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

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

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

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

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

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a ajuns să 
fie disponibil acum în 3000 limbi, iar numărul acestora este 
în continuă creştere. Ediţia 2021 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru a 
te poziţiona pentru un succes răsunător pe tot parcursul 
anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de rodire 
şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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– Pastor Chris Oyakhilome
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țeluri pentru această lună 

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

Via Dolorosa este o denumire latină care înseamnă „Drumul 
Suferinţei” sau „Calea întristării.” Este o stradă îngustă aflată 

în Orașul vechi al Ierusalimului cunoscută a fi cea pe care 
a mers Isus atunci când a fost bătut și obligat să Își ducă 
propria cruce. Pe acest drum a mers Domnul de la locul în 
care a fost judecat de Pilat, până la Golgota, unde a fost 

crucificat. 

Via Dolorosa
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În Efeseni 2:6‑7, Biblia spune că am fost înviaţi 
şi aşezaţi împreună cu Isus Cristos în locurile 

cereşti , pentru ca în veacurile viitoare, Dumnezeu să 
arate nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea 
Lui faţă de noi în El, în Isus Cristos. Porţiunea subliniată 
înseamnă „anii care vor urma”; în mod clar este vorba 
despre anii care urmează după întronarea lui Cristos în 
ceruri.

După învierea lui Cristos, El S‑a înălţat la ceruri, S‑a 
aşezat pe tron şi astf el a început o nouă eră. Acum, noi 
suntem aşezaţi împreună cu El. Dumnezeu ne‑a întronat 
împreună cu Cristos în locurile cereşti . Iar Scriptura ne 
spune că El vrea să arate în Biserică nemărginita bogăţie 
a harului Său în veacurile care succed întronarea Lui în 
cer; aceasta se întâmplă acum! Nu va avea loc în Mileniu 
sau după; ci acum! 

Un alt cuvânt important de remarcat în pasajul 
biblic din Efeseni 2:6‑7 este prepoziţia „în” folosită în 
exprimarea „în Cristos Isus.” Provine din traducerea din 
original a termenului grecesc „en” care înseamnă „în” 

AȘEZAŢI ÎMPREUNĂ CU EL PE 
SCAUNUL DE DOMNIE

SÂMBĂTĂ

Dacă deci prin greşeala unuia singur, 
moartea a domnit prin el singur, 
cu mult mai mult cei ce primesc, 

în toată plinătatea, harul şi darul 
neprihănirii, vor domni în viaţă prin 

acel Unul singur, care este Isus Cristos                                           
(Romani 5:17).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Prin lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu şi a Duhului Sfânt, 
sunt antrenat în viaţa de neprihănire şi echipat pentru 
măreţie. Am primit har să domnesc peste circumstanţe, 
peste cel rău şi peste elementele acestei lumi. Preiau 
controlul şi stăpânesc, pentru că am fost întronat împreună 
cu Cristos în locul de putere şi de stăpânire. Aleluia!

sau „prin.” Noi operăm pe pământ în Isus Cristos. În 
Efeseni 3:21 este scris: „a Lui să fie slava în Biserică şi în 
Cristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor!” Aceasta 
se întâmplă aici, cu noi – Biserica, nu în ceruri.

De aceea noi nu putem eşua. Noi trebuie să 
împlinim tot ceea ce ne‑a chemat El să facem în aceste 
vremuri. Dacă nu recunoaştem această realitate, nu vom 
putea beneficia de ea şi, ne vom trezi deodată în Împărăţia 
de o mie de ani. În Mileniu noi vom domni împreună cu 
Cristos, dar acum, noi domnim prin El. Acum este timpul 
Bisericii. Dacă nu domneşti acum în Cristos, când vei face 
acest lucru?

Foloseşte autoritatea pe care El ţi‑a dat‑o pentru 
a stăpâni lumea aceasta. Este timpul tău. Ai fost 
înscăunat pentru a domni. Ai fost născut din nou pentru 
a exercita domnie asupra diavolului şi a circumstanţelor 
vieţii! Indiferent ce vine împotriva ta, preia controlul 
şi stăpâneşte asupra situaţiei prin declaraţiile tale 
de credinţă prin puterea Duhului Sfânt. Slăvit să fie 
Dumnezeu!

Marcu 6:45‑56 & Numeri 4

Luca 24:13‑35 & 2 Samuel 9‑11

Romani 5:17; Efeseni 2:6‑7



În 1 Petru 2:2, Petru le scrie pelerinilor evrei creşti ni 
din câteva cetăţi şi le spune: „şi, ca nişte prunci 

născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, 
pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire.” Cuvântul „prunci” 
folosit aici provine din traducerea din original a termenului 
grecesc „brefos” şi se referă la sugari, la copii. Petru le scria 
credincioşilor din biserica primară şi celor deveniţi creşti ni de 
puţin ti mp; celor care îşi predaseră de puţin ti mp inima lui 
Cristos.

Dar mai apare un alt grup de creşti ni, descris în 1 
Corinteni 3. Apostolul Pavel îi numeşte tot „prunci” în Cristos. 
El spune: „Cât despre mine, fraţilor, nu v‑am putut vorbi ca 
unor oameni duhovniceşti , ci a trebuit să vă vorbesc ca unor 
oameni lumeşti , ca unor prunci în Cristos” (1 Corinteni 3:1).

Cuvântul „prunci” folosit mai sus provine din traducerea 
din original a termenului grecesc „nēpios.” Se referă la cineva 
care nu poate vorbi corect. El poate că are douăzeci de ani, 
dar nu poate comunica aşa cum trebuie. Este nemanierat, 
nepregăti t, nu are coordonare mentală adecvată, în ciuda 
vârstei pe care o are. Aşadar, atunci când este aplicat spiritual, 
termenul se referă la cineva care este bebeluş din punct de 
vedere spiritual, la cineva care nu este culti vat, chiar dacă este 

CONTINUĂ SĂ CREȘTI ÎN 
CUNOAȘTEREA LUI CRISTOS

2 DUMINICĂ

Ci creşteţi în harul şi în cunoşti nţa 
Domnului şi Mântuitorului nostru 

Isus Cristos. A Lui să fi e slava, 
acum şi în ziua veşniciei. Amin                                                   

(2 Petru 3:18).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Mare este Dumnezeul nostru şi foarte vrednic de laudă. 
Nu există margini ale splendorii Maiestăţii Sale. Pe măsură 
ce învăţ Cuvântul Lui, gloria Sa este revelată în viaţa mea; 
sunt transformat în mod continuu din slavă în slavă în 
acelaşi chip cu al Lui. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

creştin de mult timp. O astfel de persoană nu poate înţelege 
comunicarea spirituală şi nici nu poate comunica adevăruri 
spirituale. Pavel i‑a mustrat, zicându‑le: „V‑am hrănit cu 
lapte, nu cu bucate tari...” (1 Corinteni 3:2). „Lapte” se 
referă la principiile elementare ale Cuvântului lui Dumnezeu, 
doctrinele elementare ale lui Cristos.

Cineva care este prunc din punct de vedere spiritual 
se va ruga şi va plânge înaintea lui Dumnezeu ca El să îl 
binecuvânteze. Dacă ar fi fost matur din punct de vedere 
spiritual, ar fi ştiut că Dumnezeu ne‑a binecuvântat deja cu 
tot ceea ce priveşte viaţa şi evlavia în locurile cereşti în Isus 
Cristos (Efeseni 1:3). Creştinul respectiv nu s‑a maturizat 
pentru a înţelege taina lui Cristos şi anume că, din ziua în 
care s‑a născut în Cristos, el a devenit moştenitor al tuturor 
binecuvântărilor lui Dumnezeu în Isus Cristos.

Creşte în cunoaşterea lucrurilor lui Dumnezeu. 
Dobândeşte mai multă cunoştinţă şi mai multă pricepere. 
Continuă să studiezi Cuvântul Său, cu o dorinţă nestăvilită de 
a‑L cunoaşte pe Domnul tot mai mult şi de a vedea slava Lui 
manifestată în viaţa ta. 

Marcu 7:1‑13 & Numeri 5

Luca 24:36‑53 & 2 Samuel 12‑14

Efeseni 5:27; 2 Petru 1:3; Proverbe 11:9



Dacă crezi cu adevărat în ceea ce Isus Cristos a 
făcut pentru ti ne, dacă crezi că lucrarea Lui de 

mântuire a fost importantă şi că tu ai primit cu adevărat 
acea mântuire, nu o poţi păstra doar pentru ti ne. El 
ne‑a spus: „Duceţi‑vă în toată lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15). Aceasta 
este Marea Însărcinare pe care am primit‑o, trimiterea 
noastră, sau „ordinul nostru de deplasare.”

Trebuie să le spui şi altora despre Cristos. 
Poţi câşti ga măcar un sufl et până la sfârşitul acestei 
săptămâni; planifi că aceasta. Roagă‑te special pentru 
aceasta. Mai sunt încă destul de mulţi care nu şti u de ce 
a venit Isus pe pământ; ei nu şti u că El a venit şi a suferit 
în locul lor. Nu şti u că El deja i‑a salvat de pedeapsă şi 
totodată de viaţa şi de natura de păcat. Lumea trebuie să 
audă acest adevăr.

Însă, aşa cum spune Biblia, întrebarea este: „Dar 
cum vor auzi fără un predicator?” (Romani 10:14). De 
aceea, fi ecare dintre noi trebuie să ne ocupăm în mod 
personal de Marea Însărcinare. Vesteşte Evanghelia cu 
fervoare, mai ales că trebuie să fi m pregăti ţi noi înşine 

SPUNE-LE ȘI ALTORA VESTEA 
GLORIOASĂ

3 LUNI

Dar îngerul a luat cuvântul şi le‑a zis 
femeilor: „Nu vă temeţi; căci şti u că voi 

Îl căutaţi pe Isus care a fost răsti gnit. Nu 
este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi 

de vedeţi locul unde zăcea Domnul” 
(Matei 28:5‑6).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, dragostea Ta mă constrânge să mijlocesc 
pentru cei pierduţi şi să le vestesc Evanghelia, aducându‑i 
din întuneric la lumina Ta minunată. Celebrez lucrurile 
glorioase ale mântuirii, uniunea indestructibilă şi părtăşia 
dulce cu Tine în care m‑a adus Cristos prin moartea, prin 
îngroparea şi prin învierea Lui, în Numele lui Isus. Amin.

şi să pregătim cât mai mulţi oameni pentru revenirea 
Domnului.

Nu îţi diminua eforturile, ci caută‑i pe cei pierduţi, 
pe cei fără speranţă şi confuzi din lumea ta şi adu‑le la 
cunoştinţă că există mântuire în Isus Cristos. Ajută‑i să 
cunoască viaţa veşnică, părtăşia cu Dumnezeu, viaţa de 
pace, de neprihănire, de victorie eternă şi de bunăstare 
care sunt posibile şi disponibile acum în Isus Cristos. 
Spune‑le şi altora vestea glorioasă.

Marcu 7:14‑23 & Numeri 6 

Ioan 1:1‑18 & 2 Samuel 15‑17

2 Timotei 4:2; Romani 10:13‑15



Te‑ai gândit vreodată la faptul că Biserica este 
plinătatea lui Dumnezeu? Noi suntem extensia 

lui Cristos; El este capul şi noi suntem trupul. Suntem 
plinătatea Celui care umple totul.

În Ioan 1:16 Biblia spune: „Şi noi toţi am primit 
din plinătatea Lui şi har după har.” Noi am primit din 
plinătatea Lui. Atunci când ai primit Duhul Sfânt, L‑ai 
primit în întregime. Natura ta umană a fost înlocuită de 
viaţa şi de natura lui Dumnezeu. Astăzi, tu eşti  templul 
viu al lui Dumnezeu; tu eşti  în El şi El este în ti ne. Aleluia!

Ai primit în toată plinătatea tot ceea ce aparţine 
dumnezeirii în Isus Cristos. Tot ce înseamnă puterea, 
slava, domnia, tăria şi înţelepciunea Lui; tot ceea ce El 
este, are şi reprezintă – ai primit şi tu! Imaginează‑ţi 
cum ar fi  arătat viaţa ta dacă ai fi  trăit‑o de la început cu 
această conşti enti zare!

Aminteşte‑ţi cuvintele lui Isus: „Eu am venit ca oile 
să aibă viaţă, şi s‑o aibă din belşug” (Ioan 10:10). Nu ţi‑a 
trebuit mai mult din viaţa din Dumnezeu atunci când te‑ai 
născut din nou; şi nici după aceea; tu ai primit tot ceea 
ce are El. Ai primit abilitatea, înţelepciunea, cunoşti nţa, 
slava şi stăpânirea Lui.

PLINĂTATEA LUI
4 MARŢI

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

Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea 
Celui ce îndeplineşte totul în toţi                            

(Efeseni 1:22‑23).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt plin de Dumnezeu; gloria Lui se află în mine şi se 
exprimă prin mine. Sunt reflexia harului, a înţelepciunii şi a 
neprihănirii Lui. Am primit plinătatea Sa; prin urmare, viaţa 
mea este o manifestare continuă a caracterului lui Cristos şi a 
supranaturalului! Aleluia!

Nu este de mirare că Ioan ne spune: „... cum 
este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta...” (1 Ioan 
4:17). Dacă am avea mai puţin decât are El, nu am mai 
fi descrişi ca fiind „plinătatea Lui” (Efeseni 1:23). Fiecare 
dintre noi este complet, este împlinit în El şi cu El. Eşti 
plin de Dumnezeu. Acesta a fost planul lui Dumnezeu de 
la facerea lumii: ca noi să avem şi să fim plinătatea Lui; 
iar El a împlinit acest plan în lucrarea lui Cristos şi apoi 
trimiţând Duhul Lui cel Sfânt să locuiască în noi.

Marcu 7:24‑37 & Numeri 7 

Ioan 1:19‑51 & 2 Samuel 18‑19

Ioan 3:34; Coloseni 2:9‑10



Binecuvântat fi e Dumnezeu! Domnul Isus S‑a oferit 
pe Sine drept jertf ă supremă pentru păcat o dată 

pentru totdeauna. Şi prin jertf a Lui unică, El ne‑a desăvârşit 
pentru totdeauna! Ne‑a făcut desăvârşiţi, sfi nţi şi compleţi 
pentru totdeauna. Cât de glorios este acest adevăr!

Acesta nu este un standard la care ne‑am califi cat sau 
pe care l‑am obţinut prin forţe proprii; Isus a făcut totul pentru 
noi. El ne‑a desăvârşit în neprihănirea şi în sfi nţenia adevărului. 
La aceasta se referă Pavel atunci când spune în Efeseni 4:24 să 
ne îmbrăcăm în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, 
de o neprihănire şi de o sfi nţenie pe care le dă adevărul.

În 2 Corinteni 5:21 Biblia spune: „Pe Cel ce n‑a cunoscut 
niciun păcat, El L‑a făcut păcat pentru noi, ca noi să fi m 
neprihănirea lui Dumnezeu în El.” Să nu te vezi niciodată ca 
fi ind păcătos sau imperfect. Cristos este desăvârşirea ta. Eşti  
desăvârşit, deoarece Cel care te‑a creat este desăvârşit. În Evrei 
2:11 Biblia declară: „Căci Cel ce sfi nţeşte şi cei ce sunt sfi nţiţi 
sunt dintr‑unul...” Conform Scripturii, tu eşti  ca El: „Cum este 
El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta...” (1 Ioan 4:17).

DESĂVÂRȘIŢI PENTRU 
TOTDEAUNA ÎN NEPRIHĂNIRE

5 MIERCURI

El, dimpotrivă, după ce a adus o 
singură jertf ă pentru păcate, S‑a 

aşezat pentru totdeauna la dreapta 
lui Dumnezeu şi aşteaptă de acum ca 
vrăjmaşii Lui să‑I fi e făcuţi aşternut al 
picioarelor Lui. Căci printr‑o singură 
jertf ă El i‑a făcut desăvârşiţi pentru 

totdeauna pe cei ce sunt sfi nţiţi                                                   
(Evrei 10:12‑14).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos! Sunt 
în uniune cu El! Domnesc în viaţă! Ce binecuvântare 
este să fiu expresia neprihănirii Sale şi să aduc roadele 
neprihănirii, spre slava Numelui Său! Binecuvântat să 
fie Dumnezeu!

În Coloseni 2:10 (versiunea NTR), citim: „şi în El, 
Care este capul oricărei stăpâniri şi autorităţi, sunteţi şi 
voi compleţi.” Cuvântul „complet” înseamnă de asemenea 
desăvârşit; eşti desăvârşit în El. Unii au întrebat: „Bine, dar nu 
vorbeşte Biblia în Efeseni 4:12 despre desăvârşirea sfinţilor, 
însemnând că noi nu suntem încă desăvârşiţi?” Nu; acel verset 
se referă la maturitatea sau maturizarea sfinţilor; înseamnă a 
echipa sau a pregăti sfinţii pentru lucrarea de slujire.

Se aseamănă cu naşterea unui copil; acel copil este la 
fel de uman cum sunt părinţii lui. Dar copilul are nevoie să 
fie pregătit şi echipat cu informaţie, cu educaţie şi cu putere 
să trăiască o viaţă umană funcţională din plin. Aceasta a vrut 
Apostolul Pavel să spună prin „desăvârşirea sfinţilor.”

Tu eşti şi ai neprihănirea lui Dumnezeu din momentul 
naşterii din nou. Dar pe măsură ce primeşti Cuvântul lui 
Dumnezeu în duhul tău, eşti antrenat în viaţa de neprihănire; 
devii tot mai priceput în doctrină, înţelegând şi aplicând 
neprihănirea ta în Cristos.

Marcu 8:1‑9 & Numeri 8

Ioan 2:1‑25 & 2 Samuel 20‑21

Filipeni 3:8‑9; Evrei 10:12‑14



În Faptele apostolilor capitolul 4 citi m despre 
credincioşii din biserica primară, care, într‑o 

perioadă de persecuţie intensă, s‑au rugat Domnului. Ei a 
zis: „... dă‑le putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău 
cu toată îndrăzneala; şi înti nde‑Ţi mâna, ca să se facă 
tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău cel 
sfânt, Isus” (Faptele apostolilor 4:29‑30).

La câteva capitole după aceasta, Biblia relatează ce 
s‑a întâmplat atunci când Petru s‑a dus acasă la Corneliu, 
centurionul roman: „Pe când rostea Petru cuvintele 
acestea, S‑a pogorât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau 
Cuvântul” (Faptele apostolilor 10:44). Remarcabil!

Verbul „s-a pogorât” din textul de mai sus provine 
din traducerea din original a termenului grecesc „epipipto,” 
care înseamnă a îmbrăţişa cu afecţiune, a cădea ca o ploaie 
sau a învălui pe cineva în îmbrăţişare. Pe măsură ce Petru 
rostea acele cuvinte pline de har despre mântuire, Duhul 
Sfânt i‑a îmbrăţişat pe toţi cei din casa lui Corneliu, iar ei 
au fost născuţi din nou şi umpluţi cu Duhul Sfânt. Aleluia!

Aceste experienţe ar trebui să fi e des întâlnite în 
Biserica lui Isus Cristos. În aceste zile din urmă, Duhul lui 
Dumnezeu îi abilitează pe copii Lui să predice Cuvântul 

VESTEȘTE CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU CU PUTERE

6 JOI

„Slava acestei Case din urmă va fi  
mai mare decât a celei dintâi,” zice 
Domnul oşti rilor; „şi în locul acesta 
voi da pacea,” zice Domnul oşti rilor                                 

(Hagai 2:9).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne Dumnezeule, nu este nimeni ca Tine! Tu eşti mai 
mare decât toţi şi toate naţiunile Îţi aparţin. Cerurile Te laudă 
cu glas tare şi Numele Tău este înălţat pe vecie. Pe măsură 
ce copiii Tăi propovăduiesc Evanghelia pretutindeni, Tu le 
întăreşti cuvintele cu semne şi cu minuni, ceea ce aduce un 
seceriş imens de suflete în Împărăţia cerurilor, în Numele lui 
Isus. Amin.

Său cu putere, însoţindu‑i cu semne şi cu minuni. Copii 
lui Dumnezeu din toată lumea vor fi uimiţi de mişcarea 
Duhului Sfânt în viaţa lor la un nivel cum nu au mai văzut 
niciodată.

Conştientizează şi anticipează această însoţire 
a Duhului Sfânt oriunde mergi să predici Cuvântul lui 
Dumnezeu. În timp ce vorbeşti şi predici la birou, în 
magazine, pe străzi, la şcoală sau în mall‑uri, Duhul Sfânt 
Se va pogorî peste cei ce ascultă şi le va umple inima cu 
prezenţa Sa.

Cufundă‑te în El zilnic. Înainte să ieşi din casă, 
umple‑te cu Duhul Sfânt. Îmbibă‑ţi tot mai mult duhul 
în Duhul Sfânt prin părtăşie. Roagă‑te şi posteşte des. 
Puterea lui Dumnezeu de a mântui, de a vindeca, de a 
elibera şi de a binecuvânta se află în Evanghelia care ţi‑a 
fost încredinţată pentru a o împărtăşi cu cei din jur, prin 
puterea Duhului lui Dumnezeu. Acum este timpul să faci 
aceasta!

Marcu 8:10‑21 & Numeri 9

Ioan 3:1‑21 & 2 Samuel 22

Ioan 7:38‑39; Faptele apostolilor 4:31, 33; Marcu 16:20



Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru Isus Cristos! 
Biblia spune că în El avem eliberare (răscumpărare) 

şi prin sângele Lui, iertarea păcatelor (Coloseni 1:14). 
Acesta este un adevăr atât de puternic! Datorită lui Isus, 
toate păcatele tale sunt remise (şterse complet) din trecut, 
din prezent şi din viitor.

Nu este de mirare că suntem numiţi cei îndreptăţiţi, 
neprihăniţii Lui. Nu suntem nişte „păcătoşi obişnuiţi salvaţi 
prin har.” Tu nu eşti  un „nenorocit,” aşa cum se cântă: 
„Măreţul har, ce dulce sună, a mântuit «un nenorocit» ca 
mine...” Nici măcar păcătosul nu este un nenorocit. Isus nu 
a murit pentru un nenorocit. Tu eşti  cineva special.

Valoarea ta este dată de sângele Fiului lui Dumnezeu. 
Acel sânge, spune Biblia, te spală de toate păcatele – de 
orice nelegiuire. Observă că verbul „spală” este folosit la 
ti mpul prezent conti nuu, ceea ce arată că se întâmplă ori 
de câte ori ai nevoie.

Trăim într‑o lume necurată, cu atâta nelegiuire în 
jur. Uneori, aceste impurităţi se pot agăţa de ti ne. Dar 
mulţumiri să‑I fi e aduse lui Dumnezeu! Sângele lui Isus 
Cristos te curăţă de ORICE păcat; este ceva automat. 
Aleluia! Aceasta citi m în versetul temati c.

CURĂŢIŢI DE                                     
ORICE NELEGIUIRE

7 VINERI

Dar dacă umblăm în lumină, după cum 
El însuşi este în lumină, avem părtăşie 
unii cu alţii; şi sângele lui Isus Cristos, 

Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat                                   
(1 Ioan 1:7).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântat să fie Dumnezeu, care, după îndurarea Sa, m‑a 
mântuit şi m‑a îndreptăţit prin har să moştenesc viaţa veşnică. 
Mă bucur de viaţa mea binecuvântată în Cristos! Umblu în 
neprihănire, fiind iertat de toate lucrurile de care nu puteam 
fi iertat prin Legea lui Moise. Viaţa mea este pentru slava lui 
Dumnezeu. Aleluia! 

Nu scrie că vei fi spălat după ce te rogi pentru 
iertarea păcatelor tale, nici nu scrie că „sângele te va 
curăţa de păcat”; nu! Nu este ceva care se va împlini în 
viitor; este un proces automat şi continuu: trebuie doar 
să umbli în lumină şi să rămâi în părtăşie, iar sângele Lui 
te CURĂŢĂ ori de câte ori este nevoie! Această procedură 
este perfect legală înaintea lui Dumnezeu.

Nu este de mirare că El ne numeşte sfinţi, fără prihană 
şi fără vină înaintea Lui (Coloseni 1:22). Apoi, în 1 Corinteni 
6:11, El spune că eşti spălat, sfinţit şi socotit neprihănit, în 
Numele Domnului Isus şi prin Duhul Dumnezeului nostru. 
Binecuvântat fie Dumnezeu!

Cunoaşte şi înţelege tot mai mult Cuvântul lui 
Dumnezeu! Umblă în mod deliberat în lumina Cuvântului 
Său şi a neprihănirii tale şi nu va mai trebui să te îngrijorezi 
de păcat, deoarece natura ta în Cristos nu este supusă 
păcatului.

Marcu 8:22‑33 & Numeri 10 

Ioan 3:22‑36 & 2 Samuel 23‑24

1 Ioan 1:7; Romani 4:6‑8; Mica 7:18‑19



 În luna mai, miliarde de parteneri ai Rapsodiei 
Realităţilor vor parti cipa la Ediţia de mai a Conferinţei 
Online de Rugăciune a Rapsodiei. Un răsti mp de 
rugăciune şi de disponibilizare a puterii extraordinare 
a lui Dumnezeu, această conferinţă este menită să 
genereze o nouă etapă de har intensifi cat pentru 
realizările agendei Rapsodiei din aceste zile din urmă.

       • Această conferinţă se prefi gurează a fi  mai mare 
în impact ca precedentele, întrucât partenerii sunt 
hotărâţi să acopere cu mantaua rugăciunii fi ecare 
naţiune şi fi ecare oraş din lume! 

Pregăteşte‑te să răspunzi la această chemare specială 
la rugăciune!

CONFERINŢĂ DE RUGĂCIUNE 

CONFERINŢA ONLINE 
DE RUGĂCIUNE

A LUNII MAI
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O
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NOTE



Poate că ai auzit toată viaţa ta că venirea Domnului 
este aproape. Fii sigur că este mai aproape 

decât ţi‑ai putea tu imagina. Rolul tău este să fi i pregăti t, 
anti cipând şi iubind întoarcerea Lui. Fii unul dintre cei care 
abia aşteaptă revenirea Sa. Biblia spune: „Luaţi seama 
la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu 
îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii 
acesteia, şi astf el ziua aceea să vină fără veste asupra 
voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei 
ce locuiesc pe toată faţa pământului. Vegheaţi dar în 
tot ti mpul şi rugaţi‑vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de 
toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în 
picioare înaintea Fiului omului” (Luca 21:34‑36).

Apoi în 1 Tesaloniceni 5:2‑3 este scris: „Pentru că 
voi înşivă şti ţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca 
un hoţ noaptea. Când vor zice: «Pace şi linişte!», atunci 
o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile 
naşterii peste femeia însărcinată, şi nu va fi  chip de 
scăpare.” Cuvântul Domnului ne arată că aceste lucruri 
vor avea loc spre sfârşitul vremurilor, iar noi ne afl ăm 
în acele zile din urmă despre care vorbesc Scripturile. 
Putem vedea cu adevărat cum se împlinesc toate semnele 
profeti ce chiar în faţa ochilor noştri.

TRĂIEȘTE PENTRU EL
8 SÂMBĂTĂ

De aceea se miră ei că nu alergaţi 
împreună cu ei la acelaşi potop 

de desfrâu şi vă batjocoresc                                                  
(1 Petru 4:4). 



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, ce onoare este să mă număr printre 
cei care vor scăpa de distrugerea care vine în această 
lume! În timp ce aştept cu nerăbdare revenirea Ta, eu sunt 
înflăcărat în Duhul Sfânt, slujindu‑Te cu toată inima şi cu 
bucurie, în Numele lui Isus. Amin.

Însă în Evrei 2:3, Biblia avertizează: „cum vom 
scăpa noi dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa 
de mare...” Asigură‑te că viaţa ta este în sincronizare cu 
Dumnezeu, trăind în conformitate cu Cuvântul Său. Să 
nu‑ţi fie ruşine să‑L reprezinţi pe Domnul, să iei poziţie 
pentru El. El a făcut‑o deja pentru tine şi te‑a mântuit. 
Nu te intimida de eventualele porecle, insulte sau chiar 
persecuţii; trăieşte pentru Domnul.

Biblia spune că este mai bine să fii persecutat pe 
nedrept decât să li te alături celor care trăiesc în nelegiuire. 
Nu contează dacă te resping pentru credinţa ta în Isus; El 
te iubeşte. Dacă lumea te părăseşte, Dumnezeu nu o va 
face niciodată; El este întotdeauna în tine şi cu tine. Prin 
urmare, pune‑te deoparte pentru Domnul. Aceasta este 
ceea ce vrea Dumnezeu să faci.

Ţine minte, Răpirea Bisericii nu are un semn 
prevestitor. Cu alte cuvinte, poate avea loc oricând. De 
aceea, slujeşte‑I Domnului cu bucurie, din inimă, pentru 
ca atunci când va veni, să te găsească în clocot, înflăcărat 
în Duhul Sfânt şi împlinindu‑ţi lucrarea de slujire.

Marcu 8:34‑9:1 & Numeri 11

Ioan 4:1‑26 & 1 Împărăţi 1

1 Petru 4:1‑7



Mulţi cred că într‑o zi, când ne va lua la cer, 
Domnul ne va elibera prin harul Său de 

sub puterea întunericului. Dar apostolul Pavel, prin 
Duhul Sfânt, ne înştiinţează în versetul tematic că 
lucrul acesta s‑a întâmplat deja. Nu doar că Tatăl ne‑a 
învrednicit să avem parte de moştenirea sfinţilor în 
lumină, ci ne‑a şi eliberat de sub puterea întunericului 
şi ne‑a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui. Ce 
veste glorioasă!

Observă timpurile verbelor folosite; toate sunt la 
trecut: „... El ne‑a izbăvit de sub puterea întunericului 
şi ne‑a strămutat...” De aceea, cei care caută eliberare 
zi şi noapte, acţionează în necunoştinţă de cauză. Este 
în neconcordanţă cu adevărul de actualitate al lui 
Dumnezeu.

Oamenii lui Dumnezeu nu au nevoie să fie 
eliberaţi de cel rău şi de forţele întunericului. Singura 
eliberare de care s‑ar putea să aibă nevoie unii este 
aceea de necunoştinţă, iar antidotul pentru aceasta 
este cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu: „... dar cei 
drepţi sunt eliberaţi prin cunoştinţă” (Proverbe 11:9, 
versiunea GBV).

ELIBERAT ȘI STRĂMUTAT
9 DUMINICĂ

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

în lumină. El ne‑a izbăvit de sub 
puterea întunericului şi ne‑a strămutat 

în Împărăţia Fiului dragostei Lui              
(Coloseni 1:12‑13).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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Binecuvântat să fie Dumnezeu! Trăiesc în Împărăţia Fiului 
dragostei lui Dumnezeu, în lumina şi în domnia Lui pe veci! 
Sunt întronat împreună cu Cristos, în tărâmul de glorie, de 
unde îmi exercit stăpânirea asupra diavolului şi domnesc 
în viaţă peste lume şi peste circumstanţe, prin puterea 
Duhului Sfânt. Aleluia!

Fiind născut din nou, tu nu eşti sub jurisdicţia 
sau autoritatea diavolului. Dar nu aceasta este partea 
cea mai bună, pentru că Dumnezeu nu te eliberează 
ca apoi să te părăsească; ci El te‑a scos de acolo ca să 
te aducă la Sine! Prin faptul că te‑a luat din tărâmul 
întunericului, de sub influenţa forţelor malefice şi 
a lucrărilor lor, El te‑a transferat în Împărăţia Fiului 
dragostei Lui.

Prin urmare, faptul că eşti în aceeaşi incintă, sau 
că locuieşti în acelaşi oraş sau că lucrezi unde lucrează 
şi alţi oameni nemântuiţi, nu înseamnă că vă aflaţi în 
acelaşi „loc.” Tu eşti în Cristos; ei sunt din această lume, 
în împărăţia întunericului, sub dominaţia diavolului. 
Biblia spune: „El ne‑a înviat împreună şi ne‑a pus să 
şedem împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus”  
(Efeseni 2:6). Acolo te afli acum: într‑un loc de slavă, 
de putere, de domnie şi de autoritate. Aleluia!

Marcu 9:2‑13 & Numeri 12

Ioan 4:27‑54 & 1 Împăraţi 2‑3

2 Corinteni 5:17; Efeseni 2:6; Coloseni 3:1‑3



Cum poate citi  cineva ce a subliniat psalmistul în 
versetul temati c şi tot să predice, să creadă sau 

să transmită mesaje care încearcă să convingă oamenii 
lui Dumnezeu că sunt simpli oameni? Aceasta nu este în 
concordanţă cu Evanghelia lui Isus Cristos. Mesajul acesteia 
este că cei născuţi din Dumnezeu sunt fi i ai Celui Preaînalt şi 
astf el „sunt dumnezei,” pentru că au natura Lui. Până şi Isus a 
reiterat acest adevăr (Ioan 10:34).

Prin urmare, atunci când îţi asumi natura divină la care 
ai fost făcut părtaş (2 Petru 1:4), nu‑ţi atribui nimic în plus faţă 
de ceea ce a spus Dumnezeu despre ti ne. Cu cât umbli mai 
mult în conşti enti zarea naturii tale divine, cu atât creşti  mai 
repede şi mai bine în Cristos. 

Epistola către Romani ne învaţă că Isus a purtat fi rea 
noastră pământească pe cruce. În Romani 6:6 ni se spune: 
„Noi şti m că omul nostru cel vechi a fost răsti gnit împreună 
cu El...” Când te‑ai născut din nou, ai fost recreat după chipul 
lui Cristos şi ai devenit un nou ti p de om. În 2 Corinteni 5:17 
Biblia spune: „Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură 
nouă...” Apostolul Petru a spus: „să deveniţi părtaşi ai naturii 
dumnezeieşti ” (2 Petru 1:4, versiunea NTR).

Când cineva spune: „sunt doar un om obişnuit,” arată 
imediat că nu îşi cunoaşte viaţa divină sau că o ignoră. Dacă 

LĂSĂ NATURA TA                          
DIVINĂ SĂ SE ÎNALŢE

10 LUNI

Eu am zis: „Sunteţi dumnezei, 
toţi sunteţi fi i ai Celui Preaînalt”                              

(Psalmul 82:6).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Umblu în conştientizarea vieţii mele divine. Domnesc peste 
boală, peste maladie, peste moarte, peste descurajările 
şi peste frustrările care afectează natura umană. Am 
viaţa şi natura lui Dumnezeu în mine, prin urmare înving 
întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin.

afirmi aceasta, vei suferi lucrurile pe care le suferă oamenii 
obişnuiţi: frustrările, depresia, boala, maladia, lipsa, durerea, 
opresiunile satanice şi influenţele corupte ale acestei lumi. 
Dar dacă îţi asumi natura divină şi umbli în consecinţă, vei trăi 
ca un campion în această lume, deasupra tuturor suferinţelor, 
a stresului, a mizeriilor şi a durerii.

Poate că te întrebi: „Cum rămâne atunci cu momentele 
în care mă simt descurajat? Aceasta nu face parte din 
umanitatea noastră?” Ei bine, tocmai aceasta ne‑a spus 
Dumnezeu să evităm. El i‑a spus lui Iosua: „Nu ţi‑am poruncit 
Eu? Fii tare şi curajos; nu te teme, nici nu te descuraja” (Iosua 
1:9, versiunea Fidela). Indiferent ce ţi se întâmplă, refuză să fii 
descurajat.

Indiferent de adversităţile cu care te confrunţi, fii tare 
şi curajos în credinţă. Biblia spune: „Fraţii mei, să priviţi ca 
o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări” (Iacov 
1:2). Oamenii se plâng când trec prin provocări, dar noi ne 
bucurăm, pentru că ştim că în toate acestea, suntem mai 
mult decât biruitori (Romani 8:37). Aleluia!

Marcu 9:14‑29 & Numeri 13

Ioan 5:1‑30 & 1 Împăraţi 4‑6

1 Ioan 4:4; 1 Ioan 5:11‑13



Modul în care foloseşti  sângele lui Isus ca 
o armă pentru a‑l învinge pe cel rău este 

prin parti ciparea la Cina Domnului, prin împărtăşirea 
din azima frântă şi din rodul viţei în aminti rea Lui. În 1 
Corinteni 11:26, Biblia spune: „Pentru că, ori de câte ori 
mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, 
vesti ţi moartea Domnului până va veni El.”

Prin parti ciparea ta la Cina Domnului, tu 
proclami, declari şi vesteşti  cu glas tare moartea Lui 
Cristos şi toate binecuvântările minunate ale lucrării 
Sale răscumpărătoare săvârşite în favoarea ta, până 
când El va reveni. Prin moartea, îngroparea şi învierea 
Lui, ţi s‑a oferit o viaţă nouă şi ai fost adus în uniune cu 
Dumnezeu.

Mai mult decât atât, în versetul temati c, Biblia 
spune că: „l‑au învins prin sângele Mielului şi prin 
cuvântul mărturiei lor.” Cuvântul „mărturie” provine 
din traducerea termenului grecesc „marturia” şi 
înseamnă mărturie, dovadă, consemnare. Apostolul 
Ioan foloseşte acelaşi cuvânt când afi rmă: „Şi mărturia 
este aceasta: Dumnezeu ne‑a dat viaţă veşnică, şi 
această viaţă este în Fiul Său” (1 Ioan 5:11, versiunea 

SÂNGELE MIELULUI ȘI MĂRTURIA
11 MARŢI

Ei l‑au învins prin sângele Mielului 
şi prin cuvântul mărturiei lor; ei nu 

şi‑au iubit viaţa, chiar până la moarte            
(Apocalipsa 12:11, versiunea NTR).
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Mărturisesc măreţia mântuirii, a victoriilor şi a întregirii pe 
care le am în Cristos. Celebrez viaţa lui Dumnezeu din mine, 
libertatea, victoria, sănătatea şi succesul pe care le am în 
Cristos, al cărui trup a fost frânt pentru mine şi al cărui sânge 
a fost vărsat ca eu să fiu una cu Tatăl, având dreptul de a mă 
bucura de toate binecuvântările mântuirii. Binecuvântat să 
fie Dumnezeu!

NTR). Sfinţii l‑au biruit pe vrăjmaş mărturisind acest 
adevăr; cu alte cuvinte aceasta a fost mărturia lor 
despre viaţa veşnică.

Care sunt mărturisirile tale? Învaţă să declari în 
mod repetat: „Am viaţă veşnică; provin din Dumnezeu 
şi din Împărăţia Sa divină. Sunt un copil al lui Dumnezeu, 
despărţit de păcat, de înfrângere, de lipsuri, de boală, 
de apăsare şi de această lume.” Aleluia! Nu aparţii 
tărâmului eşecului. Ai dreptul la protecţie divină, la 
bunăstare, la biruinţă, la succes, la libertate, la sănătate 
divină şi la toate binecuvântările mântuirii. Acestea ar 
trebui să fie cuvintele mărturiei tale.

Dacă ai Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta şi 
îl rosteşti plin de convingere, vei birui întotdeauna. 
Continuă să îţi declari viaţa biruitoare în Cristos. 
Celebrează viaţa de libertate, de victorie, de sănătate 
şi de succes, pe care o ai în Cristos, al cărui trup a fost 
frânt pentru tine şi al cărui sânge a fost vărsat pentru ca 
tu să devii fiu al lui Dumnezeu. Aleluia!

 Marcu 9:30‑37 & Numeri 14

Ioan 5:31‑47 & 1 Împăraţi 7‑8 

Evrei 13:5‑6; Apocalipsa 12:11



În Împărăţia Fiului dragostei lui Dumnezeu, unde 
locuieşti  tu acum, toate resursele tale, inclusiv 

casa ta, banii tăi şi corpul tău fi zic devin proprietăţi ale 
Împărăţiei. În 1 Corinteni 6:19‑20, Biblia explică: „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? Căci aţi fost cumpăraţi cu 
un preţ...”

Tu eşti  templul lui Dumnezeu şi templul sfi nţeşte 
toate lucrurile care sunt aduse în el. Tot ce este adus la 
templu este diferit de lucrurile din afara templului. Banii 
pe care îi primeşti , de exemplu, devin banii Împărăţiei 
lui Dumnezeu, sfi nţiţi pentru folosinţa şi gloria Lui. Până 
când nu devii conşti ent de acest lucru, banii tăi nu vor 
fi  diferiţi de banii păcătoşilor, iar ceea ce se întâmplă cu 
banii lor se va întâmpla şi cu ai tăi. 

Biblia spune: „Şi Dumnezeu poate să facă orice har 
(orice favoare şi binecuvântare pământească) să ajungă 
la voi din abundenţă, astf el încât întotdeauna, în orice 
circumstanţe şi oricare ar fi  nevoia, voi să fi ţi autonomi 
[având destul ca să nu aveţi nevoie de niciun ajutor sau 

REALIZEAZĂ IMPACT                       
PRIN DĂRNICIA TA

12 MIERCURI

Împărăţia Cerurilor este ca o 
comoară ascunsă într‑un ogor. 

Omul care o găseşte, o ascunde şi, 
de bucurie, se duce şi vinde tot ce 
are şi apoi cumpără ogorul acela                                                              

(Matei 13:44, versiunea NTR).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Ce onoare este să fiu un finanţator al Evangheliei! Investesc 
cu înţelepciune atunci când dăruiesc pentru extinderea 
Împărăţiei lui Dumnezeu şi a neprihănirii Lui pe tot 
pământul. Prin dărnicia mea, neprihănirea mea rodeşte, iar 
Dumnezeu canalizează binecuvântări spre mine de peste 
tot. Aleluia!

suport şi fiind aprovizionaţi din abundenţă pentru orice 
lucrare bună sau donaţie caritabilă]” (2 Corinteni 9:8, 
versiunea Amplificată). 

În această Împărăţie, măreţia ta nu va fi niciodată 
diminuată, deoarece El te‑a adus într‑o viaţă în care 
slava, credinţa şi harul devin tot mai mari, pe zi ce trece. 
În 2 Corinteni 9:10, Biblia spune: „Cel ce dă sămânţă 
semănătorului şi pâine pentru hrană vă va da şi vă 
va înmulţi şi vouă sămânţa de semănat şi va face să 
crească roadele neprihănirii voastre.” Îmbogăţeşte 
Împărăţia cerurilor prin dărnicia ta şi urmăreşte‑ţi viaţa 
înflorind în neprihănire.

Marcu 9:38‑50; Numeri 15

Ioan 6:1‑24; 1 Împăraţi 9

2 Corinteni 8:9‑10; 2 Corinteni 9:7‑10



În Ioan 10:27, Domnul Isus spune: „Oile Mele 
ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după 

Mine.” Prin urmare, nu poţi rata vocea lui Dumnezeu când 
îţi vorbeşte. Există un element disti ncti v şi inconfundabil 
în vocea Sa: Iubirea!

Natura Lui iubitoare îţi este revelată în Scriptură. 
În 1 Ioan 4:7‑8, Biblia spune: „Preaiubiţilor, să ne iubim 
unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi 
oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi Îl cunoaşte 
pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte nu L‑a cunoscut pe 
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste.” Iar în 
versetul 1:6, Scriptura conti nuă: „Şi noi am cunoscut şi 
am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de 
noi. Dumnezeu este dragoste şi cine rămâne în dragoste 
rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el.”

Aceste versete dezvăluie faptul că dragostea 
reprezintă natura lui Dumnezeu în totalitatea ei. Acest 
lucru înseamnă mai mult decât dragostea pe care 
cineva o simte în inima lui şi chiar mai mult decât însăşi 
capacitatea de a iubi; înseamnă că Dumnezeu este iubirea 
în persoană. El nu este un Dumnezeu al dragostei; El este 
dragoste.

IUBIREA DIN VOCEA LUI 
13 JOI

Urechile tale vor auzi după ti ne 
glasul care va zice: „Iată drumul, 
mergeţi pe el,” când veţi voi să vă 

mai abateţi la dreapta sau la stânga                                                   
(Isaia 30:21).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

În duhul meu răspund la vocea lui Dumnezeu care emană 
din natura Sa plină de dragoste şi se concretizează în 
instrucţiunile, în direcţionările şi în corectările Lui. De 
asemenea, dragostea Lui se exprimă prin mine şi astăzi; 
comunicarea mea, acţiunile mele şi tot ce eman eu este 
expresia naturii de iubire a lui Cristos care este în duhul 
meu. Aleluia!

Toate faptele Lui provin din natura Sa iubitoare. 
Prin urmare, ori de câte ori Dumnezeu vorbeşte, vei auzi 
vocea iubirii. Chiar şi mustrările şi judecăţile Îi sunt pline 
de iubire. Întreaga Lui fiinţă emană iubire. De aceea, 
când Dumnezeu îţi vorbeşte, dacă nu eşti răzvrătit, vei 
auzi întotdeauna vocea Iubirii în duhul tău.

Tu eşti un vlăstar al Iubirii, prin urmare răspunzi 
la iubire instinctiv; Îl auzi pe Dumnezeu şi Îi răspunzi 
la rândul tău cu iubire. În 1 Ioan 4:18‑19, Biblia spune: 
„În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârşită 
izgoneşte frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi 
cine se teme n‑a ajuns desăvârşit în dragoste. Noi Îl 
iubim pentru că El ne‑a iubit întâi.”

Marcu 10:1‑12 & Numeri 16

Ioan 6:25‑59 & 1 Împăraţi 10‑11

Ioan 15:13; Ioan 17:23; 1 Ioan 4:16



Există persoane care consideră că au nevoie să 
primească ungere dublă sau mai multă. Însă nu 

există niciun verset în Scriptură care să ne îndemne să 
cerem ungere dublă; ceea ce Dumnezeu îţi poate oferi 
este mai mult har. Viaţa în care El te‑a adus este una în 
care primeşti  har după har (Ioan 1:16), sau har peste har.

 Este uimitor cum unii oameni ignoră sau nu 
recunosc harul lui Dumnezeu. Există atât de mult har 
de care te poţi bucura. Însă harul trebuie recunoscut, 
celebrat şi uti lizat. Gândeşte‑te: tronul lui Dumnezeu se 
numeşte „scaunul harului” (Evrei 4:16). Biblia spune: 
„Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul 
harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru 
ca să fi m ajutaţi la vreme de nevoie.”

 Cu alte cuvinte, poţi „primi” exact harul de care 
ai nevoie. Însă, mai întâi trebuie să stabileşti  ce ti p de har 
îţi trebuie, deoarece există mai multe ti puri. Ai nevoie 
de harul de a câşti ga sufl ete, sau de harul de a dărui (2 
Corinteni 8:6‑7, versiunea NTR)? Ce ti p de har vrei?

 Aceasta este un sezon special în calendarul lui 
Dumnezeu; acum El oferă mai mult har! Benefi ciază de 
acest har şi foloseşte‑l din plin la serviciu, în familie, în 

EXISTĂ MAI MULT                                
HAR PENTRU TINE

14 VINERI

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

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



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru harurile felurite disponibile 
în Cristos. Beneficiez de harul special pe care mi l‑ai dat de a 
fi un succes în viaţă, la slujba mea, în lucrarea de slujire, în 
finanţe şi în câştigarea de suflete. Prin harul Tău, domnesc 
peste circumstanţe, în Numele lui Isus. Amin

finanţe, în conducere, etc. Realizezi că ai nevoie de har 
pentru a aborda anumite persoane şi pentru a gestiona 
anumite situaţii?

 Există situaţii pe care poate nu le‑ai putut 
rezolva cu harul pe care îl ai deja. Însă, cu mai mult har, 
poţi! Ceea ce înseamnă că Domnul te promovează la 
nivelul următor, oferindu‑ţi mai mult har pentru acesta. 
Primeşte mai mult har pentru a putea gestiona vremurile 
în care trăieşti şi umblă în stăpânire şi în biruinţă absolută 
asupra circumstanţelor, prin puterea Duhului Sfânt. Slavă 
lui Dumnezeu!

Marcu 10:13‑22 & Numeri 17

Ioan 6:60‑71 & 1 Împăraţi 12‑14

2 Timotei 2:1; 2 Corinteni 8:6‑7; Evrei 4:16 



 În 20 de ani, Îngerul Mesager a ajuns cel 
mai răspândit şi mai tradus devoţional zilnic din 
lume cu peste 22 miliarde de exemplare ti părite în 
peste 3000 de limbi. Cu adevărat, cunoşti nţa slavei 
Domnului acoperă pământul precum apele acoperă 
adâncul mării. Însă mai sunt multe de făcut pentru 
ca devoţionalul să ajungă lunar în mâinile oamenilor 
vorbitori de atâtea limbi. 

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

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

STRĂLUCIRE ÎN 
MAI MULTE

LIMBI DE TRADUCERE
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În versetul temati c, Duhul lui Dumnezeu îl 
sfătuieşte pe Timotei să ducă lupta cea bună prin 

prorociile rosti te despre el. Întrucât acesta este Cuvântul 
lui Dumnezeu, înseamnă că nu se rezumă doar la Timotei; 
se aplică la fel de bine şi în cazul tău. Ce ai făcut cu toate 
prorociile rosti te despre ti ne? Dar cu cele scrise în Biblie 
despre ti ne?

Scripturile sunt pline de binecuvântări şi de prorocii 
cu privire la noua creaţie; ia‑le în serios. Foloseşte‑le în 
lupta ta de credinţă. Unii spun: „Nimeni nu a prorocit 
despre mine!” Atunci proroceşte singur despre ti ne! 
Dumnezeu spune că orice credincios ar trebui să 
râvnească după darul prorociei, deoarece este un dar 
foarte important în Biserică (1 Corinteni 14:39).

Biblia spune că prorocia zideşte Biserica. Dacă 
ceva zideşte Biserica, ar trebui să te zidească şi pe ti ne. 
Aşadar, când este rosti t un cuvânt de prorocie în biserică, 
primeşte‑l şi asumă‑ţi‑l.

Uneori, cuvântul poate veni spre ti ne sub forma 
unui vers dintr‑un cântec al corului, sau în ti mp ce 
pastorul predică sau învaţă credincioşii. Acesta poate 
veni la ti ne şi direct în duhul tău, deoarece Dumnezeu 

PRIMIREA PROROCIILOR
15 SÂMBĂTĂ 

Porunca pe care ţi‑o dau, fi ule 
Timotei, după prorociile făcute 
mai înainte despre ti ne, este ca 

prin ele să te lupţi lupta cea bună                                                                        
(1 Timotei 1:18).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Pe măsură ce vorbesc în alte limbi acum, harul de a profeţi 
vine peste mine cu putere; declar că înţelepciunea şi gloria lui 
Dumnezeu sunt evidente în viaţa mea şi în tot ce fac. Neprihănirea 
Lui este stabilită în inima oamenilor peste tot în lume; şi prin 
adevărul Evangheliei, al mântuirii, al vindecării, al sănătăţii, al 
bunăstării, al succesului, al eliberării, al întregirii, pacea şi bucuria 
se răspândesc în naţiunile pământului, în Numele lui Isus. Amin!

vorbeşte tot timpul cu fiecare dintre noi. Nu uita unde 
sălăşluieşte El — El Se află în tine. Dacă te rogi şi Îl asculţi 
în duhul tău, cuvântul profetic va veni în duhul tău.

Pe lângă prorociile pe care le primeşti în biserică, 
Cuvântul scris al lui Dumnezeu – Biblia – este plin de 
prorocii. Când eşti singur în camera ta, deschide Scriptura 
la un fragment care te edifică şi începe să‑l citeşti cu glas 
tare, personalizat pentru tine. Psalmii conţin o mulţime 
de îndemnuri şi de prorocii. Şi, pe măsură ce îi citeşti cu 
voce tare, participă cu duhul tău; întâmpină Cuvântul 
lui Dumnezeu cu încredere, cu credinţă. Duhul tău se 
va sincroniza de îndată cu Duhul Sfânt care a inspirat 
Biblia, preluând anumite cuvinte de la Autor, iar tu vei 
continua să proroceşti. Prorocia este o cale de a aduce în 
manifestare puterea supranaturală a lui Dumnezeu.

Marcu 10:23‑31 & Numeri 18

Ioan 7:1‑24; 1 Împăraţi 15‑17

1 Corinteni 14:3‑5; 1 Corinteni 14:39; Psalmul 81:10



Dumnezeu ne cere să ne rugăm, deoarece 
intenţionează să ne răspundă. Rugăciunea este 

ideea Lui; El ne‑a invitat să ne rugăm. Acest lucru ar trebui 
să te inspire să te rogi cu mai multă sârguinţă, deoarece 
partea frumoasă a rugăciunii constă în răspunsul pe care 
îl primeşti .

Unii oameni s‑au obişnuit atât de mult să se 
roage fără să primească răspuns, încât acum le lipseşte 
încrederea de a se ruga. Moti vul constă în faptul că ei nu 
înţeleg acest adevăr pe deplin. Mai mult, se roagă greşit; 
nu se roagă aşa cum ar trebui. Eu întotdeauna obţin 
rezultate atunci când mă rog, iar acest lucru este posibil 
şi pentru ti ne. Atunci întrebarea este: „Cum te rogi?”

 În Noul Testament, ne rugăm în Numele lui Isus. 
Putem să Îi cerem Tatălui orice în Numele lui Isus şi El ne 
va da. Aşa a spus Isus: „În ziua aceea, nu Mă veţi mai 
întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că, orice 
veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da. Până 
acum nu aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi şi veţi 
căpăta, pentru ca bucuria voastră să fi e deplină” (Ioan 
16:23‑24).

Când ne rugăm, Domnul ne‑a spus să ne adresăm 
Tatălui, în Numele lui Isus. Cu alte cuvinte noi cerem 

EL NE-A SPUS                                              
SĂ NE RUGĂM

16 DUMINICĂ

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

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



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântarea şi pentru 
privilegiul rugăciunii. Tu ne‑ai cerut să ne rugăm, pentru 
că intenţionezi să ne răspunzi. Chiar acum, mă rog pentru 
o cunoaştere sporită a Cuvântului Tău printre copiii Tăi. 
Mă rog ca înţelepciunea Ta să ne conducă inima şi mintea 
să realizăm faptele neprihănirii pentru Împărăţia Ta, în 
Numele lui Isus. Amin.

în locul Lui; aceasta înseamnă că nu ne putem ruga lui 
Isus, în Numele Său, în timp ce stăm în locul Lui, ci ne 
rugăm Tatălui în Numele lui Isus. În plus, putem cere să 
se înfăptuiască sau să se întâmple un anumit lucru în 
Numele lui Isus; însă aceasta nu este rugăciune, ci este 
exercitarea autorităţii Numelui Său (Ioan 14:12‑14). Aşa 
procedează Petru în Faptele apostolilor 3:6 când afirmă: 
„Argint şi aur nu am, dar ce am, îţi dau: în Numele lui 
Isus Cristos din Nazaret, scoală‑te şi umblă.”

Aşadar, rugăciunea din Noul Testament este 
menită să efectueze schimbări. Poţi efectua schimbări 
certe din domeniul spiritual prin rugăciune, în favoarea 
ta, în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea 
a spus Isus că trebuie să ne rugăm necurmat şi să nu ne 
lăsăm (Luca 18:1). Aceasta înseamnă că trebuie să te rogi 
mereu şi să nu renunţi, deoarece atunci când te rogi, ţi 
se pune la dispoziţie puterea necesară pentru a realiza 
faptele neprihănirii. Prin rugăciune, mijlocim ca voia 
lui Dumnezeu să se facă pe pământ aşa cum se face în 
ceruri. Slavă lui Dumnezeu!

Marcu 10:32‑45 & Numeri 19

Ioan 7:25‑8:11 & 1 Împăraţi 18‑19

1 Tesaloniceni 5:17; Ioan 16:24



Spiritualitatea Lui Isus era inconfundabilă şi fără greş. 
Spre exemplu, în Matei 16:17, în timp ce îi răspundea 

lui Petru la o întrebare pe care El i‑o adresase, S‑a ocupat de latura 
spirituală a răspunsului lui Petru. Isus îi întrebase pe ucenici: „... 
Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului?” (Matei 16:13), apoi 
continuat: „Dar voi, cine ziceţi că sunt?” (Matei 16:15). Petru a dat 
răspunsul corect, iar Isus a continuat: „... Ferice de tine, Simone, 
fiul lui Iona, fiindcă nu carnea şi sângele ţi‑au descoperit lucrul 
acesta, ci Tatăl Meu, care este în ceruri” (Matei 16:17).

Petru nu şi‑a dat seama de faptul că Dumnezeu i‑a dat acea 
descoperire; el a vorbit din inima sa. Însă Isus a observat imediat 
spiritualitatea din spatele răspunsului său şi i‑a comunicat lui Petru 
că acele cuvinte nu au fost dictate nici de firea lui pământească şi 
nici de simţurile sale; acele cuvinte nu îi aparţineau. De asemenea, 
observă modul în care Isus i‑a învăţat pe ucenicii Săi să se roage, 
oferindu‑le o anumită structură a rugăciunii (Matei 6:9). El a spus: 
„Tatăl nostru care eşti în ceruri...” El a vorbit despre Tatăl din ceruri. 
Spiritualitatea comunicării Lui este plină de inspiraţie.

Chiar şi în momentul arestării Sale, Mântuitorul le‑a spus 
soldaţilor şi preoţilor care veniseră împotriva Lui: „... dar acesta este 
ceasul vostru şi puterea întunericului” (Luca 22:53). I‑a înştiinţat că 

ÎNŢELEGEREA               
SPIRITUALITĂŢII VIEŢII

17 LUNI

În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile fi rii 
pământeşti  umblă după lucrurile fi rii pământeşti , 
pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului 
umblă după lucrurile Duhului. Şi umblarea după 

lucrurile fi rii pământeşti  este moarte, pe când 
umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace                                               

(Romani 8:5‑6).



PROCLAMAŢIE
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Gândesc spiritual. Mă concentrez asupra realităţilor 
nevăzute ale Împărăţiei lui Dumnezeu prin Cuvântul 
Său. Trăiesc răspund la situaţii pe baza Cuvântului lui 
Dumnezeu. Prin urmare, trăiesc viaţa de neprihănire, cu 
pacea bunăstării. Slavă lui Dumnezeu!

faptele lor erau mânate din spate de puterea întunericului. Pe Isus 
L‑a preocupat spiritualitatea fiecărui lucru şi aşa vrea să ne trăim şi 
noi viaţa.

Sunt unii oameni care consideră că a fi spiritual este 
exagerat, însă ce nu ştiu aceştia este că să trăieşti sau să acţionezi 
în orice alt mod înseamnă moarte. Când eşti motivat să faci 
ceva, întotdeauna trebuie să verifici dacă motivaţia ta vine de la 
Dumnezeu, sau de la firea ta pământească, sau poate chiar de la 
Satan. Poţi discerne acest lucru prin Duhul Sfânt şi prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. Înţelegerea spiritualităţii vieţii tale este locul în care se 
află adevărata biruinţă, adevăratul scop al vieţii.

Trebuie să îţi conectezi viaţa cu ceea ce este spiritual. 
Indiferent dacă realizezi acest lucru sau nu, tu provii din Duhul Sfânt. 
Dumnezeu te‑a făcut şi Dumnezeu este un Duh. Aşadar, originea 
ta este una spirituală şi, prin urmare, gândurile tale trebuie să fie 
de asemenea spirituale. Umblă cu înţelepciune. Biblia ne spune 
să umblăm cârmuiţi de Duhul Sfânt (Galateni 5:16). Trebuie să 
conştientizezi mereu aspectul spiritual. 

Gândeşte ca Isus. Vorbeşte ca Isus. Adoptă mentalitatea, 
gândirea Lui. Însă nu poţi realiza aceasta dacă nu meditezi asupra 
Scripturilor. Cuvântul lui Dumnezeu îţi dezvăluie lucrurile spirituale 
şi ţi le scoate în cale. Aleluia!

Marcu 10:46‑52 & Numeri 20

Ioan 8:12‑30 & 1 Împăraţi 20‑21

1 Corinteni 2:12‑15; Romani 8:12‑14



Cuvântul „a vesti ” din versetul temati c provine 
din traducerea din original a termenului 

grecesc „kataggellō” care înseamnă a declara, a 
proclama. Când parti cipăm la Cina Domnului, noi vesti m, 
proclamăm moartea lui Cristos. Subliniem faptul că Isus 
a murit şi că, prin urmare, Testamentul Lui (voia Lui) 
este în vigoare.

Acest Testament ţi‑a lăsat o moştenire; tot ceea 
ce a avut Isus, ţi‑a dat ţie; aşa este scris în Testamentul 
Său. Un testament reprezintă ulti ma dorinţă a unui om 
care se afl ă pe moarte. Tot ceea ce îţi trebuie pentru 
a intra în posesia lucrurilor din testament este dovada 
morţii acelei persoane. Odată ce a murit, testamentul 
său intră în vigoare. Când parti cipăm la Cina Domnului, 
reafi rmăm moartea Domnului, declarând că testamentul 
Său este acum în vigoare. Nu există niciun dubiu; Satan 
nu poate să se împotrivească. Aleluia!

De fi ecare dată când ai ocazia să parti cipi la 
Cina Domnului, anunţi slava vieţii tale biruitoare în 
Isus Cristos; declari că toate binecuvântările Noului 
Testament au devenit realitatea ta de actualitate. 
Stăpâneşti  şi umbli în glorie; nimic nu are putere asupra 
ta. 

TESTAMENTUL SĂU ESTE ÎN 
VIGOARE

18 MARŢI

Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din 
pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, 
vesti ţi moartea Domnului până va veni El 

(1 Corinteni 11:26).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sfinte Tată, Îţi mulţumesc pentru sângele lui Isus care 
s‑a vărsat pentru mine ca eu să am şi să trăiesc viaţa Ta 
divină. Celebrez uniunea mea cu Tine. Nicio boală, nicio 
maladie sau infirmitate nu rezistă în trupul meu. Toate 
binecuvântările Noului Testament se manifestă în viaţa 
mea fiind sigilate şi garantate prin sângele lui Isus Cristos. 
Aleluia!

Nicio boală, nicio maladie sau infirmitate nu 
rezistă în trupul tău. Sângele Lui s‑a vărsat pentru 
tine, ca tu să poţi trăi. Şi acum, trăieşti deoarece Isus 
Cristos trăieşte. Aceasta este semnificaţia veşnică a 
Cinei Domnului; vestea că testamentul Domnului este 
în vigoare.

Marcu 11:1‑11 & Numeri 21

Ioan 8:31‑47 & 1 Împăraţi 22

Coloseni 1:13‑14; 1 Ioan 5:11‑12



Unii creşti ni se angajează să mijlocească pentru 
alţii; ei pur şi simplu şti u că aceasta este 

datoria lor. Toţi ar trebui să procedăm astf el, pentru că 
Dumnezeu are nevoie de astf el de oameni. Faptul că tu 
poţi studia Cuvântul lui Dumnezeu acum, este posibil să 
se datoreze dedicării unor asemenea oameni. Acesta ar 
putea fi  moti vul pentru care tu creşti  astăzi în lucrurile 
lui Dumnezeu şi stai drept în credinţă.

Poate că nu şti i, însă mulţi au devenit creşti ni 
datorită travaliului în mijlocire al altora, care s‑au rugat 
cu ardoare pentru viaţa lor. În Eclesiastul 4:10, Biblia 
spune că este vai de cel cade fără să aibă pe altul care să 
îl ridice. Este important să îi sprijinim şi să îi ridicăm pe 
alţii prin rugăciune. 

Aceasta nu înseamnă că trebuie să devii „un 
colector de cereri de rugăciuni,” înrolând „războinici ai 
rugăciunii.” Biserica din care faci parte se ocupă deja 
de acest aspect. Este responsabilitatea pastorului să 
instruiască oamenii bisericii să se roage unul pentru 
celălalt.

TRAVALIU ÎN MIJLOCIRE
19 MIERCURI

Epafras, care este dintre ai voştri, 
vă trimite sănătate. El, rob al lui 

Cristos, totdeauna se luptă pentru 
voi în rugăciunile sale, pentru ca, 
desăvârşiţi şi deplin încredinţaţi, 
să stăruiţi în voia lui Dumnezeu                                                

(Coloseni 4:12).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, harul Tău care aduce mântuire a fost făcut disponibil 
pentru toţi oamenii. Prin urmare, mă rog pentru cei necredincioşi 
din lumea întreagă, ca inima lor să se deschidă să primească 
Evanghelia. Frâng strânsoarea diavolului de peste mintea oamenilor, 
astfel ca lumina Evangheliei slavei lui Cristos să‑I aducă la mântuire. 
Şi mă rog pentru creştinii din toată lumea să fie întăriţi cu puterea 
Duhului Sfânt să predice taina lui Cristos, în Numele lui Isus. Amin!

Printre oamenii aflaţi în preajma apostolului 
Pavel, se număra şi Epafras, care înţelesese acest mesaj. 
Aşa cum spune şi versetul tematic, Epafras a mijlocit 
pentru ca Biserica, poporul lui Dumnezeu din Colose, să 
ajungă la maturitate. Cât de înălţător!

Când îţi asumi această slujire a mijlocirii, te situezi 
de partea lui Dumnezeu, ca lucrător în Împărăţia Lui. Tu 
lucrezi împreună cu El pentru a îmbunătăţi şi a schimba 
viaţa celorlalţi. Aleluia! În Matei 9:37, Isus spune: 
„Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii!” El are 
nevoie de cei ca Epafras, care pot lupta în rugăciune 
pentru sufletele oamenilor. Fii tu omul acela pe care 
El îl caută ca să stea în spărtură şi să se roage pentru 
ca oamenii să vină la Cristos, să se roage pentru fraţii 
creştini care încă nu au ajuns la maturitate în ceea ce 
priveşte lucrurile lui Dumnezeu şi, de asemenea, pentru 
ca slujitorii Evangheliei să îşi împlinească chemarea şi 
destinul lor în Evanghelie.

Marcu 11:12‑26 & Numeri 22

Ioan 8:48‑59 & 2 Împăraţi 1‑3

1 Timotei 2:1‑8



Există o poveste foarte cunoscută care a fost 
spusă de‑a lungul anilor datorită relevanţei 

sale. Este vorba despre un om foarte bogat care avea mii 
de angajaţi şi care într‑o zi a decis să se sinucidă prin înec.

Cumva, un tânăr, care îl cunoştea de peste 20 de 
ani pe acest om de afaceri bogat, se afl a prin apropiere în 
acel moment. A alergat către locul cu pricina exact la ti mp! 
Riscându‑şi propria viaţă, l‑a târât pe bătrân înapoi pe 
ţărm. În ti mp ce amândoi se odihneau pe mal, încercând 
să îşi regleze din nou respiraţia, bătrânul a spus: „De ce 
m-ai salvat? Acum mi-ai prelungit chinul vieţii.” 

Tânărul, şocat, a răspuns: „Dar domnule, de ce ai 
vrea să mori? Ai cea mai frumoasă familie din oraş. Ai 
succes şi toată lumea te iubeşte.” Bătrânul a replicat: 
„Chiar aceasta este problema. Am trăit pentru ceilalţi. 
Le-am oferit mii de locuri de muncă. Am câşti gat bani 
pentru ei. I-am făcut fericiţi. Însă eu nu am fost niciodată 
fericit. Nu merită. Ar fi  trebuit să mă laşi să mor.” Apoi s‑a 
apropiat de tânăr şi i‑a spus: „Tinere, încearcă să nu fi i ca 
mine. Am eşuat.” Cât de trist.

Însă aceasta este situaţia multora. Nu te lăsa purtat 
de simbolurile succesului acestei lumi. Gândeşte‑te, spre 
exemplu, la cineva care, toată viaţa lui, a fost crescut cu 

O VIAŢĂ CU SCOP
20 JOI

Apoi le‑a zis: „Vedeţi şi păziţi‑vă de 
orice fel de lăcomie de bani, căci viaţa 

cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui”                         
(Luca 12:15).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Am o viaţă de succes, care Îi face plăcere lui Dumnezeu. 
Sunt roditor şi productiv! Sunt pasionat de Împărăţia 
lui Dumnezeu şi de extinderea acesteia pe pământ şi în 
inima oamenilor. Faptele şi rezultatele mele Îl glorifică pe 
Dumnezeu. Prin puterea Duhului Sfânt, realizez ceea ce 
El m‑a destinat să realizez şi am tot ceea ce îmi trebuie ca 
să‑mi împlinesc destinul în Cristos, în Numele lui Isus. Amin!

mult bun simţ, însă, din cauza unei ambiţii fără margini 
de a obţine faimă şi bogăţie, renunţă la reputaţia şi la 
caracterul lui şi devine un criminal. Consideră că aceasta 
este calea cea mai uşoară, deoarece crede că dacă nu 
ţine pasul cu standardul societăţii, devine un ratat. Însă 
omul nu este ceea ce are!

Aminteşte‑ţi cuvintele lui Isus: „... căci viaţa cuiva 
nu stă în belşugul avuţiei lui.” Cel mai important lucru în 
viaţă este să îţi găseşti scopul şi să îl îndeplineşti. Începe 
prin a‑ţi trăi viaţa pentru Isus; foloseşte Evanghelia 
pentru a schimba lumea; astfel viaţa ta va căpăta scop, 
semnificaţie. 

Marcu 11:27‑33 & Numeri 23

Ioan 9:1‑41 & 2 Împăraţi 4‑5

Psalmul 62:10; Luca 16:15; 1 Timotei 6:6‑7; 
2 Corinteni 5:15 



Trebuie să înveţi să celebrezi Numele lui Isus. 
Adică poţi să închizi uşa în cămăruţa ta de 

rugăciune şi să dansezi sărbătorind Numele lui Isus, doar 
tu singur! Unii oameni, atunci când sunt singuri, îşi plâng 
de milă pentru tot ce îi face nefericiţi. Întotdeauna sunt 
copleşiţi de provocările cu care se confruntă şi se gândesc 
la scopurile pe care nu le‑au ati ns sau la „dezamăgirile” 
pe care le‑au trăit. De aceea, ei nu pot vedea ce a făcut 
Dumnezeu. Tu să nu fi i dintre ei.

Atunci când eşti  singur, în cămăruţa ta, poţi 
spune ce vrei şi te poţi exprima cu adevărat în prezenţa 
Domnului, fără inhibiţii. Poţi striga cât vrei sărbătorindu‑L 
pe Domnul, pentru harul şi pentru măreţia Lui din viaţa ta. 
În scurt ti mp vei descoperi că ungerea Duhului Sfânt din 
viaţa ta este atât de stârnită încât vei începe să profeţeşti . 
Aleluia!

Mie îmi place să strig. Poate nu strig astf el încât 
să mă audă alţii; şti u cum să strig în şoaptă, singur. Nu 
am niciodată ti mp să mă simt deprimat sau să meditez 
la lucruri negati ve. Viaţa lui Dumnezeu în noi este un 
miracol imens; trebuie să înveţi să o celebrezi tot ti mpul.

Nu există moti v să fi i frustrat sau dezavantajat. 
Dacă înveţi să te bucuri mereu în Domnul, chiar dacă 

CELEBREAZĂ NUMELE LUI ISUS
21 VINERI

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

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



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Domn Isus, ce glorios şi ce preţios eşti! 
Conştientizez şi apreciez harul Tău care acţionează în mine. Îţi 
mulţumesc pentru binecuvântările Tale măreţe din viaţa mea. Cu 
toată inima mă închin înaintea Ta. Numele Tău merită toată slava. 
Îţi mulţumesc că ai desăvârşit tot ceea ce are legătură cu mine. Îţi 
mulţumesc pentru puterea Ta şi pentru înţelepciunea Ta prin care 
trăiesc triumfător şi astăzi. M‑ai făcut gloria Ta şi neprihănirea Ta. 
Te iubesc şi Te voi iubi veşnic, Binecuvântatule Domn Isus. Aleluia!

treci prin lipsă, El te va scoate de acolo şi te va aduce 
în abundenţă. Chiar dacă ai crezut că eşti deja un eşec, 
vei ieşi din locul acela. Atunci când îţi trăieşti viaţa cu 
bucurie, sărbătorindu‑L pe Domnul – Numele Lui şi viaţa 
pe care o ai în El, în fiecare zi – vei fi întotdeauna pe 
culme. Slavă în veci Numelui Său!

Marcu 12:1‑12 & Numeri 24

Ioan 10:1‑21; 2 Împăraţi 6‑7

Psalmul 103:1‑2; Efeseni 5:20; 2 Samuel 22:50



 Canalul de televiziune online Healing Streams 
TV („Râuri de vindecare”) cuprinde servicii divine de 
vindecare transmise în direct care transformă viaţa 
multor oameni din lumea întreagă, conducându‑i 
în moştenirea lor în Cristos şi abilitându‑i să adopte 
planul lui Dumnezeu de vindecare şi de sănătate 
divină.

 Bucură‑te de atmosfera minunilor şi 
consolidează‑ţi credinţa pe măsură ce experimentezi 
puterea lui Dumnezeu care îţi va schimba viaţa 
pentru totdeauna. 

Pentru mai multe informaţii, accesează site‑ul 
h� ps://enterthehealingschool.org/ 

aplicaţia de telefon mobil 
Healing School

 („Școala de vindecare”)

Conectează-te în fiecare 

vineri, sâmbătă și duminică 
începând cu orele 17:00 pe site-ul



N
O

T
E

NOTE
Conectează-te în fiecare 

vineri, sâmbătă și duminică 
începând cu orele 17:00 pe site-ul



În calitate de creşti n, trebuie să fi i efi cient în 
câşti garea de sufl ete. Eşti  un misionar aici pe 

pământ, un ambasador al lui Cristos. Tu ai fost trimis 
de Dumnezeu ca să le duci şi altora mesajul mântuirii. 
Aceasta este instrucţiunea pe care El ne‑a dat‑o, după 
cum citi m în versetul temati c. Viaţa ta trebuie să fi e 
centrată în jurul câşti gării de sufl ete; dedică‑ţi ti mpul, 
eforturile şi resursele acestui scop.

Remarcă‑te prin pasiunea pe care o ai pentru 
Domnul, pentru Evanghelia Sa şi pentru sufl etele 
oamenilor. Câşti garea de sufl ete a fost sti lul de viaţă al 
lui Isus. La un moment dat, pe când trecea prin Samaria, 
dinspre Iudeea spre Galileea, a avut nevoie să Se 
odihnească puţin; astf el, S‑a aşezat la o fântână, în ti mp 
ce ucenicii Săi s‑au dus să cumpere mâncare.

În ti mp ce stătea la fântână, a venit o femeie să 
scoată apă, iar Isus a început să‑i spună Vestea cea Bună 
(citeşte Ioan 4). Isus S‑a întâlnit cu această femeie şi a 
scos‑o din carapacea ei – care consta în senti mentul că 
era un „nimeni.” În ciuda faptului că îi era complet străin, 
El i‑a dat o nouă sti mă de sine. Biblia ne spune să urmăm 
exemplul Său (1 Petru 2:21).

 TOTUL DESPRE                                
CÂȘTIGAREA SUFLETELOR

22 SÂMBĂTĂ

Apoi le‑a zis: „Duceţi‑vă în toată lumea şi 
propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” 

(Marcu 16:15).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne, ce onoare este să fiu chemat la slujba împăcării! 
Voi continua să le împărtăşesc vestea bună celor din jurul 
meu cu curaj şi cu încredere. Prin Duhul Sfânt, îi voi ajuta 
să înveţe Cuvântul Tău, arătându‑le cărarea vieţii şi cum să 
trăiască pentru Tine. Sunt eficient în lucrarea Evangheliei, 
aducând mulţi oameni la mântuire, în Numele lui Isus. 
Amin.

Uneori există oameni spre care trebuie să întindem 
noi o mână. Dacă observi pe cineva că stă retras într‑un 
colţ undeva, trage‑ţi un scaun lângă acea persoană şi 
întreab‑o: „Pot să te ajut cu ceva?” Apoi, în timp ce o 
ajuţi, vesteşte‑i Evanghelia.

Există oameni care sunt singuri şi par neajutoraţi; 
când treci pe lângă ei, aşează‑te şi condu‑i la Cristos. Nu îi 
ignora şi nu te purta de parcă nu sunt acolo. Preocupă‑te 
de lucrurile prin care trec. Scopul vieţii tale trebuie să 
fie acela de a fi un martor eficient al lui Isus Cristos. Tu Îl 
reprezinţi pe El în zona ta de influenţă.

Stilul tău de viaţă şi acţiunile tale înaintea 
necreştinilor trebuie să fie de aşa natură încât să li‑L 
revelezi pe Cristos, astfel încât ei să creadă şi să primească 
Evanghelia. Slujba ta este să îi câştigi şi să îi aduci în 
Împărăţia lui Dumnezeu.

Marcu 12:13‑17 & Numeri 25

Ioan 10:22‑42 & 2 Împăraţi 8‑9

Luca 4:18‑19; 2 Corinteni 5:18‑20



În Ezra, capitolul 6, este consemnată hotărârea 
copiilor lui Israel de a rezidi Casa Domnului la 

întoarcerea lor din exil. Biblia ne spune că, pe măsură ce 
zideau, aveau izbândă. În versetul 14 ni se relatează cum 
s‑a întâmplat acest lucru: „... au conti nuat să zidească şi 
au reuşit, aşa cum le profeţiseră profetul Hagai şi Zaharia, 
fi ul lui Ido. Ei au zidit şi au terminat potrivit cu porunca 
Dumnezeului lui Israel şi potrivit cu porunca lui Cirus, a 
lui Darius şi a lui Artaxerxes, împăraţii Persie” (Ezra 6:14, 
versiunea NTR). 

Acest pasaj este profund, instructi v şi revelator. 
Ei au reuşit în lucrarea lor aşa cum le profeţiseră 
Hagai şi Zaharia. Au zidit şi au terminat, după porunca 
Dumnezeului lui Israel şi după instrucţiunile regilor Cir, 
Darius şi Artaxerxe, care au domnit în Persia în diverse 
perioade. Acei profeţi au făcut să se întâmple acest 
lucru prin mesajul lor. Ei le‑au adus oamenilor Cuvântul 
lui Dumnezeu.

Lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu este foarte 
importantă în viaţa noastră; este parte integrantă din 
orice succes. De aceea noi vă aducem Cuvântul lui 
Dumnezeu în fi ecare zi prin acest devoţional, ca să 
fi ţi întăriţi, în special în aceste zile întunecate. Noi nu 

ÎNVINGĂTOR PRIN                
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

23 DUMINICĂ

Să şti i că în zilele din 
urmă vor fi  vremuri grele                                                                   

(2 Timotei 3:1).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Mulţumiri să Îi fie aduse lui Dumnezeu, care mă 
abilitează mereu să triumf în Cristos şi să răspândesc 
în orice loc mireasma cunoştinţei Lui. Am o viaţă de 
victorie neîntreruptă în Cristos, pentru că Dumnezeu m‑a 
înviat şi m‑a aşezat împreună cu El în locurile cereşti, 
având stăpânire asupra crizelor, a lumii şi a diavolului. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

suntem îngrijoraţi de ceea ce se întâmplă în lume astăzi, 
pentru că ştim că în toate aceste lucruri suntem mai mult 
decât biruitori (Romani 8:37). Noi biruim prin Cuvântul 
lui Dumnezeu. Slava şi victoriile pe care le avem au fost 
rânduite mai dinainte de întemeierea lumii.

Noi ştim că situaţia dificilă în care se găseşte 
întreaga lume astăzi este lucrarea diavolului. El încearcă 
să slăbească naţiunile şi economiile lor. Dar Dumnezeu 
nu te lasă niciodată fără ajutor. El îţi aduce Cuvântul Său 
ca să te conducă, să te încurajeze şi să te întărească. 
Prin lucrarea Cuvântului Său primeşti în duhul tău 
înţelepciunea şi priceperea de care ai nevoie ca să fii 
victorios.

Continuă să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu şi să 
meditezi asupra sa; acesta va creşte puternic în tine şi va 
birui. Vei fi o minune pentru lumea din care faci parte, 
dominând circumstanţele, trăind deasupra diavolului şi 
a elementelor lumii acesteia.

Marcu 12:18‑27 & Numeri 26

Ioan 11:1‑16 & 2 Împăraţi 10‑12

Proverbe 4:18; Ioan 16:33; Faptele apostolilor 20:32



Adeseori am spus că banii sunt o iluzie care 
există doar în mintea celor săraci. Banii sunt o 

amăgire şi o distragere a lumii. Atunci când Dumnezeu 
a făcut lumea, nu a creat şi „bani.” Banii au apărut cu 
ti mpul. Având în vedere tot ce se întâmplă în lume 
astăzi, mulţi înţeleg mult mai bine acum că banii sunt 
doar un joc de cifre.

Dumnezeu Se aşteaptă ca tu să trăieşti  ca un 
campion, aşa cum te‑a făcut El să fi i. Nu te teme de 
nimic în lumea aceasta; refuză să te laşi inti midat. 
Aceasta este Evanghelia. Bunăstarea merge dincolo 
de bani. Prezenţa sau absenţa banilor nu îţi schimbă 
statutul sau condiţia spirituală, prin urmare nu ar trebui 
să îţi schimbe mărturia despre Dumnezeu.

Dacă, de exemplu, ai nevoie de ceva şi nu ai 
sufi cienţi bani pentru acel lucru, aceasta nu înseamnă 
că nu îl poţi avea; îl poţi primi gratuit! Aceasta este viaţa 
prosperă despre care vorbesc. Dumnezeu nu a spus 
niciodată: „Nimic nu va fi  al vostru dacă nu veţi avea 
bani.” Ci El a zis: „... toate lucrurile sunt ale voastre” (1 
Corinteni 3:21).

Ceea ce contează cu adevărat este puterea de 
cumpărare, iar puterea ta de cumpărare nu stă în bani; ci 

BANII SUNT O ILUZIE
24 LUNI

Apoi le‑a zis: „Vedeţi şi păziţi‑vă de 
orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa 

cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui”                         
(Luca 12:15).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântat să fie Dumnezeu! Dumnezeiasca Lui putere 
mi‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea 
Celui ce m‑a chemat la glorie şi la virtute. Sunt liber faţă 
de puterea şi de intimidarea banilor. Umblu în victorie 
deplină şi în bunăstare absolută, aducând la iveală din 
duhul meu tot ceea ce îmi trebuie pentru succes. Amin.

în credinţa ta! Tu ai ce spune Dumnezeu că ai, indiferent 
de valuta pe care o ai sau nu în mână. Crede acest lucru 
şi vei fi liber de puterea şi de intimidarea banilor.

Marcu 12:28‑34 & Numeri 27 

Ioan 11:17‑57 & 2 Împăraţi 13‑15

1 Corinteni 3:21‑22; 2 Petru 1:3; 3 Ioan 1:2



Conform Scripturilor, există o relaţie între 
bucurie şi Duhul Sfânt. În Romani 15:13 

Biblia spune: „Dumnezeul nădejdii să vă umple 
de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, 
pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în 
nădejde!”

De asemenea, în 1 Tesaloniceni 1:6, Biblia 
spune: „Şi voi înşivă aţi călcat pe urmele mele şi 
pe urmele Domnului, întrucât aţi primit Cuvântul 
în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul 
Sfânt.” Iar versetul tematic spune că Împărăţia lui 
Dumnezeu este „neprihănire, pace şi bucurie în Duhul 
Sfânt.”

Chiar dacă unii creştini au primit Duhul Sfânt, 
inima lor este încă plină de îngrijorări; se preocupă 
de foarte multe lucruri. Se îngrijorează cu privire la 
copii, la sănătate, la afaceri, etc. Ei par să aibă foarte 
multe motive să nu fie fericiţi.

Unii poate spun: „Având în vedere tot ce se 
întâmplă în viaţa mea, am nevoie să schimb mediul; 
trebuie să plec undeva unde pot fi cu adevărat fericit.” 
Nu! Nu‑ţi căuta fericirea undeva în exterior. Bucuria 
este una dintre roadele duhului uman recreat. 

BUCURIE FĂRĂ MARGINI
25 MARŢI

Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este 
mâncare şi băutură, ci neprihănire, 

pace şi bucurie în Duhul Sfânt                          
(Romani 14:17).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Am fost adus în viaţa de bucurie neîntreruptă, care vine 
din omul lăuntric şi trece dincolo de circumstanţele fizice. 
Bucuria mea este de la Duhul Sfânt şi este independentă 
de situaţiile cu care mă confrunt. Sunt mereu puternic şi 
plin de viaţă, pentru că bucuria Domnului este tăria mea! 
Binecuvântat să fie Domnul!

Aşadar, ea se găseşte în tine. Duhul Sfânt produce în 
duhul tău o bucurie fără margini. Se numeşte „... o 
bucurie negrăită şi strălucită” (1 Petru 1:8).

Adevărata bucurie nu are nimic de‑a face cu 
ceea ce se întâmplă în jurul tău. Bucuria noastră este 
independentă de circumstanţe. Noi suntem bucuroşi 
şi în încercări. Biblia spune: „... să priviţi ca o mare 
bucurie când treceţi prin felurite încercări” (Iacov 
1:2).

Poate îţi vin gânduri care să îţi stingă credinţa, 
să îţi micşoreze bucuria şi să îţi descurajeze duhul; 
scapă întotdeauna repede de astfel de gânduri. Fii plin 
de bucurie ÎNTOTDEAUNA! Duhul lui Dumnezeu face 
mult mai mult pentru noi şi cu noi într‑o atmosferă 
de bucurie şi de fericire. De aceea, hotărăşte‑te să fii 
vesel astăzi şi întotdeauna.

Marcu 12:35‑44 & Numeri 28

Ioan 12:1‑19 & 2 Împăraţi 16‑17

1 Petru 1:7‑8; Proverbe 17:22; Neemia 8:10



Biblia spune că Isus „... a luat şi paharul după 
ce a mâncat, spunând: «Acest pahar este 

Testamentul cel nou în sângele Meu; faceţi aceasta, ori 
de câte ori îl beţi, în aminti rea Mea»” (1 Corinteni 11:25, 
versiunea Fidela). Sângele Său reprezintă viaţa Sa. El Şi‑a 
dat viaţa pentru ti ne, ca tu să trăieşti . Biblia spune că noi 
nu am fost răscumpăraţi cu argint sau cu aur, ci cu sângele 
scump al lui Isus Cristos, Mielul fără cusur şi fără prihană 
(1 Petru 1:18‑19), Fiul Dumnezeului cel Viu. Sângele Lui 
este valoarea ta reală; şi sângele Lui vorbeşte! Rosteşte 
binecuvântări pentru ti ne.

Sângele Lui vorbeşte, declarându‑ţi neprihănirea, 
justi fi carea, victoria, bunăstarea şi protecţia divină. Tu nu 
eşti  lăsat la bunul plac al vrăjmaşului sau sub stăpânirea 
păcatului. Eşti  purifi cat şi păzit prin sângele Lui. 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” 
(Evrei 9:12).

Mulţumeşte‑I lui Dumnezeu pentru sângele lui Isus 
Cristos! El vorbeşte şi declară mântuirea ta. Aleluia! Biblia 
spune că El, care nu a cunoscut păcat, a fost făcut păcat 
pentru noi, pentru ca noi să putem fi  făcuţi neprihănirea 

SÂNGELE LUI                                    
VORBEȘTE MAI BINE

26 MIERCURI

De Isus, Mijlocitorul legământului 
cel nou, şi de sângele stropirii, care 

vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel                          
(Evrei 12:24).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru sângele lui Isus care mi‑a 
adus remiterea păcatelor, îndreptăţire, mântuire, acces, 
părtăşie, curăţare şi binecuvântările Noului Testament. 
Umblu în lucrarea isprăvită a lui Cristos şi în gloria morţii, 
îngropării şi a învierii Lui pentru mine. Binecuvântat să 
fie Numele Tău în veci!

lui Dumnezeu în El (2 Corinteni 5:21). Isus nu te‑a salvat 
de păcat şi atât; El ţi‑a dat ţie viaţa şi natura Lui. Astăzi, 
păcatul, efectele şi consecinţele lui nu mai au nici o 
autoritate asupra ta. Tu eşti liber să‑I slujeşti Domnului şi 
să trăieşti pentru El.

Înainte să vină Isus, în Vechiul Testament se 
aduceau jertfe pentru ispăşirea păcatelor. Acest lucru 
implica sacrificarea multor animale. Dar în Evrei 10:4, 
Biblia spune: „Căci este cu neputinţă ca sângele taurilor 
şi al ţapilor să şteargă păcatele.”

Isus Cristos, prin jertfa Sa, i‑a făcut DESĂVÂRŞIŢI 
PENTRU TOTDEAUNA pe toţi cei care sunt chemaţi în 
El. El S‑a jertfit o singură dată, pentru ştergerea totală, 
pentru remiterea păcatelor noastre (Evrei 9:14). El ne‑a 
curăţit de păcate prin propriul Său sânge: „El, care este 
oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine 
toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea 
păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi, în locurile 
preaînalte” (Evrei 1:3).

Marcu 13:1‑11 & Numeri 29

Ioan 12:20‑50 & 2 Împăraţi 18‑19

Evrei 9:13‑15; Evrei 10:1‑7



Adeseori din ochii mei ţâşnesc lacrimi de 
închinare şi de recunoşti nţă. Sunt cuprins de o 

bucurie nestăvilită. Gândeşte‑te puţin: datorită lui Isus, 
noi am fost declaraţi nevinovaţi; îndreptăţiţi; achitaţi.

În Efeseni 2:4‑6 Biblia ne spune: „Dar Dumnezeu, 
care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare 
cu care ne‑a iubit, măcar că eram morţi în greşelile 
noastre, ne‑a adus la viaţă împreună cu Cristos (prin har 
sunteţi mântuiţi). El ne‑a înviat împreună şi ne‑a pus 
să şedem împreună în locurile cereşti , în Cristos Isus.” 
Atunci când Isus a murit, am murit şi noi împreună cu 
El. Atunci când a fost îngropat, am fost îngropaţi şi noi 
împreună cu El. Când Dumnezeu L‑a înviat din morţi, am 
fost înviaţi şi noi împreună cu El.

Noi eram în El în moartea, în îngroparea şi în învierea 
Lui. Biblia spune: „ci şi pentru noi, cărora urmează să 
ne fi e socoti tă, nouă, care credem în Cel Ce L‑a înviat 
dintre cei morţi pe Isus, Domnul nostru, Care a fost dat 
pentru păcatele noastre şi Care a fost înviat pentru 
îndreptăţirea noastră” (Romani 4:24‑25, versiunea NTR). 
Nu am fost îndreptăţiţi, sau justi fi caţi prin moartea Lui; 
am fost îndreptăţiţi prin învierea Lui.

EȘTI ÎNDREPTĂŢIT                                         
ȘI AI O VIAŢĂ NOUĂ

27 JOI

De aceea, fi indcă am fost îndreptăţiţi 
prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu 

prin Domnul nostru Isus Cristos                      
(Romani 5:1, versiunea NTR).
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Neprihănitule Tată, în ce mare celebrare ne‑a adus 
moartea, îngroparea şi învierea Domnului Isus, pentru că 
atunci când a înviat din morţi, am înviat şi noi împreună 
cu El şi prin urmare, am primit îndreptăţire. Sunt viu în 
Cristos; prin urmare, umblu în această înnoire a vieţii. 
Amin. 

Atunci când El a fost înviat din morţi, El S‑a născut 
din nou (Faptele apostolilor 13:32‑33). El este Capul noii 
creaţii. Biblia spune: „Căci, dacă este cineva în Cristos, 
este o făptură nouă. Cele vechi s‑au dus, iată că toate 
lucrurile s‑au făcut noi” (2 Corinteni 5:17).

Tu nu mai eşti aceeaşi persoană care s‑a născut 
din părinţii tăi biologici; acela este omul cel vechi care 
avea natura păcatului. Acel om vechi a murit în Cristos, 
şi un nou TU a fost născut când te‑ai născut din nou. De 
aceea El spune în Romani 6:4: „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.” Umblă în 
conştientizarea şi în lumina vieţii şi naturii noi pe care le 
ai în Cristos. Aleluia!

Marcu 13:12‑23 & Numeri 30

Ioan 13:1‑30 & 2 Împăraţi 20‑22

Galateni 2:16; 1 Corinteni 6:11;    
Faptele apostolilor 13:38‑39



În versetul temati c, apostolul Pavel subliniază 
faptul că i‑a fost dat harul – o abilitate 

supranaturală, un dar, o capacitare, o binecuvântare – 
de a le predica neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui 
Cristos. Acelaşi lucru este valabil şi pentru ti ne astăzi, 
pentru că acest Cuvânt al lui Dumnezeu nu expiră şi are 
aplicabilitate universală.

Ceea ce am citi t mai sus a fost scris de apostolul 
Pavel prin Duhul Sfânt. De aceea, Scripturile sunt pentru 
noi; Pavel a mers la cer, dar acest cuvânt rosti t prin el 
trebuie să fi e pus în aplicare aici. Dumnezeu aşteaptă ca 
cineva să păşească în el şi să şi‑l asume aşa cum a făcut 
Pavel. El aşteaptă ca cineva, oricine vrea, să se sincronizeze 
cu el! Eu m‑am sincronizat deja cu acel verset cu ani în 
urmă; de aceea, se aplică şi pentru mine. Mi‑a fost dat 
mare har ca să predic bogăţiile nepătrunse ale lui Cristos, 
iar eu demonstrez acest lucru din plin.

Este treaba ta să te asiguri că toţi oamenii din lumea 
ta aud despre Isus Cristos, sunt infl uenţaţi de dragostea 
Sa uimitoare şi Îi deschid inima ca El să locuiască şi în 
ei. Indiferent care este organizaţia din care faci parte, 
platf orma pe care acti vezi sau forumurile şi locurile în 

HAR PENTRU CÂȘTIGAREA 
SUFLETELOR

28 VINERI

Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat 
dintre toţi sfi nţii, mi‑a fost dat harul 

acesta să le vestesc Neamurilor 
bogăţiile nepătrunse ale lui Cristos                        

(Efeseni 3:8).
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Viaţa mea are un singur scop: să stabilesc neprihănirea 
şi Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, fiind deplin 
încredinţat de necesitatea şi de urgenţa acestui lucru. Îmi 
demonstrez chemarea de martor eficient al lui Cristos, 
câştigând mereu suflete şi având impact asupra celor din 
jur cu Evanghelia, în Numele lui Isus. Amin.

care te găseşti, realizează că ai fost plasat acolo ca un 
misionar. Indiferent unde lucrezi, ai primit har în acel loc 
să predici bogăţiile nepătrunse ale lui Cristos şi să Îi aduci 
slavă Domnului. Conştientizează acest lucru şi planifică‑ţi 
strategii pentru a‑ţi duce însărcinarea la bun sfârşit.

Poate călătoreşti mult; cu siguranţă întâlneşti mulţi 
oameni în călătoriile tale; predică‑le Evanghelia. Mai 
mult, atunci când ajungi la destinaţie, întâlneşti acolo mai 
multe suflete! Descoperă cum le poţi atinge eficient. Poţi 
începe prin a le oferi Rapsodia Realităţilor. Fii un martor 
eficient al Domnului. Acesta este scopul vieţii tale. Isus 
a spus: „Nu voi M‑aţi ales pe Mine, ci Eu v‑am ales pe 
voi şi v‑am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi rodul 
vostru să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, 
în Numele Meu, să vă dea” (Ioan 15:16).

Marcu 13:24‑37 & Numeri 31

 Ioan 13:31‑14:14 & 2 Împăraţi 23‑25

Matei 6:33; 1 Corinteni 9:16



 Reţeaua de Formatori de opinie a Rapsodiei 
este un grup de entuziaşti  ai Împărăţiei care distribuie 
versiunea electronică a Rapsodiei Realităţilor pe 
platf ormele de socializare şi care îi încurajează şi pe 
alţii să se înregistreze pentru a primi devoţionalul. 

Astf el, având infl uenţă cu Rapsodia, tu ai un rol cheie 
în:
       • convingerea altora să descarce aplicaţia de telefon 
mobil a rapsodiei „Rhapsody Mobile App”
      • înscrierea lor la urmărirea lunară a devoţionalului 
pentru a se bucura de toate facilităţile aplicaţiei 
Rhapsody Mobile App
       • înscrierea altora în Reţeaua celor ce au Infl uenţă 
cu Rapsodia prin crearea unui cont gratuit pe platf orma 
rin.rhapsodyofrealiti es.org 

REŢEAUA DE FORMATORI 
DE OPINIE

A RAPSODIEI
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În Creşti nism, noi ne provocăm unii pe alţii să 
iubim şi să facem fapte ale neprihănirii. Nu ne 

provocăm la ură, la mânie, la gelozie sau la răutate. Nu 
provoca pe altcineva să aibă resenti mente faţă de altă 
persoană. Spune şi fă întotdeauna doar lucruri care să 
promoveze dragostea şi pacea, pentru că ai fost creat să 
iubeşti .

În Ioan 13:34, Isus a spus: „Vă dau o poruncă 
nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v‑am iubit Eu, aşa 
să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.” Răspândeşte dragoste 
în jurul tău. Atunci când oamenii încearcă să te instige 
să nu îţi placă de cineva, discerne faptul că nu Duhul 
Sfânt îi animă şi spune‑le cu dragoste că greşesc.

Nu întreţine nici un gând care te‑ar face să ai 
amărăciune sau mânie faţă de altcineva. Umblă în 
dragoste şi inspiră‑i şi pe alţii să iubească. Isus a spus: 
„Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii 
Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii” (Ioan 
13:35). Dumnezeu ţi‑a dat dragostea Lui şi abilitatea 
de a o exprima din belşug. În Romani 5:5 Biblia spune: 
„... dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile 
noastre prin Duhul Sfânt care ne‑a fost dat.”

INSPIRĂ DRAGOSTE
29 SÂMBĂTĂ

Să veghem unii asupra altora, ca să ne 
îndemnăm la dragoste şi la fapte bune 

(Evrei 10:24).
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Neprihănitule Tată, mă bucur de viaţa Ta care este în 
duhul meu. Este o viaţă de dragoste şi de neprihănire 
care se exprimă din plin în vorbele şi în faptele mele. Îi 
îndemn pe cei din jur la dragoste şi îi inspir să facă faptele 
neprihănirii, în Numele lui Isus Cristos. Amin. 

Lasă dragostea să se vadă în limbajul tău. Las‑o 
să se reflecte în acţiunile tale. Umblarea în dragoste 
arată desăvârşirea duhului tău, a persoanei tale. Isus 
a spus: „Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl 
vostru cel ceresc este desăvârşit” (Matei 5:48).

Însă exact înainte de aceasta, El a spus: „Dar Eu 
vă spun: «Iubiţi‑i pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi‑i 
pe cei ce vă blestemă, faceţi‑le bine celor ce vă 
asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru 
care este în ceruri»...” (Matei 5:44‑45). El vrea ca tu să 
iubeşti necondiţionat, la fel ca Tatăl tău ceresc.

Marcu 14:1‑11 & Numeri 32

Ioan 14:15‑31 & 1 Cronici 1‑2

1 Tesaloniceni 4:9; 1 Ioan 3:16‑18



În 1 Ioan 5:5, Ioan întreabă prin Duhul Sfânt: „Cine 
este cel ce a biruit lumea?” Tot el dă răspunsul 

imediat: cel care crede că Isus este Cristosul, Fiul lui 
Dumnezeu! În lume există foamete, sărăcie, nesiguranţă, 
boală şi epidemie, întuneric şi moarte. Dar tu eşti  „în 
Cristos.” Rămâi în Cristos, pentru că în Cristos tu ai biruit 
diavolul, lumea şi sistemele ei decăzute.

Doar atunci când priveşti  în afara lui Cristos 
observi problemele, durerile, greutăţile şi  infl uenţele 
corupte ale lumii care încearcă să te copleşească. El a 
spus: „În mine este pace, nu mai fi ţi trişti .” Acesta este 
Cuvântul Său pentru ti ne. Acceptă‑l şi dintr‑o dată vei 
realiza că nimic din lumea aceasta nu te poate doborî.

El spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu 
şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare 
decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4). Acesta este 
moti vul pentru care suntem întotdeauna entuziasmaţi 
să predicăm Evanghelia şi să vesti m dragostea şi 
neprihănirea lui Cristos. Cum ar putea cineva să 
cunoască acest adevăr şi să rămână tăcut?

Întreaga lume are nevoie să şti e că există un 
Nume mai presus de orice nume şi că înaintea acelui 
Nume, orice demon se pleacă! Înaintea acelui Nume, 

ÎN CRISTOS TU AI BIRUIT
30 DUMINICĂ

V‑am spus aceste lucruri ca să aveţi pace 
în Mine. În lume veţi avea necazuri; 
dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea                   

(Ioan 16:33).
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Doamne, Cuvântul Tău este în inima mea ca un foc 
mistuitor, închis în oasele mele. Refuz să tac. Cu îndrăzneală 
le aduc la cunoştinţă celor din lumea mea vestea bună a 
puterii mântuitoare a lui Dumnezeu şi, prin mine, focul 
Evangheliei se răspândeşte cu repeziciune, în Numele lui 
Isus. Amin.

boala cedează! Înaintea acelui Nume, sărăcia nu are 
nici o şansă! Oamenii trebuie să afle că există succes în 
viaţă, independent de economia lumii. Adevărata pace 
şi adevărata bunăstare se pot găsi doar în Cristos. Aici 
intervii tu: refuză să rămâi tăcut.

Deschide‑ţi gura şi declară Evanghelia liber şi 
cu îndrăzneală. Spune‑le celor cu care intri în contact 
că există mântuire doar în Isus Cristos. Ajută‑i să afle 
că Dumnezeu nu este supărat pe ei şi că acum pot 
îmbrăţişa viaţa prin Evanghelie. Aleluia!

Marcu 14:12‑21 & Numeri 33

Ioan 15:1‑17 & 1 Cronici 3‑4

2 Corinteni 3:5‑6; 2 Timotei 4:2



În Ioan 14:21, Domnul Isus ne dezvăluie secretul 
succesului zilnic, secretul vieţii triumfătoare. El a 

spus: „Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă 
iubeşte, şi cine Mă iubeşte, va fi  iubit de Tatăl Meu. Eu 
îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” Dacă vrei ca El să Se arate 
în viaţa ta şi ca slava Lui să se manifeste în şi prin ti ne, El 
spune că este simplu: trebuie doar să „păzeşti  cuvintele 
Lui.”

Slava Lui se manifestă atunci când acţionezi pe 
baza Cuvântului Său. Să ne aducem aminte de nunta din 
Cana Galileii: atunci când au avut nevoie de mai mult vin, 
Maria le‑a spus slujitorilor: „Să faceţi orice vă va zice” 
(Ioan 2:5). Atunci Isus le‑a spus să umple cu apă vasele 
mari de piatră şi, atunci când ei au făcut aşa, apa s‑a 
transformat în vin. Acela a fost primul miracol făcut de 
Isus care a fost consemnat.

Ioan ne spune despre acel miracol: „Acest început 
al semnelor Lui l‑a făcut Isus în Cana din Galileea. El Şi‑a 
arătat slava Sa, şi ucenicii Lui au crezut în El” (Ioan 2:11). 
Dovedeşte‑ţi dragostea prin împlinirea Cuvântului Său şi 
vei experimenta binecuvântări şi miracole în lucrarea ta, 
la locul tău de muncă, în afacerea ta, în fi nanţele tale, în 
trupul tău şi în tot ce are legătură cu ti ne.

PĂZEȘTE CUVÂNTUL LUI
31 MIERCURI

Dacă trăim prin Duhul, 
să şi umblăm prin Duhul                                                           

(Galateni 5:25).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt triumfător întotdeauna, pentru că sunt născut din 
Dumnezeu şi trăiesc după Cuvântul Său. Mai mare este 
Cel ce este în mine decât cel ce este în lume. Viaţa mea 
este pentru gloria lui Dumnezeu. Înving în fiecare zi! 
Aceasta este moştenirea mea în Domnul! Mă întăresc în 
Domnul şi în puterea tăriei Lui să fac mari isprăvi pentru 
El! Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Dacă te afli într‑o situaţie în care tot ce este în 
jurul tău pare greu, nu dispera. Pune în practică ceea 
ce ai învăţat. Noi suntem practicanţi ai Cuvântului lui 
Dumnezeu; noi împlinim Cuvântul Său. Provocările cu 
care te confrunţi reprezintă ocazia ta de a‑ţi demonstra 
încrederea în Domnul şi de a dovedi veridicitatea 
Cuvântului Său. De aceea, continuă să îţi declari 
sănătatea, succesul, bunăstarea şi victoria în Isus Cristos.

Marcu 14:22‑31 & Numeri 34

Ioan 15:18‑16:16 & 1 Cronici 5‑6

Ioan 14:12; Ioan 14:15; Iacov 1:22‑25



RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

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

AFRICA DE SUD:

SUA:NIGERIA:

CANADA
ROMÂNIA:

MAREA BRITANIE:



DESPRE AUTOR
Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele 

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

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

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

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



Rapoarte
 ALE SLAVEI
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Rapoarte
 ALE SLAVEI

„El are ultimul cuvânt”

Eram însărcinată de 12 luni fără să intrat în travaliu. 
Doctorii insistau că trebuie să îmi inducă travaliul ca să 
grăbească naşterea copilului. Mama mea îmi adusese la 
spital o Rapsodie a Realităţilor, acest înger mesager. Citeam 
împreună devoţionalul şi la un moment dat am conştientizat 
că nimic nu este imposibil la Dumnezeu. Pe loc s‑a petrecut 
un miracol. Am intrat imediat în travaliu, fără ca acesta să 
îmi fi fost indus! Fetiţa mea s‑a născut perfect sănătoasă! 
Dumnezeu are ultimul cuvânt, nu doctorii! Glorie lui Dumnezeu!

„Rapsodia funcţionează”

Odată mi s‑a blocat laptop‑ul fără nici un motiv. L‑am dus 
la un tehnician, care după ce l‑a tot verificat a spus că nu se 
mai poate repara. Neavând ce face, l‑am luat acasă în starea 
aceea. Într‑o zi, în timp ce studiam un articol din Rapsodie 
intitulat „Poţi vorbi cu orice lucru,” credinţa s‑a înflăcărat 
în mine şi am vorbit cu laptop‑ul, declarând că va funcţiona 
în Numele lui Isus. Imediat a pornit şi funcţionează perfect. 
Rapsodia funcţionează întotdeauna! Glorie lui Dumnezeu!

„Rapsodia oferă răspunsuri”

Speranţele mele pentru o viaţă bună s‑au spulberat atunci când 
am fost diagnosticată cu cancer la ambii sâni. După câteva şedinţe 
de chimioterapie doctorul a spus că sunt gata pentru operaţie. 
Vestea aceasta m‑a tulburat. Într‑o zi o doamnă pastor m‑a vizitat 
şi a adus câteva rapsodii. M‑a încurajat să studiez articolele şi să 
rostesc proclamaţiile. Am început să fac aşa în fiecare zi şi în scurt 
timp mintea mi‑a fost inundată de conştientizarea sănătăţii divine 
pe care o am în Cristos. Acum toate îngrijorările şi bolile s‑au dus! 
Am fost complet vindecată şi întregită! Lăudat să fie Dumnezeu!

‑C;Spania

‑L.H; China

‑B.B; Nigeria



PRAYING THE RIGHT WAY

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

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

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
CĂRȚI DISPONIBILE DE LA EDITURA

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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647–341–9091 

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


