi preia controlul asupra vieţii tale; porunceşte‑i fiecărei 
furtuni care îţi stă împotrivă să se liniştească în Numele 
lui Isus! Refuză să fii bolnav, sărac sau înfrânt. Domneşte 
asupra circumstanţelor. Aleluia!

Marcu 5:35‑43 & Levitic 27

Luca 22:39‑65 & 1 Samuel 29‑31

Efeseni 2:6; Psalmul 110:2; Ioan 14:12



Duhul Sfânt ne conduce prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. Orice sfat pe care îl primeşti  şi care 

este contrar cu ce spune Cuvântul lui Dumnezeu nu vine 
de la Duhul Sfânt. Unii oameni se roagă pentru ceva, apoi 
le vine o idee şi spun: „Ei bine, Dumnezeu mă conduce 
să fac cutare şi cutare lucru.” Dacă îi întrebi: „De ce crezi 
că Dumnezeu te îndeamnă să mergi în acea direcţie?” ei 
răspund: „Pentru că m‑am rugat pentru această situaţie.”

Nu este sufi cient că te‑ai rugat! Ce ţi‑a spus Domnul 
după ce te‑ai rugat? Ţi‑a spus în mod expres să faci ce 
crezi tu acum că te îndeamnă să faci? Este ideea ta în 
concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu? Se potriveşte ea 
cu voia Lui perfectă pentru ti ne? Cuvântul Său este voia 
Sa exprimată. A te supune Duhului Sfânt înseamnă a te 
supune domniei, supremaţiei şi îndrumării Cuvântului 
Său.

De aceea este extrem de important să cunoşti  tu 
însuţi Cuvântul lui Dumnezeu şi să‑l cunoşti  cu acurateţe. 
Cu cât te supui mai mult domniei Cuvântului lui 
Dumnezeu, cu atât vei recunoaşte mai uşor îndemnurile 
şi călăuzirea Duhului Sfânt. Dorinţa Sa este să te conducă 
din slavă în slavă.

Versetul temati c spune: „Căci toţi care sunt călăuziţi 
de Duhul lui Dumnezeu sunt fi i ai lui Dumnezeu.” Pentru 

EL NE CONDUCE PRIN                  
CUVÂNTUL SĂU

28 DUMINICĂ 

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul 
lui Dumnezeu sunt fi i ai lui Dumnezeu 

(Romani 8:14).



PROCLAMAŢIE
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STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Cuvântul Tău mă întăreşte şi îmi dă curaj 
în duhul meu. Credinţa mea este puternică şi activă, 
prevalând peste circumstanţe în timp ce Duhul Sfânt 
mă ghidează în viaţă. Adevărul şi înţelepciunea Lui sunt 
forţele vieţii mele, propulsându‑mă din slavă în slavă pe 
măsură ce umblu în Duhul Sfânt, în Numele lui Isus. Amin.

a împlini destinul pe care îl are Dumnezeu pentru viaţa 
ta, trebuie să înveţi să urmezi Duhul Sfânt în Cuvântul 
Său, prin Cuvântul Său şi după Cuvântul Său. Nu te grăbi 
atunci când cauţi călăuzirea Lui; ai răbdare până când 
auzi vocea Sa – cuvintele Sale – în duhul tău. Atunci poţi 
porni la drum! Cuvântul Său îţi dă lumină şi direcţie şi 
conţine soluţia pentru orice problemă.

Indiferent de provocările şi de adversităţile cu 
care te confrunţi, ai încredere în Cuvântul lui Dumnezeu. 
Pune‑ţi credinţa în Cuvântul Său. Lasă‑l să‑ţi inunde 
viaţa până când devine tot ceea ce gândeşti, vorbeşti 
şi trăieşti. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă: „... 
umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii 
pământeşti” (Galateni 5:16).

Marcu 6:1‑13 & Numeri 1

Luca 22:66‑23:25 & 2 Samuel 1‑3

1 Ioan 1:7; Isaia 30:21; Psalmul 119:105



Sărbătoarea Zilei Copilului care va avea loc în luna 
mai, ne dă oportunitatea de a face investi ţii spirituale 
în viaţa copiilor din întreaga lume. Poţi avea şi tu un 
impact durabil în viaţa copiilor astf el: 

 1. Sponsorizează devoţionalul pentru copii şi 
pentru adolescenţi şi celelalte materiale care vor fi  
distribuite în şcoli, în orfelinate, în spitale şi în centre 
de reeducare din naţiunea ta, sau din orice altă 
naţiune doreşti . 
 2. Parti cipă ca voluntar la campaniile care se 
organizează pentru distribuirea acestor materiale în 
zilele stabilite.
 3. Roagă‑te în mod regulat pentru călăuzirea, 
siguranţa şi protecţia copiilor din întreaga lume. 

Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi 
parti cipa la sărbătoarea Zilei Copilului, te rugăm să 
apelezi următoarele numere de telefon: +234 708 999 
5994, +234 802 478 9758, +234 808 665 6533, +44 
(0) 8001310604, +44 (0) 1708556604 sau să accesezi 
site‑ul www.kiddiesloveworld.org.

2019
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În calitate de creşti ni, am primit mandatul de a 
duce Evanghelia până la marginile pământului; 

este o chemare înaltă. Trebuie să faci acest lucru cu 
toată îndrăzneala, cu credinţă, cu curaj şi cu convingere. 
Nu trebuie să îţi fi e ruşine sau să‑ţi ceri scuze vreodată 
pentru credinţa ta, pentru mesajul Evangheliei şi pentru 
Cristos. Nu fi  stânjenit de ceea ce eşti  în El şi nu‑i lăsa pe 
alţii să te inti mideze cu privire la ceea ce crezi. Pavel a 
spus: „Căci mie nu mi‑e ruşine de Evanghelie, fi indcă ea 
este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fi ecăruia 
care crede...” (Romani 1:16).

Doar Evanghelia îl poate catapulta pe păcătos 
în mântuire şi în neprihănire. Şi doar prin predicarea 
Evangheliei pot oamenii să descopere şi să îmbrăţişeze 
neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea nu există alte 
opţiuni în afară de Evanghelie. Puterea şi efi cienţa ei sunt 
de netăgăduit; este singurul mesaj care, atunci când este 
primit, face din păcătoşi fi i ai lui Dumnezeu într‑o clipă.

Pavel îi spune lui Timotei: „Păstrează modelul 
cuvintelor sănătoase pe care le‑ai auzit de la mine, 
împreună cu credinţa şi dragostea care sunt în Cristos 

FII CREDINCIOS ÎN                    
CÂȘTIGAREA SUFLETELOR

29 LUNI 

Căci mie nu mi‑e ruşine de 
Evanghelia lui Cristos; fi indcă ea 

este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuirea fi ecăruia care crede: 
întâi a Iudeului, apoi a Grecului                                                       

(Romani 1:16).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai încredinţat 
responsabilitatea de a le vesti mesajul vieţii veşnice celor 
de aproape şi celor de departe. Lumina Evangheliei slavei 
pe care o port dispersează întunericul din inimile celor 
necredincioşi, anihilând legăturile religiei şi stabilindu‑i în 
neprihănirea Ta, în Numele lui Isus. Amin.

Isus!” (2 Timotei 1:13, versiunea NTR). Aceasta înseamnă 
că aceste cuvinte ale Evangheliei sunt active, pline de 
putere, de inspiraţie şi de energie divină. Nici un păcătos 
nu trebuie să petreacă timp pe lângă tine fără să fie 
influenţat de puterea Evangheliei pe care o porţi. Ia 
această hotărâre. Fii plin de focul Evangheliei astfel încât 
impactul ei asupra vieţii oamenilor şi răspândirea ei în 
întreaga lume să fie tot ce contează pentru tine. 

Biblia spune că cei care îi conduc pe mulţi la 
neprihănire vor străluci pentru totdeauna ca stelele 
(Daniel 12:3). Străluceşte pentru Domnul în acest „an 
al luminătorilor,” având impact în viaţa celor din jurul 
tău prin Evanghelie. Mergi şi a doua milă. Împlinirea 
voii Tatălui şi finalizarea lucrării Lui să conteze cel mai 
mult pentru tine, aşa cum au contat şi pentru Isus (Ioan 
4:34, versiunea GBV). Acesta să fie scopul vieţii tale. El 
contează pe tine pentru mântuirea multora din zona ta 
de influenţă şi din regiunile de dincolo de ea. De aceea fii 
credincios în responsabilitatea pe care o ai în calitate de 
câştigător de suflete.

Marcu 6:14‑29 & Numeri 2

Luca 23:26‑49 & 2 Samuel 4‑6

Matei 28:19‑20; 2 Corinteni 3:6; 2 Corinteni 5:18‑19



Biblia spune: „Dar cel ce se alipeşte de Domnul 
este un singur duh cu El” (1 Corinteni 6:17, 

versiunea NTR). Noi suntem alipiţi de Domnul într‑o 
uniune inseparabilă de care Lui nu‑I este ruşine. Ai avut 
vreodată vreun membru de familie sau vreun apropiat 
care, poate din cauza unui comportament groaznic te‑a 
făcut să te simţi ruşinat să fi i asociat sau identi fi cat cu el?

În Evrei 2:11 Biblia spune că Lui nu‑I este ruşine 
să ne numească „fraţi.” Meditează puţin la acest lucru: 
în ciuda tuturor lucrurilor pe care le şti e despre ti ne, El 
totuşi te iubeşte şi celebrează unirea Sa cu ti ne. El este 
atât de unit cu ti ne şi Se identi fi că atât de mult cu ti ne 
încât tu ai luat numele Lui. Biblia spune că El are milă de 
slăbiciunile noastre (Evrei 4:15).

Faptul că eşti  una cu Domnul este cel mai minunat şi 
mai onorabil lucru pe care ţi l‑ai putea imagina vreodată. 
Celebrează această realitate! Profi tă de fi ecare moment 
ca să‑L glorifi ci pe Isus Cristos în şi prin viaţa ta. Nimic 
nu poate transcede ti mpul mai mult decât asocierea cu 
dumnezeirea  (2 Petru 1:4). Cristos locuieşte literalmente 
în ti ne (Ioan 14:23). Tu eşti  casa lui Dumnezeu (Efeseni 
2:22); El trăieşte în ti ne, vorbeşte în şi prin ti ne. Tu eşti  
complet în El (Coloseni 2:10, versiunea NTR).

CELEBREAZĂ                                
UNIUNEA TA CU EL

30 MARŢI 

Pentru că noi suntem mădulare 
ale trupului Lui, carne din 

carnea Lui şi os din oasele Lui                                                     
(Efeseni 5:30).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt alipit de Domnul şi un singur duh cu El! În El am viaţa, 
mişcarea şi fiinţa. Dumnezeu locuieşte în mine; vorbeşte 
în şi prin mine. Gloria Lui este peste mine! Cu prezenţa Lui 
divină, îmi influenţez lumea pentru gloria Lui, în Numele 
lui Isus. Amin.

Acest lucru ar trebui să te ajute să înţelegi 
importanţa şi relevanţa pe care o ai înaintea lui Cristos. 
Tu eşti în El, iar El este în tine. Prin tine, El Îşi poate arăta 
dragostea şi neprihănirea pentru alţii. Tu eşti extensia 
Sa pe pământ, pentru că te tragi din El şi eşti conectat 
cu El. El a spus în Ioan 15:5: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi 
mlădiţele...”; viţa şi mlădiţele fac parte din acelaşi vrej. 
Acesta a fost planul măreţ al Tatălui: ca El să aibă nevoie 
de noi la fel cum şi noi avem nevoie de El. El este slava 
noastră şi noi suntem slava Lui.

În Ioan 17:21, Isus S‑a rugat astfel pentru noi: „Ca 
toţi să fie una, aşa cum Tu, Tată, eşti în Mine, iar Eu 
în Tine; Mă rog ca şi ei să fie în Noi, pentru ca lumea 
să creadă că Tu M‑ai trimis.” Rugăciunea Sa a fost 
împlinită atunci când Duhul Sfânt a venit să locuiască în 
noi; am devenit una cu divinitatea. În 1 Corinteni 12:13 
Biblia spune: „Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de 
un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup...” Tu te‑ai 
alipit literalmente de Duhul Sfânt şi ai devenit astfel o 
creaţie nouă, divină. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Marcu 6:30‑44 & Numeri 3

Luca 23:50‑24:1‑12 & 2 Samuel 7‑8

Coloseni 1:27; Coloseni 2:10; Galateni 3:27



NOTE

N
O

T
E



NOTE

N
O

T
E



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 adresezifolosind informaţiile de 
contact de mai jos:

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

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

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

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

CANADA:  
Tel: +1 647‑341‑9091

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



DESPRE  AUTOR

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

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

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

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

„Vindecată de cancer la uter”

Îngerul mesager a avut un mare impact în viaţa mea. Mi‑am 
predat viaţa lui Cristos studiind acest devoţional, iar mama 
mea a fost vindecată de cancer la uter după ce a primit o 
rapsodie în spital. Calea noastră este plină de mărturii. Toată 
lumea trebuie să întâlnească acest înger mesager numit 
Rapsodia Realităţilor. Glorie lui Dumnezeu! 
                 P. Lucynda; Uganda

„Mi‑am găsit nepoata, în mod miraculos, după trei luni!”

După trei luni de la dispariţia nepoatei mele, speranţa 
reîntoarcerii ei a început să se stingă. Eu însă nu am renunţat, 
ci m‑am hotărât să îmi exersez credinţa pentru un miracol. 
Am trimis o cerere de rugăciune la Reţeaua de rugăciune a 
Rapsodiei Realităţilor pentru întoarcerea ei în siguranţă şi nu 
mult după aceea, Dumnezeu ne‑a ascultat cererea. Nepoata 
mea a fost găsită în mod miraculos şi adusă în siguranţă 
acasă. Glorie lui Dumnezeu!
          P. Kini; Insulele Solomon

„Un pachet de putere”

Am fost cu adevărat binecuvântat de Rapsodia Realităţilor. 
Este un pachet de putere care mi‑a transformat viaţa de la 
eşec la succes, iar acum sunt un creştin victorios şi înflăcărat. 
Acum îmi cunosc drepturile în Cristos şi umblu zilnic în ele. 
Slavă lui Dumnezeu!
               T. Jehosaphat; Qatar



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 113260972

nigeria:
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   


